- ๑ก

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เลมนี้เปนคูมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
ทํางานทั้งระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
อยางเปนระบบและครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน กระบวนงานใบอนุญาตประเภท
ตา ง ๆ กระบวนงานตรวจสอบเรื่ องร องเรี ยนเหตุเดือดรอนรําคาญ กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค กระบวนงาน
ป อ งกั น และควบคุ ม การแพร ร ะบาดของโรคติ ด ต อ ต า ง ๆ กระบวนงานป อ งกั น ควบคุ ม สารเสพติ ด และ
กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด เพื่อใหผูปฏิบัติงานนําไปใชในการทํางาน
และเพื่อใหสอดคลองพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
จะมีผลบังคับใชในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้คณะผูจัดทําฯ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกบุคลากร
เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการความรูที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อลดขอผิดพลาดในกระบวนงานดําเนินการ ตลอดจนสรางความเขาใจกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอผูปฏิบัติงานและองคกร
คณะผูจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต
พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข

สารบัญ
หัวขอ

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมือ
วัตถุประสงค
ขอบเขต
กรอบแนวคิด
ขอกําหนดที่สําคัญ
คําจํากัดความ
คําอธิบายสัญลักษณที่ใช/อธิบายคํายอ
หนาที่ความรับผิดชอบ
ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนผังกระบวนงาน
๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายตออายุ)
- กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่
หรือเครื่องจักร ขอแกไขรายการในใบอนุญาต
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม)
- กระบวนงานชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอแกไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
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ข
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ข

สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

แผนผังกระบวนงาน (ตอ)
๑. กระบวนงานใบอนุญาต (ตอ)
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายตออายุ)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายตออายุ)
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
- กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานรับชําระคาธรรมเนียมรายปโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานแจงเลิกประกอบกิจการ
- กระบวนงานแจงเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจง (ร.ง.2)
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
- กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
- กระบวนงานตรวจสอบ เฝาระวังดานการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง
- การตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดังรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
- กระบวนงานปองกันและควบคุมสัตวนําโรค(แมลงสาบ แมลงวัน หนู)
๖. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคเอดส
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญ
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวง
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73

สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

แผนผังกระบวนงาน (ตอ)
๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
- กระบวนงานปองกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)
- กระบวนงานคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
- กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
- กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
- กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม
- กระบวนงานสารบรรณ
- กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต
๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคา
ในที่หรือทางสาธารณะ)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายตออายุ)
- กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่
หรือเครื่องจักร ขอแกไขรายการในใบอนุญาต
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม)
- กระบวนงานชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

- ๔ -ข
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สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต (ตอ)
- กระบวนงานขอแกไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)
- กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายตออายุ)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายตออายุ)
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
- กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานรับชําระคาธรรมเนียมรายปโรงงานจําพวกที่ 2
- กระบวนงานแจงเลิกประกอบกิจการ
- กระบวนงานแจงเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจง (ร.ง.2)
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
- กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
- กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
- กระบวนงานตรวจสอบ เฝาระวังดานการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง
- การตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดังรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
- กระบวนงานปองกันและควบคุมสัตวนําโรค(แมลงสาบ แมลงวัน หนู)

- ๕ -ข

หนา
102
102
104
105
106
106
109
110
112
113
113
115
115
117
118
119
120
120
125
125
128
128
129
129
130
131
131
132
133
135

- ๖ -ข

สารบัญ (ตอ)
หัวขอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)
๖. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคเอดส
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญ
- กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวง
๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
- กระบวนงานปองกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)
- กระบวนงานคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
- กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
- กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
- กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม
- กระบวนงานสารบรรณ
- กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
แบบฟอรมตางๆ
เอกสารอางอิง
กฎหมายที่เกี่ยวของ

หนา
136
136
137
138

139

139
141
143
144
144
145
145
147
147
148
150
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน “ฝ า ยสิ่ ง แวดล อ มและสุ ข าภิ บ าล” จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านและ
ผูเกี่ยวของใชประโยชน เปนแนวทางการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนงาน และเพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบ ลดขอผิดพลาด จากการที่ “ไมรูงาน” หรือลดเวลาในการทํางานชวยใหงานเสร็จ
เร็ว ขึ้น รวมถึงการชว ยลดป ญหาของการทํางานหลายมาตรฐาน มาเปนการทํางานที่มีมาตรฐานเดีย วกัน
ประกอบดวย ๑๐ กระบวนงานดังตอไปนี้
๑. กระบวนงานใบอนุญาต ครอบคลุมดานการจัดทําทะเบียนใบอนุญาต การตรวจสอบทางวิชาการ
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาดเอกชน ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ)
๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื่องรองเรียน
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
๖. กระบวนงานการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
.๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
เนื้อหาสาระของคูมือเลมนี้ประกอบดวย ผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตาม ประเมินผล ตลอดจนผูรับผิดชอบและเอกสารอางอิง
ตางๆ เพื่อประโยชนในการควบคุมการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ทั้ง ๕๐ สํานักงานเขต

ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมอื การปฏิบัติงาน
ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
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การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน จะบรรลุผลสําเร็จมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับผูบริหารกรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานและสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึง
บุคลากรในหนวยงานทุกคนตองตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกลไกที่สํ าคั ญในการกระตุ น และผลั ก ดั น ให มี การปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติ ร าชการของ
กรุงเทพมหานครใหบรรลุเปาหมาย โดยตองรวมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหมีความเหมาะสม ชัดเจน และเปนธรรมกับทุกฝาย
คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการทํางานทั้งระดับ
หัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานนั้นๆ อยางเปนระบบ
และครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบาย
ตามที่จําเปนเพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัด ทํ าคู มือการปฏิ บัติงาน เพื่อใหฝ า ยสิ่ งแวดลอมและสุขาภิบาลมีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปน ลายลักษณอักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานตางๆ และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพการบริการทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐาน
เปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน อีกทั้งเพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูที่เขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางาน
เปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานที่มีอยูเพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความตองการ ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2555
อนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครไดเห็นชอบใหมีการดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของ
หน ว ยงานของกรุ ง เทพมหานคร ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.ก. ที่ กท 0303/3283 ลงวั น ที่
23 ธั น วาคม 2557 เรื่ อ ง การปรั บ ปรุ งคู มื อ ปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงาน โดยมอบหมายสํ า นั ก งาน ก.ก.
ประสานงานรวมกับทุกหนวยงานดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหเปนไปตามรูปแบบ
และแนวทางที่ กํา หนด เพื่ อ ให คูมื อการปฏิบั ติง านของทุ กหนว ยงานของกรุ งเทพหมานครมี ขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิ บั ติง านที่ เ หมาะสมกั บ สภาพการณปจ จุ บัน เปน มาตรฐานกลางและถือปฏิ บัติได อยา ง
มีประสิทธิภาพ และใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานตางๆ และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพการบริการทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
2. เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูที่เขามาปฏิบัติงานใหม
พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดง
หรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อ
ขอรับบริการที่ตรงกับความตองการ

ขอบเขตงาน
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เปน การแสดงขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของฝายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล ซึ่งแบงออกเปน ๑๐ กระบวนงาน ไดแก
1. กระบวนงานใบอนุญาต ประกอบดวย ๖ กระบวนงาน ดังนี้
1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ และใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
1.2 หนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหาหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม) และ
การรับ-ชําระเงินคาธรรมเนียมรายป ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
1.๓ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
1.๓.1 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
1.๓.2 ใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
1.๔ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
1.๕ ใบรับแจงตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
1.๕.1 ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (รง.2)
1.๕.2 การรับชําระเงินคาธรรมเนียมรายป
1.๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
กระบวนงานใบอนุ ญ าตโดยเริ่ ม ตั้ ง แต การรั บ คํ า ขอ การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน
การตรวจสอบดานสุขลักษณะ การพิจารณาอนุญาต การชําระคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตทั้งรายใหม
รายตอ การขอเปลี่ ยนแปลง ขยายหรื อลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักร การขอแกไขรายการ
ในใบอนุญาต การขอโอนกิจการ การบอกเลิกการดําเนินกิจการ รายละเอียดตามผังกระบวนงาน
๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน โดยเริ่มตั้งแตการรับเรื่องรองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง
การจัดทํารายงาน การออกคําสั่ งเจาพนักงานทองถิ่น การตรวจสอบติดตามผลจัดทํารายงาน การดําเนินคดี การ
ติดตามผลคดี การจัดทํารายงานเสนอผูบังคับ บัญชา การยุติเรื่อง โดยเปนไปตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535
3. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร โดยเริ่มตั้งแตเจาหนาที่จัดทําแผนการปฏิบัติงานออก
ตรวจสอบสถานที่จําหนายอาหารทางดานกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา แจงผลการตรวจประเมินพรอมคําแนะนํา
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ตรวจสอบ ติ ด ตามผล จั ด ทํ า รายงานเสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชาและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยเป น ไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
4. กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 กระบวนงาน ดังนี้
4.1 กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ดําเนินการทั้งในเชิงรุก
และเชิงรับ
เชิ ง รุ ก เป น การเฝ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า โดยเริ่ ม ตั้ ง แต สํ า รวจข อ มู ล จั ด ทํ า โครงการ
แผนปฏิบัติงาน ประสานผูเกี่ยวของ ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ เก็บตัวอยางน้ําสงสํานักการระบายน้ํา นําผลการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํามาพิจารณาหาแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา และดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมแกไข ประเมินผล สรุปผลดําเนินการ รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ
เชิงรับ เปนการเฝาระวังคุณภาพทางน้ํา อากาศและเสียง โดยดําเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ รับเรื่องรองเรียนจากประชาชน และรับเรื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรณี รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นจากประชาชน ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน กระบวนงาน
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน
กรณีรับเรื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เริ่มจากลงรับเรื่อง ตรวจสอบขอเท็จจริง
เพื่อพิจารณาหาแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข
รายงานผลใหผูบังคับบัญชาและหน วยงานที่เกี่ยวของทราบ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
4.2 กระบวนงานการตรวจจั บ รถยนต ค วั น ดํ า และเสีย งดั ง เริ่ ม จาก รั บ แผนปฏิ บั ติ ง าน
จากสํานักสิ่งแวดลอม จัดแผนปฏิบัติงานพรอมแจงฝายเทศกิจ ออกตรวจตามแผนฯ รวมกับ ฝายเทศกิจและ
กองบังคับการตํารวจจราจร รายงานผลการปฏิบัติงานผานเครื่องมือสื่อสารชนิดพกพา (PDA) ในวันที่ออกปฏิบัติงานหรือวันรุงขึ้น รายงานผูบังคับบัญชาทราบ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๐
5. กระบวนงาน ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค ประกอบดวย 4 กระบวนงาน ดังนี้
5.1 กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
สถานการณปกติ เริ่มจาก การสํารวจขอมูลสัตวปก ประชาสัมพันธใหความรูเฝาระวัง
โรค (สุมตรวจหาเชื้อ) โดยปฏิบัติงานรวมกับ สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข รายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ
สถานการณฉุกเฉิน เริ่มจากรับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร แตงตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขต จัดตั้งศูนยปฏิบัติการระดับเขต เตรียมความพรอมบุคลากร วัสดุอุปกรณ ขอมูลสัตวปก พรอมรับ
สถานการณฉุกเฉิน
5.2 กระบวนงานป อ งกั น และควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นั ข บ า เริ่ ม จากรั บ แผนปฏิ บั ติ ง าน
จากสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข ปล ะ 2 ครั้ง จัดแผนปฏิบัติงาน ประสานงานศูน ยบ ริการสาธารณสุ ข
ในพื้นที่และผูเกี่ยวของ ประชาสัมพันธ ออกปฏิบัติงานตามแผน รายงานผลใหผูบังคับบัญชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทราบ
5.๓ กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยเริ่มตั้งแต รวบรวมขอมูลสถานที่เสี่ยง จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ/เอกสารแผนพับ
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เชิงรุก โดยเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก สํารวจ/ทําลายแหลงเพาะพันธยุง
รณรงคประชาสัมพันธตามแผนปฏิบัติงาน
เชิงรับ โดยรับ รายงานผูปวยไขเลือดออก (รง.506) จากระบบสารสนเทศของกองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย (EPINET) ประสานผูเกี่ย วของ ออกดําเนินการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง
ประชาสั มพั น ธให ความรู ตามหลักการควบคุมการระบาด จัดทํารายงานเสนอผูบังคับ บัญ ชาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
5.๔ กระบวนงานกําจัดแมลงและสัตวนําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ดําเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เชิงรุก เจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่ พรอมเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูในการกําจัด
ควบคุม ปองกันแมลงและสัตวนําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู
เชิงรับ เริ่มจากรับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบขอเท็จจริง พบแหลงรังโรค กําจัด ควบคุม
ประชาสัมพันธใหความรู ตรวจสอบติดตามผล รายงานผูบังคับบัญชาและแจงผูรองทราบ ยุติเรื่อง
6. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคตางๆ โดยเริ่มตั้งแต การรับเรื่อง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผนฯ ในการประชาสัมพันธ รณรงค เฝาระวัง
และควบคุมโรคเอดส โรคไขหวัดใหญ โรคอุจจาระรวง โรคมือ เทา ปาก จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด ประกอบดวย 3 กระบวนงาน 1) กระบวนงาน
ปองกันยาเสพติด(แอมเฟตามีน) 2) กระบวนงานคุมครองสุภาพของผูไมสูบบุหรี่ 3) กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเริ่มตั้งแตรับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอมูลสถานที่เสี่ยง
จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามแผนฯ ในการปองกันและควบคุมยาเสพติด(แอมเฟตา-มีน) โดยการสุมตรวจปสสาวะหายาเสพติด การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ โดยการตรวจสอบสถานที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.2551 พระราชบัญ ญั ติคุมครองสุ ขภาพของผูไมสูบบุห รี่ พ.ศ.2535 ประชาสัมพัน ธใหความรู จัดทํา
รายงานเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ดําเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
เชิงรุก ดําเนินการในลักษณะการเผยแพรความรู และการสรางเครือขายผูบริโภค โดยเริ่ม
ตั้งแตเผยแพรความรูผานชองทางตาง ๆ การตรวจสอบคุณภาพและฉลากสินคา
เชิ ง รั บ เริ่ ม จาก การรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น การตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง หากพบเป น ความผิ ด
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ แจงผูรองและรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเริ่มตั้งแต
ตรวจสอบพบการกระทําความผิด รายงานผูบังคับบัญชาเพื่อสั่งการ รวบรวมเอกสารหลักฐานสงฝายเทศกิจ
ติดตามผลการดําเนินการจากฝายเทศกิจ สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบ
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ โดยเริ่มตนจาก
๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญ าตในระบบงานสิ่งแวดลอ ม (ขั้น ตอนรายละเอี ย ดอยูในกระบวนงานใบอนุญาต)
๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ โดยเริ่มตนจากการรับและการสงหนังสือ การตรวจสอบและ
จําแนกประเภทของหนังสือ การเสนอหนังสือใหผูบังคับบัญชาและสิ้นสุดที่การสงเรื่องใหหนวยงานตาง ๆ และ
เจาของเรื่อง
๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยเริ่มจากการลงบัญชีเครื่องมือฯ
การ-นําไปใช การซอมแซม บํารุงรักษา การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Laboratory)
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กรอบแนวคิด
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนราชการบริหารสวนทองถิ่นแบบพิเศษ และแบงพื้นที่
การปกครองออกเปน 50 เขต เพื่อใหสามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Best Service) สมกับเปนเมืองหลวงของประเทศ
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เปน สวนราชการหนึ่งในสํานักงานเขตที่ตองปฏิบัติงานสอดรับ
นโยบายของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และอํานวยความสะดวกเพื่อให
เกิดความรวดเร็ว ตองปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งถือเปนกฎหมายหลัก
และตองพิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายควบคุมอาคาร และอื่น ๆ อีกมากมาย ทําใหการปฏิบัติงานขาดแนวทางที่ชัดเจน เจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน
สาธารณสุข จําเปนตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจประกอบการทํางานภายใตภาวะความกดดันจากกระแส
โลกาภิวัต น จึงทําใหเกิดแนวคิดเพื่อกํา หนดกรอบแนวทางการดําเนินงานรวมกันตามขั้น ตอนของทั้ง 10
กระบวนงาน ดังนี้
๑..กระบวนงานใบอนุญาต
๒. กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื่องรองเรียน
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
๖. กระบวนงานการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
และบทบั ญ ญั ติแห ง กฎหมาย ในการจั ดทําคูมือปฏิบัติ งานของฝายสิ่ง แวดลอมและสุขาภิบ าลขึ้น เพื่อให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลสัมฤทธิ์ใหเกิดความ
พึงพอใจกับประชาชน ตลอดจนทําใหการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเปนไปดวยความเรียบรอย
กอใหเกิดผลดีกับองคกร และเปนแบบอยางเดียวกันทั้ง ๕๐ เขต
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๑. กระบวนงานใบอนุญาต
๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
(ใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานที่เปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ)
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
๒๕๓๕
ประกอบการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่
ไดครบถวน
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขอและการออกใบอนุญาตกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
คาธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๔๕
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง
คาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
จําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๔๕
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๑) วา
ดวยตลาด
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๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

ผูประกอบการ
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่
จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ.๒๕๔๕
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
คาธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
กรุงเทพมหานครสามารถ
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
ประกอบการ
ไดครบถวน

๑.๓ กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ผูประกอบการ
ถูกตองตามกฎหมาย
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
กรุงเทพมหานครสามารถ
- พระราชบัญญัติสสุ านและฌาปนสถาน
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
พ.ศ. ๒๕๒๘
ประกอบการ
ไดครบถวน
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตสิ ุสานและ ฌาปนสถาน
พ.ศ. ๒๕28
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖
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๑.๔ กระบวนงานใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม
การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานที่ยื่นคําขอ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุเทพมหานคร

ความตองการ
ประชาชนหรือหนวยงานที่มายื่นคําขอไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการรับบริการ

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานที่มายื่นคําขอไดรับใบอนุญาตและ
ประชาชนหรือหนวยงานที่มายื่นคําขอ
สามารถใชเครื่องโฆษณาขยายเสียงไดถูกตองตามกฎหมาย
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
กรุงเทพมหานครสามารถ
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
- ระเบียบปฏิบัติการยื่นคํารองและการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
พิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ประกอบการ
ไดครบถวน
ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
พ.ศ. ๒๔๙๓

๑.๕ กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ผูประกอบการ
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- 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

ความตองการ
ผูประกอบการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการไดรับใบรับแจงและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
กรุงเทพมหานครสามารถ
ประกอบการ
จัดเก็บคาธรรมเนียม
ไดครบถวน
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๑.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2542
ผูรับบริการ
ผูประกอบการ
ผูมีสวนไดสว นเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ผูประกอบการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ

ผูประกอบการ
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติควบคุมน้าํ มันเชือ้ เพลิง
พ.ศ. 2542

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ
ผูประกอบการไดรับใบรับแจงและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บ
ประกอบการ
คาธรรมเนียมไดครบถวน

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ผูรับบริการ
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ประชาชนพึงพอใจในการแกไขหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ
ประชาชนพึงพอใจในการแกไขหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ

ผูกอเหตุเดือดรอนรําคาญ

ไดรับคําแนะนําในการแกไขปญหาที่ถูกตอง และไดรับความ
ยุติธรรมจากกรุงเทพมหานคร
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
ประชาชนสามารถดําเนินชีวิต
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ความรวดเร็ว ถูกตอง โปรงใสและเปน
ธรรมในการดําเนินการ และความพึงพอใจ ไดอยางปกติสุข และมีคณ
ุ ภาพ
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
ของประชาชน
ชีวิตที่ดี
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
- ผูประกอบการสถานที่จําหนายอาหาร
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- กรุงเทพมหานคร
- ประชาชนผูบริโภค
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จําหนาย
อาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ความตองการ
สถานที่จําหนายอาหารไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจจาก
ผูบริโภค
สถานที่จําหนายอาหารถูกสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
ประชาชนไดบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- สถานที่จําหนายอาหารถูก
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สุขลักษณะและไมพบการปนเปอน
เชื้อโรคและสารพิษในอาหาร
- อัตราการเกิดโรคทางเดินอาหาร
ลดลง (ตอแสนประชากร)
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๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๔.๑ กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร และประชาชน

ความตองการ
ประชาชนตองการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่ดี

คุณภาพน้ํา อากาศ และเสียงที่ไดรับการตรวจสอบมีคาไมเกิน
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ กรุงเทพมหานครเปนมหานครแหง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๔.๒ การตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดังรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจร
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ผูขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร และประชาชน

ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.
๒๕๒๐
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ความตองการ
ผานการตรวจจับรถยนต/รถจักรยานยนตควันดําและเสียงดัง
จํานวนรถยนต/รถจักรยานยนตที่มีคาควันดําและเสียงดังตาม
เกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกําหนดลดลง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
- กรุงเทพมหานครเปนมหานครแหง
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศและเสียง

ความคุมคา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
ผูรับบริการ
ประชาชนกลุมเสี่ยง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากแมลงและสัตวนําโรค

- จํานวนการรองเรียนอันเนื่องมาจากแมลงและสัตวนําโรค
ลดลง
- ความพึงพอใจของประชาชน
ประชาชน
- ไมไดรับความเดือดรอนจากแมลงและสัตวนําโรค
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
สามารถปองกันและควบคุมโรคทีเ่ กิดจาก
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๒๕๓๕
แมลงและสัตวนําโรค
ไมเจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจาก
- พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๓๕
แมลงและสัตวนําโรค
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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๖. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ
ผูรับบริการ
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ประชาชน
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ความตองการ
ประชาชนไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ
- ความรวดเร็วในการควบคุมการแพรระบาดของโรค
- อัตราการเจ็บปวย อัตราการเกิดโรค และอัตราการตายดวย
โรคติดตอตางๆ ลดลง (ตอแสนประชากร)
- ความพึงพอใจของประชาชน
- ประชาชนไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
สามารถปองกันและควบคุมโรคติดตอตาง ๆ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ไมใหเกิดการแพรระบาด
ไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ

๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด
ผูเกี่ยวของ

ความตองการ

ผูรับบริการ
ลดการแพรระบาดและลดการเสพยาเสพติด
กลุมเปาหมาย (โรงเรียน สถานประกอบการ และพื้นที่ที่มี
ปจจัยเสี่ยง ฯลฯ)
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร
สรางภูมิคุมกัน และปองกันสารเสพติด
ประชาชน
ลดการแพรระบาดและลดการเสพสารเสพติด
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไม - สามารถปองกันและควบคุม ลดการแพร ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕
ระบาดของสารเสพติดได
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
ผูรับบริการ
ประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
ประชาชนไดรับการคุม ครองสิทธิผบู ริโภค

- ตองการคุมครองสิทธิผบู ริโภคใหกับประชาชน
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจ
ประชาชน
ประชาชนไดรับการคุม ครองสิทธิผบู ริโภค
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
- พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการคุม ครองสิทธิ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒๕๒๒ (และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ผูบริโภคดานสาธารณสุขลดลง
๒๕๔๑)
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๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ผูกระทําความผิด (ผูประกอบการ ประชาชน)
ผูมีสวนไดสวนเสีย
กรุงเทพมหานคร
ประชาชน
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

ความตองการ
ไดรับความยุติธรรมจากการดําเนินคดี
มีการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดไดอยางถูกตองและเปน
ธรรม
- ความพึงพอใจของประชาชน
ผูกระทําความผิดไดรับโทษตามกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ทุกฝาย
ไดรับความเปนธรรม ในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย

๑๐. กระบวนงานดานธุรการ
๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม รายละเอียดขั้นตอนอยูในกระบวนงานใบอนุญาต
๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความตองการ
การรับ-สงหนังสือ ติดตามตรวจสอบเปนไปอยางมีระบบและ
รวดเร็ว

ผูมีสวนไดสวนเสีย
หนวยงาน/สวนราชการตาง ๆ
สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานไดอยางรวดเร็ว
ขอกําหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมาย รวดเร็ว ถูกตอง
เปนประโยชนแก
กําหนด
กรุงเทพมหานคร

๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ผูประกอบการ
ขอกําหนดดานกฎหมาย
- ถูกตองและเปนไปตามคูม ือการใช
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

ความตองการ
เครื่องมือที่ใชมีความพรอม มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เชื่อถือได

ใชขอมูลจากการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ
มีความเชื่อถือในการตรวจสอบของหนวยงานราชการ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุมคา
ผลการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ
เปนประโยชนแก
วิทยาศาสตรมีความนาเชื่อถือ
กรุงเทพมหานคร

14

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
กระบวนงาน

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน

ตัวชี้วัดของกระบวนงาน

๑. หลักฐานประกอบการขออนุญาตมีเอกสาร - รอยละ ๑๐๐ ของผูมายื่น
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
ครบถวน
มีเอกสารครบถวน
- รอยละ ๑๐๐ ของสถาน๒. ผานการตรวจพิจารณาดาน
- สุขลักษณะตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผานการตรวจ
พิจารณาดาน
- หลักเกณฑที่กําหนด
- สุขลักษณะตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
- หลักเกณฑที่กําหนด
๓. ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตภายใน - รอยละ ๑๐๐ ของผูประกอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
กิจการไดรับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
๒. งานตรวจสอบเรื่อง
๑. ไดรับแจงเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ - รอยละ ๑๐๐ ของเรื่องรองเรียน
รองเรียนไดรับจากทุกชองทาง
๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามขอ - รอยละ ๑๐๐ ของเรื่องรองเรียน
กฎหมาย และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรับการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
- รอยละ 8๐ ของเรื่องรองเรียน
๓. มีการติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียนและ มีการติดตามผลการแกไขเรื่อง
สรุปรายงานผลเสนอผูบริหารอยางตอเนื่อง รองเรียนและสรุปรายงานผล
เสนอผูบริหารอยางตอเนื่อง
๓. งานดานการสุขาภิบาล ๑. กําหนดแผนการตรวจสอบ
- รอยละ ๑๐๐ มีการกําหนด
อาหาร
แผนการตรวจสอบ
๒. เพื่อปฏิบัติงานตามแผนและใชเครื่องมือ - รอยละ 8๐ ปฏิบัติงานตามแผน
และใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใน
วิทยาศาสตรในการตรวจสอบ
การตรวจสอบ
๓. รายงานผลการตรวจสอบการแกไขเสนอ - รอยละ ๑๐๐ มีการรายงานผล
ผูบริหาร
การตรวจสอบการแกไขเสนอ
ผูบริหาร
๔. งานควบคุมคุณภาพ
๑. สํารวจขอมูลและจัดทําโครงการ/
- รอยละ 7๐ มีการสํารวจขอมูล
สิ่งแวดลอม
แผนปฏิบัติงาน
และจัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน
๒. ตรวจสอบเพื่อเฝาระวังมลพิษทางน้ํา
- รอยละ 7๐ ของแหลงกําเนิด
อากาศ และเสียง
มลพิษ ไดรับการตรวจสอบเพื่อ
เฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ
และเสียง
๓. ดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
- รอยละ 7๐ มีการดําเนินการ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมแกไข
ตามกฎหมายและประสาน
๑. งานใบอนุญาต
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ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
กระบวนงาน

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน

ตัวชี้วัดของกระบวนงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมแกไข
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
๔. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
รายงานผลเสนอผูบริหาร
๕. งานกําจัดแมลง ปองกัน ๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
- รอยละ ๑๐๐ ของกลุมเสี่ยง
เพื่อดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับ ไดรับการปองกันและควบคุมสัตว
และควบคุมสัตวนําโรค
สัตวนําโรค
นําโรคครบตามกิจกรรมที่กําหนด
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
๖. งานการปองกันและ
๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
- รอยละ 8๐ ของกลุมเสี่ยงไดรับ
ควบคุมการแพรระบาดของ เพื่อดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ
การรณรงคและเฝาระวัง ปองกัน
โรคติดตอตางๆ
โรคติดตอตางๆ
การแพรระบาดของโรคติดตอ
ตาง ๆ
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ 7๐ ของกลุมเปาหมาย
๗. งานปองกันและควบคุม ๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน
ไดรับการรณรงค เฝาระวัง
สารเสพติด
เพื่อดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ
ปองกัน และควบคุมสารเสพติด
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ และสุมตรวจ
ปสสาวะภายในสถานประกอบการ โรงเรียน
ฯลฯ ภายในพื้นที่
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
๘. งานคุมครองผูบริโภค ๑. ตรวจสอบหาขอเท็จจริง แกไข และ
- รอยละ 7๐ ของเรื่องรองเรียน
ดานสาธารณสุข
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุขไดรับการ
ดําเนินการ
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร
๙. งานการดําเนินคดีตาม ๑. พบผูกระทําความผิด รวบรวมเอกสาร
- รอยละ ๑๐๐ ของผูกระทํา
พระราชบัญญัติการ
หลักฐานสงฝายเทศกิจ
ความผิดไดรับการดําเนินคดี
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒. ติดตามผลการดําเนินคดีจากฝายเทศกิจ - รอยละ ๑๐๐ มีการติดตามผล
การดําเนินคดีจากฝายเทศกิจ
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร

16

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน
กระบวนงาน
๑๐. งานดานธุรการ

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน

ตัวชี้วัดของกระบวนงาน

๑. มีการรับ-สงหนังสืออยางเปนระบบระเบียบ
สามารถคนหาไดโดยสะดวก
๒. มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตร

- รอยละ ๑๐๐ ของหนังสือมีการ
ลงทะเบียนรับ-สงอยางเปนระบบ
- รอยละ ๑๐๐ ของเครื่องมือ
วิทยาศาสตรมีการบันทึกลงใน
ทะเบียนคุม
- รอยละ ๑๐๐ ของการนํา
เครื่องมือวิทยาศาสตรไปใชไดรับ
การบันทึกลงในบัญชีเบิกจาย

๓. มีการจัดทําบัญชีเบิกจายการนําเครื่องมือ
วิทยาศาสตรไปใช
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คําจํากัดความ
“ กิ จ การที่เ ป น อั น ตรายต อสุขภาพ” หมายความวา กิจ การที่เปน อัน ตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก
๑. วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกาย ไมวาดวยวิธีหรือในรูปลักษณะใด ๆ แต
ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี
๒. วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงเจือปน อาหาร สี และ
เครื่องปรุงแตงรส
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่ สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่ห รือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อ
ตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง
“ใบอนุญาตจําหนายอาหาร” หมายความวา การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสม
อาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)
“หนังสือรับรองการแจง” หมายความวา การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
(พื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร)
“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณที่ซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใช
เปนที่ชุมนุมเพื่อจําหนายสินคาประเภทดังกลาว เปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ
สําหรับประชาชนทั่วไป แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน
“โฆษณา” หมายความวา การบอกกลาว แจงความ ชี้แจง แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็น
แกประชาชน
“โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต
หาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไม
ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประเกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือ
ทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดในกฎกระทรวง
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คําจํากัดความ (ตอ)

“ประกอบกิจ การโรงงาน” หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลีย ง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจ การของโรงงานแต
ไมรวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร
“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซ ไฟฟา หรือพลังงานอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา
เกียร หรือสิ่งอื่นที่ทํางานสนองกัน
“โรงงานจํ า พวกที่ 1” ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่ส ามารถประกอบกิจการ
โรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน
“โรงงานจําพวกที่ 2” ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน
“เหตุรําคาญ” หมายความวา เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน
ผูที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทําดังตอไปนี้
1. แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา สวม หรือที่ใสมูล หรือเถา หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยูใน
ทําเลที่ไมเหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็น หรือ
ละอองเป นพิษ หรือเปน หรือนาจะเปนที่เพาะพัน ธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
2. การเลี้ยงสัตวในที่ หรือวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควร จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
3..อาคาร อันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใด ไมมีการระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองสารเปนพิษอยางเพียงพอ จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
4. การกระทํ า ใดๆ อั น เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด กลิ่ น แสง รั ง สี เสี ย ง ความร อ น สิ่ ง มี พิ ษ ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือกรณีอื่นใด จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
“ยาเสพติด ”.หมายความวา สารเคมีห รือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเขาสูรางกายไมวาจะโดย
รั บ ประทาน ดม สู บ ฉี ด หรื อด ว ยประการใด ๆ แลว ทํา ให เกิ ดผลต อร างกายและจิต ใจในสว นสํ าคั ญ เช น
ตองเพิ่มขนาดการเสพเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความตองการเสพทั้งรางกายและจิตใจขั้นรุนแรง
อยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใชเปน
ยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาว ทั้งนี้
ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบาน บางตําราตามกฎหมาย
วาดวยยาที่มีสารเสพติดใหโทษผสมอยู
“โรคระบาด”.หมายความว า เป น การจํ า แนกโรคอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง ปรากฏกรณี ใ หม ข้ึ น ใน
ประชากรกลุมหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้นมากกวาที่คาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรค
ในอดี ต (จํ านวนของกรณี ใหม ในประชากรในระหวางชวงเวลาหนึ่ง ๆ เรีย กวา”อัตราอุบัติการณ”) โรคนั้น
อาจเปนโรคติดตอทางสัมผัสหรือไมก็ได
“แมลง”.หมายความวา สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง รางกายแบงออกเปน ๓ สวน คือ สวนหัว
สวนอก และสวนทอง มี ๖ ขา อาจมีปกหรือไมมีปกก็ได
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คําจํากัดความ (ตอ)
“พาหะนําโรค” หมายความวา สิ่งที่เปนตัวนําพาเอาเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งสูอีกสิ่งมีชีวิต
หนึ่งซึ่งทําใหเกิดโรคขึ้น
“โรคติดตอ” หมายความวา โรคซึ่งรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ใหเปนโรคติดตอ และให
หมายความรวมถึงโรคซึ่งรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรค ๒ ใหเปนโรคติดตอดวย
“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซึ่งไดรับการเสนอ
หรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหซื้อสินคาหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับ
บริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการเขตหรือ
ผูชวยผูอํานวยการเขต ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย
“ผูไดรับการแตงตั้ง” หมายความวา พนักงานหรือขาราชการในสังกัดของราชการสวนทองถิ่น
ที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหเปนเจาพนักงานตามมาตรา ๔๔ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินคดี” หมายความวา
(๑) เจาหนาที่ฝายเทศกิจ สําหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
(๒) เจาหนาที่งานนิติกรสําหรับในเขตเทศบาล
(๓) ปลัดหรือเจาหนาที่ในสํานักงานปลัดสําหรับในเขต อบจ. และ อบต.
(๔) เจาหนาที่อื่นที่ไดรับการมอบอํานาจจากเจาพนักงานทองถิ่น
“คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี ” สํ า หรั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานครประกอบด ว ย ผู แ ทน
กรุ งเทพมหานคร ผู แทนสํ า นั กอั ย การสูงสุ ด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ สําหรับ ในเขตจังหวัดอื่น
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูบังคับการตํารวจจังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดใน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เครื่องมือวิทยาศาสตร” หมายความวา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณหรือสิ่งประดิษฐที่
ออกแบบมาใชในงานเฉพาะทาง โดยใชประโยชนในการพิสูจนหลักฐานทางกายภาพ ความสัมพันธตาง ๆ หรือ
เทคโนโลยี ดวยวิธีการวัด การเก็บขอมูลตามบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดขอมูลซ้ํา การตรวจสอบยืนยัน
ขอมูล เชน เครื่องวัดความเขมแสง เครื่องวัดระดับเสียง ชุดทดสอบอาหารเบื้องตน เปนตน
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คําอธิบายสัญลักษณทใี่ ช
การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีสัญลักษณที่ใช
เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจฐานขอมูลที่เกี่ยวของ และรายงาน/
เอกสารตางๆ ซึ่งมีคําอธิบายสัญลักษณที่ใช ดังตอไปนี้

สัญลักษณ

คําอธิบาย
จุดเริ่มตน และสิ้นสุดของกระบวนการ
กระบวนการที่มีกิจกรรมยอยอยูภายใน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ (Decision)
ฐานขอมูล (Database)
เอกสาร/รายงาน(Document)
เอกสารรายงานหลายแบบ/ประเภท
(Multi Document)
ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน
ทิศทางการนําเขา/สงออกของเอกสาร/
รายงาน/ฐานขอมูล ที่อาจจะเกิดขึ้น
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน/กระบวนการ
(Connector)
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หนาที่ความรับผิดชอบ
ตําแหนง/ ฝาย/ งาน

หนาที่ความรับผิดชอบ

ผูอํานวยการเขต

- มีหนาที่ กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและ

ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

- มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล-สถานที่
และการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด
สถานที่ จํ า หน า ยอาหารและสถานที่ ส ะสมอาหาร การสุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลทั่วไป ใหไดมาตรฐาน-ทางสุขาภิบาลและถูก
สุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจําหนาย-สินคาในที่หรือทางสาธารณะ
การควบคุมมลพิษ การพัฒนา- ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
เสริมสรางศักยภาพของผูบริโภคและสรางหรือขยายเครือขาย การมีสวน
รวมในการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การกําจัดแมลงและสัตวนํา
โรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว การควบคุม จัดการ ปองกันและ
ระงับเหตุรําคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน
การอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย-เสียง การออกใบอนุญาต
สุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการ-น้ํามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายวาดวยอาหาร การใชสารระเหย การ
คุมครองสุขภาพ-ของผูไมสูบ บุห รี่ โรงงาน เปน ตน และหนาที่อื่น ที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย
- ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาลสถานที่จําหนายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร การจําหนายอาหารในที่หรือทางสาธารณะและตลาด ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- จัดทําแผนงานและโครงการงานดานการสุขาภิบาลอาหาร
- ตรวจสอบคุ ณภาพอาหารและน้ํ าดื่ ม ในสถานที่จํ า หน ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหาร สถานที่จําหนายอาหารในที่หรือ ทางสาธารณะ
และตลาด
- เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู ด า นการสุ ข าภิ บ าลอาหาร แก
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป
- การคุมครองผูบริโภคทางดานอาหาร
- การตรวจสอบและเฝาระวังโรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อ
- การรวบรวมสถิติ วิเคราะห ขอมูล จัดทํารายงานเกี่ยวกับงาน-ดานการ
สุขาภิบาลอาหาร
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

งานดานการสุขาภิบาลอาหาร

สุขาภิบา
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ตําแหนง/ ฝาย/ งาน

หนาที่ความรับผิดชอบ

งานดานการสุขาภิบาลกิจการที่เปนอันตราย - ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาล กิจการที่เปนอันตรายตอตอสุขภาพ
สุขภาพ
- จัดทําแผนงาน/โครงการ งานดานการสุขาภิบาลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- ตรวจสอบ ควบคุม มลพิษ จากสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- เผยแพรประชาสัมพันธใหความรู ดานการสุขาภิบาลกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพแกผูประกอบการ
- ตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่เกิดจากกิจการที่เปน อัน ตรายตอ สุขภาพ
- การรวบรวมสถิ ติ วิ เ คราะห ข อ มู ล จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
งานดานการสุขาภิบาลทั่วไป
- ตรวจสอบ ควบคุม เกี่ยวกับงานดานการสุขาภิบาลทั่วไป
- การตรวจสอบกํากับดูแล การจัดตั้งสุสาน และฌาปนสถาน
- การตรวจสอบ กํากับดูแลการทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
- การกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค
- การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดตอตาง ๆ
- การปองกันและควบคุมยาเสพติด
- การตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชน
- ก า ร ร ว บ ร ว ม ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล จั ด ทํ า ร า ย ง า น
การดําเนินงานดานงานสุขาภิบาลทั่วไป
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
งานดานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานการเจาหนาที่
- งานงบประมาณ
- งานใบอนุญาต
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ และการจัดซื้อ จัดจาง
- การรวบรวมสถิติบันทึกขอมูล
- การประชุม อบรม และอบรมสัมมนา
- การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ลักษณะงาน/ภารกิจปฏิบัติ

๑. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง สถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบดวย
- ตรวจสอบและอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- ตรวจสอบและอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
- ตรวจสอบและอนุญาตใหใชสถานที่เปนตลาด
- ตรวจสอบและอนุญาตใหจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
๒. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้งและผูจัดการสุสาน ฌาปณสถาน
๓. การอนุญาตใหกระทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
๔. การตรวจสอบ แกไขและระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ
๕. การดําเนินการดานสุขาภิบาลอาหาร ประกอบดวย
- สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
- การเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจ ณ หองปฏิบัติการ
- การตรวจฉลากอาหาร การคุมครองผูบริโภคดานอาหาร
๖. ดําเนินการดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพื่อแกไขปญหามลพิษตางๆ ประกอบดวย
- ตรวจวัดรถควันดําและตรวจควันขาวรถจักรยานยนต
- อากาศ ,ฝุนละออง
- น้ําเสีย
- เสียง, แสงสวาง
7. การกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค ประกอบดวย
- การปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
- การปองกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
8. การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ ประกอบดวย
- เอดส
- ไขหวัดใหญ
- อุจจาระรวง ฯลฯ
9. การควบคุมสารเสพติด ประกอบดวย
- การปองกันยาเสพติด
- การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่
- การควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๑0. การปฏิบัติงานที่ไดรับโอนภารกิจจากหนวยงานอื่นๆ ประกอบดวย
- การตรวจสอบโรงงานจําพวก ๑ และ ๒
- การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ ๒๕๒๒
๑1. การปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑2. การประสานงาน ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นกรณีเรงดวนหรือรวมโครงการอื่นๆ
13. การปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร
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ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน

ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการ
เรื่องรองเรียน

กระบวนงานใบอนุญาต

ใบอนุญาต(รายใหม)

ใบอนุญาต (รายตอ)

รับคํารอง/กรอกเอกสาร
ยื่นคํารองตอเจาหนาที่
พรอมเอกสารประกอบ

รับคํารอง/กรอกเอกสาร
ยื่นคํารองตอเจาหนาที่
พรอมเอกสารประกอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
และเอกสารประกอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
และเอกสารประกอบ

ออกใบนัดตรวจสถานที่
และใบนัดรับใบอนุญาต

เจาหนาที่ออกใบนําชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

เจาหนาที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบสถานที่
เจาหนาที่ไดรับมอบหมาย
เสนอรายงานการตรวจสอบ
พรอมเสนอความคิดเห็นผาน
หัวหนาฝายฯ
หัวหนาฝายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพื่อเสนออนุญาต
ผูอํานวยการเขตลงนามอนุญาต
ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม
รับใบอนุญาต

หัวหนาฝายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพื่อเสนออนุญาต
ผูอํานวยการเขตลงนามอนุญาต
รับใบอนุญาต

รับเรื่องรองทุกข
โทรศัพท/1555
มอบหมายเจาหนาที่
รับผิดชอบ
ตรวจสอบ/ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินการ

แกไข
ยุติเรื่อง

ไมแกไข
ดําเนินการตาม
กฎหมาย
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ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
งานปองกันและ
ควบคุมสารเสพติด

งานคุมครอง
ผูบริโภคดาน
สาธารณสุข

งานการดําเนินคดี
ดานสาธารณสุข

งานดานธุรการ

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

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
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

งานดาน
สุขาภิบาลอาหาร

งานควบคุม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม

งานกําจัดแมลง
ปองกันและ
ควบคุมสัตวนําโรค

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน

มอบหมาย
เจาหนาที่

มอบหมาย
เจาหนาที่

ดําเนินการ
ตามแผน
รายงานผล
และติดตาม

๒5

สรุปผลเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

งานการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดตอตางๆ

แบบฟอรมตางๆ

เอกสารอางอิง

5

กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
๓. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓
๔. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
๖. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๗. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของ
๘. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
9. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๒
10. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 255๔
๑1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๑2. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑5. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑6. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
17. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
๑8. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑9. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕
20. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖
21. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒2. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๔๕
๒3. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
24. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
25. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารควบคุมการใช พ.ศ. 2552
26. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
27. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549
28. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ.ศ. 2546
29. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด
0

