- ๑ก

คํานํา
คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เล่มนี้เป็นคู่มือที่สําคัญอย่างหนึ่งในการ
ทํางานทั้งระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดทํารายละเอียดของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
อย่างเป็นระบบและครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น กระบวนงานใบอนุญาตประเภท
ต่า ง ๆ กระบวนงานตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเหตุ เ ดือดร้อนรํา คาญ กระบวนงานด้ านการสุ ขาภิ บาลอาหาร
กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค กระบวนงาน
ป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ ต่ า ง ๆ กระบวนงานป้ อ งกั น ควบคุ ม สารเสพติ ด และ
กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนําไปใช้ในการทํางาน
ทั้งนี้คณะผู้จัดทําฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร
เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาดในกระบวนงานดําเนินการ ตลอดจนสร้างความเข้าใจก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อผู้ปฏิบัติงานและองค์กร
คณะผู้จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
ธันวาคม ๒๕๕๔

ข

สารบัญ
หัวข้อ

หน้า

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ความเป็นมาและความสําคัญในการจัดทําคู่มือ
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
กรอบแนวคิด
ข้อกําหนดที่สําคัญ
คําจํากัดความ
คําอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้/อธิบายคําย่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนผังกระบวนงาน
๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาด ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม่)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายต่ออายุ)
- กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่
หรือเครื่องจักร ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)
- กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
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ข

สารบัญ (ต่อ)
หัวข้อ
แผนผังกระบวนงาน (ต่อ)
๑. กระบวนงานใบอนุญาต (ต่อ)
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายต่ออายุ)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายต่ออายุ)
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
- กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการ
- กระบวนงานแจ้งเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
- กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
๓. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
- กระบวนงานตรวจสอบ เฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง
- การตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดังร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค
- กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
- กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- กระบวนงานป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค(แมลงสาบ แมลงวัน หนู)
๖. กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
- กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
- กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
- กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง
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- ๔ -ข

สารบัญ (ต่อ)
หัวข้อ
แผนผังกระบวนงาน (ต่อ)
๗. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด
- กระบวนงานป้องกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)
- กระบวนงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
- กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๘. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
- กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. กระบวนงานด้านธุรการ
- กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดล้อม
- กระบวนงานสารบรรณ
- กระบวนงานควบคุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต
๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาด ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม่)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายต่ออายุ)
- กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่
หรือเครื่องจักร ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่)
- กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
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สารบัญ (ต่อ)
หัวข้อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต (ต่อ)
- กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายต่ออายุ)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายต่ออายุ)
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
- กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการ
- กระบวนงานแจ้งเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (ร.ง.2)
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
- กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
๓. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
- กระบวนงานตรวจสอบ เฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง
- การตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดังร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค
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- กระบวนงานป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค(แมลงสาบ แมลงวัน หนู)
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน “ฝ่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข าภิ บ าล” จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนงาน และเพื่อช่วยให้การทํางานเป็นไปอย่างมีระบบ ลดข้อผิดพลาด จากการที่ “ไม่รู้งาน” หรือลดเวลาในการทํางานช่วยให้งานเสร็จ
เร็ว ขึ้น รวมถึงการช่ว ยลดปั ญหาของการทํา งานหลายมาตรฐาน มาเป็ นการทํา งานที่มีมาตรฐานเดีย วกั น
ประกอบด้วย ๑๐ กระบวนงานดังต่อไปนี้
๑. กระบวนงานใบอนุญาต ครอบคลุมด้านการจัดทําทะเบียนใบอนุญาต การตรวจสอบทางวิชาการ
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ใบอนุญาตกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใช้
สถานที่เป็นตลาดเอกชน ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)
๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื่องร้องเรียน
๓. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค
๖. กระบวนงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
๗. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด
๘. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
.๑๐. กระบวนงานด้านธุรการ
เนื้อหาสาระของคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย ผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตาม ประเมินผล ตลอดจนผู้รับผิดชอบและเอกสารอ้างอิง
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง ๕๐ สํานักงานเขต
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ความเป็นมาและความสําคัญในการจัดทําคู่มอื การปฏิบัติงาน
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จะบรรลุผลสําเร็จมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึง
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกลไกที่สํ า คั ญในการกระตุ้ น และผลั ก ดั น ให้ มี การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
กรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการปรับปรุง
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยยกเลิกตัวชี้วัด
จํ า นวน ๒ ตั ว ชี้ วั ด ในมิ ติ ที่ ๒ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ร าชการ ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒.๑ ร้ อ ยละ
ความสําเร็จในการลดรอบเวลาการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดให้เป็นลักษณะหนึ่งในการประเมินผลตัวที่วัดที่
๓.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ และยกเลิกตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมาย เนื่องจากการพัฒนากฎหมายอาจ
ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นรูปธรรมได้ภายในปีที่มีการประเมินผล เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการปรั บปรุง แก้ไข หรื อยกร่ างกฎหมาย ทั้ งนี้ ได้มีการกํ าหนดตัว ชี้วั ดใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวน ๑ ตัวชี้วัดในมิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทําคู่มือฯ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งในการทํางานทั้งระดับ
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบ
และครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบาย
ตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการจัด ทํ าคู่ มือการปฏิ บัติ งาน เพื่อให้ฝ่ า ยสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขาภิ บาลมี คู่มือการปฏิ บั ติงานที่ชั ด เจนอย่ า งเป็ น ลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพการบริการทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน อีกทั้งเพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทํางาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพการบริการทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดง
หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อ
ขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ

ขอบเขตงาน
การจั ดทํา คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็น การแสดงขั้นตอนการทํางาน รายละเอี ยดของงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑๐ กระบวนงาน ได้แก่
1. กระบวนงานใบอนุญาต ประกอบด้วย ๖ กระบวนงาน ดังนี้
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
1.2 หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) และ
การรับ-ชําระเงินค่าธรรมเนียมรายปี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
1.๓ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
1.๓.1 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
1.๓.2 ใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
1.๔ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
1.๕ ใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
1.๕.1 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (รง.2)
1.๕.2 การรับชําระเงินค่าธรรมเนียมรายปี
1.๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
กระบวนงานใบอนุญาต โดยเริ่มตั้งแต่ การรับคําขอ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การ
ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ การพิจารณาอนุญาต การชําระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตทั้งรายใหม่ รายต่อ
การขอ-เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักร การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต
การขอโอน-กิจการ การบอกเลิกการดําเนินกิจการ รายละเอียดตามผังกระบวนงาน
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้ องเรี ยน โดยเริ่ มตั้ งแต่ การรั บ เรื่องร้ องเรี ยน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การจัดทํารายงาน การออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น การตรวจสอบติดตามผลจัดทํารายงาน การดําเนินคดี
การติดตามผลคดี การจัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา การยุติเรื่อง โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
3. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยเริ่มตั้งแต่ เจ้าหน้าที่จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ออกตรวจสอบสถานที่จําหน่ายอาหารทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา แจ้งผลการตรวจประเมินพร้อม
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คําแนะนํา ตรวจสอบ ติดตามผล จัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4. กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน ดังนี้

4.1 กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ดําเนินการทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับ
เชิ งรุก เป็ น การเฝ้า ระวั งคุ ณภาพน้ํ า โดยเริ่ มตั้งแต่ สํา รวจข้ อมูล จัด ทํ าโครงการ/
แผนปฏิบัติงาน ประสานผู้เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ เก็บตัวอย่างน้ําส่งสํานักการระบายน้ํา นําผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ-น้ํามาพิจารณาหาแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา และดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข ประเมินผล สรุปผลดําเนินการ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เชิงรับ เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพทางน้ํา อากาศและเสียง โดยดําเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรณี รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากประชาชน ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน กระบวนงาน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
กรณีรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากลงรับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อพิจารณาหาแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไข
รายงานผลให้ผู้บั งคับบัญชาและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ โดยปฏิบั ติตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
4.2 กระบวนงานการตรวจจั บ รถยนต์ ค วั น ดํ า และเสี ย งดั ง เริ่ ม จาก รั บ แผนปฏิ บั ติ ง าน
จากสํานักสิ่งแวดล้อม จัดแผนปฏิบัติงานพร้อมแจ้งฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจตามแผนฯ ร่วมกับ ฝ่ายเทศกิจและ
กองบังคับการตํารวจจราจร รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเครื่องมือสื่อสารชนิดพกพา (PDA) ในวันที่ออกปฏิบัติงานหรือวันรุ่งขึ้น รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๐
5. กระบวนงาน ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน ดังนี้
5.1 กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
สถานการณ์ปกติ เริ่มจาก การสํารวจข้อมูลสัตว์ปีก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เฝ้าระวัง
โรค
(สุ่มตรวจหาเชื้อ) โดยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
สถานการณ์ฉุกเฉิน เริ่มจาก รับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขต จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับเขต เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสัตว์ปีก พร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
5.2 กระบวนงานป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เริ่ ม จากรั บ แผนปฏิ บั ติ ง าน
จากสํา นักงานสัต วแพทย์สาธารณสุข ปีล ะ 2 ครั้ง จั ดแผนปฏิบั ติงาน ประสานงานศูน ย์บ ริการสาธารณสุ ข
ในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานตามแผน รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
5.๓ กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเริ่มตั้งแต่ รวบรวมข้อมูลสถานที่เสี่ยง จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารแผ่นพับ
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เชิงรุก โดยเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สํารวจ/ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติงาน
เชิงรับ โดยรับ รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) จากระบบสารสนเทศของกองควบคุมโรคติดต่อ สํานั กอนามัย (EPINET) ประสานผู้เกี่ย วข้อง ออกดําเนินการฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุ ง

ประชาสั มพั น ธ์ให้ ความรู้ ต ามหลักการควบคุ มการระบาด จัด ทํ ารายงานเสนอผู้ บั งคั บ บัญ ชาและหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.๔ กระบวนงานกําจัดแมลงและสัตว์นําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ดําเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เชิงรุก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการกําจัด
ควบคุม ป้องกันแมลงและสัตว์นําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู
เชิงรับ เริ่มจากรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบแหล่งรังโรค กําจัด ควบคุม
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตรวจสอบติดตามผล รายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้ร้องทราบ ยุติเรื่อง
6. กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ การรับเรื่อง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผนฯ ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวัง
และควบคุมโรคเอดส์ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคมือ เท้า ปาก จัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน 1) กระบวนงาน
ป้องกันยาเสพติด(แอมเฟตามีน) 2) กระบวนงานคุ้มครองสุภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และ3) กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มตั้งแต่ รับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลสถานที่เสี่ยง
จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามแผนฯ ในการป้องกันและควบคุมยาเสพติด(แอมเฟตา-มีน) โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยการตรวจสอบสถานที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2551 พระราชบัญ ญั ติคุ้มครองสุ ขภาพของผู้ ไม่ สู บบุ ห รี่ พ.ศ.2535 ประชาสัมพั น ธ์ให้ ความรู้ จั ด ทํ า
รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ดําเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
เชิงรุก ดําเนินการในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ และการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค โดยเริ่ม
ตั้งแต่เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพและฉลากสินค้า
เชิ ง รั บ เริ่ ม จาก การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง หากพบเป็ น ความผิ ด
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ แจ้งผู้ร้องและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเริ่มตั้งแต่
ตรวจสอบพบการกระทําความผิด รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งฝ่ายเทศกิจ
ติดตามผลการดําเนินการจากฝ่ายเทศกิจ สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
๑๐. กระบวนงานด้านธุรการ โดยเริ่มต้นจาก
๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุ ญ าตในระบบงานสิ่ งแวดล้ อ ม (ขั้ น ตอนรายละเอี ย ดอยู่ ในกระบวนงาน-ใบอนุญาต)
๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ โดยเริ่มต้นจากการรับและการส่งหนังสือ การตรวจสอบและ
จําแนกประเภทของหนังสือ การเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาและสิ้นสุดที่การส่งเรื่องให้หน่วยงานต่าง ๆ และ
เจ้าของเรื่อง
๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการลงบัญชีเครื่องมือฯ
การ-นําไปใช้ การซ่อมแซม บํารุงรักษา การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Laboratory)
6

กรอบแนวคิด

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ และแบ่งพื้นที่
การปกครองออกเป็น 50 เขต เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Best Service) สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ฝ่ า ยสิ่ งแวดล้ อมและสุ ข าภิ บ าล เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ งในสํ า นั กงานเขตที่ ต้ องปฏิ บั ติ งานสอดรั บ
นโยบายของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และอํานวยความสะดวกเพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลัก
และต้องพิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายควบคุม
อาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ทําให้การปฏิบัติงานขาดแนวทางที่ชัดเจน เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจประกอบการทํางานภายใต้ภาวะความกดดันจากกระแส
โลกาภิ วั ต น์ จึ ง ทํ าให้ เ กิ ด แนวคิ ด เพื่ อกํ า หนดกรอบแนวทางการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น ตามขั้ น ตอนของทั้ ง ๘
กระบวนงาน ดังนี้
๑..กระบวนงานใบอนุญาต
๒. กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื่องร้องเรียน
๓. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค
๖. กระบวนงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
๗. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด
๘. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. กระบวนงานด้านธุรการ
และบทบั ญ ญั ติ แห่ ง กฎหมาย ในการจั ด ทํ า คู่ มือปฏิ บั ติ งานของฝ่ า ยสิ่ ง แวดล้ อมและสุ ขาภิ บ าลขึ้ น เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความ
พึงพอใจกับประชาชน ตลอดจนทําให้การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ก่อให้เกิดผลดีกับองค์กร และเป็นแบบอย่างเดียวกันทั้ง ๕๐ เขต
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๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาด ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ)
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ความต้องการ
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
ประกอบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
๒๕๓๕
ได้ครบถ้วน
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขอและการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๔๕
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๔๕
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๑) ว่า
ด้วยตลาด
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๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ความต้องการ
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

ผู้ประกอบการ
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่
จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๔๕
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
ประกอบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ได้ครบถ้วน

๑.๓ กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ความต้องการ
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- พระราชบัญญัติสสุ านและฌาปนสถาน
- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
พ.ศ. ๒๕๒๘
ประกอบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความ
ได้ครบถ้วน
ในพระราชบัญญัตสิ ุสานและ ฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๖
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖
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๑.๔ กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานที่ยื่นคําขอ

ความต้องการ
ประชาชนหรือหน่วยงานที่มายื่นคําขอได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุเทพมหานคร

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานที่มายื่นคําขอ
ประชาชนหรือหน่วยงานที่มายื่นคําขอได้รับใบอนุญาตและ
สามารถใช้เครื่องโฆษณาขยายเสียงได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
- ระเบียบปฏิบัติการยื่นคําร้องและการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
พิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ประกอบการ
ได้ครบถ้วน
ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
พ.ศ. ๒๔๙๓

๑.๕ กระบวนงานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร
ผู้ประกอบการ
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
- กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๓๕
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๔)
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๕)
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๙)
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๕)
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๕

ความต้องการ
ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผู้ประกอบการได้รับใบรับแจ้งและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
ประกอบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ได้ครบถ้วน
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๑.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ความต้องการ
ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

ผู้ประกอบการ
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติควบคุมน้าํ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2542

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผู้ประกอบการได้รับใบรับแจ้งและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บ
ประกอบการ
ค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ความต้องการ
ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขหรือระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขหรือระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ

ผู้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ

ได้รับคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และได้รับความ
ยุติธรรมจากกรุงเทพมหานคร
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
ประชาชนสามารถดําเนินชีวิต
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและเป็น
ธรรมในการดําเนินการ และความพึงพอใจ ได้อย่างปกติสุข และมีคณ
ุ ภาพ
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
ของประชาชน
ชีวิตที่ดี
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
- ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กรุงเทพมหานคร
- ประชาชนผู้บริโภค
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการ
สถานที่จําหน่ายอาหารได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจาก
ผู้บริโภค
สถานที่จําหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- สถานที่จําหน่ายอาหารถูก
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สุขลักษณะและไม่พบการปนเปื้อน
เชื้อโรคและสารพิษในอาหาร
- อัตราการเกิดโรคทางเดินอาหาร
ลดลง (ต่อแสนประชากร)
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๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔.๑ กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร และประชาชน

ความต้องการ
ประชาชนต้องการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี

คุณภาพน้ํา อากาศ และเสียงที่ได้รับการตรวจสอบมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ การตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดังร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร และประชาชน
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๐
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ความต้องการ
ผ่านการตรวจจับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ควันดําและเสียงดัง
จํานวนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ที่มีค่าควันดําและเสียงดังตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดลดลง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
- กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศและเสียง

ความคุ้มค่า
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ความต้องการ
ได้รับความปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์นําโรค

- จํานวนการร้องเรียนอันเนื่องมาจากแมลงและสัตว์นําโรค
ลดลง
- ความพึงพอใจของประชาชน
ประชาชน
- ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากแมลงและสัตว์นําโรค
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
สามารถป้องกันและควบคุมโรคทีเ่ กิดจาก
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๒๕๓๕
แมลงและสัตว์นําโรค
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจาก
แมลงและสัตว์นําโรค
- พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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๖. กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร
ประชาชน
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการ
ประชาชนไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อต่าง ๆ
- ความรวดเร็วในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
- อัตราการเจ็บป่วย อัตราการเกิดโรค และอัตราการตายด้วย
โรคติดต่อต่างๆ ลดลง (ต่อแสนประชากร)
- ความพึงพอใจของประชาชน
- ประชาชนไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อต่าง ๆ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อต่าง ๆ

๗. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด
ผู้เกี่ยวข้อง

ความต้องการ

ผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน สถานประกอบการ และพื้นที่ที่มี
ลดการแพร่ระบาดและลดการเสพยาเสพติด
ปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร
สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันสารเสพติด
ประชาชน
ลดการแพร่ระบาดและลดการเสพสารเสพติด
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ - สามารถป้องกันและควบคุม ลดการแพร่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕
ระบาดของสารเสพติดได้
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๘. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ
ประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ความต้องการ
ประชาชนได้รับการคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค

- ต้องการคุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภคให้กับประชาชน
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
ประชาชน
ประชาชนได้รับการคุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภค
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิทธิ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒๕๒๒ (และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขลดลง
๒๕๔๑)
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๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ผู้เกี่ยวข้อง

ความต้องการ

ผู้รับบริการ
ผู้กระทําความผิด (ผู้ประกอบการ ประชาชน)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรุงเทพมหานคร
ประชาชน
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ได้รับความยุติธรรมจากการดําเนินคดี
มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดได้อย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม
- ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้กระทําความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ทุกฝ่าย
ได้รับความเป็นธรรม ในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย

๑๐. กระบวนงานด้านธุรการ
๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดล้อม รายละเอียดขั้นตอนอยู่ในกระบวนงานใบอนุญาต
๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ
ผู้เกี่ยวข้อง

ความต้องการ

ผู้รับบริการ
ข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

การรับ-ส่งหนังสือ ติดตามตรวจสอบเป็นไปอย่างมีระบบและ
รวดเร็ว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ
สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นประโยชน์แก่
กําหนด
กรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ผู้เกี่ยวข้อง

ความต้องการ

ผู้รับบริการ
ข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เครื่องมือที่ใช้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เชื่อถือได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ผู้ประกอบการ
ข้อกําหนดด้านกฎหมาย
- ถูกต้องและเป็นไปตามคูม่ ือการใช้
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ
มีความเชื่อมือในการตรวจสอบของหน่วยงานราชการ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุ้มค่า
ผลการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ
เป็นประโยชน์แก่
วิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือ
กรุงเทพมหานคร
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๑. งานใบอนุญาต

๑. หลักฐานประกอบการขออนุญาตมีเอกสาร - ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มายื่น
ครบถ้วน
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
มีเอกสารครบถ้วน
๒. ผ่านการตรวจพิจารณาด้าน
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถาน- สุขลักษณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผ่านการตรวจ
- หลักเกณฑ์ที่กําหนด
พิจารณาด้าน
- สุขลักษณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
- หลักเกณฑ์ที่กําหนด
๓. ผู้ประกอบกิจการได้รับใบอนุญาตภายใน - ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ประกอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
กิจการได้รับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
๒. งานตรวจสอบเรื่อง
๑. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ - ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนได้รับจากทุกช่องทาง
๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามข้อ - ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่องร้องเรียน
กฎหมาย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
- ร้อยละ 8๐ ของเรื่องร้องเรียน
๓. มีการติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและ มีการติดตามผลการแก้ไขเรื่อง
สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ร้องเรียนและสรุปรายงานผล
เสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
๓. งานด้านการสุขาภิบาล ๑. กําหนดแผนการตรวจสอบ
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการกําหนด
อาหาร
แผนการตรวจสอบ
๒. เพื่อปฏิบัติงานตามแผนและใช้เครื่องมือ - ร้อยละ 8๐ ปฏิบัติงานตามแผน
วิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ
และใช้เครื่องมือ-วิทยาศาสตร์ใน
การตรวจสอบ
๓. รายงานผลการตรวจสอบการแก้ไขเสนอ - ร้อยละ ๑๐๐ มีการรายงานผล
ผู้บริหาร
การตรวจสอบการแก้ไขเสนอผู้บริหาร
๔. งานควบคุมคุณภาพ
๑. สํารวจข้อมูลและจัดทําโครงการ/
- ร้อยละ 7๐ มีสํารวจข้อมูลและ
สิ่งแวดล้อม
แผนปฏิบัติงาน
จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา
- ร้อยละ 7๐ ของแหล่งกําเนิด
อากาศ และเสียง
มลพิษ ได้รับการตรวจสอบเพื่อ
เฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ
และเสียง
๓. ดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
- ร้อยละ 7๐ มีการดําเนินการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข
ตามกฎหมายและประสาน
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข
๔. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร
๕. งานกําจัดแมลง ป้องกัน ๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
- ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเสี่ยง
และควบคุมสัตว์นําโรค
เพื่อดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ ได้รับการป้องกันและควบคุมสัตว์
สัตว์นําโรค
นําโรคครบตามกิจกรรมที่กําหนด
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร
๖. งานการป้องกันและ
๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
- ร้อยละ 8๐ ของกลุ่มเสี่ยงได้รับ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ เพื่อดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การรณรงค์และเฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ
โรคติดต่อต่างๆ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร
๗. งานป้องกันและควบคุม ๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
- ร้อยละ 7๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
สารเสพติด
เพื่อดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ได้รับการรณรงค์ เฝ้าระวัง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และสุ่มตรวจ
ป้องกัน และควบคุมสารเสพติด
ปัสสาวะภายในสถานประกอบการ โรงเรียน
ฯลฯ ภายในพื้นที่
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร
๘. งานคุ้มครองผู้บริโภค ๑. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง แก้ไข และ
- ร้อยละ 7๐ ของเรื่องร้องเรียน
ด้านสาธารณสุข
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขได้รับการ
ดําเนินการ
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร
๙. งานการดําเนินคดีตาม ๑. พบผู้กระทําความผิด รวบรวมเอกสาร
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้กระทํา
พระราชบัญญัติการ
หลักฐานส่งฝ่ายเทศกิจ
ความผิดได้รับการดําเนินคดี
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ติดตามผลการดําเนินคดีจากฝ่ายเทศกิจ - ร้อยละ ๑๐๐ มีการติดตามผล
การดําเนินคดีจากฝ่ายเทศกิจ
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร
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๑. มีการรับ-ส่งหนังสืออย่างเป็นระบบระเบียบ
สามารถค้นหาได้โดยสะดวก
๒. มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

- ร้อยละ ๑๐๐ ของหนังสือมีการ
ลงทะเบียนรับ-ส่งอย่างเป็นระบบ
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีการบันทึกลงใน
ทะเบียนคุม
- ร้อยละ ๑๐๐ ของการนําเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้รับ
การบันทึกลงในบัญชีเบิกจ่าย

๓. มีการจัดทําบัญชีเบิกจ่ายการนําเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ไปใช้
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คําจํากัดความ

“ กิ จ การที่เ ป็ น อั น ตรายต่ อสุ ขภาพ” หมายความว่ า กิ จ การที่เ ป็ น อั น ตรายต่ อสุ ขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ได้แก่
๑. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีหรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่
ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี
๒. วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงเจือปน อาหาร สี และ
เครื่องปรุงแต่งรส
“สถานที่จําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ สะสมอาหาร” หมายความว่ า อาคาร สถานที่ หรื อบริ เ วณใด ๆ ที่ มิใช่ ที่ห รื อทางสาธารณะ ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อ
ต้องนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง
“ใบอนุญาตจําหน่ายอาหาร” หมายความว่า การจัดตั้งสถานที่จําหน่ ายอาหารหรือสะสม
อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)
“หนังสือรับรองการแจ้ง” หมายความว่า การจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
(พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณที่ซึ่งจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สําหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ
สําหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สําหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึงสถานที่ที่ใช้สําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน
“โฆษณา” หมายความว่า การบอกกล่าว แจ้งความ ชี้แจง แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็น
แก่ประชาชน
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต่
ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่
ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประเกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือ
ทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง
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คําจํากัดความ (ต่อ)

“ประกอบกิ จ การโรงงาน” หมายความว่ า การทํ า ผลิ ต ประกอบ บรรจุ ซ่ อม ซ่ อมบํ า รุ ง
ทดสอบ ปรั บ ปรุ ง แปรสภาพ ลํา เลีย ง เก็ บรั กษา หรือทํ างายสิ่ งใด ๆ ตามลั กษณะกิ จ การของโรงงานแต่
ไม่รวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร
“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสําหรับใช้ก่อกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายาน เพลา
เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน
“โรงงานจํ า พวกที่ 1” ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิ ด และขนาดที่ส ามารถประกอบกิ จการ
โรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
“โรงงานจําพวกที่ 2” ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน
ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน
“เหตุรําคาญ” หมายความว่า เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้ เคียงซึ่งมีสาเหตุมาจาก การกระทําดังต่อไป
1. แหล่งน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อายน้ํา ส้วม หรือที่ใส่มูล หรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ใน
ทําเลที่ไม่เหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น หรือ
ละอองเป็ นพิ ษ หรื อเป็น หรือน่า จะเป็ นที่ เพาะพัน ธุ์พาหะนํ าโรค หรือก่อให้ เกิ ดความเสื่อม หรื ออาจเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ
2. การเลี้ยงสัตว์ในที่ หรือวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
3..อาคาร อันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. การกระทํ า ใดๆ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด กลิ่ น แสง รั ง สี เสี ย ง ความร้ อ น สิ่ ง มี พิ ษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
“ยาเสพติด ”.หมายความว่า สารเคมี ห รือวั ต ถุ ชนิ ดใด ๆ ซึ่ งเมื่ อเข้ าสู่ ร่ า งกายไม่ ว่า จะโดย
รั บ ประทาน ดม สู บ ฉี ด หรื อด้ ว ยประการใด ๆ แล้ ว ทํ า ให้ เ กิ ด ผลต่ อร่ า งกายและจิ ต ใจในส่ ว นสํ า คั ญ เช่ น
ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจขั้นรุนแรง
อยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือใช้เป็น
ยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจําบ้าน บางตําราตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาที่มีสารเสพติดให้โทษผสมอยู่
“โรคระบาด”.หมายความว่ า เป็ น การจํ า แนกโรคอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง ปรากฏกรณี ใ หม่ ขึ้ น ใน
ประชากรกลุ่มหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรค
ในอดี ต (จํ า นวนของกรณี ใหม่ ในประชากรในระหว่ า งช่ วงเวลาหนึ่ ง ๆ เรี ย กว่ า ”อั ต ราอุ บั ติ การณ์ ”) โรคนั้ น
อาจเป็นโรคติดต่อทางสัมผัสหรือไม่ก็ได้
“แมลง”.หมายความว่า สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนหัว
ส่วนอก และส่วนท้อง มี ๖ ขา อาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้
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คําจํากัดความ (ต่อ)

“พาหะนําโรค” หมายความว่า สิ่งที่เป็นตัวนําพาเอาเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งสู่อีกสิ่งมีชีวิต
หนึ่งซึ่งทําให้เกิดโรคขึ้น
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ให้เป็นโรคติดต่อ และให้
หมายความรวมถึงโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรค ๒ ให้เป็นโรคติดต่อด้วย
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ
หรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับ
บริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้อํานวยการเขตหรือ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
“ผู้ได้รับการแต่งตั้ง” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการในสังกัดของราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินคดี” หมายความว่า
(๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สําหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
(๒) เจ้าหน้าที่งานนิติกรสําหรับในเขตเทศบาล
(๓) ปลัดหรือเจ้าหน้าที่ในสํานักงานปลัดสําหรับในเขต อบจ. และ อบต.
(๔) เจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับการมอบอํานาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
“คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี ” สํ า หรั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานครประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน
กรุ งเทพมหานคร ผู้ แทนสํ า นั กอั ย การสูงสุ ด และผู้ แทนสํ า นั กงานตํ ารวจแห่ งชาติ สํา หรั บในเขตจังหวั ด อื่ น
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการตํารวจจังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ใน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เครื่องมือวิทยาศาสตร์” หมายความว่า เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
ออกแบบมาใช้ในงานเฉพาะทาง โดยใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์หลักการทางกายภาพ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือ
เทคโนโลยี ด้วยวิธีการวัด การเก็บข้อมูลตามบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดข้อมูลซ้ํา การตรวจสอบยืนยัน
ข้อมูล เช่น เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องวัดระดับเสียง ชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น เป็นต้น
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คําอธิบายสัญลักษณ์ทใี่ ช้

การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีสัญลักษณ์ที่ใช้
เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายงาน/
เอกสารต่างๆ ซึ่งมีคําอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์

คําอธิบาย
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ (Decision)
ฐานข้อมูล (Database)
เอกสารรายงานหลายแบบ/ประเภท
(Multi Document)
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนําเข้า/ส่งออกของเอกสาร/
รายงาน/ฐานข้อมูล ที่อาจจะเกิดขึ้น
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน/กระบวนการ
(C0nnector)
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตําแหน่ง/ ฝ่าย/ งาน
ผู้อํานวยการเขต
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

งานด้านการสุขาภิบาลอาหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีหน้าที่ กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล
- มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ
สุขาภิบาลตลาด สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไป ให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจําหน่ายสิ น ค้ าในที่ ห รื อทางสาธารณะ การควบคุ มมลพิ ษ การพั ฒ นาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกําจัดแมลงและสัตว์นําโรค
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ ป้องกัน
และระงั บเหตุรํา คาญที่อาจเกิดหรือเกิด ขึ้นในที่ส าธารณะหรื อ
สถานที่เอกชน การอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมายต่ า ง ๆ เช่ น
กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาลสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือ
สถานที่สะสมอาหาร การจําหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ
และตลาด ตามพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทําแผนงานและโครงการงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ําดื่มในสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรื อ สถานที่ ส ะสมอาหาร สถานที่ จํ า หน่ า ยอาหารในที่ ห รื อ
ทางสาธารณะและตลาด
- เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ความรู้ ด้ า นการสุ ขาภิ บ าลอาหาร
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
- การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านอาหาร
- การตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเป็นสื่อ
- การรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทํารายงานเกี่ยวกับงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ตําแหน่ง/ ฝ่าย/ งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานด้านการสุขาภิบาลกิจการที่เป็นอันตราย - ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาล กิจการที่เป็นอันตรายต่อต่อสุขภาพ
สุขภาพ
- จัดทําแผนงาน/โครงการ งานด้านการสุขาภิบาลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตรวจสอบ ควบคุม มลพิษ จากสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านการสุขาภิบาลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ
- ตรวจสอบเรื่องร้ องเรี ยนที่เ กิด จากกิ จการที่เ ป็น อัน ตรายต่อสุขภาพ
- การรวบรวมสถิ ติ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานด้านการสุขาภิบาลทั่วไป
- ตรวจสอบ ควบคุม เกี่ยวกับงานด้านการสุขาภิบาลทั่วไป
- การตรวจสอบกํากับดูแล การจัดตั้งสุสาน และฌาปนสถาน
- การตรวจสอบ กํากับดูแลการทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
- การกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค
- การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ
- การป้องกันและควบคุมยาเสพติด
- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในที่หรื อทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชน
- ก า ร ร ว บ ร ว ม ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จั ด ทํ า ร า ย ง า น
การดําเนินงานด้านงานสุขาภิบาลทั่วไป
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานด้านธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานงบประมาณ
- งานใบอนุญาต
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อ จัดจ้าง
- การรวบรวมสถิติบันทึกข้อมูล
- การประชุม อบรม และอบรมสัมมนา
- การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ลักษณะงาน/ภารกิจปฏิบัติ

๑. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง สถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย
- ตรวจสอบและอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ตรวจสอบและอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
- ตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาด
- ตรวจสอบและอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๒. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและผู้จัดการสุสาน ฌาปณสถาน
๓. การอนุญาตให้กระทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๔. การตรวจสอบ แก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
๕. การดําเนินการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย
- สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
- การเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ
- การตรวจฉลากอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
๖. ดําเนินการด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ประกอบด้วย
- ตรวจวัดรถควันดําและตรวจควันขาวรถจักรยานยนต์
- อากาศ ,ฝุ่นละออง
- น้ําเสีย
- เสียง, แสงสว่าง
7. การกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค ประกอบด้วย
- การป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
- การป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
8. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ประกอบด้วย
- เอดส์
- ไข้หวัดใหญ่
- อุจจาระร่วง ฯลฯ
9. การควบคุมสารเสพติด ประกอบด้วย
- การป้องกันยาเสพติด
- การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
- การควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๑0. การปฏิบัติงานที่ได้รับโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่นๆ ประกอบด้วย
- การตรวจสอบโรงงานจําพวก ๑ และ ๒
- การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ ๒๕๒๒
๑1. การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑2. การประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นกรณีเร่งด่วนหรือร่วมโครงการอื่นๆ
13. การปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร
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ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
กระบวนงานใบอนุญาต

กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการ
เรื่องร้องเรียน

ใบอนุญาต(รายใหม่)

ใบอนุญาต (รายต่อ)

รับคําร้อง/กรอกเอกสาร
ยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่
พร้อมเอกสารประกอบ

รับคําร้อง/กรอกเอกสาร
ยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่
พร้อมเอกสารประกอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
และเอกสารประกอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
และเอกสารประกอบ

ออกใบนัดตรวจสถานที่
และใบนัดรับใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่ออกใบนําชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบสถานที่
เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย
เสนอรายงานการตรวจสอบ
พร้อมเสนอความคิดเห็นผ่าน
หัวหน้าฝ่ายฯ
หัวหน้าฝ่ายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพื่อเสนออนุญาต
ผู้อํานวยการเขตลงนามอนุญาต
ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียม
รับใบอนุญาต

หัวหน้าฝ่ายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพื่อเสนออนุญาต

ผู้อํานวยการเขตลงนามอนุญาต
รับใบอนุญาต

รับเรื่องร้องทุกข์
โทรศัพท์/1555
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ตรวจสอบ/ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินการ

แก้ไข
ยุติเรื่อง

ไม่แก้ไข
ดําเนินการตาม
กฎหมาย
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ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
งานป้องกันและ
ควบคุมสารเสพติด

งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข

งานการดําเนินคดี
ด้านสาธารณสุข

งานด้านธุรการ

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

ดําเนินการ
ตามแผน

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

รายงานผล
และติดตาม

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

งานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

งานควบคุม
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

งานกําจัดแมลง
ป้องกันและ
ควบคุมสัตว์นําโรค

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่

ดําเนินการ
ตามแผน
รายงานผล
และติดตาม

๒5

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

งานการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารอ้างอิง

5

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๓. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
๔. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
๖. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๗. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๘. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
9. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๒
10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 255๔
๑1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๑2. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑7. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑8. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕
๑9. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖
20. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
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