
- ๑ก 
 

คํานํา 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เล่มนี้เป็นคู่มือท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการ
ทํางานท้ังระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นการจัดทํารายละเอียดของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
อย่างเป็นระบบและครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น กระบวนงานใบอนุญาตประเภท
ต่าง ๆ กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญ กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค กระบวนงาน
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ กระบวนงานป้องกันควบคุมสารเสพติด และ
กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร 
เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานนําไปใช้ในการทํางาน 
   

    ท้ังนี้คณะผู้จัดทําฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร 
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้รับจากการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือลดข้อผิดพลาดในกระบวนงานดําเนินการ ตลอดจนสร้างความเข้าใจก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์        
ต่อผู้ปฏิบัติงานและองค์กร 
 
 

         คณะผู้จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต 

ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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สารบัญ 
 

หัวข้อ           หน้า 
คํานํา            ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร         1 
ความเป็นมาและความสําคัญในการจัดทําคู่มือ       2 
วัตถุประสงค์           3 
ขอบเขต           3 
กรอบแนวคิด           6 
ข้อกําหนดท่ีสําคัญ          14 
คําจํากัดความ               15 
คําอธิบายสัญลักษณ์ท่ีใช้/อธิบายคําย่อ            20 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ           21 
ผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน         24      
แผนผังกระบวนงาน          25 
๑. กระบวนงานใบอนุญาต         26 
 ๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                       26 
             (ใบอนุญาตกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือ      

                สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตใช้สถานท่ีเป็นตลาด ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้า 
                ในท่ีหรือทางสาธารณะ)  
   - กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม่)      26 

- กระบวนงานใบอนุญาต (รายต่ออายุ)                 28 
   - กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานท่ี                  29 

  หรือเครื่องจักร ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต                         
    - กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ      31 
    - กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ               32 

๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาร                                 33 
      หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาร   33
   และสถานท่ีสะสมอาหาร (รายใหม่) 

    - กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง    35 
  สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

    - กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจ้ง-                       36 
  จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ      38 
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ      39 

 
 
 



ข 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

หัวข้อ           หน้า 
แผนผังกระบวนงาน (ต่อ) 
๑. กระบวนงานใบอนุญาต (ต่อ) 

๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน                 40 
      และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  - กระบวนงานขออนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)   40 
   - กระบวนงานขออนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน  (รายต่ออายุ)   42 
   - กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)   43 
   - กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  (รายต่ออายุ)  45 
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม    46 
     การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
    - กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   46 
๑.5 กระบวนงานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน   47 
      พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   - กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2    47 
   - กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกท่ี 2   48 
   - กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการ      49 
   - กระบวนงานแจ้งเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (ร.ง.2)   50 
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ             51 
      ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 - กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง    51 

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน        56 
  - กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน      56 
๓. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร       59 
  - กระบวนงานตรวจสอบ เฝ้าระวังด้านการสุขาภิบาลอาหาร    59 
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม        60 

        - กระบวนงานตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง   60 
        - การตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดังร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร  61 

๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค      63 
        - กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก     63 
        - กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า     65 
        - กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก     66 
        - กระบวนงานป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค(แมลงสาบ แมลงวัน หนู)    68 

๖. กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ     69 
        - กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์      69 
        - กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่     70 
        - กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง     72 

   



- ๔ -ข 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

หัวข้อ           หน้า 
แผนผังกระบวนงาน (ต่อ)  

๗. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด        73 
        - กระบวนงานป้องกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)     73 
        - กระบวนงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่     75 

             - กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์    77 
๘. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข      79 

           - กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข     79 
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                   81 

          - กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  81 
๑๐. กระบวนงานด้านธุรการ         83 

          - กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดล้อม      83  
          - กระบวนงานสารบรรณ        84 
          - กระบวนงานควบคุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์     86 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต        87 
 ๑. กระบวนงานใบอนุญาต 
 ๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕    87 
             (ใบอนุญาตกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือ 

                สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตใช้สถานท่ีเป็นตลาด ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้า 
                ในท่ีหรือทางสาธารณะ)  
   - กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม่)      87 

- กระบวนงานใบอนุญาต (รายต่ออายุ)                 90 
   - กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานท่ี   92 

  หรือเครื่องจักร ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต    
    - กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ      94 
    - กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ      95 

๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาร    97 
      หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาร   97
   และสถานท่ีสะสมอาหาร (รายใหม่) 

    - กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง    100 
  สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
     
 
 
 



- ๕ -ข 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

หัวข้อ           หน้า 
  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต (ต่อ)       101 

       - กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจ้ง-    101 
            จัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
          - กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ      103 

                    - กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ      104 
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน  105 
      และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  - กระบวนงานขออนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)   105 

    - กระบวนงานขออนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน  (รายต่ออายุ)   108 
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม่)   109 

   - กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  (รายต่ออายุ)  111 
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม 112 
     การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
    - กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   112 
๑.5 กระบวนงานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 114 
      พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  - กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2    114 
  - กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกท่ี 2    116 
  - กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการ      117 
  - กระบวนงานแจ้งเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (ร.ง.2)   118 
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ                 119 
      ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 - กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง    119 

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน        124 
  - กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน      124 
๓. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร       127 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
   

คู่มือการปฏิบัติงาน “ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล” จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เก่ียวข้องใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางการดําเนินงานต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนงาน และเพ่ือช่วยให้การ-
ทํางานเป็นไปอย่างมีระบบ ลดข้อผิดพลาด จากการท่ี “ไม่รู้งาน” หรือลดเวลาในการทํางานช่วยให้งานเสร็จ
เร็วข้ึน รวมถึงการช่วยลดปัญหาของการทํางานหลายมาตรฐาน มาเป็นการทํางานท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
ประกอบด้วย ๑๐ กระบวนงานดังต่อไปนี้ 
      ๑. กระบวนงานใบอนุญาต ครอบคลุมด้านการจัดทําทะเบียนใบอนุญาต การตรวจสอบทาง-
วิชาการ 
   ๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ใบอนุญาตกิจการ   
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตใช้
สถานท่ีเป็นตลาดเอกชน ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ)  

  ๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร  

๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน  
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
๑.5 กระบวนงานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 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 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตาม ประเมินผล ตลอดจนผู้รับผิดชอบและเอกสารอ้างอิง
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝ่าย-
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ท้ัง ๕๐ สํานักงานเขต 
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ความเป็นมาและความสําคัญในการจัดทําคู่มอืการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

  การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จะบรรลุผลสําเร็จมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึง
บุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกลไกท่ี-
สําคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้องร่วมกันพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
                 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจําปี ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการปรับปรุง
ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยยกเลิกตัวชี้วัด
จํานวน ๒ ตัวชี้วัด ในมิติท่ี ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละ
ความสําเร็จในการลดรอบเวลาการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดให้เป็นลักษณะหนึ่งในการประเมินผลตัวท่ีวัดท่ี 
๓.๔ ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการให้บริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และยกเลิกตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ ระดับความสําเร็จในการพัฒนากฎหมาย เนื่องจากการพัฒนากฎหมายอาจ
ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นรูปธรรมได้ภายในปีท่ีมีการประเมินผล เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาใน-
การปรับปรุง แก้ไข หรือยกร่างกฎหมาย ท้ังนี้ ได้มีการกําหนดตัวชี้วัดใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑ ตัวชี้วัดในมิติท่ี ๒  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดท่ี ๒.๓ ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดทําคู่มือฯ เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
                คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญอย่างหนึ่งในการทํางานท้ังระดับ
หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบ
และครบถ้วน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การ-
ควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ-
ดําเนินงานขององค์กร เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบาย
ตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการ-
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอย่างเป็น-      
ลายลักษณ์อักษรท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพการบริการท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน อีก-
ท้ังเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทํางาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานท่ีมีอยู่เพ่ือขอรับบริการท่ีตรง-
กับความต้องการ  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์-
อักษรท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 



ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพการบริการท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตาม-
เป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 

2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดง
หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่เพ่ือ
ขอรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 
 

ขอบเขตงาน 
 

           การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นการแสดงข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล ซ่ึงแบ่งออกเป็น  ๑๐ กระบวนงาน ได้แก่   

          1. กระบวนงานใบอนุญาต ประกอบด้วย ๖ กระบวนงาน  ดังนี้   
             1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานท่ีจําหน่ายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ และใบอนุญาตใช้สถานท่ีเป็นตลาด 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                   

              1.2 หนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจําหน่ายอาหาหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (รายใหม่) และ
การรับ-ชําระเงินค่าธรรมเนียมรายปี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                   

              1.๓ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528  
                   1.๓.1 ใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน   
                   1.๓.2 ใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
              1.๔ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493  

               1.๕ ใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  
                              1.๕.1 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2)   
                              1.๕.2 การรับชําระเงินค่าธรรมเนียมรายปี 
                         1.๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542   
 

          กระบวนงานใบอนุญาต โดยเริ่มต้ังแต่ การรับคําขอ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การ
ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ การพิจารณาอนุญาต การชําระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตท้ังรายใหม่ รายต่อ 
การขอ-เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานท่ีหรือเครื่องจักร การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต 
การขอโอน-กิจการ การบอกเลิกการดําเนินกิจการ รายละเอียดตามผังกระบวนงาน 

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดยเริ่มต้ังแต่ การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การจัดทํารายงาน การออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน การตรวจสอบติดตามผลจัดทํารายงาน การดําเนินคดี 
การติดตามผลคดี การจัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา การยุติเรื่อง โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535   

3. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยเริ่มต้ังแต่ เจ้าหน้าท่ีจัดทําแผนการปฏิบัติงาน       
ออกตรวจสอบสถานท่ีจําหน่ายอาหารทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา แจ้งผลการตรวจประเมินพร้อม 
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คําแนะนํา ตรวจสอบ ติดตามผล จัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ   การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
           4. กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน ดังนี้ 



                 4.1  กระบวนงานตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ดําเนินการท้ังในเชิงรุก
และเชิงรับ  

       เชิงรุก เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา โดยเริ่มต้ังแต่ สํารวจข้อมูล จัดทําโครงการ/
แผนปฏิบัติงาน ประสานผู้เก่ียวข้อง ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ เก็บตัวอย่างน้ําส่งสํานักการระบายน้ํา นําผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ-น้ํามาพิจารณาหาแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา และดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมแก้ไข ประเมินผล สรุปผลดําเนินการ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ     

       เชิงรับ เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพทางน้ํา อากาศและเสียง โดยดําเนินการใน 2 ลักษณะ 
คือ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และรับเรื่องจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม-
มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

     กรณีรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ดําเนินการตามข้ันตอน กระบวนงาน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  

     กรณีรับเรื่องจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เริ่มจากลงรับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง       
เพ่ือพิจารณาหาแหล่งกําเนิดมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไข 
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายอ่ืน       
ท่ีเก่ียวข้อง   

            4.2 กระบวนงานการตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดัง เริ่มจาก รับแผนปฏิบัติงาน      
จากสํานักสิ่งแวดล้อม จัดแผนปฏิบัติงานพร้อมแจ้งฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจตามแผนฯ ร่วมกับ ฝ่ายเทศกิจและ 
กองบังคับการตํารวจจราจร รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเครื่องมือสื่อสารชนิดพกพา (PDA) ในวันท่ีออก-
ปฏิบัติงานหรือวันรุ่งข้ึน รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ-
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 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 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ระดับเขต จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการระดับเขต เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสัตว์ปีก พร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน                 

             5.2 กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มจากรับแผนปฏิ บั ติงาน            
จากสํานักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง จัดแผนปฏิบัติงาน ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข      
ในพ้ืนท่ีและผู้เก่ียวข้อง ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานตามแผน รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน      
ท่ีเก่ียวข้องทราบ 

             5.๓ กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเริ่มต้ังแต่ รวบรวมข้อมูลสถานท่ี-
เสี่ยง จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารแผ่นพับ 
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        เชิงรุก โดยเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สํารวจ/ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติงาน 
        เชิงรับ โดยรับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) จากระบบสารสนเทศของกอง-

ควบคุมโรคติดต่อ สํานักอนามัย (EPINET) ประสานผู้เก่ียวข้อง ออกดําเนินการฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุง 



ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามหลักการควบคุมการระบาด จัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน       
ท่ีเก่ียวข้อง 
                       5.๔ กระบวนงานกําจัดแมลงและสัตว์นําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ดําเนินการท้ังเชิง-
รุกและเชิงรับ  

        เชิงรุก เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานท่ี พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการกําจัด 
ควบคุม ป้องกันแมลงและสัตว์นําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู 

        เชิงรับ เริ่มจากรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบแหล่งรังโรค กําจัด ควบคุม 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตรวจสอบติดตามผล  รายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้ร้องทราบ ยุติเรื่อง  
           6. กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยเริ่มต้ังแต่ การรับเรื่อง
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจัดแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผนฯ ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวัง 
และควบคุมโรคเอดส์ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคมือ เท้า ปาก จัดทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
          7. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน 1) กระบวนงาน
ป้องกันยาเสพติด(แอมเฟตามีน) 2) กระบวนงานคุ้มครองสุภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และ3) กระบวนงานควบคุม-
การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเริ่มต้ังแต่ รับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร รวบรวมข้อมูลสถานท่ีเสี่ยง 
จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการตามแผนฯ ในการป้องกันและควบคุม-
ยาเสพติด(แอมเฟตา-มีน) โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะหายาเสพติด การควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยการตรวจสอบสถานท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดทํา
รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
           8. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ดําเนินการท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ  

            เชิงรุก ดําเนินการในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ และการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค โดยเริ่ม
ต้ังแต่เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพและฉลากสินค้า  

            เชิงรับ เริ่มจาก การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบเป็นความผิด 
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ แจ้งผู้ร้องและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ      

          ๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเริ่มต้ังแต่
ตรวจสอบพบการกระทําความผิด รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือสั่งการ รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งฝ่ายเทศกิจ 
ติดตามผลการดําเนินการจากฝ่ายเทศกิจ สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

        ๑๐. กระบวนงานด้านธุรการ โดยเริ่มต้นจาก 
    ๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดล้อม (ข้ันตอนรายละเอียดอยู่ใน-

กระบวนงาน-ใบอนุญาต) 
    ๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ โดยเริ่มต้นจากการรับและการส่งหนังสือ การตรวจสอบและ

จําแนกประเภทของหนังสือ การเสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาและสิ้นสุดท่ีการส่งเรื่องให้หน่วยงานต่าง ๆ และ
เจ้าของเรื่อง 

    ๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการลงบัญชีเครื่องมือฯ 
การ-นําไปใช้ การซ่อมแซม บํารุงรักษา การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Laboratory) 
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กรอบแนวคิด 
   



กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินแบบพิเศษ และแบ่งพ้ืนท่ี
การปกครองออกเป็น 50 เขต เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Best Service) สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
        ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งในสํานักงานเขตท่ีต้องปฏิบัติงานสอดรับ
นโยบายของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้
เกิดความรวดเร็ว ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงถือเป็นกฎหมายหลัก
และต้องพิจารณากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายควบคุม
อาคาร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทําให้การปฏิบัติงานขาดแนวทางท่ีชัดเจน เจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจประกอบการทํางานภายใต้ภาวะความกดดันจากกระแส 
โลกาภิวัตน์ จึงทําให้เกิดแนวคิดเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานร่วมกันตามข้ันตอนของท้ัง 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 
และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลข้ึน เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความ
พึงพอใจกับประชาชน ตลอดจนทําให้การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ก่อให้เกิดผลดีกับองค์กร และเป็นแบบอย่างเดียวกันท้ัง ๕๐ เขต 
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๑. กระบวนงานใบอนุญาต 
 ๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



              (ใบอนุญาตกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและ 
      สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตใช้สถานท่ีเป็นตลาด ใบอนุญาตผู้จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ) 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ผู้ประกอบการ 

 
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้ประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน 
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
ขอและการออกใบอนุญาตกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง 
ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานท่ี
จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง 
ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
- กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๕๑) ว่า
ด้วยตลาด 

- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม           
ได้ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 
๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
      ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ผู้ประกอบการ 

 
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้ประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน 
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานท่ี
จําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม           
ได้ครบถ้วน 

 
๑.๓ กระบวนงานใบอนุญาตจัดต้ังสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน 
      และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ผู้ประกอบการ 

 
ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้ประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน 
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิสสุานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตสิุสานและ ฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม           
ได้ครบถ้วน 
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๑.๔ กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม 
     การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 



 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ  
ประชาชนหรือหน่วยงานท่ียื่นคําขอ ประชาชนหรือหน่วยงานท่ีมายื่นคําขอได้รับความสะดวก

รวดเร็วในการรับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กรุเทพมหานคร 
 
ประชาชนหรือหน่วยงานท่ีมายื่นคําขอ 

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน 
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ประชาชนหรือหน่วยงานท่ีมายื่นคําขอได้รับใบอนุญาตและ
สามารถใช้เครื่องโฆษณาขยายเสียงได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- ระเบียบปฏิบัติการยื่นคําร้องและการ
พิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสยีง 
พ.ศ. ๒๔๙๓ 

- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม           
ได้ครบถ้วน 

 
๑.๕ กระบวนงานใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
      พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ผู้ประกอบการ 

 
ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้ประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน 
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผู้ประกอบการได้รับใบรบัแจ้งและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 
- กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันท่ี ๒๔ 
กันยายน ๒๕๓๕ 
- กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๔)    
ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
- กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๕)    
ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
- กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๙)    
ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
- กฎกระทรวงฉบับท่ี ๘ (พ.ศ.๒๕๓๕)      
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๓๕ 

- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม           
ได้ครบถ้วน 
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๑.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 

 



ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ผู้ประกอบการ 

 
ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้ประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน 
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผู้ประกอบการได้รับใบรบัแจ้งและสามารถประกอบการได้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2542 

- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 

กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ครบถ้วน 

 

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ประชาชน 

 
ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขหรอืระงับเหตเุดือดร้อนรําคาญ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้ก่อเหตเุดือดร้อนรําคาญ 

 
ประชาชนพึงพอใจในการแก้ไขหรอืระงับเหตเุดือดร้อนรําคาญ 
 
ได้รับคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้อง และไดร้ับความ
ยุติธรรมจากกรุงเทพมหานคร 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและเป็น
ธรรมในการดําเนินการ และความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสามารถดําเนินชีวิต
ได้อย่างปกตสิุข และมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี 

 

๓. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร  
 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ  
- ผู้ประกอบการสถานท่ีจําหน่ายอาหาร สถานท่ีจําหน่ายอาหารได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจจาก

ผู้บริโภค  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- กรุงเทพมหานคร 
 
- ประชาชนผู้บริโภค 

สถานท่ีจําหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 
ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานท่ีจําหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- สถานท่ีจําหน่ายอาหารถูก
สุขลักษณะและไม่พบการปนเป้ือน
เช้ือโรคและสารพิษในอาหาร 
- อัตราการเกิดโรคทางเดินอาหาร
ลดลง (ต่อแสนประชากร) 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
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๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
๔.๑ กระบวนงานตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง 



 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ประชาชน 

 
ประชาชนต้องการดํารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมท่ีด ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร และประชาชน 

 
คุณภาพนํ้า อากาศ และเสียงท่ีไดร้ับการตรวจสอบมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

 

๔.๒ การตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดังร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ  
ผู้ขับข่ีรถยนต์และรถจักรยานยนต ์ ผ่านการตรวจจับรถยนต/์รถจักรยานยนต์ควันดําและเสียงดัง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กรุงเทพมหานคร และประชาชน จํานวนรถยนต/์รถจักรยานยนต์ท่ีมีค่าควันดําและเสียงดังตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดลดลง 
 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒                          
- พระราชบัญญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๐                             
- พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีด ี 
- ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศและเสียง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

 

๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค  
 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ  
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับความปลอดภัยจากโรคท่ีเกิดจากแมลงและสตัว์นําโรค 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กรุงเทพมหานคร 
 
 
ประชาชน 

- จํานวนการร้องเรียนอันเน่ืองมาจากแมลงและสตัว์นําโรค
ลดลง 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
- ไม่ไดร้ับความเดือดร้อนจากแมลงและสตัว์นําโรค 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

สามารถป้องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจาก
แมลงและสัตว์นําโรค 
 
 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีเกิดจาก
แมลงและสัตว์นําโรค 
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๖. กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  
 



ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ประชาชน 

 
ประชาชนไม่เจ็บป่วยด้วยโรคติดตอ่ต่าง ๆ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
ประชาชน 

- ความรวดเร็วในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
- อัตราการเจ็บป่วย อัตราการเกิดโรค และอัตราการตายด้วย
โรคตดิต่อต่างๆ ลดลง (ต่อแสนประชากร) 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
- ประชาชนไม่เจ็บป่วยด้วยโรคตดิต่อต่าง ๆ 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

สามารถป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อต่าง ๆ 
ไม่ให้เกิดการแพรร่ะบาด 
 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคตดิต่อตา่ง ๆ 

 

๗. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด  
 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
กลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียน สถานประกอบการ และพ้ืนท่ีท่ีมี
ปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ) 

 
ลดการแพร่ระบาดและลดการเสพยาเสพตดิ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
ประชาชน 

 
สร้างภมูิคุ้มกัน และป้องกันสารเสพติด 
ลดการแพร่ระบาดและลดการเสพสารเสพตดิ 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิควบคุมผลติภณัฑ์ยาสูบ 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิควบคุมการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

- สามารถป้องกันและควบคุม ลดการแพร่
ระบาดของสารเสพติดได้  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

 

๘. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ประชาชน 

 
ประชาชนไดร้ับการคุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภค 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ประชาชน 

 
- ต้องการคุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภคให้กับประชาชน 
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจ 
ประชาชนไดร้ับการคุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภค 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ (และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๔๑)  

เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขลดลง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
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๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 



ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ผู้กระทําความผดิ (ผู้ประกอบการ ประชาชน) 

 
ได้รับความยตุิธรรมจากการดําเนินคด ี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ประชาชน 

 
มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดได้อย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้กระทําความผดิได้รับโทษตามกฎหมาย 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ทุกฝ่าย
ได้รับความเป็นธรรม ในการดําเนินการตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย 

 

 

๑๐. กระบวนงานด้านธุรการ 
๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดล้อม รายละเอียดข้ันตอนอยู่ในกระบวนงานใบอนุญาต 
๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ 

 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 
การรับ-ส่งหนังสือ ติดตามตรวจสอบเป็นไปอย่างมรีะบบและ
รวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงาน/ส่วนราชการต่าง ๆ  

 
สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กําหนด 

รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่
กรุงเทพมหานคร 

 

๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 

ผู้เกี่ยวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
ข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 
เครื่องมือท่ีใช้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เช่ือถือได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้าราชการและลูกจ้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 
ผู้ประกอบการ 

 
ใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ 
มีความเช่ือมือในการตรวจสอบของหน่วยงานราชการ 

ข้อกําหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- ถูกต้องและเป็นไปตามคู่มือการใช้ 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

ผลการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์มีความน่าเช่ือถือ 

เป็นประโยชน์แก่
กรุงเทพมหานคร 
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ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
 



กระบวนงาน ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน ตัวช้ีวัดของกระบวนงาน 

๑. งานใบอนุญาต ๑. หลักฐานประกอบการขออนุญาตมีเอกสาร
ครบถ้วน 
 
๒. ผ่านการตรวจพิจารณาด้าน 
- สุขลักษณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
- หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 
 
 
๓. ผู้ประกอบกิจการได้รับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  

- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มายื่น
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
มีเอกสารครบถ้วน 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถาน-
ประกอบกิจการผ่านการตรวจ
พิจารณาด้าน 
  - สุขลักษณะตามข้อบัญญัติ-
กรุงเทพมหานคร 
  - หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ประกอบ-
กิจการได้รับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

๒. งานตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน 

๑. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
 
๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามข้อ
กฎหมาย และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
๓. มีการติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและ
สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่อง-
ร้องเรียนได้รับจากทุกช่องทาง 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเรื่องร้องเรียน
ได้รับการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
- ร้อยละ 8๐ ของเรื่องร้องเรียน  
มีการติดตามผลการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนและสรุปรายงานผล
เสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

๓. งานด้านการสุขาภิบาล
อาหาร   

๑. กําหนดแผนการตรวจสอบ  
 
๒. เพ่ือปฏิบัติงานตามแผนและใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ  
 
๓. รายงานผลการตรวจสอบการแก้ไขเสนอ
ผู้บริหาร 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ มีการกําหนด
แผนการตรวจสอบ  
- ร้อยละ 8๐ ปฏิบัติงานตามแผน
และใช้เครื่องมือ-วิทยาศาสตร์ใน
การตรวจสอบ  
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการรายงานผล
การตรวจสอบการแก้ไขเสนอ-
ผู้บริหาร 

๔. งานควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๑. สํารวจข้อมูลและจัดทําโครงการ/
แผนปฏิบัติงาน 
๒. ตรวจสอบเพ่ือเฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา 
อากาศ และเสียง 
 
 
๓. ดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมแก้ไข 

- ร้อยละ 7๐ มีสํารวจข้อมูลและ
จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน 
- ร้อยละ 7๐ ของแหล่งกําเนิด
มลพิษ ได้รับการตรวจสอบเพ่ือ
เฝ้าระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ 
และเสียง 
- ร้อยละ 7๐ มีการดําเนินการ
ตามกฎหมายและประสาน  
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ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 



กระบวนงาน ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน ตัวช้ีวัดของกระบวนงาน 

 
 
 
๕. งานกําจัดแมลง ป้องกัน
และควบคุมสัตว์นําโรค 

 
๔. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร 
 
๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับ
สัตว์นําโรค 
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมแก้ไข 
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการป้องกันและควบคุมสัตว์
นําโรคครบตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร 

๖. งานการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ  

๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
โรคติดต่อต่างๆ 
 
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

- ร้อยละ 8๐ ของกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การรณรงค์และเฝ้าระวัง ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ-
ต่าง ๆ  
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร 

๗. งานป้องกันและควบคุม
สารเสพติด 

๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง และสุ่มตรวจ
ปัสสาวะภายในสถานประกอบการ โรงเรียน 
ฯลฯ ภายในพ้ืนท่ี 
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

- ร้อยละ 7๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการรณรงค์ เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมสารเสพติด 
 
 
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร 

๘. งานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข 

๑. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง แก้ไข และ
ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

- ร้อยละ 7๐ ของเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขได้รับการ
ดําเนินการ 
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร 

๙. งานการดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑. พบผู้กระทําความผิด รวบรวมเอกสาร
หลักฐานส่งฝ่ายเทศกิจ 
๒. ติดตามผลการดําเนินคดีจากฝ่ายเทศกิจ 
 
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้กระทํา
ความผิดได้รับการดําเนินคดี 
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการติดตามผล
การดําเนินคดีจากฝ่ายเทศกิจ 
- ร้อยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผู้บริหาร 
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ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 



 

กระบวนงาน ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน ตัวช้ีวัดของกระบวนงาน 

๑๐. งานด้านธุรการ 
 

๑. มีการรับ-ส่งหนังสืออย่างเป็นระบบระเบียบ
สามารถค้นหาได้โดยสะดวก 
๒. มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 
 
๓. มีการจัดทําบัญชีเบิกจ่ายการนําเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ไปใช้ 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของหนังสือมีการ
ลงทะเบียนรับ-ส่งอย่างเป็นระบบ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเครื่องมือ-
วิทยาศาสตร์มีการบันทึกลงใน
ทะเบียนคุม 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของการนํา-
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้รับ
การบันทึกลงในบัญชีเบิกจ่าย 
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                                         คําจํากัดความ 



 
“ กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” หมายความว่า กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม-

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“อาหาร” หมายความว่า ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ได้แก่  
๑. วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือนําเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีหรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่   

ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี 
๒. วัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงเจือปน อาหาร สี และ

เครื่องปรุงแต่งรส 
“สถานท่ีจําหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง-

สาธารณะ ท่ีจัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหน่ายให้ผู้ซ้ือสามารถบริโภคได้ทันที 
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใช่ท่ีหรือทาง-
สาธารณะ ท่ีจัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซ่ึงผู้ซ้ือ
ต้องนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง 

“ใบอนุญาตจําหน่ายอาหาร” หมายความว่า การจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร (พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร) 

“หนังสือรับรองการแจ้ง” หมายความว่า การจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 
(พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร) 

 “ตลาด” หมายความว่า สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ท้ังนี้ ไม่ว่า
จะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณท่ีซ่ึงจัดไว้สําหรับให้ผู้ค้าใช้
เป็นท่ีชุมนุมเพ่ือจําหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว เป็นประจําหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้สําหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ 
สําหรับประชาชนท่ัวไป แต่ไม่รวมถึงสถานท่ีท่ีใช้สําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้สําหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ 
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึงสถานท่ีท่ีใช้สําหรับเก็บศพ-
ชั่วคราวในเคหสถาน 

“โฆษณา” หมายความว่า การบอกกล่าว แจ้งความ ชี้แจง แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็น  
แก่ประชาชน 

“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใช้เครื่องจักรมีกําลังรวมต้ังแต่  
ห้าแรงม้าหรือกําลังเทียบเท่าต้ังแต่ห้าแรงม้าข้ึนไป หรือใช้คนงานต้ังแต่เจ็ดคนข้ึนไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ 
ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประเกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือ
ทําลายสิ่งใด ๆ ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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                                       คําจํากัดความ  (ต่อ) 



“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทํางายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต่       
ไม่รวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร 

“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งท่ีประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสําหรับใช้ก่อกําเนิดพลังงาน 
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ท้ังนี้ ด้วยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายาน เพลา 
เกียร์ หรือสิ่งอ่ืนท่ีทํางานสนองกัน 

“โรงงานจําพวกท่ี 1” ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการ
โรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 

“โรงงานจําพวกท่ี 2” ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการโรงงาน
ต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน 

“เหตุรําคาญ” หมายความว่า เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน   
ผู้ท่ีอยู่อาศัยในบริเวณใกล้ เคียงซ่ึงมีสาเหตุมาจาก การกระทําดังต่อไป 

1. แหล่งน้ํา ทางระบายน้ํา ท่ีอายน้ํา ส้วม หรือท่ีใส่มูล หรือเถ้า หรือสถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึงอยู่ใน
ทําเลท่ีไม่เหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเทท้ิงสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็น หรือ
ละอองเป็นพิษ หรือเป็น หรือน่าจะเป็นท่ีเพาะพันธุ์พาหะนําโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

2. การเลี้ยงสัตว์ในท่ี หรือวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

3..อาคาร อันเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว์โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใด ไม่มีการระบาย-
อากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจาก-
กลิ่นเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

4. การกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความ-
สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 “ยาเสพติด”.หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในส่วนสําคัญ เช่น       
ต้องเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความต้องการเสพท้ังร่างกายและจิตใจข้ันรุนแรง  
อยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือใช้เป็น   
ยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าว ท้ังนี้ 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจําบ้าน บางตําราตามกฎหมาย  
ว่าด้วยยาท่ีมีสารเสพติดให้โทษผสมอยู่ 

 “โรคระบาด”.หมายความว่า เป็นการจําแนกโรคอย่างหนึ่ง ซ่ึงปรากฏกรณีใหม่ข้ึนใน
ประชากรกลุ่มหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราท่ีสูงข้ึนมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรค  
ในอดีต (จํานวนของกรณีใหม่ในประชากรในระหว่างช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เรียกว่า”อัตราอุบัติการณ์”) โรคนั้น     
อาจเป็นโรคติดต่อทางสัมผัสหรือไม่ก็ได้ 

“แมลง”.หมายความว่า สัตว์ท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนหัว 
ส่วนอก และส่วนท้อง มี ๖ ขา อาจมีปีกหรือไม่มีปีกก็ได้ 
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คําจํากัดความ  (ต่อ) 



 
“พาหะนําโรค” หมายความว่า สิ่งท่ีเป็นตัวนําพาเอาเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งสู่อีกสิ่งมีชีวิต

หนึ่งซ่ึงทําให้เกิดโรคข้ึน 
“โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ให้เป็นโรคติดต่อ และให้

หมายความรวมถึงโรคซ่ึงรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรค ๒ ให้เป็นโรคติดต่อด้วย 
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซ้ือหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซ่ึงได้รับการเสนอ

หรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือให้ซ้ือสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับ
บริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้อํานวยการเขตหรือ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

“ผู้ได้รับการแต่งตั้ง” หมายความว่า พนักงานหรือข้าราชการในสังกัดของราชการส่วนท้องถ่ิน
ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้เป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติ   
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

“เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินคดี” หมายความว่า  
(๑) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทศกิจ สําหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
(๒) เจ้าหน้าท่ีงานนิติกรสําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) ปลัดหรือเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานปลัดสําหรับในเขต อบจ. และ อบต. 
(๔) เจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับการมอบอํานาจจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
“คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี” สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ผู้แทน

กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสํานักอัยการสูงสุด และผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สําหรับในเขตจังหวัดอ่ืน  
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการตํารวจจังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้ใน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “เครื่องมือวิทยาศาสตร์” หมายความว่า เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ี
ออกแบบมาใช้ในงานเฉพาะทาง โดยใช้ประโยชน์ในการพิสูจน์หลักการทางกายภาพ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือ
เทคโนโลยี ด้วยวิธีการวัด การเก็บข้อมูลตามบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดข้อมูลซํ้า การตรวจสอบยืนยัน
ข้อมูล เช่น เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่องวัดระดับเสียง ชุดทดสอบอาหารเบ้ืองต้น เป็นต้น 
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คําอธิบายสัญลักษณ์ท่ีใช้ 



 
การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีสัญลักษณ์ท่ีใช้

เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และรายงาน/
เอกสารต่างๆ ซ่ึงมีคําอธิบายสัญลักษณ์ท่ีใช้ ดังต่อไปนี้ 
 
 

สัญลักษณ์ คําอธิบาย 

 จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กระบวนการท่ีมีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ (Decision) 

 ฐานข้อมูล (Database) 

 เอกสารรายงานหลายแบบ/ประเภท 
(Multi Document) 

 ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการนําเข้า/ส่งออกของเอกสาร/ 
รายงาน/ฐานข้อมูล ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน/กระบวนการ 
(C0nnector) 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 



                
 

ตําแหน่ง/ ฝ่าย/ งาน 

 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ผู้อํานวยการเขต - มีหน้าท่ี กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ      
สุขาภิบาล            

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล-
สถานท่ี และการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ
สุขาภิบาลตลาด สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลท่ัวไป ให้ได้มาตรฐาน-
ทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจําหน่าย-
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา- 
ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกําจัดแมลงและสัตว์นําโรค 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ ป้องกัน
และระงับเหตุรําคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดข้ึนในท่ีสาธารณะหรือ
สถานท่ีเอกชน การอนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย-
เสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการ-
น้ํามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น 
กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย การคุ้มครองสุขภาพ-
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 

งานด้านการสุขาภิบาลอาหาร - ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาลสถานท่ีจําหน่ายอาหาร หรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร การจําหน่ายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ
และตลาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
- จัดทําแผนงานและโครงการงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ําด่ืมในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ีจําหน่ายอาหารในท่ีหรือ    
ทางสาธารณะและตลาด 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร   
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไป 
- การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านอาหาร 
- การตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ําเป็นสื่อ 
- การรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทํารายงานเก่ียวกับงาน-
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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ตําแหน่ง/ ฝ่าย/ งาน 

 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

งานด้านการสุขาภิบาลกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

- ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาล กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ-
สุขภาพ 
- จัดทําแผนงาน/โครงการ งานด้านการสุขาภิบาลกิจการท่ีเป็น-
อันตรายต่อสุขภาพ 
- ตรวจสอบ ควบคุม มลพิษ จากสถานท่ีประกอบกิจการท่ีเป็น-
อันตรายต่อสุขภาพ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านการสุขาภิบาลกิจการท่ี-
เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ 
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดจากกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ-
สุขภาพ 
- การรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทํารายงานเก่ียวกับ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

งานด้านการสุขาภิบาลท่ัวไป - ตรวจสอบ ควบคุม เก่ียวกับงานด้านการสุขาภิบาลท่ัวไป 
- การตรวจสอบกํากับดูแล การจัดต้ังสุสาน และฌาปนสถาน 
- การตรวจสอบ กํากับดูแลการทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย-
เสียง 
- การกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค 
- การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ  
- การป้องกันและควบคุมยาเสพติด 
- การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หรือสถานท่ีเอกชน 
- ก า ร ร วบ ร วมส ถิ ติ  วิ เ ค ร า ะห์  ข้ อ มู ล  จั ด ทํ า ร า ย ง าน             
การดําเนินงานด้านงานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

งานด้านธุรการ - งานสารบรรณ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานงบประมาณ 
- งานใบอนุญาต 
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
- การรวบรวมสถิติบันทึกข้อมูล 
- การประชุม อบรม และอบรมสัมมนา 
- การประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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ลักษณะงาน/ภารกิจปฏิบัติ 
 



   ๑. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง สถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย 

- ตรวจสอบและอนุญาตสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- ตรวจสอบและอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหาร 
  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
- ตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้สถานท่ีเป็นตลาด 
- ตรวจสอบและอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

๒. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดต้ังและผู้จัดการสุสาน ฌาปณสถาน 
๓. การอนุญาตให้กระทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
๔. การตรวจสอบ แก้ไขและระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
๕. การดําเนินการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย 

- สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
- การเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ 
- การตรวจฉลากอาหาร  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร 

๖. ดําเนินการด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ 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 
- การควบคุมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

 ๑0. การปฏิบัติงานท่ีได้รับโอนภารกิจจากหน่วยงานอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
- การตรวจสอบโรงงานจําพวก ๑ และ ๒ 
- การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ ๒๕๒๒ 

 ๑1. การปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 ๑2. การประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนกรณีเร่งด่วนหรือร่วมโครงการอ่ืนๆ 
 13. การปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร 
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ผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 



     แก้ไข 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนงานใบอนุญาต 

ใบอนุญาต(รายใหม่) ใบอนุญาต (รายต่อ) 

กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการ 
เรื่องร้องเรียน 

 

รับคําร้อง/กรอกเอกสาร 
ยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าท่ี 
พร้อมเอกสารประกอบ 

 

ออกใบนัดตรวจสถานท่ี
และใบนัดรับใบอนุญาต 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้อง
และเอกสารประกอบ 

รับเรื่องร้องทุกข์ 
โทรศัพท์/1555 

มอบหมายเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

ตรวจสอบ/ดําเนินการ 

เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบสถานท่ี 

เจ้าหน้าท่ีออกใบนําชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

เจ้าหน้าท่ีได้รับมอบหมาย
เสนอรายงานการตรวจสอบ
พร้อมเสนอความคิดเห็นผ่าน

หัวหน้าฝ่ายฯ 

หัวหน้าฝ่ายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพ่ือเสนออนุญาต 

ผู้อํานวยการเขตลงนามอนุญาต 

ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียม 

รับใบอนุญาต 

รับคําร้อง/กรอกเอกสาร 
ยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าท่ี 
พร้อมเอกสารประกอบ 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคําร้อง
และเอกสารประกอบ 

หัวหน้าฝ่ายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพ่ือเสนออนุญาต 

ผู้อํานวยการเขตลงนามอนุญาต 

รับใบอนุญาต 

ติดตามผลการดําเนินการ 

ยุติเรื่อง ดําเนินการตาม
กฎหมาย 

ไม่แก้ไข 
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ผังแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานด้าน 
สุขาภิบาลอาหาร 

 

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

งานควบคุม
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

งานกําจัดแมลง 
ป้องกันและ

ควบคุมสัตว์นําโรค 

งานการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่างๆ 

งานป้องกันและ
ควบคุมสารเสพติด 
 

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุข 

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

งานการดําเนินคดี
ด้านสาธารณสุข 

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 
งานด้านธุรการ 

วาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

๒5 



 
 
 

แบบฟอร์มต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

 

  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. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑7. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑8. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑9. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ 
20. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒1. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒2. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย 
      การสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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