
- ๑ก 
 

คํานํา 
 

  คูมือการปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เลมนี้เปนคูมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการ
ทํางานท้ังระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการจัดทํารายละเอียดของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
อยางเปนระบบและครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน กระบวนงานใบอนุญาตประเภท
ตาง ๆ กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญ กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร 
กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค กระบวนงาน
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ กระบวนงานปองกันควบคุมสารเสพติด และ
กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข เปนตน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร 
เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด เพ่ือใหผูปฏิบัติงานนําไปใชในการทํางาน
และเพ่ือใหสอดคลองพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
จะมีผลบังคับใชในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

   
    ท้ังนี้คณะผูจัดทําฯ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกบุคลากร 

เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการความรูท่ีไดรับจากการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือลดขอผิดพลาดในกระบวนงานดําเนินการ ตลอดจนสรางความเขาใจกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์        
ตอผูปฏิบัติงานและองคกร 
 
 

         คณะผูจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต 
             พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ข 

 

สารบัญ 
 

หัวขอ           หนา 
คํานํา            ก 
สารบัญ           ข 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร         1 
ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมือ       2 
วัตถุประสงค           3 
ขอบเขต           3 
กรอบแนวคิด           6 
ขอกําหนดท่ีสําคัญ          14 
คําจํากัดความ               15 
คําอธิบายสัญลักษณท่ีใช/อธิบายคํายอ            20 
หนาท่ีความรับผิดชอบ           21 
ผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน         24      
แผนผังกระบวนงาน          25 
๑. กระบวนงานใบอนุญาต         26 
 ๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                       26 
             (ใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ      

                สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานท่ีเปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคา 
                ในท่ีหรือทางสาธารณะ)  

   -  กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)      26 
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายตออายุ)                 29 

   -  กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานท่ี                  30 
  หรือเครื่องจักร ขอแกไขรายการในใบอนุญาต                         

    -  กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ      32 
    -  กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ               33 

๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร                                 34 
      หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   34
   และสถานท่ีสะสมอาหาร (รายใหม) 

    -  กระบวนงานชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง    37 
  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

    - กระบวนงานขอแกไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจง-                       38 
  จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
- กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ      40 
- กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ      41 

 
 



ข 

สารบัญ  (ตอ) 
 

หัวขอ           หนา 
แผนผังกระบวนงาน (ตอ) 
๑. กระบวนงานใบอนุญาต (ตอ) 

๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน                 42 
      และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  -  กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)   42 
   -  กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน  (รายตออายุ)   44 
   -  กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)   45 
   -  กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  (รายตออายุ)  47 
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม    48 
     การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
    -  กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง   48 
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน   49 
      พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   - กระบวนงานรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2    49 
   - กระบวนงานรับชําระคาธรรมเนียมรายปโรงงานจําพวกท่ี 2   50 
   - กระบวนงานแจงเลิกประกอบกิจการ      51 
   - กระบวนงานแจงเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจง (ร.ง.2)   52 
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ             53 
      ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 - กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง    53 

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน        58 
  - กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน      58 
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร       61 
  - กระบวนงานตรวจสอบ เฝาระวังดานการสุขาภิบาลอาหาร    61 
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม        62 

        - กระบวนงานตรวจสอบเพ่ือเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง   62 
        - การตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดังรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจร  63 

๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค      64 
        - กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก     64 
        - กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา     66 
        - กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก     67 
        - กระบวนงานปองกันและควบคุมสัตวนําโรค(แมลงสาบ แมลงวัน หนู)    69 

๖. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ     70 
        - กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคเอดส      70 
        - กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญ     71 
        - กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคอุจจาระรวง     73 

   



- ๔ -ข 

สารบัญ  (ตอ) 
 

หัวขอ           หนา 
แผนผังกระบวนงาน (ตอ)  

๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด        74 

        - กระบวนงานปองกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)     74 
        - กระบวนงานคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่     76 

             - กระบวนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล    78 
๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข      80 

           - กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข     80 
๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                   82 

          - กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  82 
๑๐. กระบวนงานดานธุรการ         84 

          - กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม      84  
          - กระบวนงานสารบรรณ        85 

          - กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร     87 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต        88 
 ๑. กระบวนงานใบอนญุาต 
 ๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕    88 
             (ใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนญุาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือ 

                สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานท่ีเปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคา 
                ในท่ีหรือทางสาธารณะ)  

   -  กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)      88 
- กระบวนงานใบอนุญาต (รายตออายุ)                 91 

   -  กระบวนงานขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานท่ี   93 
  หรือเครื่องจักร ขอแกไขรายการในใบอนุญาต    

    -  กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ      95 
    -  กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ      96 

๑.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร    98 
      หรือสถานท่ีสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร   98
   และสถานท่ีสะสมอาหาร (รายใหม) 

    -  กระบวนงานชําระคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง    101 
  สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
     
 
 
 



- ๕ -ข 

สารบัญ  (ตอ) 
 

หัวขอ           หนา 
  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงานใบอนุญาต (ตอ)       102 
       - กระบวนงานขอแกไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจง-    102 

            จัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
          - กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ      104 

                    - กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ      105 
๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน  106 
      และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  -  กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)   106 

    -  กระบวนงานขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน  (รายตออายุ)   109 
- กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)   110 

   -  กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  (รายตออายุ)  112 
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม 113 
     การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
    -  กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง   113 
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 115 
      พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  -  กระบวนงานรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2    115 
  -  กระบวนงานรับชําระคาธรรมเนียมรายปโรงงานจําพวกท่ี 2    117 
  -  กระบวนงานแจงเลิกประกอบกิจการ      118 
  -  กระบวนงานแจงเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจง (ร.ง.2)   119 
๑.๖ กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติ                 120 
      ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 - กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง    120 

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน        125 
  - กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน      125 
๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร       128 
  - กระบวนงานตรวจสอบ เฝาระวังดานการสุขาภิบาลอาหาร    128 
๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม        129 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
   

คู มือการปฏิบัติงาน “ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล” จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานและ
ผูเก่ียวของใชประโยชน เปนแนวทางการดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนงาน และเพ่ือชวยใหการ-
ทํางานเปนไปอยางมีระบบ ลดขอผิดพลาด จากการท่ี “ไมรูงาน” หรือลดเวลาในการทํางานชวยใหงานเสร็จ
เร็วข้ึน รวมถึงการชวยลดปญหาของการทํางานหลายมาตรฐาน มาเปนการทํางานท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
ประกอบดวย ๑๐ กระบวนงานดังตอไปนี้ 
      ๑. กระบวนงานใบอนุญาต ครอบคลุมดานการจัดทําทะเบียนใบอนุญาต การตรวจสอบทาง-
วิชาการ 
   ๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(ใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
ใบอนุญาตใชสถานท่ีเปนตลาดเอกชน ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ)  

  ๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหาร  

๑.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน  
๑.4 กระบวนงานใบอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
๑.5 กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 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 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตาม ประเมินผล ตลอดจนผูรับผิดชอบและเอกสารอางอิง
ตางๆ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของฝาย-
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ท้ัง ๕๐ สํานักงานเขต 
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ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมอืการปฏิบัติงาน 
ของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 

  การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน จะบรรลุผลสําเร็จมากนอย
เพียงใดข้ึนอยูกับผูบริหารกรุงเทพมหานคร หัวหนาหนวยงานและสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึง
บุคลากรในหนวยงานทุกคนตองตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกลไกท่ี-
สําคัญในการกระตุนและผลักดันใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานครใหบรรลุเปาหมาย โดยตองรวมกันพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหมีความเหมาะสม ชัดเจน และเปนธรรมกับทุกฝาย 
                  คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการทํางานท้ังระดับ
หัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานนั้นๆ อยางเปนระบบ
และครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน การ-
ควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ-
ดําเนินงานขององคกร เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบาย
ตามท่ีจําเปนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ-
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอยางเปน-      
ลายลักษณอักษรท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานตางๆ และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพการบริการท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐาน
เปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน อีก-
ท้ังเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางาน
เปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานท่ีมีอยูเพ่ือขอรับบริการท่ีตรง-
กับความตองการ ซ่ึงไดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2555 
  อนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครไดเห็นชอบใหมีการดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของ
หน วยงานของกรุ ง เทพมหานคร ตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก .ก .  ท่ี  กท 0303/3283 ลงวัน ท่ี                    
23 ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยมอบหมายสํานักงาน ก.ก. 
ประสานงานรวมกับทุกหนวยงานดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหเปนไปตามรูปแบบ 
และแนวทางท่ีกําหนด เพ่ือใหคูมือการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครมีข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เปนมาตรฐานกลางและถือปฏิบัติไดอยาง         
มีประสิทธิภาพ และใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอยางเปนลายลักษณ-
อักษรท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานตางๆ และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพการบริการท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม-
เปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 

2. เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูท่ีเขามาปฏิบัติงานใหม 
พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดง
หรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือ
ขอรับบริการท่ีตรงกับความตองการ 
 

ขอบเขตงาน 

 

           การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ เปนการแสดงข้ันตอนการทํางาน รายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาล ซ่ึงแบงออกเปน  ๑๐ กระบวนงาน ไดแก   

          1. กระบวนงานใบอนุญาต ประกอบดวย ๖ กระบวนงาน  ดังนี้   
             1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ และใบอนุญาตใชสถานท่ีเปนตลาด 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕                   

              1.2 หนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (รายใหม) และ
การรับชําระเงินคาธรรมเนียมรายป 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 ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 (รง.2)   
                              1.๕.2 การรับชําระเงินคาธรรมเนียมรายป 
                         1.๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542   
 

          กระบวนงานใบอนุญาตโดยเริ่มตั้ งแต  การรับคําขอ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน           
การตรวจสอบดานสุขลักษณะ การพิจารณาอนุญาต การชําระคาธรรมเนียม การออกใบอนุญาตท้ังรายใหม   
รายตอ การขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานท่ีหรือเครื่องจักร การขอแกไขรายการ      
ในใบอนุญาต การขอโอนกิจการ การบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน โดยเริ่มตั้งแตการรับเรื่องรองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง 
การจัดทํารายงาน การออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน การตรวจสอบติดตามผลจัดทํารายงาน การดําเนินคดี การ
ติดตามผลคดี การจัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา การยุติเรื่อง โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข    
พ.ศ. 2535   

3. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร โดยเริ่มตั้งแตเจาหนาท่ีจัดทําแผนการปฏิบัติงานออก
ตรวจสอบสถานท่ีจําหนายอาหารทางดานกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา แจงผลการตรวจประเมินพรอมคําแนะนํา 
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ตรวจสอบ ติดตามผล จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ โดยเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 
           4. กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 กระบวนงาน ดังนี้ 
                 4.1  กระบวนงานตรวจสอบเพ่ือเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ดําเนินการท้ังในเชิงรุก
และเชิงรับ  

       เชิงรุก เปนการเฝาระวังคุณภาพน้ํา โดยเริ่มตั้งแตสํารวจขอมูล จัดทําโครงการ 
แผนปฏิบัติงาน ประสานผูเก่ียวของ ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ เก็บตัวอยางน้ําสงสํานักการระบายน้ํา นําผลการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํามาพิจารณาหาแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา และดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมแกไข ประเมินผล สรุปผลดําเนินการ รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ     

       เชิงรับ เปนการเฝาระวังคุณภาพทางน้ํา อากาศและเสียง โดยดําเนินการใน 2 ลักษณะ 
คือ รับเรื่องรองเรียนจากประชาชน และรับเรื่องจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักสิ่งแวดลอม กรมควบคุม-
มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

     กรณีรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ดําเนินการตามข้ันตอน กระบวนงาน
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน  

     กรณีรับเรื่องจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เริ่มจากลงรับเรื่อง ตรวจสอบขอเท็จจริง       
เพ่ือพิจารณาหาแหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไข 
รายงานผลใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายอ่ืน       
ท่ีเก่ียวของ   

            4.2 กระบวนงานการตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดัง เริ่มจาก รับแผนปฏิบัติงาน      
จากสํานักสิ่งแวดลอม จัดแผนปฏิบัติงานพรอมแจงฝายเทศกิจ ออกตรวจตามแผนฯ รวมกับ ฝายเทศกิจและ 
กองบังคับการตํารวจจราจร รายงานผลการปฏิบัติงานผานเครื่องมือสื่อสารชนิดพกพา (PDA) ในวันท่ีออก-
ปฏิบัติงานหรือวันรุงข้ึน รายงานผูบังคับบัญชาทราบ โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ-
สิ่งแวดลอมแหงชาติ 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) โดยปฏิบัติงานรวมกับสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข รายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ  

        สถานการณฉุกเฉิน  เริ่มจากรับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร แตงตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขต จัดตั้งศูนยปฏิบัติการระดับเขต เตรียมความพรอมบุคลากร วัสดุอุปกรณ ขอมูลสัตวปก พรอมรับ
สถานการณฉุกเฉิน                 

             5.2 กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  เริ่มจากรับแผนปฏิบัติ งาน            
จากสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข ปละ 2 ครั้ง จัดแผนปฏิบัติงาน ประสานงานศูนยบริการสาธารณสุข      
ในพ้ืนท่ีและผูเก่ียวของ ประชาสัมพันธ ออกปฏิบัติงานตามแผน รายงานผลใหผูบังคับบัญชาและหนวยงาน      
ท่ีเก่ียวของทราบ 

             5.๓ กระบวนงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยเริ่มตั้งแต รวบรวมขอมูลสถานท่ี-
เสี่ยง จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ/เอกสารแผนพับ 
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        เชิงรุก โดยเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก สํารวจ/ทําลายแหลงเพาะพันธยุง 
รณรงคประชาสัมพันธตามแผนปฏิบัติงาน 

        เชิงรับ โดยรับรายงานผูปวยไขเลือดออก (รง.506) จากระบบสารสนเทศของกอง-
ควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย (EPINET) ประสานผูเก่ียวของ ออกดําเนินการฉีดพนหมอกควันกําจัดยุง 
ประชาสัมพันธใหความรูตามหลักการควบคุมการระบาด จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยงาน       
ท่ีเก่ียวของ 
                       5.๔ กระบวนงานกําจัดแมลงและสัตวนําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ดําเนินการท้ังเชิง-
รุกและเชิงรับ  

        เชิงรุก เจาหนาท่ีตรวจสอบสถานท่ี พรอมเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูในการกําจัด 
ควบคุม ปองกันแมลงและสัตวนําโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู 

        เชิงรับ เริ่มจากรับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบขอเท็จจริง พบแหลงรังโรค กําจัด ควบคุม 
ประชาสัมพันธใหความรู ตรวจสอบติดตามผล  รายงานผูบังคับบัญชาและแจงผูรองทราบ ยุติเรื่อง  
           6. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคตางๆ โดยเริ่มตั้งแต การรับเรื่อง
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ การจัดแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผนฯ ในการประชาสัมพันธ รณรงค เฝาระวัง 
และควบคุมโรคเอดส โรคไขหวัดใหญ โรคอุจจาระรวง โรคมือ เทา ปาก จัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
          7. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด ประกอบดวย 3 กระบวนงาน 1) กระบวนงาน
ปองกันยาเสพติด(แอมเฟตามีน) 2) กระบวนงานคุมครองสุภาพของผูไมสูบบุหรี่ 3) กระบวนงานควบคุม-    
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเริ่มตั้งแตรับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอมูลสถานท่ีเสี่ยง 
จัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามแผนฯ ในการปองกันและควบคุม-
ยาเสพติด(แอมเฟตา-มีน) โดยการสุมตรวจปสสาวะหายาเสพติด การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ โดยการตรวจสอบสถานท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ประชาสัมพันธใหความรู จัดทํา
รายงานเสนอผูบังคับบัญชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
           8. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ดําเนินการท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ  

            เชิงรุก ดําเนินการในลักษณะการเผยแพรความรู และการสรางเครือขายผูบริโภค โดยเริ่ม
ตั้งแตเผยแพรความรูผานชองทางตาง ๆ การตรวจสอบคุณภาพและฉลากสินคา  

            เชิงรับ เริ่มจาก การรับเรื่องรองเรียน การตรวจสอบขอเท็จจริง หากพบเปนความผิด 
ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ แจงผูรองและรายงานผูบังคับบัญชาทราบ      

          ๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเริ่มตั้งแต
ตรวจสอบพบการกระทําความผิด รายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือสั่งการ รวบรวมเอกสารหลักฐานสงฝายเทศกิจ 
ติดตามผลการดําเนินการจากฝายเทศกิจ สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบ 

        ๑๐. กระบวนงานดานธุรการ โดยเริ่มตนจาก 
    ๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม (ข้ันตอนรายละเอียดอยูใน-

กระบวนงานใบอนุญาต) 
    ๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ โดยเริ่มตนจากการรับและการสงหนังสือ การตรวจสอบและ

จําแนกประเภทของหนังสือ การเสนอหนังสือใหผูบังคับบัญชาและสิ้นสุดท่ีการสงเรื่องใหหนวยงานตาง ๆ และ
เจาของเรื่อง 

    ๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยเริ่มจากการลงบัญชีเครื่องมือฯ 
การนําไปใช การซอมแซม บํารุงรักษา การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration Laboratory) 
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กรอบแนวคิด 
   

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนราชการบริหารสวนทองถ่ินแบบพิเศษ และแบงพ้ืนท่ี
การปกครองออกเปน 50 เขต เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Best Service) สมกับเปนเมืองหลวงของประเทศ 
        ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล เปนสวนราชการหนึ่งในสํานักงานเขตท่ีตองปฏิบัติงานสอดรับ
นโยบายของกรุงเทพมหานครในการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ และอํานวยความสะดวกเพ่ือให
เกิดความรวดเร็ว ตองปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงถือเปนกฎหมายหลัก
และตองพิจารณากฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายควบคุม-
อาคาร และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทําใหการปฏิบัติงานขาดแนวทางท่ีชัดเจน เจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงาน
สาธารณสุข จําเปนตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจประกอบการทํางานภายใตภาวะความกดดันจากกระแส 
โลกาภิวัตน จึงทําใหเกิดแนวคิดเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานรวมกันตามข้ันตอนของท้ัง 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 
และบทบัญญัติแหงกฎหมาย ในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลข้ึน เพ่ือให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลสัมฤทธิ์ใหเกิดความ
พึงพอใจกับประชาชน ตลอดจนทําใหการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเปนไปดวยความเรียบรอย 
กอใหเกิดผลดีกับองคกร และเปนแบบอยางเดียวกันท้ัง ๕๐ เขต 
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๑. กระบวนงานใบอนุญาต 
 ๑.๑ กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
              (ใบอนุญาตกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ 
      สถานท่ีสะสมอาหาร ใบอนุญาตใชสถานท่ีเปนตลาด ใบอนุญาตผูจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ) 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูประกอบการ 

 
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผูประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน 
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
ขอและการออกใบอนุญาตกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๖ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง 
คาธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานท่ี
จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
- กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๕๑) วา
ดวยตลาด 

- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บคาธรรมเนียม           
ไดครบถวน 
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๑.๒ กระบวนงานหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
      ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูประกอบการ 

 
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผูประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน 
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานท่ี
จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ.ศ.๒๕๔๕ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
คาธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บคาธรรมเนียม           
ไดครบถวน 

 

๑.๓ กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานตามพระราชบัญญัติสุสาน 
      และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูประกอบการ 

 
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรบับริการ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผูประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน 
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิสสุานและฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตสิุสานและ ฌาปนสถาน 
พ.ศ. ๒๕28 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บคาธรรมเนียม           
ไดครบถวน 
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๑.๔ กระบวนงานใบอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงตามพระราชบัญญัติควบคุม 
     การโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
ประชาชนหรือหนวยงานท่ียื่นคําขอ ประชาชนหรือหนวยงานท่ีมายื่นคาํขอไดรับความสะดวก

รวดเร็วในการรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
กรุเทพมหานคร 
 
ประชาชนหรือหนวยงานท่ีมายื่นคาํขอ 

- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน 
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ประชาชนหรือหนวยงานท่ีมายื่นคาํขอไดรับใบอนุญาตและ
สามารถใชเครื่องโฆษณาขยายเสียงไดถูกตองตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- ระเบียบปฏิบัติการยื่นคํารองและการ

พิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสยีง 

พ.ศ. ๒๔๙๓ 

- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บคาธรรมเนียม           
ไดครบถวน 

 

๑.๕ กระบวนงานใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี ๒ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
      พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูประกอบการ 

 
ผูประกอบการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผูประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน 
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผูประกอบการไดรับใบรบัแจงและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- 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 

- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 
 
 

กรุงเทพมหานครสามารถ
จัดเก็บคาธรรมเนียม           
ไดครบถวน 
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๑.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูประกอบการ 

 
ผูประกอบการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผูประกอบการ 
 

 
- กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมไดครบถวน 
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการ 
ผูประกอบการไดรับใบรบัแจงและสามารถประกอบการได
ถูกตองตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญตัิควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

พ.ศ. 2542 

- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบการ 

กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บ
คาธรรมเนียมไดครบถวน 

 

๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ประชาชน 

 
ประชาชนพึงพอใจในการแกไขหรอืระงับเหตเุดือดรอนรําคาญ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผูกอเหตเุดือดรอนรําคาญ 

 
ประชาชนพึงพอใจในการแกไขหรอืระงับเหตเุดือดรอนรําคาญ 
 
ไดรับคําแนะนําในการแกไขปญหาท่ีถูกตอง และไดรับความ
ยุติธรรมจากกรุงเทพมหานคร 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

- พระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ความรวดเร็ว ถูกตอง โปรงใสและเปน
ธรรมในการดําเนินการ และความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางปกตสิุข และมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี 

 

๓. กระบวนงานดานการสุขาภิบาลอาหาร  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
- ผูประกอบการสถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีจําหนายอาหารไดรับความเช่ือมั่นและไววางใจจาก

ผูบริโภค  
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
- กรุงเทพมหานคร 
 
- ประชาชนผูบริโภค 

สถานท่ีจําหนายอาหารถูกสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 
ประชาชนไดบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- สถานท่ีจําหนายอาหารถูก
สุขลักษณะและไมพบการปนเปอน
เช้ือโรคและสารพิษในอาหาร 
- อัตราการเกิดโรคทางเดินอาหาร
ลดลง (ตอแสนประชากร) 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
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๔. กระบวนงานควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอม  
๔.๑ กระบวนงานตรวจสอบเพ่ือเฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ และเสียง 

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ประชาชน 

 
ประชาชนตองการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมท่ีด ี

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรงุเทพมหานคร และประชาชน 

 
คุณภาพนํ้า อากาศ และเสียงท่ีไดรับการตรวจสอบมีคาไมเกิน
มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิสงเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

กรุงเทพมหานครเปนมหานครแหง
สิ่งแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีด ี
 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

 

๔.๒ การตรวจจับรถยนตควันดําและเสียงดังรวมกับกองบังคับการตํารวจจราจร 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
ผูขับข่ีรถยนตและรถจักรยานยนต ผานการตรวจจับรถยนต/รถจักรยานยนตควันดําและเสียงดัง 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
กรุงเทพมหานคร และประชาชน จํานวนรถยนต/รถจักรยานยนตท่ีมีคาควันดําและเสียงดังตาม

เกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดลดลง 
 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒                           
- พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก พ.ศ.
๒๕๒๐                             
- พระราชบัญญตัิสงเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- กรุงเทพมหานครเปนมหานครแหง
สิ่งแวดลอมและคณุภาพชีวิตท่ีด ี 
- ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากมลพิษ
ทางอากาศและเสียง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

 

๕. กระบวนงานกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ  
ประชาชนกลุมเสี่ยง ไดรับความปลอดภัยจากโรคท่ีเกิดจากแมลงและสตัวนําโรค 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
กรุงเทพมหานคร 
 
 
ประชาชน 

- จํานวนการรองเรียนอันเน่ืองมาจากแมลงและสตัวนําโรค
ลดลง 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
- ไมไดรับความเดือดรอนจากแมลงและสตัวนําโรค 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๓๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

สามารถปองกันและควบคมุโรคท่ีเกิดจาก
แมลงและสัตวนําโรค 
 
 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
ไมเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกิดจาก
แมลงและสัตวนําโรค 
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๖. กระบวนงานปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ประชาชน 

 
ประชาชนไมเจ็บปวยดวยโรคติดตอตาง ๆ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
ประชาชน 

- ความรวดเร็วในการควบคุมการแพรระบาดของโรค 
- อัตราการเจ็บปวย อัตราการเกิดโรค และอัตราการตายดวย
โรคตดิตอตางๆ ลดลง (ตอแสนประชากร) 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
- ประชาชนไมเจ็บปวยดวยโรคตดิตอตาง ๆ 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

สามารถปองกันและควบคมุโรคตดิตอตาง ๆ 
ไมใหเกิดการแพรระบาด 
 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
ไมเจ็บปวยดวยโรคตดิตอตาง ๆ 

 

๗. กระบวนงานปองกันและควบคุมยาเสพติด  
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
กลุมเปาหมาย (โรงเรียน สถานประกอบการ และพ้ืนท่ีท่ีมี
ปจจัยเสี่ยง ฯลฯ) 

 
ลดการแพรระบาดและลดการเสพยยาเสพติด 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
ประชาชน 

 
สรางภมูิคุมกัน และปองกันสารเสพติด 
ลดการแพรระบาดและลดการเสพยสารเสพตดิ 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิคุมครองสุขภาพของผูไม
สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิควบคุมผลติภณัฑยาสูบ 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิควบคุมการบรโิภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- สามารถปองกันและควบคุม ลดการแพร
ระบาดของสารเสพติดได  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

 

๘. กระบวนงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ประชาชน 

 
ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิผูบริโภค 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ประชาชน 

 
- ตองการคุมครองสิทธิผูบริโภคใหกับประชาชน 
- ประชาชนไดรับความพึงพอใจ 
ประชาชนไดรับการคุมครองสิทธิผูบริโภค 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิคุมครองผูบรโิภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ (และแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ.
๒๕๔๑)  

เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการคุมครองสิทธิ
ผูบริโภคดานสาธารณสุขลดลง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
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๙. กระบวนงานการดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ผูกระทําความผดิ (ผูประกอบการ ประชาชน) 

 
ไดรับความยตุิธรรมจากการดําเนินคด ี

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ประชาชน 

 
มีการบังคับใชกฎหมายกับผูกระทําผิดไดอยางถูกตองและเปน
ธรรม 
- ความพึงพอใจของประชาชน 
ผูกระทําความผดิไดรับโทษตามกฎหมาย 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส ทุกฝาย
ไดรับความเปนธรรม ในการดําเนินการตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย 

 

 

๑๐. กระบวนงานดานธุรการ 
๑๐.๑ กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม รายละเอียดข้ันตอนอยูในกระบวนงานใบอนุญาต 
๑๐.๒ กระบวนงานสารบรรณ 

 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 

 
การรับ-สงหนังสือ ติดตามตรวจสอบเปนไปอยางมรีะบบและ
รวดเร็ว 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
หนวยงาน/สวนราชการตาง ๆ  

 
สามารถติดตามหนังสือหรือประสานงานไดอยางรวดเร็ว 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
ถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมาย
กําหนด 

รวดเร็ว ถูกตอง เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 

 

๑๐.๓ กระบวนงานควบคุมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 

 
เครื่องมือท่ีใชมีความพรอม มปีระสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
เช่ือถือได 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ขาราชการและลูกจาง ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
 
ผูประกอบการ 

 
ใชขอมูลจากการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตร
ประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ 
มีความเช่ือถือในการตรวจสอบของหนวยงานราชการ 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
- ถูกตองและเปนไปตามคูมือการใช 
- พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญตัิสงเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

ผลการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรมีความนาเช่ือถือ 

เปนประโยชนแก
กรุงเทพมหานคร 
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ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
 

กระบวนงาน ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน ตัวช้ีวัดของกระบวนงาน 

๑. งานใบอนุญาต ๑. หลักฐานประกอบการขออนุญาตมีเอกสาร
ครบถวน 
 
๒. ผานการตรวจพิจารณาดาน 
- สุขลักษณะตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
- หลักเกณฑท่ีกําหนด 
 
 
 
๓. ผูประกอบกิจการไดรับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  

- รอยละ ๑๐๐ ของผูมายื่น
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
มีเอกสารครบถวน 
- รอยละ ๑๐๐ ของสถาน-
ประกอบกิจการผานการตรวจ
พิจารณาดานสุขลักษณะ 
     - ตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
     - หลักเกณฑท่ีกําหนด 
- รอยละ ๑๐๐ ของผูประกอบ-
กิจการไดรับใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

๒. งานตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน 

๑. ไดรับแจงเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ 
 
๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามขอ
กฎหมาย และประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
 
๓. มีการติดตามผลการแกไขเรื่องรองเรียนและ
สรุปรายงานผลเสนอผูบริหารอยางตอเนื่อง 
 

- รอยละ ๑๐๐ ของเรื่อง-
รองเรียนไดรับจากทุกชองทาง 
- รอยละ ๑๐๐ ของเรื่องรองเรียน
ไดรับการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
- รอยละ 8๐ ของเรื่องรองเรียน  
มีการติดตามผลการแกไขเรื่อง
รองเรียนและสรุปรายงานผล
เสนอผูบริหารอยางตอเนื่อง 

๓. งานดานการสุขาภิบาล
อาหาร   

๑. กําหนดแผนการตรวจสอบ  
 
๒. เพ่ือปฏิบัติงานตามแผนและใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตรในการตรวจสอบ  
 
๓. รายงานผลการตรวจสอบการแกไขเสนอ
ผูบริหาร 
 

- รอยละ ๑๐๐ มีการกําหนด
แผนการตรวจสอบ  
- รอยละ 8๐ ปฏิบัติงานตามแผน
และใชเครื่องมือวิทยาศาสตรใน
การตรวจสอบ  
- รอยละ ๑๐๐ มีการรายงานผล
การตรวจสอบการแกไขเสนอ
ผูบริหาร 

๔. งานควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

๑. สํารวจขอมูลและจัดทําโครงการ/
แผนปฏิบัติงาน 
๒. ตรวจสอบเพ่ือเฝาระวังมลพิษทางน้ํา 
อากาศ และเสียง 
 
 
๓. ดําเนินการตามกฎหมายและประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมแกไข 

  - รอยละ 7๐ มีการสํารวจขอมูล     
และจัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน 

- รอยละ 7๐ ของแหลงกําเนิด 
มลพิษ ไดรับการตรวจสอบเพ่ือ
เฝาระวังมลพิษทางน้ํา อากาศ 
และเสียง 

  - รอยละ 7๐ มีการดําเนินการ
ตามกฎหมายและประสาน  
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ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 

กระบวนงาน ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน ตัวช้ีวัดของกระบวนงาน 

 
 
 

 
๔. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร 
 

หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมแกไข 
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร 

๕. งานกําจัดแมลง ปองกัน
และควบคุมสัตวนําโรค 

๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ เก่ียวกับ
สัตวนําโรค 
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร 

- รอยละ ๑๐๐ ของกลุมเสี่ยง
ไดรับการปองกันและควบคุมสัตว
นําโรคครบตามกิจกรรมท่ีกําหนด  
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร 

๖. งานการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดตอตางๆ  

๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ 
โรคติดตอตางๆ 
 
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร 

- รอยละ 8๐ ของกลุมเสี่ยงไดรับ
การรณรงคและเฝาระวัง ปองกัน
การแพรระบาดของโรคติดตอ
ตาง ๆ  
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร 

๗. งานปองกันและควบคุม
สารเสพติด 

๑. จัดทําโครงการ และแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือดําเนินการรณรงค ประชาสัมพันธ 
พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของ และสุมตรวจ
ปสสาวะภายในสถานประกอบการ โรงเรียน 
ฯลฯ ภายในพ้ืนท่ี 
๒. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร 

- รอยละ 7๐ ของกลุมเปาหมาย
ไดรับการรณรงค เฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมสารเสพติด 
 
 
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร 

๘. งานคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุข 

๑. ตรวจสอบหาขอเท็จจริง แกไข และ
ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
 
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร 

- รอยละ 7๐ ของเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค
ดานสาธารณสุขไดรับการ
ดําเนินการ 
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร 

๙. งานการดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑. พบผูกระทําความผิด รวบรวมเอกสาร
หลักฐานสงฝายเทศกิจ 
๒. ติดตามผลการดําเนินคดีจากฝายเทศกิจ 
 
๓. สรุปและรายงานผลเสนอผูบริหาร 

- รอยละ ๑๐๐ ของผูกระทํา
ความผิดไดรับการดําเนินคดี 
- รอยละ ๑๐๐ มีการติดตามผล
การดําเนินคดีจากฝายเทศกิจ 
- รอยละ ๑๐๐ มีการสรุปและ
รายงานผลเสนอผูบริหาร 
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ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
 

กระบวนงาน ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน ตัวช้ีวัดของกระบวนงาน 

๑๐. งานดานธุรการ 
 

๑. มีการรับ-สงหนังสืออยางเปนระบบระเบียบ
สามารถคนหาไดโดยสะดวก 
๒. มีการจัดทําทะเบียนควบคุมการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 
 
๓. มีการจัดทําบัญชีเบิกจายการนําเครื่องมือ
วิทยาศาสตรไปใช 
 

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

“ กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายความวา กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตาม-
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องคํ้าจุนชีวิต ไดแก  
๑. วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกาย ไมวาดวยวิธีหรือในรูปลักษณะใด ๆ แต   

ไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตหรือประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี 
๒. วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใช หรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงเจือปน อาหาร สี และ

เครื่องปรุงแตงรส 
“สถานท่ีจําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทาง-

สาธารณะ ท่ีจัดไวเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนายใหผูซ้ือสามารถบริโภคไดทันที 
ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ท่ีนั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม 

“สถานท่ีสะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือบริเวณใด ๆ ท่ีมิใชท่ีหรือทาง-
สาธารณะ ท่ีจัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรืออาหารในรูปลักษณะอ่ืนใด ซ่ึงผูซ้ือ
ตองนําไปทํา ประกอบหรือปรุงเพ่ือบริโภคภายหลัง 

“ใบอนุญาตจําหนายอาหาร” หมายความวา การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสม
อาหาร (พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร) 

“หนังสือรับรองการแจง” หมายความวา การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 
(พ้ืนท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร) 

 “ตลาด” หมายความวา สถานท่ีซ่ึงปกติจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภท
สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบหรือปรุงแลว หรือของเสียงาย ท้ังนี้ ไมวา
จะมีการจําหนายสินคาประเภทอ่ืนดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับใหผูคาใช
เปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาว เปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันท่ีกําหนด 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีท่ีจัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ 
สําหรับประชาชนท่ัวไป แตไมรวมถึงสถานท่ีท่ีใชสําหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

“สุสานและฌาปนสถานเอกชน” หมายความวา สถานท่ีท่ีจัดไวสําหรับเก็บ ฝง หรือเผาศพ 
สําหรับตระกูลหรือครอบครัว หรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แตไมรวมถึงสถานท่ีท่ีใชสําหรับเก็บศพ-
ชั่วคราวในเคหสถาน 

“โฆษณา” หมายความวา การบอกกลาว แจงความ ชี้แจง แนะนํา หรือแสดงความคิดเห็น  
แกประชาชน 

“โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต  
หาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาข้ึนไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนข้ึนไป โดยใชเครื่องจักรหรือไม 
ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประเกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือ
ทําลายสิ่งใด ๆ ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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                                       คําจํากัดความ  (ตอ) 
“ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงานแต       
ไมรวมถึงการทดลองเดินเครื่องจักร 

“เครื่องจักร” หมายความวา สิ่งท่ีประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้นสําหรับใชกอกําเนิดพลังงาน 
เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ท้ังนี้ ดวยกําลังน้ํา ไอน้ํา ลม กาซ ไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา 
เกียร หรือสิ่งอ่ืนท่ีทํางานสนองกัน 

“โรงงานจําพวกท่ี 1” ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการ
โรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน 

“โรงงานจําพวกท่ี 2” ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน 

“เหตุรําคาญ” หมายความวา เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน   
ผูท่ีอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงซ่ึงมีสาเหตุมาจากการกระทําดังตอไปนี้ 

1. แหลงน้ํา ทางระบายน้ํา ท่ีอาบน้ํา สวม หรือท่ีใสมูล หรือเถา หรือสถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึงอยูใน
ทําเลท่ีไมเหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเทท้ิงสิ่งใดเปนเหตุใหมีกลิ่นเหม็น หรือ
ละอองเปนพิษ หรือเปน หรือนาจะเปนท่ีเพาะพันธุพาหะนําโรค หรือกอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

2. การเลี้ยงสัตวในท่ี หรือวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควร จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

3..อาคาร อันเปนท่ีอยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใด ไมมีการระบาย-
อากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษ หรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจาก-
กลิ่นเหม็น หรือละอองสารเปนพิษอยางเพียงพอ จนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

4. การกระทําใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ ความ-
สั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมา เถา หรือกรณีอ่ืนใด จนเปนเหตุใหเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 “ยาเสพติด”.หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซ่ึงเม่ือเขาสูรางกายไมวาจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในสวนสําคัญ เชน       
ตองเพ่ิมขนาดการเสพเรื่อย ๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตองการเสพท้ังรางกายและจิตใจข้ันรุนแรง  
อยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชท่ีเปนหรือใชเปน   
ยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ และสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาว ท้ังนี้ 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบาน บางตําราตามกฎหมาย  
วาดวยยาท่ีมีสารเสพติดใหโทษผสมอยู 

 “โรคระบาด”.หมายความวา เปนการจําแนกโรคอยางหนึ่ง ซ่ึงปรากฏกรณีใหมข้ึนใน
ประชากรกลุมหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราท่ีสูงข้ึนมากกวาท่ีคาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรค  
ในอดีต (จํานวนของกรณีใหมในประชากรในระหวางชวงเวลาหนึ่ง ๆ เรียกวา”อัตราอุบัติการณ”) โรคนั้น     
อาจเปนโรคติดตอทางสัมผัสหรือไมก็ได 

“แมลง”.หมายความวา สัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลัง รางกายแบงออกเปน ๓ สวน คือ สวนหัว 
สวนอก และสวนทอง มี ๖ ขา อาจมีปกหรือไมมีปกก็ได 
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คําจํากัดความ  (ตอ) 
 

“พาหะนําโรค” หมายความวา สิ่งท่ีเปนตัวนําพาเอาเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งสูอีกสิ่งมีชีวิต
หนึ่งซ่ึงทําใหเกิดโรคข้ึน 

“โรคติดตอ” หมายความวา โรคซ่ึงรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๕ ใหเปนโรคติดตอ และให
หมายความรวมถึงโรคซ่ึงรัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศตามมาตรา ๖ วรรค ๒ ใหเปนโรคติดตอดวย 

“ผูบริโภค” หมายความวา ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจหรือผูซ่ึงไดรับการเสนอ
หรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพ่ือใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับ
บริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 

“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูอํานวยการเขตหรือ
ผูชวยผูอํานวยการเขต ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

“ผูไดรับการแตงตั้ง” หมายความวา พนักงานหรือขาราชการในสังกัดของราชการสวนทองถ่ิน
ท่ีไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเปนเจาพนักงานตามมาตรา ๔๔ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติ   
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

“เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินคดี” หมายความวา  
(๑) เจาหนาท่ีฝายเทศกิจ สําหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
(๒) เจาหนาท่ีงานนิติกรสําหรับในเขตเทศบาล 
(๓) ปลัดหรือเจาหนาท่ีในสํานักงานปลัดสําหรับในเขต อบจ. และ อบต. 
(๔) เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับการมอบอํานาจจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
“คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี” สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูแทน

กรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ สําหรับในเขตจังหวัดอ่ืน  
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผูบังคับการตํารวจจังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบปรับไดใน
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “เครื่องมือวิทยาศาสตร” หมายความวา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณหรือสิ่งประดิษฐท่ี
ออกแบบมาใชในงานเฉพาะทาง โดยใชประโยชนในการพิสูจนหลักฐานทางกายภาพ ความสัมพันธตาง ๆ หรือ
เทคโนโลยี ดวยวิธีการวัด การเก็บขอมูลตามบันทึก การแปลงสัญญาณ การวัดขอมูลซํ้า การตรวจสอบยืนยัน
ขอมูล เชน เครื่องวัดความเขมแสง เครื่องวัดระดับเสียง ชุดทดสอบอาหารเบื้องตน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 

 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใช 
 

การเขียนแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ในคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีสัญลักษณท่ีใช
เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมท่ีดําเนินการ ทิศทางของการปฏิบัติ การตัดสินใจฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ และรายงาน/
เอกสารตางๆ ซ่ึงมีคําอธิบายสัญลักษณท่ีใช ดังตอไปนี้ 
 
 

สัญลักษณ คําอธิบาย 

 จุดเริ่มตน และสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กระบวนการท่ีมีกิจกรรมยอยอยูภายใน 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ (Decision) 

 ฐานขอมูล (Database) 

 เอกสาร/รายงาน(Document) 

 เอกสารรายงานหลายแบบ/ประเภท 
(Multi Document) 

 ทิศทาง/การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการนําเขา/สงออกของเอกสาร/ 
รายงาน/ฐานขอมูล ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน/กระบวนการ 
(Connector) 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 
                

 

ตําแหนง/ ฝาย/ งาน 

 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ผูอํานวยการเขต - มีหนาท่ี กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของฝายสิ่งแวดลอมและ      
สุขาภิบาล            

ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล - มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาล-
สถานท่ี และการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ การ
สุขาภิบาลตลาด สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลท่ัวไป ใหไดมาตรฐาน-
ทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจําหนาย-
สินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา- 
ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การเสริมสรางศักยภาพ
ของผูบริโภคและสรางหรือขยายเครือขาย การมีสวนรวมในการ
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การกําจัดแมลงและสัตวนําโรค 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว การควบคุม จัดการ ปองกัน
และระงับเหตุรําคาญท่ีอาจเกิดหรือเกิดข้ึนในท่ีสาธารณะหรือ
สถานท่ีเอกชน การอนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย-
เสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการ-
น้ํามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายตาง ๆ เชน 
กฎหมายวาดวยอาหาร การใชสารระเหย การคุมครองสุขภาพ-
ของผูไมสูบบุหรี่ โรงงาน เปนตน และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ
ไดรับมอบหมาย 

งานดานการสุขาภิบาลอาหาร - ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาลสถานท่ีจําหนายอาหาร หรือ
สถานท่ีสะสมอาหาร การจําหนายอาหารในท่ีหรือทางสาธารณะ
และตลาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
- จัดทําแผนงานและโครงการงานดานการสุขาภิบาลอาหาร 
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ําดื่มในสถานท่ีจําหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร สถานท่ีจําหนายอาหารในท่ีหรือ    
ทางสาธารณะและตลาด 
- เผยแพรประชาสัมพันธใหความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร   
แกผูประกอบการและประชาชนท่ัวไป 
- การคุมครองผูบริโภคทางดานอาหาร 
- การตรวจสอบและเฝาระวังโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อ 
- การรวบรวมสถิติ วิเคราะห ขอมูล จัดทํารายงานเก่ียวกับงาน-
ดานการสุขาภิบาลอาหาร 
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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ตําแหนง/ ฝาย/ งาน 

 

 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

งานดานการสุขาภิบาลกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

- ตรวจสอบ ควบคุม การสุขาภิบาล กิจการท่ีเปนอันตรายตอ-
สุขภาพ 
- จัดทําแผนงาน/โครงการ งานดานการสุขาภิบาลกิจการท่ีเปน-
อันตรายตอสุขภาพ 
- ตรวจสอบ ควบคุม มลพิษ จากสถานท่ีประกอบกิจการท่ีเปน-
อันตรายตอสุขภาพ 
- เผยแพรประชาสัมพันธใหความรู ดานการสุขาภิบาลกิจการท่ี-
เปนอันตรายตอสุขภาพแกผูประกอบการ 
- ตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีเกิดจากกิจการท่ีเปนอันตรายตอ-
สุขภาพ 
- การรวบรวมสถิติ วิเคราะห ขอมูล จัดทํารายงานเก่ียวกับ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

งานดานการสุขาภิบาลท่ัวไป - ตรวจสอบ ควบคุม เก่ียวกับงานดานการสุขาภิบาลท่ัวไป 
- การตรวจสอบกํากับดูแล การจัดตั้งสุสาน และฌาปนสถาน 
- การตรวจสอบ กํากับดูแลการทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย-
เสียง 
- การกําจัดแมลง ปองกันและควบคุมสัตวนําโรค 
- การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดตอตาง ๆ  
- การปองกันและควบคุมยาเสพติด 
- การตรวจสอบเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ 
หรือสถานท่ีเอกชน 
- กา ร ร ว บ ร ว มส ถิ ติ  วิ เ ค ร า ะห  ข อ มู ล  จั ด ทํ า ร า ย ง าน             
การดําเนินงานดานงานสุขาภิบาลท่ัวไป 
- การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

งานดานธุรการ - งานสารบรรณ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานงบประมาณ 
- งานใบอนุญาต 
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ และการจัดซ้ือ จัดจาง 
- การรวบรวมสถิติบันทึกขอมูล 
- การประชุม อบรม และอบรมสัมมนา 
- การประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ลักษณะงาน/ภารกิจปฏิบัติ 
 

   ๑. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจง สถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบดวย 

- ตรวจสอบและอนุญาตสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
- ตรวจสอบและอนุญาตหรือออกหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหาร 
  หรือสถานท่ีสะสมอาหาร  
- ตรวจสอบและอนุญาตใหใชสถานท่ีเปนตลาด 
- ตรวจสอบและอนุญาตใหจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 

๒. การตรวจ แนะนํา พิจารณาออกใบอนุญาตใหจัดตั้งและผูจัดการสุสาน ฌาปณสถาน 
๓. การอนุญาตใหกระทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 
๔. การตรวจสอบ แกไขและระงับเหตุเดือดรอนรําคาญ 
๕. การดําเนินการดานสุขาภิบาลอาหาร ประกอบดวย 

- สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
- การเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจ ณ หองปฏิบัติการ 
- การตรวจฉลากอาหาร  การคุมครองผูบริโภคดานอาหาร 

๖. ดําเนินการดานการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพ่ือแกไขปญหามลพิษตางๆ 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. การปฏิบัติงานท่ีไดรับโอนภารกิจจากหนวยงานอ่ืนๆ ประกอบดวย 
- การตรวจสอบโรงงานจําพวก ๑ และ ๒ 
- การตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ ๒๕๒๒ 

 ๑1. การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ๑2. การประสานงาน ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืนกรณีเรงดวนหรือรวมโครงการอ่ืนๆ 
 13. การปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร 

 



     แกไข 
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ผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 
ฝายสิ่งแวดลอมและสขุาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนงานใบอนุญาต 

ใบอนุญาต(รายใหม) ใบอนุญาต (รายตอ) 

กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการ 
เรื่องรองเรียน 

 

 

รับคํารอง/กรอกเอกสาร 
ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี 
พรอมเอกสารประกอบ 

 

ออกใบนัดตรวจสถานท่ี
และใบนัดรับใบอนุญาต 

เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารอง
และเอกสารประกอบ 

รับเรื่องรองทุกข 
โทรศัพท/1555 

มอบหมายเจาหนาท่ี
รับผิดชอบ 

ตรวจสอบ/ดําเนินการ 

เจาหนาท่ีไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบสถานท่ี 

เจาหนาท่ีออกใบนําชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต 

เจาหนาท่ีไดรับมอบหมาย
เสนอรายงานการตรวจสอบ
พรอมเสนอความคิดเห็นผาน

หัวหนาฝายฯ 

หัวหนาฝายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพ่ือเสนออนุญาต 

ผูอํานวยการเขตลงนามอนุญาต 

ผูขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม 

รับใบอนุญาต 

รับคํารอง/กรอกเอกสาร 
ยื่นคํารองตอเจาหนาท่ี 
พรอมเอกสารประกอบ 

 

เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารอง
และเอกสารประกอบ 

หัวหนาฝายฯสรุปผลการ
พิจารณาเพ่ือเสนออนุญาต 

ผูอํานวยการเขตลงนามอนุญาต 

รับใบอนุญาต 

ติดตามผลการดําเนินการ 

ยุติเรื่อง ดําเนินการตาม
กฎหมาย 

ไมแกไข 
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ผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 
ฝายสิ่งแวดลอมและสขุาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานดาน 
สุขาภิบาลอาหาร 

 

วาง
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

งานควบคุม
คุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 

งานกําจัดแมลง 
ปองกันและ

ควบคุมสัตวนําโรค 

งานการปองกนัและ
ควบคุมการแพรระบาด

ของโรคติดตอตางๆ 

งานปองกันและ
ควบคุมสารเสพติด 
 

วาง
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

วาง
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

วาง
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

วาง
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

งานคุมครอง
ผูบริโภคดาน
สาธารณสุข 

วาง
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

งานการดําเนินคดี
ดานสาธารณสุข 

วาง
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

 
งานดานธุรการ 

วาง
แผนการ

ปฏิบัติงาน 

มอบหมาย
เจาหนาท่ี 

ดําเนินการ 
ตามแผน 

รายงานผล
และตดิตาม 

สรุปผลเสนอ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ  

๒5 



จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน ใบอนุญาต (รายใหม)่

1 ชม. 1 คน

10 วัน 1 คน

20 วัน 1 คน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล
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เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอรับใบอนุญาต 

- ตรวจสอบคาํขอรับใบอนุญาตและเอกสาร 

- ธุรการลงรับเร่ือง 

- ตรวจสอบคาํขอรับใบอนุญาตและเอกสาร 

-   พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของคู่กรณี 

(ยกเวน้ใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง

สาธารณะ)                                          

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร

- อภ.1, สอ.1,สณ.1,สณ.11,ต.1 

- เอกสารประกอบการยื่นขอรับ

ใบอนุญาต 

 

- แบบรายงานการตรวจ 

สถานประกอบการรายใหม่ 

- ออกคาํแนะนาํใหป้รับปรุงแกไ้ข 

- แจง้เหตุผลการไม่อนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการ เน่ืองจาก.... ไมถ่กูตอ้ง 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ 

พิจารณา 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

พิจารณา 

 

- แจง้ผูข้อรับใบอนุญาตแกไ้ข 

เอกสารครบถว้น 
ถกูตอ้ง 

คนืคําขอ 

เอกสารไม่
ครบถว้น 



จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน ใบอนุญาต (รายใหม)่

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ไม่ถูก

      ถูกต้อง

7 วัน 1 คน

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงาน

การตรวจฯ 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

- ธุรการจดัทาํใบอนุญาต เสนอลงนาม

ใบอนุญาต 

พิจารณา 

ออกคาํสัง่ไม่อนุญาตให้

ประกอบการ 
ถูกตอ้ง 

 

อนุญาตคาํขอฯ 

จดัทาํรายงานการติดตามผลการแกไ้ข

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

- อภ.2, สอ.2, สณ.2, ต.2 

- ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตใหม้า

ชาํระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วนั 

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ภายใน 15 วนั 

ไม่มาชาํระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วนั แจง้ยกเลิก 

การอนุญาต 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน ใบอนุญาต (รายใหม)่

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผูข้ออนุญาตรับใบอนุญาต 

จบ 

บนัทึกขอ้มูลในระบบงาน
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานใบอนุญาต (รายต่อ)

1 วัน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอต่อใบอนุญาต 

- ตรวจสอบคาํขอต่อใบอนุญาตและเอกสาร 

- ผูข้อต่อใบอนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูป้ระกอบการ 

รับใบอนุญาต 

- อภ.3, สอ.5, สณ.5, สณ.11, ต.3 

- เอกสารประกอบการยื่นขอต่อ

ใบอนุญาต 

- ใบนาํชาํระค่าธรรมเนียม 

 

 

สมควร 

อนุญาต ลงนามในใบอนุญาต 

จบ 

- อภ.4, สอ.3, สณ.5, ต.4 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน คําขอเปลี�ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที� หรือเครื�องจักร ของกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ไม่ถูกต้อง

     ถูกต้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

พิจารณา 

 

- รับยื่นคาํขอเปล่ียนแปลงฯ 

- ธุรการลงรับเร่ือง 

- เสนอคาํขอเปล่ียนแปลงฯ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถาน

ประกอบการ 

- อภ.4, 

- เอกสารประกอบการยื่นขอรับ

ใบอนุญาต 

 

- แบบรายงานการตรวจ 

สถานประกอบการ 

ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง ไมถ่กูตอ้ง 

ถูกตอ้ง 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน คําขอเปลี�ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที� หรือเครื�องจักร ของกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1 1

ผูข้ออนุญาตรับใบอนุญาต 

- หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจฯ 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

- ธุรการจดัทาํใบอนุญาต เสนอลงนามใบอนุญาต 

จบ 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานคําขอโอนการดําเนินกิจการ 

1 วัน 3

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอโอนการดาํเนินกิจการ 

- ตรวจสอบคาํขอโอนการดาํเนินกิจการและ

เอกสาร 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาตโอนการ

ดาํเนินกิจการ/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

รับใบอนุญาต 

- อภ.8, สอ.11 

- ใบอนุญาตฉบบัเดิม 

- เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต

ของผูรั้บใบอนุญาตและผูรั้บโอนการ

ดาํเนินกิจการ 

 

 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

จบ 

พิจารณา 

- อภ.4, สอ.3, สอ.4 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ

1 วัน 2

   ถูกต้อง

2 วัน 3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

พิจารณา 

    รับยื่นคาํขอบอกเลิกการดาํเนินกิจการ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

เสนอคาํขอบอกเลิก 

การดาํเนินกิจการ 

- อภ.9, สอ. 10 

- ใบอนุญาตฉบบัเดิม 

- เอกสารประกอบการพิจารณา 

ตรวจสอบคาํขอบอกเลิกการ

ดาํเนินกิจการและเอกสาร 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ลงนามจาํหน่าย 

ใบอนุญาต 

 จบ 

สมควร 

อนุญาต 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (รายใหม)่

1 ชม. 1 คน

10 วัน 1 คน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 
- สอ.1 

- เอกสารประกอบการยื่นขอรับ

ใบอนุญาต 

 

พิจารณา 

 

- ตรวจสอบคําขอรับหนังสอืรับรอง
การแจง้ 
- เสนอคําขอรับหนังสอืรับรองการ
แจง้ 

- พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของ   

คู่กรณี (ยกเวน้ใบอนุญาตจาํหน่าย

สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ) 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

 

- รับยื่นคาํขอรับใบอนเอกสาร 

- ธุรการรับเร่ือง 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

พิจารณา 

 

- แจง้ผูข้อรับใบอนุญาตแกไ้ข 

เอกสารครบถว้น 
ถกูตอ้ง 

คนืคําขอ 

เอกสารไม่
ครบถว้น 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (รายใหม)่

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

20 วัน 1 คน

                 ไม่ถูกต้อง

  ถูกต้อง

7 วัน 1 คน

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจฯ 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถาน

ประกอบการ 

- ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตใหม้าชาํระ

ค่าธรรมเนียม 

- ธุรการจดัทาํหนงัสือรับรองการแจง้เสนอลง

นาม 

- แบบรายงานการตรวจ 

สถานประกอบการรายใหม่ 

- ออกคาํแนะนาํใหป้รับปรุงแกไ้ข 

- แจง้เหตุผลการไม่อนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการ เน่ืองจาก.... 

พิจารณา 

ออกคาํสัง่ไม่อนุญาตให้

ประกอบการ 
ไม่ถูกตอ้ง         ถูกตอ้ง 

- สอ.4 

ตรวจสอบ 

การแกไ้ข 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอ

รายงานการตรวจฯ 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

อนุญาตคาํขอฯ 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (รายใหม)่

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผูข้ออนุญาตรับหนงัสือ

รับรองการแจง้ 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

1 วัน 3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรองการ

แจง้ 

- ตรวจสอบคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรอง

การแจง้และเอกสาร 

- ผูแ้จง้ชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํนงัสือรับรองการ

แจง้/เสนอลงนาม 

รับหนงัสือรับรองการแจง้ 

- สอ.5 

- ใบอนุญาตฉบบัเดิม 

- เอกสารประกอบการยื่นขอต่อ

ใบอนุญาต 

- ใบนาํชาํระค่าธรรมเนียม 

 

 

- สอ.4 

สมควร 

อนุญาต 

ลงนามใน 

ใบอนุญาต 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหาร

1 วัน 3

ไม่ถูกต้อง

   ถูกต้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

พิจารณา 

 

- รับยื่นคาํขอเปล่ียนแปลง 

- ธุรการลงรับเร่ือง 

- เสนอคาํขอเปล่ียนแปลง 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถาน

ประกอบการ 

- สอ.12 

- เอกสารประกอบการพิจารณา 

 

ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง 

ไมถ่กูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหาร

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

4 วัน 4

ผูข้ออนุญาตรับใบอนุญาต 

- หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจฯ 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

- ธุรการจดัทาํใบอนุญาต เสนอลงนาม

ใบอนุญาต 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานคําขอโอนการดําเนินกิจการ 

1 วัน 3

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอโอนการดาํเนินกิจการ 

- ตรวจสอบคาํขอโอนการดาํเนินกิจการและ

เอกสาร 

   ธุรการจดัทาํใบอนุญาตโอนการ

ดาํเนินกิจการ/ 

   เสนอลงนามใบอนุญาต 

รับใบอนุญาต 

- อภ.8, สอ.11 

- ใบอนุญาตฉบบัเดิม 

- เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต

ของผูรั้บใบอนุญาตและผูรั้บโอนการ

ดาํเนินกิจการ 

 

 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

จบ 

พิจารณา 

- อภ.4, สอ.3, สอ.4 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานบอกเลิกการดําเนินกิจการ

1 วัน 2

   ถูกต้อง

2 วัน 3

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

พิจารณา 

    รับยื่นคาํขอบอกเลิกการดาํเนินกิจการ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

เสนอคาํขอบอกเลิก 

การดาํเนินกิจการ 

- อภ.9, สอ. 10 

- ใบอนุญาตฉบบัเดิม 

- เอกสารประกอบการพิจารณา 

ตรวจสอบคาํขอบอกเลิกการ

ดาํเนินกิจการและเอกสาร 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ลงนามจาํหน่าย 

ใบอนุญาต 

จบ 

สมควร 

อนุญาต 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

1 ชม. 1 คน

10 วัน 1 คน

20 วัน 1 คน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

- สฌ.1 

- เอกสารประกอบการยื่นขอรับ

ใบอนุญาต 

 

- ออกคาํแนะนาํใหป้รับปรุงแกไ้ข 

- แจง้เหตุผลการไม่อนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการ เน่ืองจาก.... 

ออกคาํสัง่ไม่อนุญาตให้

ประกอบการ 

ไม่ถูกตอ้ง 

พิจารณา 

 

- ตรวจสอบคาํขอรับใบอนุญาต     

 และเอกสาร 

- พิจารณาผลกระทบต่อสิทธิของ   

คู่กรณี (ยกเวน้ใบอนุญาตจาํหน่าย

สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ) 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

 

- รับยื่นคาํขอรับใบอนเอกสาร 

- ธุรการรับเร่ือง 

ถกูตอ้ง 

ไมถ่กูตอ้ง 

พิจารณา 

 

- แจง้ผูข้อรับใบอนุญาตแกไ้ข 

เอกสารครบถว้น 
ถกูตอ้ง 

คนืคําขอ 

เอกสารไม่
ครบถว้น 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

7 วัน 1 คน

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจฯ 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

- ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตใหม้าชาํระ

ค่าธรรมเนียม 

- ธุรการจดัทาํใบอนุญาตเสนอลงนาม 

ผูข้ออนุญาตรับใบอนุญาต 

พิจารณา 

        ถูกตอ้ง 

  - สฌ.2  

ตรวจสอบ 

การแกไ้ข 

หวัหนา้ฝ่ายฯ  

เสนอรายงานการตรวจฯ 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

อนุญาตคาํขอฯ 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

จบ 

ถกูตอ้ง 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน  (รายต่ออาย)ุ

1 วัน 4

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

- ตรวจสอบคาํขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสาร 

- ผูต้่ออายุใบอนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต 

/เสนอลงนาม 

รับใบอนุญาต 

- สฌ.5 

- เอกสารประกอบการยื่นขอต่อ

ใบอนุญาต 

- ใบนาํชาํระค่าธรรมเนียม 

 

 

-  สฌ.5 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

30 วัน 5

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอรับใบอนุญาต 

- ธุรการลงรับเร่ือง 

- เสนอคาํขอรับใบอนุญาต 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

- สฌ.3 

- เอกสารประกอบการยื่นขอรับ

ใบอนุญาต 

แจง้ผูข้ออนุญาตใหท้ราบภายใน 

15 วนันบัแต่วนั 

ไดรั้บคาํขอ 

ไม่ครบถว้น 

        ครบถว้น 

-  สฌ.3 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคาํขอรับ

หวัหนา้ฝ่ายฯ  

เสนอรายงานการตรวจฯ 

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

อนุญาตคาํขอฯ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

- ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตใหม้าชาํระ

ค่าธรรมเนียม 

- ธุรการจดัทาํใบอนุญาตเสนอลงนาม 

ผูข้ออนุญาตรับใบอนุญาต 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  (รายต่ออาย)ุ

1 วัน 4

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอต่ออายุใบอนุญาต 

- ตรวจสอบคาํขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสาร 

- ผูต้่ออายุใบอนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต 

/เสนอลงนาม 

รับใบอนุญาต 

- สฌ.6 

- เอกสารประกอบการยื่นขอต่อ

ใบอนุญาต 

- ใบนาํชาํระค่าธรรมเนียม 

 

 

- สฌ.6 

สมควร 

อนุญาต 

ลงนามใน 

ใบอนุญาต 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง

1 วัน 5

ไม่เห็นชอบ

                            ถูกต้อง

เห็นชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับยื่นคาํขอรับใบอนุญาต 

- เสนอคาํร้องต่อหวัหนา้ฝ่ายฯ 

- ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตใหช้าํระ 

ค่าธรรมเนียม 

- ผูข้ออนุญาตชาํระค่าธรรมเนียม 

ผูข้ออนุญาตรับใบอนุญาต 

 - ฆษ.1 พร้อมผา่นความเห็นชอบจาก

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ   

- เอกสารประกอบการยื่นขอรับ

ใบอนุญาต 

 

แจง้ผูข้ออนุญาตทราบ 

และนาํไปแกไ้ข 

พิจารณา 

ไม่ถูกตอ้ง 

- ฆษ. 2 

- ฆษ. 1 

พิจารณา 

 - ใบนาํชาํระค่าธรรมเนียม 

- ฆษ.1  

- ฆษ.2 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

1 วัน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับเร่ืองแจง้การประกอบกิจการโรงงาน 

- ธุรการลงรับเร่ือง 

- ออกเลขทะเบียนโรงงาน ออกใบรับแจง้และ

บนัทึกการแจง้ 

 

- ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตใหช้าํระค่าธรรมเนียม

รายปี 

- ผูแ้จง้ชาํระค่าธรรมเนียมรายปี 

- บนัทึกรายละเอียดค่าธรรมเนียมรายปี 

- รง.1, รง.2  

- ทะเบียนรับเร่ือง 

- เอกสารประกอบการพิจารณา

 

- ประเมินแรงมา้เคร่ืองจกัรเพื่อ

พิจารณา 

- ออกเลขทะเบียนโรงงานผา่น 

www. diw.go.th 

         

- รง.2  

-ใบแจง้การเสียค่าธรรมเนียม 

ผูแ้จง้ฯ รับใบรับแจง้ 

การประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 

- บนัทึกการแจง้ชาํระผา่น 

www. diw.go.th 

ลงนาม 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที� 2

1 วัน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

-ผูป้ระกอบการชาํระค่าธรรมเนียม 

-ธุรการคิดค่าธรรมเนียมรายปี 

-ผูป้ระกอบการชาํระค่าธรรมเนียมรายปี 

 

บนัทึกรายละเอียดการ 

ชาํระค่าธรมเนียม 

- รง.2  

- ใบแจง้การเสียค่าธรรมเนียม 

 

          

ผูแ้จง้ฯ รับใบรับแจง้ 

การประกอบกิจการโรงงานจาํพวกท่ี 2 

www. diw.go.th 

- รง. 2 

จบ 

ลงนาม 

ใบอนุญาต 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

1 วัน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

    ผูป้ระกอบการแจง้เลิกประกอบกิจการ 

ผูป้ระกอบการคืนใบรับแจง้ (รง.2) 

- รง.2  

- ใบแจง้ทัว่ไป 

 

ตรวจสอบคาํขอบอกเลิกการดาํเนิน

กิจการและค่าธรรมเนียมคา้งชาํระ 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

ผูป้ระกอบการ ชาํระ 

ค่าธรรมเนียมรายปีท่ีคา้งชาํระ 

คา้งชาํระ 

ไม่คา้งชาํระ 

บนัทึกการแจง้เลิกผา่น

www. diw.go.th 

เสนอรายงาน ลงนาม 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (ร.ง.2)

1 วัน

                                                                                          

                                                                                                                                           ไม่ครบถ้วน

                               ครบถ้วน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

  ผูป้ระกอบการแจง้เปล่ียนแปลงสาระสาํคญั

ในใบรับแจง้ฯ ( ร.ง.2) 

บนัทึกขอ้มูลการเปล่ียนแปลง 

- รง.2  

- ใบแจง้ทัว่ไป 

- เอกสารประกอบการพิจารณา 

ตรวจสอบความครบถว้นและ

ถูกตอ้งของเอกสาร 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

- รง.2 

ผูป้ระกอบการรับใบรับ

 

ลงนาม 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง   พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

ยื่นคาํขอ (แบบ ธพ.น.3) พร้อม

แบบก่อสร้างและรายการคาํนวณ

และเอกสารอ่ืนท่ีระบุไวใ้นแบบ 

ธพ.น.3 

แบบ ธพ.น.3 

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการจดัทาํ

หนงัสือแจง้กรมธุรกิจ

พลงังานเพื่อตรวจสอบ

สถานท่ีร่วมกนั 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

ตรวจสอบ

เอกสาร 

ทาํหนงัสือแจง้คืนเร่ืองภายใน 

7 วนั 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

เสนอหนงัสือแจง้กรมฯ ลงนามหนงัสือ 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มฯ 

ตรวจสถานท่ีร่วมกบั จนท. ส่งเร่ืองคืนผูข้ออนุญาต ไม่ถูกตอ้ง 

กรมธุรกิจพลงังานรับ

เร่ืองจากสาํนกังาน

เขต 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง   พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กรมธุรกิจพลงังานรับ

เร่ืองจากสาํนกังานเขต 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มฯ ส่งผลการ

ตรวจสอบพร้อมเร่ืองราวการขออนุญาตให้

กรมธุรกิจพลงังาน 

ถูกตอ้ง 

เสนอหนงัสือแจง้กรมฯ ลงนามหนงัสือ 

กรมธุรกิจพลงังาน

ตรวจสอบดา้นเทคนิค

และความปลอดภยั 

กรมธุรกิจพลงังาน

แจง้ผลการพิจารณา

ใหส้าํนกังานเขต 

สาํนกังานเขต 

แจง้ผลการพิจารณา 

ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ 

ผูข้ออนุญาตยื่นหนงัสือขอทดสอบถงัเกบ็

นํ้ามนัและอุปกรณ์ 

สาํนกังานเขตแจง้กรมธุรกิจพลงังานเพื่อ

นดัทดสอบภายใน 3วนั 
กรมธุรกิจพลงังานรับ

เร่ืองจากสาํนกังาน

เขต 

เสนอหนงัสือแจง้กรมฯ ลงนามหนงัสือ 

หนงัสือแจง้ 

หนงัสือแจง้ 54 



จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง   พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มฯ ตรวจสถานท่ี

ร่วมกบั จนท. 

กรมธุรกิจพลงังานทดสอบและตรวจสอบ

ความปลอดภยัถงัเกบ็นํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ระบบท่อ และอุปกรณ์ 

กรมธุรกิจพลงังาน

แจง้ผลการทดสอบ

ใหส้าํนกังานเขต 

สาํนกังานเขต 

แจง้ผลการทดสอบ 

ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ 

หนงัสือแจง้ 

ผูข้ออนุญาตยื่นหนงัสือขอรับใบอนุญาต

พร้อมเอกสารประกนัภยัต่อฝ่าย

ส่ิงแวดลอ้มฯ  

(เม่ือการก่อสร้างแลว้เสร็จ) 
หนงัสือขอรับ

ใบอนุญาต 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง   พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบส่ิงปลูก

สร้างตามแบบท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบและตามกฎหมาย 

ทาํหนงัสือแจง้ผูข้อฯ

ใหแ้กไ้ข 

หนงัสือแจง้ให้

ดาํเนินการแกไ้ข 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

 

- เจา้หนา้ท่ีจดัทาํรายงานเสนอผูอ้าํนวยการ

เขตเพื่อพิจารณาอนุญาต 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามอนุญาตในใบ

รายงาน 

 

- เจา้หนา้ท่ีแจง้ผูข้อฯ มาชาํระเงินค่าธรรมเนียม 
- ใบนาํชาํระเงิน 

- ใบเสร็จรับเงิน 

 

- ธุรการจดัทาํใบอนุญาต เสนอลงนาม

ใบอนุญาต 

สมควร 

อนุญาต 

 

ลงนามในใบอนุญาต 

ส่งสาํเนาใบอนุญาตใหก้รมธุรกิจ

พลงังานภายใน 5 วนัทาํการ 

แบบ พธ.น.4 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง   พ.ศ. ๒๕๔๒ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

จบ 

ผูข้ออนุญาตมารับใบอนุญาต 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

1 วัน 2

3 วัน 1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- รับเร่ืองร้องเรียน 

(ประชาชน, หน่วยงาน ฯลฯ) 

- ธุรการลงรับเร่ืองร้องเรียน 

ธุรการเสนอเร่ืองร้องเรียน 

ต่อหวัหนา้ฝ่าย 

- คาํร้อง 

- ทะเบียนรับเร่ือง 

 

 

- ออกคาํแนะนาํตามแบบตรวจแนะนาํเจา้

พนกังานทอ้งถ่ิน (น.ส.1) 

- ออกคาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

- สัง่ใหห้ยุดประกอบการทนัที กรณี 

ร้ายแรงต่อสุขภาพ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

สัง่การเจา้หนา้ท่ี 

ตรวจสอบ 

เจา้หนา้ท่ี 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1 วัน 3

ลงนาม
รายงานการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

พิจารณ

- รายงานการตรวจสอบเหตุ

รําคาญ 

- นส.1 

- แบบรค 1 

 

ติดตามผลการแกไ้ขปัญหา 

เป็นเหตุรําคาญ 

ยุติเร่ือง พิจารณา 

ไม่เป็นเหตุรําคาญ 

ออกคาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อ

ระงบัเหตุรําคาญ 

ยุติเร่ือง 

แกไ้ข 

ไม่แกไ้ข 

ติดตามผลการปฏิบติั

ตามคาํสัง่ฯ 
ยุติเร่ือง 

แกไ้ข 

ลงนามคาํสัง่ 

- ปท.1 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

                         ไม่แก้ไข

ฝ่ายเทศกิจ

                                                                                             ยังไม่แก้ไข

                    แก้ไขแล้ว

ดาํเนินคดีฐานฝ่าฝืนคาํสัง่ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

- ปท.1 

ติดตามเหตุรําคาญท่ียงัไม่

สามารถยุติเร่ืองได ้

เสนอ ผอ.เขต 

ลงนาม ปท.1 

ผอ.เขต 

ลงนาม ปท.1 

ยุติเร่ือง 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน กระบวนงานตรวจสอบ เฝ้าระวัง ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

 

- เจา้หนา้ท่ีรับคาํร้องเพื่อตรวจสอบ 

- เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร 

- สน.1 

- แบบรายงานการตรวจสถานท่ีจาํหน่าย

อาหาร 

- วางแผนสถานท่ีออกตรวจ 

- จดัเตรียมอุปกรณ์สาํหรัยตรวจ

ทางดา้นกายภาพ เคมี ชีวภาพ 

- ผลการตรวจ
ทางดา้นชวีภาพ 
(SI-2) 
 

พิจารณาผลการ

ตรวจสอบสถานท่ี

จาํหน่ายอาหาร 

- ออกคาํแนะนาํใหป้รับปรุงแกไ้ข 

- แจง้เหตุผลการไม่อนุญาตใหป้ระกอบ

กิจการ เน่ืองจาก.... 

ออกคาํสัง่ไม่อนุญาตให้

ประกอบการ 

ไม่ถูกสุขลกัษณะ 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

ถูกสุขลกัษณะ 

เสนอคาํสัง่ฯ 
ลงนามคาํสัง่ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

เสนอ 

รายงาน 

 

ทราบ 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน งานการดําเนินการด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ (นํ้า) สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

                                 ผ่าน

                                 ผ่าน

ลงนาม

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

สถานประกอบการจา้ง 

บริษทัตรวจวเิคราะห์ 

คุณภาพอากาศ 

 

จบ 

- ผลการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพ 

ไม่ผ่าน 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

ระบบบาํบดัต่างๆ 

ออกคาํสัง่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ใหป้รับปรุงแกไ้ข 

เจา้หนา้ท่ีตรวจติดตาม 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา 

ไม่ผ่าน 

ส่งดาํเนินคดี 

เสนอ 

ลงนามคาํสัง่ 

ลงนาม 

คาํสัง่ฯ 

เสนอ 

ลงนามคาํสัง่ 

ลงนาม 

คาํสัง่ฯ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดัง สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

1 1

1 1

30 7

                                                                เกินมาตรฐาน

แก้ไขภายใน 30วัน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

รับแผนจาก 

สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม 

1.ระบบสายงานการบงัคบับญัชา 

2.ระบบสารบญั 

ลงนาม 

ปฏิบติังานตามแผน 

ร่วมกบั บก.จร. 

บนัทึกลงรับเร่ือง 

จดัทาํแผนปฏิบติังาน 

-สาํเนาแจง้ฝ่ายเทศกิจ 

ออกคาํสัง่หา้มใช้

ยานพาหนะ 

ดาํเนินการยกเลิกคาํสัง่หา้ม

ใชย้านพาหนะ 

เคร่ิองมือPDA ผา่นโปรแกรม 

PDA Maim App 

 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดัง สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1 1

รายงาน อนุมติั 

แผนปฏิบติังาน 

 

เคร่ิองมือPDA ผา่นโปรแกรม 

PDA Maim App 

 

ทราบ 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

1 1

3 20

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

บนัทึกวนัท่ีรับเร่ือง 

รับนโยบายจาก กทม. 

เอกสารรายงาน 

คาํสัง่กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม 

เอกสารหนงัสือความ

ร่วมมือ 

เห็นชอบ พิจารณา 

คาํสัง่กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

การปฏิบติังานภาวะ

ฉุกเฉิน 

การปฏิบติังาน 

ภาวะปกติ 

เตรียมความพร้อมใน

ระดบัเขต 

คาํสัง่ศูนย ์
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ประสานงานกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

แผ่นพบั โปสเตอร์   

บนัทึกการติดต่อ    

เลขหนงัสือออกจากหน่วยงาน  -สนอ  

-กองควบคุมสัตวน์าํโรค 

รายงานการปฏิบติั 

รายงาน 

แบบฟอร์ม 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

1 1

1 1

ตามแผน 5

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

- หนงัสือจาก สนอ.กทม. 

คาํสัง่ 

มอบหมายงาน 

-เตรียมสถานท่ี 

-เตรียมคน 

-เตรียมการประชาสมัพนัธ์ 

-ประสานหวัหนา้ศูนยฯ์ 

-ฝ่ายพฒันาชุมชน 

-ฝ่ายการศึกษา 

-ฝ่ายโยธา 
มอบเจา้หนา้ท่ี 

เตรียมขอ้มูล 

เร่ิม 

- คาํสัง่กาํหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบของฝ่าย

ส่ิงแวดลอ้ม 

-แผนป้องกนัและควบคุมสตัวน์าํโรค 

ดาํเนินการฉีดวคัซีน 

รายงานผลการ
รับทราบ รับทราบ 

ไดรั้บเร่ืองการประสานงานจาก 

สนง.ปศุสตัว ์สนอ. 

จบ 

- จดัทาํแผนปฏิบติังาน 

-คาํสัง่มอบหมายงาน 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

สํานักอนามัย

7 1

3 3

1 1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม  - ชุมชน 

- โรงเรียน 

- สถานท่ีสาธารณสุข 

- สถานประกอบการ 

รวบรวมขอ้มูล 

โครงการ 

แผน 

-ฝ่ายพฒันาชุมชน 

-ฝ่ายการศึกษา 

-ฝ่ายโยธา 

อนุมติั 

เตรียมอุปกรณ์/วสัดุ เอกสาร

แผน่พบั 

1.เคร่ืองพน่หมอกควนั 

2.ทรายอะเบต 

3.เอกสารแผน่พบั 

จดัเขียนโครงการ/

แผนปฏิบติังาน 

เสนออนุมติั 

โครงการ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1 4

1 1

สํานักอนามัย

1.DHF 3/53 

2.DHF 4/53 

ปฏิบติังาน 

รายงาน 

เชิงรุก 

เชิงรับ 

1.เฝ้าระวงั/ควบคุม 

2.สร้างเครือข่าย 

3.ทาํลาย 

4.รณรงค ์

1.ร้องเรียน 

2.ไขเ้ลือดออก 

3.นโยบาย 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค (แมลงสาบ แมลงวัน หน)ู สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

7 1

3 3

1 1

1 4

1 1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม  

โครงการ 

แผน 

อนุมติั 

เตรียมอุปกรณ์/วสัดุ เอกสาร

แผน่พบั 

1. เอกสาร แผน่พบั 

2.กรงดกัหนู 

3. เคร่ืองพน่ 

จดัเขียนโครงการ/

แผนปฏิบติังาน 

รายงานการปฏิบติังาน

ตามแผน 

ปฏิบติังาน 

รายงาน 

เชิงรุก 

เชิงรับ 

1.ทาํลายแหล่งเพาะพนัธุ์ 

2.รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 

1.ร้องเรียนเร่ืองแมลงและสตัว ์

เสนออนุมติั 

โครงการ 

จบ 

เสนอรายงาน 

รับทราบรายงาน 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

7 1

ปีงบ 17 ศตส.กทม.

ประมาณ สน.ในพื้นที่

สนอ.กองควบคุม

โรคเอดส์

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

อนุมติั 

โครงการ 

จดัเขียนโครงการและกิจกรรม

เก่ียวกบัโรคเอดส์ 

 

ดาํเนินการโครงการและ

กิจกรรม 

รายงานผลการดาํเนินงาน

โครงการและกิจกรรม 
รับทราบผลการ

ดาํเนินงาน 

รายงานผล 

เร่ิม 

เสนอ

โครงการ 

จบ 

- จดัอบรม 

- รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์   

- ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 

- ศาสนสถาน 

70 



จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน งานการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

3 1

1 3 สนอ.ศูนย์

ตลอดปี 3

งบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 
โรงเรียน 

ชุมชนแออดั 

ชุมชนบา้นจดัสรร 

บา้นพกัคนงานก่อสร้าง 

ตลาด 

เตรียมสถานท่ี 

เตรียมคน 

เตรียมการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

-ฝ่ายพฒันาชุมชน 

-ฝ่ายการศึกษา 

เขียนแผนการ

ปฏิบติังาน 
อนุมติั 

ประชาสมัพนัธ์  แจกแผ่นพบั  

ติดโปสเตอร์ใหค้วามรู้ 
ดาํเนินการตามแผน 

เสนอแผน 

เจา้หนา้ท่ีเตรียมขอ้มูล 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน งานการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1 4

รายงานผลการปฏิบติังาน 

จบ 

สนอ.รับทราบ รับทราบ รับทราบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

3 1

1 3 สนอ.ศูนย์

มีนาคม - 3

พฤษภาคม

1 4

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม โรงเรียน 

ชุมชนแออดั 

ชุมชนบา้นจดัสรร 

บา้นพกัคนงานก่อสร้าง 

ตลาด 

เตรียมสถานท่ี 

เตรียมคน 

เตรียมการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

-ฝ่ายพฒันาชุมชน 

-ฝ่ายการศึกษา 

-ฝ่ายโยธา 

เขียนแผนการ

ปฏิบติังาน อนุมติั 

ประชาสมัพนัธ์  จดันิทรรศการ ติดโปสเตอร์

ใหค้วามรู้ แจกแผ่นพบั แจก ORS ลา้งตลาด

ตามหลกัสุขาภิบาล 

ดาํเนินการตามแผน 

เจา้หนา้ท่ีเตรียมขอ้มูล 

รายงานผลการปฏิบติังาน 

สนอ.รับทราบ รับทราบ รับทราบ 

รายงาน 

ภาพถ่าย 

เสนอแผน 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน) สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

1 1 ศตส.กทม.

สนอ.

1 1

3 1

7 3

ตามแผน 10

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

-หนงัสือสัง่การจาก ศตส.กทม 

-คาํสัง่ฯ 

รับนโยบายจาก

กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนขอ้มูล ฝ่ายการศึกษา 

มอบหมาย 

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการรวบรวม

ขอ้มูล 

เขียนโครงการ/แผนปฏิบติังาน 

หลกัารเขียนโครงการ 

ชุดตรวจปัสสาวะ 

เอกสารประชาสมัพนัธ์ 

หนงัสือสัง่การจาก ศตส.กทม. 

หนงัสือประสานงาน 

ฝ่ายเทศกิจ 

ตาํรวจ 

อนุมติั 

เตรียมความพร้อมการ

ดาํเนินการ 

เสนอแผน 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการป้องกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน) สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

3 4

ปฏิบติัตามแผน 

แผนการปฏิบติั 

แบบรายงานการตรวจ 

หนงัสือสัง่การจาก ศตส. 

รายงานผลการปฏิบติังาน 

จบ 

สนอ.รับทราบ รับทราบ รับทราบ 

รายงาน 

ภาพถ่าย 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

1 1

1 1

1 7

1 1

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

รับนโยบายจาก กทม. 

มอบเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการ 

1.ระบบสายงานการบงัคบับญัชา 

2.ระบบสารบญั 

แต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครอง

สุขภาพ 

ผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

1.คาํสั่ง 

2.หนงัสือเชิญประชุม 

เสนอคาํสัง่ แต่งตั้ง 

มอบหมาย 

รวบรวมขอ้มูล 

หนงัสือประสานงาน 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

3 1

1 3

90 5

1. พรบ.คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี 

2. ประกาศกระทรวงฉบนัท่ี 19 

อนุมติั 
เสนอแผน 

เขียนโครงการ 

แผนปฏิบติังาน 

เตรียมความพร้อม 

คาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน

กระทรวงสาธารณสุข 

จดัประชุมคณะกรรมการ 

1.คาํสั่ง 

2.หนงัสือเชิญอบรม 

สรุบ / รายงาน 
เสนอ รับทราบ 

ปฏิบติังานตามแผน 

ประธาน 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

1 1

1 1

1 3

ตลอดปี 7

งบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

รับนโยบายจาก กทม. 

มอบเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการ 

1.ระบบสายงานการบงัคบับญัชา 

2.ระบบสารบญั 

เสนอคาํสัง่ แต่งตั้ง 

คาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน

กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบติังานตามแผน 

บนัทึกลงรับเร่ือง 

1.คาํสั่ง 

2.หนงัสือเชิญประชุม เตรียมความพร้อม 

 

มอบหมาย 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานการควบคุมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1 1

สรุบ / รายงาน 
เสนอ รับทราบ 

จบ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

1 1

1 1

1 3

ตลอดปี 7

งบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

รับนโยบายจาก กทม. 

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการ 

1.ระบบสายงานการบงัคบับญัชา 

2.ระบบสารบรรณ 

เสนอคาํสัง่ แต่งตั้ง 

คาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน

กระทรวงสาธารณสุข 

 

ปฏิบติังานตามแผน 

บนัทึกลงรับเร่ือง 

1.คาํสั่ง 

2.หนงัสือเชิญประชุม 

3. เอกสารใหค้วามรู้ 

4. สร้างเครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

วางแผนการปฏิบติังาน 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1 1

เสนอ รับทราบ 

ติดตามผลการ 

ดาํเนินการ 

จบ 

 

สรุป / รายงาน 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน การดําเนินคดีด้านสาธารณสุข

1 วัน 1 คน

1 คน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 
- ปท.1 

- คาํสัง่ทางปกครองของเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน 

- รายงานผลการตรวจสอบ 

พบการกระทาํผิด 

จดัทาํรายงานเสนอต่อ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

เสนอรายงานต่อ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

ลงนาม ปท.1 

เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ

ดาํเนินคดีเรียกผูก้ระทาํ

ความผิดมาพบ 

- ปท.2 

- ปท.6 

- ปท.3 

-รายงานสรุป

สาํนวน 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่ายสิ�งแวดล้อมฯ ผู้อํานวยการเขต หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

วัน คน การดําเนินคดีด้านสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

จบ 

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้

กล่าวหา สอบปากคาํ 

สรุปสาํนวน  
- ปท.3 

 

เสนอเปรียบเทียบปรับ 
ลงนาม 

เปรียบเทียบปรับ 

- ปท.4 

- ปท.5 

 

เจา้หนา้ท่ีรับชาํระเงิน

ค่าปรับ 

- ใบเสร็จรับเงิน 

บนัทึกประวติั 

ผูก้ระทาํความผิด 

- ปท.7 
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กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม

(กระบวนงานรายละเอียดอยูในกระบวนงานใบอนุญาต หนา 42 - 53)
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานด้านธุรการ>กระบวนงานสารบรรณ (ทะเบียนรับ) สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

5 นาที 1 คน

5 นาที 1 คน

10 นาที 1 คน

1 วัน 1 คน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

รับหนงัสือ 

พิจารณาสัง่การ 

 

รายงานทะเบียน 

รับเร่ือง 

พิจารณาจาํแนกหนงัสือ 

จบ 

บนัทึกลงรับเร่ือง 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการ หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานด้านธุรการ>กระบวนงานสารบรรณ (ทะเบียนส่ง) สิ่งแวดล้อมฯ เขตฯ เกี่ยวข้อง

5 นาที 1 คน

5 นาที 1 คน

10 นาที

10 นาที 1 คน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

หนงัสือท่ี ผอ.เขต หรือ  

หนฝ. ลงนาม 

รายงานทะเบียน 

ส่งหนงัสือ 

สาํเนาหนงัสือคืนเจา้ของเร่ือง 

จบ 

บนัทึกออกหนงัสือส่ง ส่งหนงัสือให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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จํานวน จํานวน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต เจ้าหน้าที่ หัวหน้าฝ่าย หน่วยงานที่

วัน คน กระบวนงานด้านธุรการ>กระบวนงานควบคุมการใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สิ่งแวดล้อมฯ เกี่ยวข้อง

5 นาที 1 คน

5 นาที 1 คน

1 วัน 1 คน

1 วัน 1 คน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

เร่ิม 

ใชเ้คร่ืองมือทาง

วิทยาศาตร์ตาม

ภารกิจ 

ส่งคืนเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

 

บญัชีคุมเคร่ืองมอืทาง

วิทยาศาตร์ 

เบิกเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 

จบ 

ลงบญัชีคุมเคร่ืองมือทาง

บญัชีเบิก-คืนเคร่ืองมือทาง

ตรวจสอบความ

พร้อมของ

เคร่ืองมือฯ 

อยูใ่นสภาพดีนาํไปใชง้าน ชาํรุด 

ส่งซ่อม/สอบเทียบ 

87 



ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด ธุรการ อภ.1  - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต กรอกรายละเอียด ลงนามครบถ้วน สอ.1 พ.ศ. 2535

สณ.1  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

สณ.11 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

ต.1 สุขภาพ พ.ศ. 2544

2 -เจ้าพนักงานธุรการลงรับคําขอรับใบอนุญาต - ระบบงานสารบรรณ ลงรับเรื่องใน ธุรการ ทะเบียน   -ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต - บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม สมุดรับเรื่อง รับเรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ

ระเบียบงานสารบรรณ ตามระเบียบงาน เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและ

สารบรรณ การออกใบอนุญาตกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอรับ - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ ธุรการ พ.ศ.2546

ใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

พิจารณาอนุญาต หากคําขอดังกล่าวไม่ - เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้แจ้งผู้ขออนุญาต แบบฟอร์ม ดําเนินกิจการตามกฎหมาย

ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคําขอ ว่าด้วยการสาธารณสุข

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

4 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําขอรับใบอนุญาต - ระเบียบงานสารบรรณ ธุรการ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

ต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. 2545

 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

5 หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - มอบหมายงานเป็นไปตามคําสั่ง หัวหน้าฝ่ายฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ มอบหมายงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อม การดําเนินกิจการตามกฎกหมาย

และสุขาภิบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

รับยื่นคาํขอรับ

ใบอนุญาต 

เสนอคาํขอรับใบอนุญาต 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

 ธุรการลงรับเร่ือง 

ตรวจสอบคาํขอรับใบอนุญาต

และเอกสาร 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

6 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ ตรวจสอบตาม เจ้าหน้าที่ แบบรายงาน  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

สถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม แบบรายงาน การตรวจ  เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข สถาน  หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2535 ประกอบการ  - กฎกระทรวงฉบับที่ 5

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รายใหม่ (พ.ศ. 2551) ว่าด้วยตลาด

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 - ระเบียบงานสารบรรณ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  - คําสั่งมอบหมายงาน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522

7 เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงาน รายงานการตรวจสอบสถานประกอบ เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบสถานประกอบการต่อ ตามหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติฯ

หัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ

8 หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ หัวหน้าฝ่ายฯ

สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และระบบสายงานการบังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาอนุญาต

9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เจ้าพนักงาน

ในคําขอฯ ท้องถิ่น

10 เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มา อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทที่ หนังสือแจ้ง ธุรการ แบบแจ้ง

ชําระค่าธรรมเนียม หากผู้ขอฯ ไม่มา กําหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการ การชําระ

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงาน

การตรวจฯ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ลงนามอนุญาต 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถาน

ประกอบการ 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

ชําระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน ให้ยกเลิก เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการ ให้มาชําระค่า ค่าธรรมเนียม

การอนุญาต ดําเนินกิจการตามกฎหมายว่า ธรรมเนียม

ด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) ภายใน 15 วัน

พ.ศ.2548

11 ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียม ชําระเงินครบถ้วนตามอัตราค่า ใบเสร็จรับเงิน ธุรการ ใบนําชําระ

ธรรมเนียมที่แจ้ง ถูกต้อง ค่าธรรมเนียม

12 เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ใบอนุญาต ธุรการ อภ.2

เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถูกต้อง สอ.3

ลงนามในใบอนุญาต สณ.2

ต.2

13 ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต ลงลายมือชื่อ ธุรการ

ในทะเบียนรับเรื่อง รับใบอนุญาต

ในสมุด

ลงรับเรื่อง

หมายเหตุ  ผังกระบวนงานที่ 1 -5  ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ   และผังกระบวนงานที่ 6 - 7 ใช้ระยะเวลา 4 วันทําการ  และผังกระบวนงานที่ 8 - 10 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

              ผังกระบวนงานที่ 11 - 13 ภายใน 15 วันทําการ

ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตใหม้า

ชาํระค่าธรรมเนียม 

ผูข้ออนุญาต 

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ อภ.3  -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

แนบใบอนุญาตเดิมและเอกสารประกอบ กรอกรายละเอียด ลงนามครบถ้วน สอ.5 พ.ศ. 2535

การพิจารณาอนุญาต - เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน สณ.5  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์ม สณ.11 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

ต.3 สุขภาพ พ.ศ. 2544

  -ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ

2 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอต่ออายุ - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและ

ใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การออกใบอนุญาตกิจการ

พิจารณาอนุญาต ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ.2546

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

ดําเนินกิจการตามกฎหมาย

3 เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบนําชําระค่า อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทที่ เอกสาร ธุรการ ใบนําชําระ ว่าด้วยการสาธารณสุข

ธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการไปชําระ กําหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ค่าธรรมเนียม เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ดําเนินกิจการตามกฎกหมายว่า เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

ด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) และสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ.2548 พ.ศ. 2545

 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/  - รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ อภ.4 เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

4 เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น  -หลักเกณฑ์ตามนโยบายผู้บริหาร สอ.3 การดําเนินกิจการตามกฎกหมาย

ลงนามใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการ สณ.5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ภายใน 1 วัน ต.4  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

รับยื่นคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาต 

ตรวจสอบคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาตและเอกสาร 

ผูต้่ออายุใบอนุญาต 

ชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตลงลายมือ เอกสาร ธุรการ  เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่

5 ชื่อรับใบอนุญาตในทะเบียนรับ  หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545

 - กฎกระทรวงฉบับที่ 5

(พ.ศ. 2553) ว่าด้วยตลาด

- ระเบียบงานสารบรรณ

 - คําสั่งมอบหมายงาน

หมายเหตุ  กระบวนงานที่ 1 - 5 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

ผูต้่ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงฯ พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ อภ.4  -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต กรอกรายละเอียด ลงนามครบถ้วน ตรวจสอบทันที พ.ศ. 2535

ที่ผู้ขอฯ ยื่น  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

คําขอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2544

2 เจ้าพนักงานธุรการลงรับคําขอเปลี่ยนแปลงฯ - ระบบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ ทะเบียน   -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต - บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม ประทับตรา รับเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยว

ระเบียบงานสารบรรณ ลงรับ กับการขอและการออกใบอนุญาต

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3  พ.ศ.2546

เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําขอเปลี่ยนแปลง - ระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ - - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนิน

กิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

4 หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - คําสั่งมอบหมายงาน เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545

 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

การดําเนินกิจการตามกฎกหมาย

5 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบรายงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

สถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม การตรวจ  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข สถาน  เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบการ  หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545

รายใหม่  - กฎกระทรวงฉบับที่ 5

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

 

รับยื่นคาํขอ

เปล่ียนแปลงฯ 

เสนอคาํขอเปล่ียนแปลงฯ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

 ธุรการลงรับเร่ือง 

 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถาน

ประกอบการ 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

7 เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงาน รายงานการตรวจสอบสถานประกอบ เอกสาร เจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2553) ว่าด้วยตลาด

การตรวจสอบสถานประกอบการต่อ ตามหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติฯ - ระเบียบงานสารบรรณ

หัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ  - คําสั่งมอบหมายงาน

8 หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และระบบสายงานการบังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาอนุญาต

9

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

10

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ อภ.4

เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ลงนามในใบอนุญาต

11

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต เอกสาร ธุรการ

ในทะเบียนรับเรื่อง

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงาน

การตรวจฯ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ลงนามอนุญาต 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการ - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ อภ.8  -พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535

พร้อมแนบใบอนุญาตเดิมและเอกสาร ตามประเภทของใบอนุญาต สอ.11  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการ

ประกอบการพิจารณาอนุญาตทั้งของผู้รับ - เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544

ใบอนุญาตและผู้รับโอนการดําเนินกิจการ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร   -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์

- ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและ

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การออกใบอนุญาตกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546

2 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอโอนการ - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ดําเนินกิจการพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนินกิจการ

          1 วัน พิจารณาอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาตโอนการ หลักเกณฑ์ตามนโยบายผู้บริหาร เอกสาร ธุรการ อภ.4 เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

4 ดําเนินกิจการ/เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและ กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการ สอ.3 และสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2545

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามใบอนุญาต ภายใน 1 วัน สอ.4  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

การดําเนินกิจการตามกฎกหมายว่าด้วย

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต รับใบอนุญาตภายใน 1 วัน เอกสาร ธุรการ การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

5 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

ลงลายมือชื่อรับ การจําหน่ายสินค้าในที่

ใบอนุญาต  หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545

ในทะเบียนรับ  - กฎกระทรวงฉบับที่ 5(พ.ศ. 2553) ว่าด้วยตลาด

- ระเบียบงานสารบรรณ

 - คําสั่งมอบหมายงาน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ 

รับยื่นคาํขอโอนการ

ดาํเนินกิจการ 

ตรวจสอบคาํขอโอนการ

ดาํเนินกิจการและเอกสาร 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต

โอนการดาํเนินกิจการ/ 

ผูข้ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนิน - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ อภ.9  -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

กิจการ พร้อมแนบใบอนุญาตเดิมประกอบ กรอกรายละเอียด ลงนามครบถ้วน สอ.10 พ.ศ. 2535

การพิจารณา - เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์ม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2544

  -ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยว

2 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอบอกเลิก - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ กับการขอและการออกใบอนุญาต

การดําเนินกิจการพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2546

พิจารณาอนุญาต - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับดําเนิน

1 วัน กิจการตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

3 เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําขอบอกเลิกการ - ระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ และสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2545

ดําเนินกิจการต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 

และสุขาภิบาล ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการ

ตามกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

 - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

 เรื่อง การจําหน่ายสินค้าในที่

หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - คําสั่งมอบหมายงาน เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ  หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545

4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ  - กฎกระทรวงฉบับที่ 5(พ.ศ. 2553)

 ว่าด้วยตลาด

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

รับยื่นคาํขอบอกเลิก 

การดาํเนินกิจการ 

ตรวจสอบคาํขอบอกเลิก

การดาํเนินกิจการและ

เสนอคาํขอบอกเลิกการ

ดาํเนินกิจการ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ีเพื่อ

ตรวจสอบ 96 



ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.1 กระบวนงานใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข >กระบวนงานใบอนุญาต (รายใหม)่

- ระเบียบงานสารบรรณ

5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดทําและเสนอรายงาน รายงานการตรวจสอบสถานประกอบ เอกสาร เจ้าหน้าที่  - คําสั่งมอบหมายงาน

การตรวจสอบสถานประกอบการต่อ ตามหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติฯ

หัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ

2 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาลงนาม ประทับตราวันที่อนุญาตการแจ้งเลิก เอกสาร ธุรการ

6 การแจ้งเลิกตามที่เจ้าหน้าที่เสนอรายงาน

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ลงนามการแจง้เลิก 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับหนังสือรับรอง - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด ออกใบรับแจ้ง ธุรการ สอ.1 - ระเบียบ กทม.

การแจ้งพร้อมแนบเอกสารประกอบการ ตามประเภทของใบอนุญาต ให้ผู้ประกอบการ - ข้อบัญญัติ กทม.

พิจารณาอนุญาต - เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม - กฎกระทรวง

ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

2 เจ้าพนักงานธุรการลงรับคําขอรับหนังสือ - ระบบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ ทะเบียนรับเรื่อง ระเบียบสารบรรณ

รับรองการแจ้ง - บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม ประทับตรา

ระเบียบงานสารบรรณ ลงรับ

เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอรับ - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

3 ใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

พิจารณาอนุญาต หากคําขอดังกล่าวไม่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และสถานที่สะสมอาหาร

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ให้แจ้งผู้ขออนุญาต พ.ศ. 2545

ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคําขอ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

ดําเนินกิจการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

4 เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําขอรับหนังสือ - ระบบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ - - ระเบียบสารบรรณ

รับรองการแจ้งต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม - ระบบงานการบังคับบัญชา - ระบบสายการบังคับบัญชา

และสุขาภิบาล - คําสั่งมอบหมายงาน

5 หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - คําสั่งมอบหมายงาน เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. 2545

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งฯ >กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (รายใหม)่

รับยื่นคาํขอรับหนงัสือ

รับรองการแจง้ 

เสนอคาํขอรับหนงัสือ

รับรองการแจง้ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

 ธุรการลงรับเร่ือง 

 

ตรวจสอบคาํขอรับหนงัสือ

รับรองการแจง้และเอกสาร 

98 



ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งฯ >กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (รายใหม)่

6 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบรายงาน - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

สถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม การตรวจสถาน เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประกอบการ ดําเนินกิจการตามกฎหมาย

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายใหม่ ว่าด้วยการสาธารณสุข

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

7 เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงานการ - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบรายงาน - ข้อบัญญัติ กทม.

ตรวจสอบสถานประกอบการต่อหัวหน้า กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม การตรวจสถาน ที่ออกตาม พ.ร.บ. การ

ฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประกอบการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายใหม่ - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบัญญัติ กทม.

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าฝ่ายฯเสนอรายงานการตรวจสอบ - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ แบบรายงาน - ข้อบัญญัติ กทม.

8 สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม การตรวจสถาน ที่ออกตาม พ.ร.บ. การ

เพื่อพิจารณาอนุญาต พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประกอบการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายใหม่ - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

ดําเนินกิจการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร เจ้าพนักงาน แบบรายงาน - ข้อบัญญัติ กทม.

กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม ท้องถิ่น การตรวจสถาน ที่ออกตาม พ.ร.บ. การ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ประกอบการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2535 และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง รายใหม่ - กฎหมายอืนทีเกียวข้อง

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงาน

การตรวจฯ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ลงนามอนุญาต 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถาน

ประกอบการ 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งฯ >กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารและสถานที�สะสมอาหาร (รายใหม)่

10 เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มา - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร ธุรการ แบบแจ้งการชําระ - ข้อบัญญัติ กทม.

ชําระค่าธรรมเนียม หากผู้ขอฯ ไม่มา กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม ค่าธรรมเนียม ที่ออกตาม พ.ร.บ. การ

ชําระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข สาธารณสุข พ.ศ. 2535

การอนุญาต พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

11 ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียม - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร ธุรการ ใบนําชําระ - ข้อบัญญัติ กทม.

กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม ค่าธรรมเนียม ที่ออกตาม พ.ร.บ. การ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข สาธารณสุข พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

12 เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร ธุรการ สอ.4

เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม 

ลงนามใบอนุญาต พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

13 ผู้ขออนุญาตรับหนังสือรับรองการแจ้ง - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร ธุรการ

กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ   กระบวนงานที่   1 - 5 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

                      กระบวนงานที่  6 - 7 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

                      กระบวนงานที่  8 - 9 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

                     ทั้งกระบวนงาน 7 วัน

ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตให้

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ผูข้ออนุญาต 

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํหนงัสือรับรอง

การแจง้/ 

ผูข้ออนุญาต 

รับหนงัสือรับรองการแจง้ 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ สอ.5   -พระราชบัญญัติการ

หนังสือรับรองการแจ้ง พร้อมแนบหนังสือ ตามประเภทของใบอนุญาต สาธารณสุข พ.ศ. 2535

รับรองการแจ้งฉบับเดิมและเอกสาร - เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ประกอบการพิจารณาอนุญาต ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

- ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ และสถานที่สะสมอาหาร

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545

2 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอชําระค่า - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง พร้อม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับ

เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต  ดําเนินกิจการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบนําชําระค่า - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร ธุรการ ใบนําชําระ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

3 ธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการไปชําระ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ. 2535

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ หลักเกณฑ์ตามนโยบายผู้บริหาร เอกสาร ธุรการ สอ.4

4 เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการ

ลงนามใบอนุญาต ภายใน 1 วัน

ผู้แจ้งรับหนังสือรับรองการแจ้ง รับใบอนุญาตภายใน 1 วัน เอกสาร ธุรการ

5 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

ลงลายมือชื่อรับ

ใบอนุญาต

ในทะเบียนรับ

หมายเหตุ   กระบวนงานที่   1 - 5 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งฯ >กระบวนงานชําระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสถานที�จําหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

รับยื่นคาํขอชาํระ

ค่าธรรมเนียมหนงัสือ

รับรองการแจง้ 

ตรวจสอบคาํขอชาํระ

ค่าธรรมเนียมฯ 

และเอกสาร 

ผูแ้จง้ 

ชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํหนงัสือรับรอง

การแจง้/ 

เสนอลงนาม 

ผูแ้จง้รับหนงัสือรับรอง

การแจง้ 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงฯ - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ สอ.12  -พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พร้อมแนบเอกสารประกอบการ กรอกรายละเอียด ลงนามครบถ้วน ตรวจสอบทันที พ.ศ. 2535

พิจารณาอนุญาต ที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอ  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการ

ดําเนินกิจการตามกฎกหมายว่า

2 เจ้าพนักงานธุรการลงรับคําขอ - ระบบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ ทะเบียน ด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2)

เปลี่ยนแปลงฯ ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอ - บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจน ประทับตรา รับเรื่อง พ.ศ.2548

รับใบอนุญาต ตามระเบียบงานสารบรรณ ลงรับ - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร

3 เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําขอ - ระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ - พ.ศ. 2545

เปลี่ยนแปลงต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม - ระเบียบงานสารบรรณ

มและสุขาภิบาล  - คําสั่งมอบหมายงาน

4 หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - คําสั่งมอบหมายงาน เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบรายงาน

5 สถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม การตรวจ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข สถาน

พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่ ประกอบการ

เกี่ยวข้อง รายต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งฯ >กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

 

รับยื่นคาํขอ

เปล่ียนแปลงฯ 

เสนอคาํขอเปล่ียนแปลงฯ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

 ธุรการลงรับเร่ือง 

 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสถาน

ประกอบการ 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งฯ >กระบวนงานขอแก้ไขรายการ ในหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั�งสถานที�จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

6 เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงาน รายงานการตรวจสอบสถานประกอบ เอกสาร เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบสถานประกอบการต่อ ตามหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติฯ

หัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ

7 หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และระบบสายงานการบังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาอนุญาต

8 เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

9 เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ

เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ลงนามในใบอนุญาต

10 ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต เอกสาร ธุรการ

ในทะเบียนรับเรื่อง

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงาน

การตรวจฯ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ลงนามอนุญาต 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอโอนการดําเนินกิจการ - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ  -พระราชบัญญัติ

พร้อมแนบใบอนุญาตเดิมและเอกสาร ตามประเภทของใบอนุญาต สอ.11 การสาธารณสุข

ประกอบการพิจารณาอนุญาตทั้งของผู้รับ - เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม พ.ศ. 2535

ใบอนุญาตและผู้รับโอนการดําเนินกิจการ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

- ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

2 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอโอนการ - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ

ดําเนินกิจการพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

          1 วัน พิจารณาอนุญาต

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาตโอนการ หลักเกณฑ์ตามนโยบายผู้บริหาร เอกสาร ธุรการ

4 ดําเนินกิจการ/เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและ กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการ สอ.3

เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามใบอนุญาต ภายใน 1 วัน สอ.4

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต รับใบอนุญาตภายใน 1 วัน เอกสาร ธุรการ

5 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

ลงลายมือชื่อรับ

ใบอนุญาต

ในทะเบียนรับ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งฯ >กระบวนงานขอโอนการดําเนินกิจการ 

รับยื่นคาํขอโอนการ

ดาํเนินกิจการ 

ตรวจสอบคาํขอโอนการ

ดาํเนินกิจการและเอกสาร 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต

โอนการดาํเนินกิจการ/ 

ผูข้ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอบอกเลิกการดําเนิน - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ  -พระราชบัญญัติ

กิจการ พร้อมแนบใบอนุญาตเดิมประกอบ กรอกรายละเอียด ลงนามครบถ้วน สอ.10 การสาธารณสุขพ.ศ. 2535

การพิจารณา - เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน - ระเบียบงานสารบรรณ

แบบฟอร์ม  - คําสั่งมอบหมายงาน

2 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอบอกเลิก - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ

การดําเนินกิจการพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

พิจารณาอนุญาต

1 วัน

3 เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําขอบอกเลิกการ - ระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ

ดําเนินกิจการต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาล

หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - คําสั่งมอบหมายงาน เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ

5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจัดทําและเสนอรายงาน รายงานการตรวจสอบสถานประกอบ เอกสาร เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบสถานประกอบการต่อ ตามหลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติฯ

หัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ

2 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาลงนาม ประทับตราวันที่อนุญาตการแจ้งเลิก เอกสาร ธุรการ

6 การแจ้งเลิกตามที่เจ้าหน้าที่เสนอรายงาน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.2 กระบวนงานหนังสือรับรองการแจ้งฯ >กระบวนงานขอบอกเลิกการดําเนินกิจการ

รับยืน่คาํขอบอกเลิก 

การดาํเนินกิจการ 

ตรวจสอบคาํขอบอกเลิกการ

ดาํเนินกิจการและเอกสาร 

เสนอคาํขอบอกเลกิการดาํเนิน

กิจการ 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ีเพื่อ

ตรวจสอบ 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นลงนาม

การแจง้เลิก 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้ฝ่าย 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ สฌ.1 - พระราชบัญญัติสุสาน

แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต กรอกรายละเอียด ลงนามครบถ้วน ตรวจสอบทันที และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

ที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอ  -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง

สุสานและฌาปนสถานพ.ศ. 2546

- ระเบียบงานสารบรรณ

2 เจ้าพนักงานธุรการลงรับคําขอรับใบอนุญาต - ระบบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ ทะเบียน  - คําสั่งมอบหมายงาน

ทันทีที่ผู้ขอฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาต - บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม ประทับตรา รับเรื่อง

ระเบียบงานสารบรรณ ลงรับ

เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอรับ - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ

3 ใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

พิจารณาอนุญาต - เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน

แบบฟอร์ม

4 เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําขอรับใบอนุญาต - ระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ -

ต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

5 หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - คําสั่งมอบหมายงาน เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสุสานและฌาปนสถาน

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

รับยื่นคาํขอรับ

ใบอนุญาต 

เสนอคาํขอรับใบอนุญาต 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

 ธุรการลงรับเร่ือง 

ตรวจสอบคาํขอรับ

ใบอนุญาตและเอกสาร 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

6 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบรายงาน

สุสานและฌาปนสถาน กรุงเทพมหานคร เรื่องสุสานและ การตรวจ

ฌาปนสถาน พ.ศ 2546 สุสานและ

ฌาปนสถาน

รายใหม่

เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงาน รายงานการตรวจสอบสุสานและ เอกสาร เจ้าหน้าที่

การตรวจสอบสุสานและฌาปนสถาน ต่อ และฌาปนสถานตามหลักเกณฑ์ของ

7 หัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ ข้อบัญญัติฯ

8 หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

สุสานและฌาปนสถานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และระบบสายงานการบังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาอนุญาต

9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

10 เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มา อัตราค่าธรรมเนียม เอกสาร ธุรการ แบบแจ้ง

ชําระค่าธรรมเนียม การอนุญาต กําหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การชําระ

เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ2546 ค่าธรรมเนียม

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้

ฝ่าย 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงาน

การตรวจฯ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ลงนามอนุญาต 

ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตให้

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสุสานและ 

ฌาปนสถาน 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

11

ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียม ชําระเงินครบถ้วนตามอัตราค่า เอกสาร ธุรการ ใบนําชําระ

ธรรมเนียมที่แจ้ง ค่าธรรมเนียม

12 เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ สฌ.2

เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ลงนามในใบอนุญาต

13 ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต เอกสาร ธุรการ

ในทะเบียนรับเรื่อง

หมายเหตุ : -ใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถานใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีที่สาม นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

                     ตามมาตรา 12 พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

                 - อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 1,000 บาท

ผูข้ออนุญาต 

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ สฌ.5   - พระราชบัญญัติสุสาน

แนบใบอนุญาตเดิมและเอกสารประกอบ ตามประเภทของใบอนุญาต และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

การพิจารณาอนุญาต - เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม  - ข้อบุญญัติกรุงเทพมหานคร

ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร  เรื่องสุสานและฌาปนสถาน

- ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/  พ.ศ. 2546

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

2 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอต่ออายุ - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ

ใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

พิจารณาอนุญาต

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบนําชําระค่า - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร ธุรการ ใบนําชําระ

3 ธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการไปชําระ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ. 2535

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ หลักเกณฑ์ตามนโยบายผู้บริหาร เอกสาร ธุรการ สฌ.   - พระราชบัญญัติสุสาน

4 เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการ  และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

ลงนามใบอนุญาต ภายใน 1 วัน   - ข้อบุญญัติกรุงเทพมหานคร

 เรื่องสุสานและฌาปนสถาน

พ.ศ. 2546

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต รับใบอนุญาตภายใน 1 วัน เอกสาร ธุรการ

5 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

ลงลายมือชื่อรับ

ใบอนุญาต

ในทะเบียนรับ

หมายเหตุ   กระบวนงานที่   1 - 5 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน  (รายต่ออาย)ุ

รับยื่นคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาต 

ตรวจสอบคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาตและเอกสาร 

ผูต้่ออายุใบอนุญาต 

ชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูต้่ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอรับใบอนุญาต พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ สฌ. 3  - พระราชบัญญัติสุสาน

แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต กรอกรายละเอียด ลงนามครบถ้วน และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

- เอกสารครบถ้วนตามที่กําหนดใน  - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)

แบบฟอร์ม ออกตามความในพระราช

บัญญัติสุสานและฌาปนสถาน

2 เจ้าหน้าที่ธุรการลงรับคําขอรับใบอนุญาต - ระบบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ ทะเบียน พ.ศ. 2546

- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม ประทับตรา รับเรื่อง  - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ระเบียบงานสารบรรณ ลงรับ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 

พ.ศ. 2546

3 - ระเบียบงานสารบรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการเสนอคําขอรับใบอนุญาต - ระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ -  - คําสั่งมอบหมายงาน

ต่อหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

4 หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - คําสั่งมอบหมายงาน เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร เจ้าหน้าที่

และเอกสาร กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม 

พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน

พ.ศ. 2528

6 เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงานเสนอ เอกสาร เจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

 

รับยื่นคาํขอรับ

ใบอนุญาต 

เสนอคาํขอรับใบอนุญาต 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 

เพื่อตรวจสอบ 

จดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้ฝ่าย 

 ธุรการลงรับเร่ือง 

 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

คาํขอรับใบอนุญาตและ

เอกสาร 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน (รายใหม)่

7 หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และระบบสายงานการบังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาอนุญาต

8 เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น

9 เจ้าหน้าที่ธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มา อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทที่ เอกสาร ธุรการ แบบแจ้ง

ชําระค่าธรรมเนียม กําหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การชําระ

เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน ค่าธรรมเนียม

พ.ศ.2546

10 ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียม ชําระเงินครบถ้วนตามอัตราค่า เอกสาร ธุรการ ใบนําชําระ

ธรรมเนียมที่แจ้ง ค่าธรรมเนียม

11 เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทําใบอนุญาต/ รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ สฌ.4

เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ลงนามในใบอนุญาต

12 ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต เอกสาร ธุรการ

ในทะเบียนรับเรื่อง

หมายเหตุ   กระบวนงานที่   1 - 8 ใช้ระยะเวลา 30 วันทําการ

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงานต่อ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตให้

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ผูข้ออนุญาต 

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อม - คําขอตามแบบฟอร์มที่กําหนด เอกสาร ธุรการ สฌ.6   - พระราชบัญญัติสุสาน

แนบใบอนุญาตเดิมและเอกสารประกอบ ตามประเภทของใบอนุญาต   และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528

การพิจารณาอนุญาต - เอกสารตามที่กําหนดในแบบฟอร์ม  - ข้อบุญญัติกรุงเทพมหานคร

ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร   เรื่องสุสานและฌาปนสถาน

- ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ พ.ศ. 2546

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

2 เจ้าพนักงานธุรการตรวจสอบคําขอต่ออายุ - ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ/ เอกสาร ธุรการ

ใบอนุญาตพร้อมเอกสารประกอบการ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

พิจารณาอนุญาต

3 เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบนําชําระค่า - หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติ เอกสาร ธุรการ ใบนําชําระ

ธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการไปชําระ กรุงเทพมหานคร ที่ออกตาม ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

พ.ศ. 2535

เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ หลักเกณฑ์ตามนโยบายผู้บริหาร เอกสาร ธุรการ สฌ.

4 เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการ

ลงนามใบอนุญาต ภายใน 1 วัน

ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต รับใบอนุญาตภายใน 1 วัน เอกสาร ธุรการ

5 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

ลงลายมือชื่อรับ

ใบอนุญาต

ในทะเบียนรับ

หมายเหตุ   กระบวนงานที่   1 - 5 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.3 กระบวนงานใบอนุญาตจัดตั�งสุสานและฌาปนสถาน >กระบวนงานขออนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน  (รายต่ออาย)ุ

รับยื่นคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาต 

ตรวจสอบคาํขอต่ออายุ

ใบอนุญาตและเอกสาร 

ผูต้่ออายุใบอนุญาต 

ชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูต้่ออนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ขออนุญาตยื่นคําร้องขออนุญาตทําการ 1.คําร้องฯ กรอกรายละเอียด ลงนาม เอกสาร ธุรการ แบบ ฆษ.1  -ระเบียบปฏิบัติการยื่นคําร้องและ

โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงที่ผ่าน ครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจาก การพิจารณาออกใบอนุญาตตาม

ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ตํารวจ พระราชบัญญัติควบคุมการ

สถานีตํารวจนครบาลท้องที่ พร้อมเอกสาร 2. เอกสารประกอบการพิจารณา โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย พ.ศ. 2493

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน - ระเบียบงานสารบรรณ

และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฯ - ระบบสายงานการบังคับ

รับรองสําเนา บัญชา

 - หนังสือสัญญาให้ใช้สถานที่หรือ

สัญญาเช่า กรณีผู้ขออนุญาตไม่มี

กรรมสิทธิ�ในอาคารหรือสถานที่

ที่ขออนุญาต

 - สําเนาทะเบียนรถยนต์ (กรณีเป็น

การโฆษณาเคลื่อนที)่

2 เจ้าพนักงานธุรการเสนอคําร้องฯ เพื่อให้ - ระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ -

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - ระบบสายงานการบังคับบัญชา

พิจารณาความถูกต้อง

3 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หลักเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบ เอกสาร หนฝ.

พิจารณาคําร้องฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการยื่นคําร้องและการพิจารณา

ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่อง

ขยายเสียงพ.ศ. 2493

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.4 กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง > กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง

รับยื่นคาํร้อง 

ขออนุญาต 

เสนอคาํร้องฯ ต่อ 

หวัหนา้ฝ่ายฯ 

พิจารณาคาํร้อง 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.4 กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง > กระบวนงานใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง

4 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร หนฝ. แบบ ฆษ.2

เสนอความเห็นชอบต่อผู้อํานวยการเขต

เพื่อลงนามในคําร้องฯ และออกใบอนุญาตฯ

โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทํา

ใบอนุญาตก่อนเสนอความเห็นชอบ

5 เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบนําชําระ อัตราค่าธรรมเนียม เอกสาร ธุรการ ใบนําชําระ

ค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการไปชําระ 1. กรณีโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไป ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม พร้อมกับคําร้องฯ และ ในทํานองการค้า ฉบับละ 10 บาท

ใบอนุญาตฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน 2. กรณีที่เป็นไปทํานองการค้า

บันทึกการชําระค่าธรรมเนียม  - โฆษณาเคลื่อนที่ ฉบับละ 60 บาท

 - โฆษณาประจําที่ ฉบับละ 75 บาท

6 ผู้ขอฯ ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่า ผู้ขอฯ ลงนามรับใบอนุญาตในส่วน เอกสาร ธุรการ

ธรรมเนียมและแสดงใบเสร็จรับเงินต่อ ของต้นขั้วใบอนุญาตฯ 

เจ้าหน้าที่เพื่อรับใบอนุญาต และนํา

ใบอนุญาตฯไปแจ้งต่อสถานีตํารวจนครบาล

ท้องที่ลงนามรับทราบก่อน จึงจะทําการ

โฆษณา

หมายเหตุ   กระบวนงานที่   1 - 6 ใช้ระยะเวลา 1 วันทําการ

เสนอความเห็นชอบ 

แจง้ผูข้อฯ  

ชาํระค่าธรรมเนียม 

ผูข้อฯ ชาํระ

ค่าธรรมเนียมและ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 1 วัน  - ผู้แจ้งยื่นใบแจ้งการประกอบกิจการ ใบแจ้งการประกอบกิจการ เอกสาร ธุรการ ร.ง.1  -พระราชบัญญัติโรงงาน 

โรงงานจําพวกที่ 2 พร้อมแนบเอกสาร โรงงานจําพวกที่ 2 กรอกรายละเอียด เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2535

ประกอบ ลงนามครบถ้วน  - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)

 - ประเมินแรงม้าเครื่องจักรเพื่อพิจารณา - เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ ลว. 24  ก.ย. 2535

การเป็นโรงงานจําพวกที่ 2 กําหนดในใบแจ้งฯ  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 15

 - ประเมินแรงม้าเครื่องจักรเพื่อ (พ.ศ.2544) ลว. 11 ธ.ค. 2544

พิจารณาการเป็นโรงงานจําพวกที่ 2  - กฎกระทรวง ฉบับที่ 16

ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (พ.ศ.2545) ลว. 31 ก.ค. 2545

 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 17

2 3 วัน 1. จัดทําประกาศและปิดประกาศภายใน - ประกาศรับฟังความคิดเห็น - ภาพถ่ายขณะติดประกาศ พนักงาน แบบ 1- 4 (พ.ศ.2549) ลว. 30 พ.ค. 2549

เวลาที่กําหนด - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ แบบ 5  - กฎกระทรวงฉบับที่ 8 

7 วัน 2. ปิดประกาศภายในกําหนด (พ.ศ.2535)ลว. 24  ก.ย. 2535

15 วัน 3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นภายใน

กําหนด

กรณีไม่ผ่านการพิจารณา ธุรการทําเรื่องคืน

คําร้องให้แก่ผู้แจ้งประกอบกิจการ

3 7 วัน ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบตามมาตรฐานของ - เอกสาร พนักงาน แบบตรวจ

-  การประกอบกิจการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ ประเมิน

-  กระบวนการผลิต สถานที่

-  การป้องกันเหตุรําคาญ

-  การบําบัดมลพิษ

-  ที่ตั้ง

4 เจ้าพนักงานธุรการลงรับใบแจ้งฯ - ระบบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ ทะเบียน

- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม ประทับตรา รับเรื่อง

ระเบียบงานสารบรรณ ลงรับ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

    

       รับเร่ืองแจง้      

การประกอบกิจการ

โรงงานจาํพวกท่ี 2 

  ธุรการลงรับเร่ือง 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2

5  - เจ้าพนักงานธุรการออกเลขทะเบียน  - ดําเนินการตามขั้นตอนการออก เอกสาร ธุรการ ร.ง.2

โรงงาน เลขทะเบียนโรงงานของกรมโรงงาน

 -  ออกใบรับแจ้งและบันทึกการรับแจ้ง อุตสาหกรรมที่ www.diw.go.th

1 วัน  - จัดพิมพ์ใบรับแจ้งฯ ถูกต้อง 

ครบถ้วน

6 พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามในใบรับแจ้งฯ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร พนักงาน

เจ้าหน้าที่

7  เจ้าพนักงานธุรการแจ้งเก็บค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมรายปีเป็นไปตาม เอกสาร ธุรการ ใบแจ้ง

รายปี กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) การเสีย

ออกตามความในพระราชบัญญัติ ค่าธรรมเนียม

โรงงาน พ.ศ. 2535

8 ผู้แจ้งฯ ชําระค่าธรรมเนียมรายปี ชําระเงินครบถ้วนตามอัตราค่า เอกสาร ธุรการ

ธรรมเนียมรายปีที่แจ้งเก็บ

9 พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการ  - บันทึกรายละเอียดในใบรับแจ้งฯ เอกสาร ธุรการ ร.ง.2

ชําระค่าธรรมเนียมรายปีในใบรับแจ้งฯ  (ร.ง.2) ครบถ้วน พนักงาน

1 วัน (ร.ง.2 ) และในระบบคอมพิวเตอร์  - ดําเนินการตามขั้นตอนการรับชําระ เจ้าหน้าที่

ค่าธรรมเนียมรายปีของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ www.diw.go.th

10 ผู้แจ้งฯ รับใบรับแจ้งการประกอบกิจการ ผู้แจ้งฯ ลงลายมือชื่อรับใบรับแจ้งฯ เอกสาร ธุรการ

โรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง.2) ในทะเบียนรับเรื่อง

หมายเหตุ   ผังกระบวนงานที่ 1 - 10  ใช้ระยะเวลารวม 35 วันทําการ

    

ออกเลขทะเบียนโรงงาน 

ออกใบรับแจง้และบนัทึก

พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ธุรการแจง้เกบ็ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 

ผูแ้จง้ฯ ชาํระ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 

ผูแ้จง้ฯ รับใบรับแจง้ 

การประกอบกิจการ

โรงงานจาํพวกท่ี 2 

 

บนัทึกรายละเอียดการ

ชาํระค่าธรรมเนียม 

116 



ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดในใบแจ้ง  - กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ ใบแจ้ง  -พระราชบัญญัติโรงงาน 

การเสียค่าธรรมเนียมท่อนบน พร้อมยื่น พร้อมลงชื่อกํากับ การเสีย พ.ศ. 2535

ใบรับแจ้ง ฯ (ร.ง.2)  ค่าธรรมเนียม  -กฎกระทรวงฉบับที่ 8 

(พ.ศ.2535)ลว. 24  ก.ย. 2535

2  - พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล  - กรอกรายเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ ใบแจ้ง

คิดค่าธรรมเนียมตามแรงม้าในใบรับแจ้งฯ พร้อมลงชื�อกํากับ พนักงาน การเสีย

(ร.ง.2)  -อัตราค่าธรรมเนียมรายปีเป็นไปตาม เจ้าหน้าที่ ค่าธรรมเนียม

 - พนักงานเจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียดในใบ กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535)

แจ้งการเสียค่าธรรมเนียมท่อนล่าง ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535

3 ผู้ประกอบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี ชําระเงินครบถ้วนตามอัตราค่า เอกสาร ธุรการ

ธรรมเนียมรายปีที่แจ้งเก็บ

 

4 พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดการ  - บันทึกรายละเอียดในใบรับแจ้งฯ เอกสาร ธุรการ ร.ง.2

ชําระค่าธรรมเนียมรายปีในใบรับแจ้งฯ  (ร.ง.2) ครบถ้วน พนักงาน

(ร.ง.2 ) และในระบบคอมพิวเตอร์  - ดําเนินการตามขั้นตอนการรับชําระ เจ้าหน้าที่

ค่าธรรมเนียมรายปีของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ www.diw.go.th

5 ผู้ประกอบการ รับใบรับแจ้งการประกอบ ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสาร ธุรการ

กิจการโรงงานจําพวกที่ 2 (ร.ง.2)

หมายเหตุ   ผังกระบวนงานที่ 1 - 5  ได้รับใบแจ้งประกอบกิจการภายในวันที่ยื่นคําขอ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานรับชําระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจําพวกที� 2

คิดค่าธรรมเนียมรายปี 

ผูป้ระกอบการชาํระ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 

ผูป้ระกอบการรับใบ

รับแจง้ฯ (ร.ง.2) 

ผูป้ระกอบการ 

มาชาํระ

ค่าธรรมเนียมรายปี 

บนัทึกรายละเอียดการ

ชาํระค่าธรรมเนียม 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ประกอบการแจ้งเลิกประกอบกิจการ  - กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ ใบแจ้งทั่วไป  -พระราชบัญญัติโรงงาน 

โรงงานจําพวกที� 2 ตามใบแจ้งทั�วไปพร้อม พร้อมลงชื�อกํากับ พ.ศ. 2535

แนบเอกสาร และใบรับแจ้ง ฯ(ร.ง.2)  - เอกสารแนบครบถ้วน

2  - พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ  - รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ

ครบถ้วน และถูกต้องของเอกสาร  -อัตราค่าธรรมเนียมรายปีเป็นไปตาม พนักงาน

- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2535) เจ้าหน้าที่

1 วัน ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535

3  - ผู้ประกอบการคืนใบรับแจ้งฯ ให้กับ  - ได้รับใบร.ง. 2 คืนครบถ้วน เอกสาร ธุรการ

เจ้าหน้าที่  - ดําเนินการตามขั้นตอนการแจ้งเลิก

 - บันทึกการแจ้งเลิกประกอบกิจการใน ประกอบการของกรมโรงงาน

ระบบคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมที่ www.diw.go.th

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานแจ้งเลิกประกอบกิจการ

คืนใบรับแจง้ ฯ 

(ร.ง.2) 

ผูป้ระกอบการแจง้เลิก

ประกอบกิจการ 

ตรวจสอบความครบถว้นและ

ถูกตอ้ง ของเอกสารและ

ค่าธรรมเนียม 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ผู้ประกอบการแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญ  - กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ ใบแจ้งทั่วไป  -พระราชบัญญัติโรงงาน 

ในใบรับแจ้ง (ร.ง.2) ตามใบแจ้งทั่วไปหรือ พร้อมลงชื�อกํากับ คําขอทั่วไป พ.ศ. 2535

คําขอทั�วไป พร้อมแนบเอกสาร  - เอกสารแนบครบถ้วน

และใบรับแจ้ง ฯ(ร.ง.2)

2  - พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ  - รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง เอกสาร ธุรการ

ครบถ้วน และถูกต้องของเอกสาร พร้อมลงชื่อกํากับ พนักงาน

1 วัน  - บันทึกการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ เจ้าหน้าที่

ดังกล่าวในใบรับแจ้งฯ (ร.ง.2) หน้า 2

3  - ผู้ประกอบการรับใบรับแจ้งฯ รายการการเปลี่ยนแปลงถูกต้อง ธุรการ

พนักงาน

เจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.5 กระบวนงานรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที� 2 >กระบวนงานแจ้งเปลี�ยนแปลงสาระสําคัญในใบรับแจ้ง (ร.ง.2)

ผูป้ระกอบการรับใบรับแจง้ 

ฯ 

(ร.ง.2) 

ผูป้ระกอบการแจง้

เปล่ียนแปลงสาระสาํคญั

บนัทึกการเปล่ียนแปลง 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1  - ผู้แจ้งยื่นคําขอพร้อมแบบก่อสร้างและ คําร้องแบบ พธ.น.3 กรอกรายละเอียด เอกสาร ธุรการ พธ.น.3  -พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน

รายการคํานวณและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ลงนามครบถ้วน เจ้าหน้าที่ เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

- เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่

กําหนดในแบบ พธ.น.3

2 เจ้าพนักงานธุรการลงรับแบบ พธ.น.3 - ระบบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ ทะเบียน

- บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม ประทับตรา รับเรื่อง

ระเบียบงานสารบรรณ ลงรับ

3 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  - ดําเนินการตามขั้นตอนการ เอกสาร พนักงาน แบบ พธ.น.3

พร้อมแบบก่อสร้างและรายการคํานวณและ เจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการขออนุญาต ถ้าเอกสาร

ไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องแจ้งคืนเรื่องให้

ผู้ขออนุญาตภายใน 7 วัน

4 พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทําหนังสือเสนอ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร พนักงาน

ผู้อํานวยการเขตลงนามแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน เจ้าหน้าที่

เพื่อนัดหมายตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน

5 พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ หลักเกณฑ์การตรวจ ตาม พรบ.ควบคุม เอกสาร พนักงาน

ขออนุญาตร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่

หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง

จะต้องส่งเรื่องคืนให้ผู้ขออนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ศ.2542

    

       รับยื่นคาํขอพร้อมแบบ

ก่อสร้างและรายการคาํนวณ

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

เอกสาร 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ทาํหนงัสือแจง้กรมธุรกิจพลงังานเพื่อ

นดัหมายตรวจสอบสถานท่ี 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มฯ ตรวจสอบ

สถานท่ีร่วมกบั จนท. กรมธุรกิจ

พลงังาน 

 ธุรการลงรับเร่ือง 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ศ.2542

6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดทําหนังสือ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร พนักงาน

ส่งผลการตรวจสอบพร้อมเรื่องราวการ เจ้าหน้าที่

ขออนุญาตให้กรมธุรกิจพลังงาน

7 เจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบ ปฏิบัติตามหลักการตรวจสอบด้าน เอกสาร พนักงาน

ด้านเทคนิคและความปลอดภัยรวมทั้งแผนผัง เทคนิค ความปลอดภัย แผนผังการ เจ้าหน้าที่

การก่อสร้างและรายการคํานวณในสถานที่ ก่อสร้าง รายการคํานวณ ตาม พรบ.

ที่ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

8

กรมธุรกิจพลังงานแจ้งผลการตรวจสอบให้ ปฏิบัติตามหลักการตรวจสอบด้าน เอกสาร

สํานักงานเขตทราบ เทคนิค ความปลอดภัย แผนผังการ

ก่อสร้าง รายการคํานวณ ตาม พรบ.

ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

9

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ทําหนังสือแจ้งผลการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. เอกสาร พนักงาน

พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่

10 รับยื่นหนังสือขอนัดทดสอบถังนํ้ามัน ธุรการ

และอุปกรณ์จากผู้ขออนุญาต

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มฯ 

ส่งผลการตรวจสอบพร้อม

เร่ืองราวการขออนุญาตให้กรม

ธุรกิจพลงังาน 

กรมธุรกิจพลงังานตรวจสอบ

ดา้นเทคนิคและความปลอดภยั

รวมทั้งแผนผงัก่อสร้างและ

รายการคาํนวณ 

กรมธุรกิจพลงังานแจง้ผลการ

พิจารณาให้ 

สาํนกังานเขตทราบ 

สาํนกังานเขตแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้

ขออนุญาต 

ผูข้ออนุญาตยื่นหนงัสือขอนดัทดสอบ

ถงันํ้ามนัและอุปกรณ์ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ศ.2542

11 สํานักงานเขตแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. เอกสาร พนักงาน

เพื่อนัดทดสอบถังนํ้ามันและอุปกรณ์ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่

ภายใน 3 วัน

12

กรมธุรกิจพลังงานส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. เอกสาร พนักงาน

การทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่

ถังเก็บนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบท่อ และอุปกรณ์

13

กรมธุรกิจพลังงานแจ้งผลการพิจารณาให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. เอกสาร พนักงาน

สํานักงานเขตทราบ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่

14

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ทําหนังสือแจ้งผลการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. เอกสาร พนักงาน

พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่

15

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ทําหนังสือแจ้งผลการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. เอกสาร พนักงาน

พิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่

สาํนกังานเขตแจง้กรมธุรกิจ

พลงังานเพื่อนดัทดสอบ 

กรมธุรกิจพลงังานส่งเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการทดสอบ 

กรมธุรกิจพลงังานแจง้ผลการ

พิจารณาให้ 

สาํนกังานเขตทราบ 

สาํนกังานเขตแจง้ผลการ

พิจารณาใหผู้ข้ออนุญาต 

ทราบ 

สาํนกังานเขตแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ ้

ขออนุญาต 

ทราบ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ศ.2542

16 ผู้ขออนุญาตยื่นหนังสือขอรับใบอนุญาต ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. เอกสาร พนักงาน หนังสือ

พร้อมเอกสารประกันภัยต่อฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่ ยื่นขออนุญาต

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ธุรการ

17

หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณามอบหมายให้ - มอบหมายงานเป็นไปตามคําสั่ง เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการ มอบหมายงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาล

18

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบสิ่ง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. เอกสาร พนักงาน

ปลูกสร้างตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบและ ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

19

หัวหน้าฝ่ายฯ เสนอรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ หัวหน้าฝ่ายฯ

สถานประกอบการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และระบบสายงานการบังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาอนุญาต

20 เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เจ้าพนักงาน

ในคําขอฯ ท้องถิ่น

ผูข้ออนุญาตยื่นหนงัสือขอรับ

ใบอนุญาต 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบ 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มฯ 

ตรวจสอบส่ิงปลูกสร้าง 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงาน

การตรวจฯ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ลงนามอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานใบอนุญาต 1.6 กระบวนงานใบอนุญาตสถานีบริการนํ�ามันเชื�อเพลิงพระราชบัญญัติควบคุมนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ศ.2542

21 เจ้าพนักงานธุรการแจ้งผู้ขออนุญาตให้มา ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม พรบ. หนังสือแจ้ง ธุรการ แบบแจ้ง

ชําระค่าธรรมเนียม หากผู้ขอฯ ไม่มา ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ผู้ประกอบการ การชําระ

ชําระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วัน ให้ยกเลิก ให้มาชําระค่า ค่าธรรมเนียม

การอนุญาต ธรรมเนียม

ภายใน 15 วัน

22 ผู้ขออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียม ชําระเงินครบถ้วนตามอัตราค่า ใบเสร็จรับเงิน ธุรการ ใบนําชําระ

ธรรมเนียมที่แจ้ง ถูกต้อง ค่าธรรมเนียม

23 เจ้าพนักงานธุรการจัดทําใบอนุญาต/ รายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ใบอนุญาต ธุรการ พธ.น.4

เสนอหัวหน้าฝ่ายฯและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถูกต้อง

ลงนามในใบอนุญาต และส่งสําเนาใบ

อนุญาตให้กรมธุรกิจพลังงานภายใน 5

วันทําการ

24 ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตลงลายมือชื่อรับใบอนุญาต ลงลายมือชื่อ ธุรการ

ในทะเบียนรับเรื่อง รับใบอนุญาต

ในสมุด

ลงรับเรื่อง

หมายเหตุ   ผังกระบวนงานที่ 1 - 24  ใช้ระยะเวลา 30  วันทําการ

ธุรการแจง้ผูข้ออนุญาตให้

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ผูข้ออนุญาต 

มาชาํระค่าธรรมเนียม 

ธุรการจดัทาํใบอนุญาต/ 

เสนอลงนามใบอนุญาต 

ผูข้ออนุญาต 

รับใบอนุญาต 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 เจ้าพนักงานธุรการลงรับเรื่องร้องเรียน บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจนตาม เอกสาร ธุรการ  - ทะเบียนรับ  -พระราชบัญญัติการ

ในทะเบียนรับเรื่องตามระเบียบงาน ระเบียบงานสารบรรณ ประทับตรา เรื่อง สาธารณสุข พ.ศ. 2535

สารบรรณ ลงรับ - คําร้อง - พระราชบัญญัติอาหาร

พ.ศ. 2522

- ประกาศคณะกรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการเสนอเรื่องร้องเรียนต่อ - ระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร ธุรการ - สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29

2 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - ระบบสายงานการบังคับบัญชา (พ.ศ. 2550)

เพื่อพิจารณาสั่งการ - ระเบียบงานสารบรรณ

- ระบบสายงานการบังคับ

หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณาสั่งการและ พิจารณาสั่งการและมอบหมายให้ เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ บัญชา

3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม - คําสั่งมอบหมายงาน

คําสั่งมอบหมายงาน

4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสาร เจ้าหน้าที่  - รายงานการ

 -ในเบื้องต้นให้ออกคําแนะนําตามแบบตรวจ ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาตร์ เช่น รายงาน ตรวจสอบ

แนะนําของเจ้าพนักงาน (แบบ นส.1) เครื่องวัดเสียง, แสง, อากาศ, ภายใน 3 วัน เหตุรําคาญ

ให้กับผู้ที่ก่อเหตุ การตรวจสอบคุณภาพอาหาร, นํ้า ทําการ  - แบบ นส.1 

- ออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด้านสุขลักษณะ กายภาพ จุลชีวะ  - แบบ รค-1

- สั่งให้หยุดทันทีหากพบว่าเป็นอันตราย เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

ร้ายแรงต่อสุขภาพ โดยแจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ

 - รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอต่อ ที่รวบรวมมาได้ พร้อมความคิดเห็น

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จากการวินิจฉัยว่าเป็นเหตุรําคาญ

ตามแบบรายงานการตรวจสอบเหตุรําคาญ หรือไม่ สมควรจะดําเนินการอย่างไร

ต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน >กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

รับเร่ืองร้องเรียน 

(ปชช.,หน่วยงานอ่ืนๆ

เสนอเร่ืองต่อ 

หวัหนา้ฝ่ายฯ 

สัง่การและมอบหมาย

เจา้หนา้ท่ีเพื่อตรวจสอบ 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและ 

จดัทาํรายงานการตรวจสอบ 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน >กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

5 หัวหน้าฝ่ายฯเสนอรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสาร หนฝ.

เรื่องร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และระบบสายงานการบังคับบัญชา

เพื่อพิจารณา

6 เจ้าหน้าที่ติดตามผลแก้ไขปัญหาตาม ติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบระงับ

แบบ นส.1 หากมีการแก้ไขจนไม่เป็นเหตุ ตามแบบ นส.1 เหตุรําคาญ

เดือดร้อนรําคาญแล้ว ให้รายงาน

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพื่อเสนอ

ยุติเรื่อง พร้อมคํารับรองของผู้ร้อง/

ผลการตรวจด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

7 เจ้าหน้าที่ออกคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น คําสั่งที่ถูกต้องตามรูปแบบคําสั่ง เอกสาร เจ้าหน้าที่

เพื่อแก้ไขระงับเหตุรําคาญโดยให้ระยะ ทางปกครอง

เวลาในการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา

อันสมควร

8 เจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่ง ฯ ติดตามภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบระงับ

หากมีการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่ ในคําสั่งฯ เหตุรําคาญ

และผู้ร้องแล้ว ให้รายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับเพื่อเสนอยุติเรื่อง พร้อมคํารับรอง

ของผู้ร้อง

           

ออกคาํสัง่เจา้พนกังาน 

ทอ้งถ่ินเพื่อแกไ้ขระงบั 

เหตุรําคาญ 

 

ติดตามผลการปฏิบติั 

ตามคาํสัง่ฯ 

หวัหนา้ฝ่ายฯ เสนอรายงาน

การตรวจต่อเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน 

ติดตามเร่ือง 

เหตุรําคาญ 
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ที� ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน >กระบวนงานตรวจสอบดําเนินการเรื�องร้องเรียน

9 -เจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามคําสั่ง ฯ รายละเอียดใน แบบ ปท.1 ครบถ้วน เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบ ปท.1

หากไม่มีการแก้ไข ให้ส่งดําเนินคดีฐานฝ่าฝืน ถูกต้อง

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ปท.1

ให้ฝ่ายเทศกิจดําเนินการต่อไป

-หากผู้ถกดําเนินคดีไม่มาให้ปากคําต่อ

พนักงานเปรียบเทียบปรับฝ่ายเทศกิจ

จะส่งดําเนินคดีที่ สน.ท้องที่

10 เจ้าหน้าที่ติดตามเรื่องเหตุรําคาญที่ยัง เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบระงับ

ไม่สามารถยุติได้อย่างต่อเนื่อง เหตุรําคาญ

หากมีการแก้ไขจนไม่เป็นเหตุรําคาญแล้ว

ให้รายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับเพื่อเสนอยุติเรื่อง พร้อมคํารับรอง

ของผู้ร้อง/ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์

หากไม่มีการแก้ไข ให้ออกคําสั่งเจ้าพนักงาน

พนักงานท้องถิ่นซํ้า และส่งดําเนินคดีตาม

แบบ ปท.1ให้ฝ่ายเทศกิจดําเนินการต่อไป

11 เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารลงนามยุติเหตุรําคาญ

ให้ผู้ร้องเรียนลงนามยุติเรื่อง และจัดทํา แบบระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ เอกสารการ เจ้าหน้าที่ แบบระงับ

รายงานเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อ จากผู้ร้องเรียน ลงชื่อยุติ เหตุรําคาญ

ยุติเรื่องร้องเรียน เหตุรําคาญ

ของผู้ร้องเรียน

หมายเหตุ   กระบวนงานที่   1 - 5 ใช้ระยะเวลา 3 วันทําการ

                 กระบวนงานที่  6 - 9 ใช้ระยะเวลา 7-30 วันทําการ

ดาํเนินคดีฐาน 

ฝ่าฝืนคาํสัง่ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ติดตามเร่ือง 

เหตุรําคาญ 

ท่ียงัไม่สามารถยุติได ้

อยา่งต่อเน่ือง 

 

ยุติเร่ือง 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 ตลอด เจ้าหน้าที่วางแผนการออกตรวจสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เอกสาร เจ้าหน้าที่ แบบ สน.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

กระบวนงาน - ศึกษาพื้นที่ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535

ใช้เวลา - สถานที่ตั้ง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

3 วัน - อุปกรณ/์เครื่องมือในการตรวจสอบ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม

อาหาร พ.ศ. 2545 อาหาร พ.ศ. 2545

2 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เอกสาร เจ้าหน้าที่ -แบบรายงานการ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

สถานที่จําหน่ายอาหารทางด้านกายภาพ/ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม ตรวจสถานที่ พ.ศ. 2535

เคมี/จุลชีวะ อาหาร พ.ศ. 2545 จําหน่ายอาหาร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทางด้านกายภาพ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม

เคมี/SI2 อาหาร พ.ศ. 2545

3 ผลการตรวจ SI2 ของภาชนะ/อุปกรณ/์อาหาร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการตรวจ เจ้าหน้าที่ -แบบรายงานการ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

มือผู้สัมผัสอาหาร สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม ตรวจสถานที่ พ.ศ. 2535

อาหาร พ.ศ. 2545 จําหน่ายอาหาร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทางด้านกายภาพ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม

เคมี/SI2 อาหาร พ.ศ. 2545

4 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการตรวจ เจ้าหน้าที่ -แบบรายงานการ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่จําหน่าย สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม ตรวจสถานที่ พ.ศ. 2535

อาหาร อาหาร พ.ศ. 2545 จําหน่ายอาหาร ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทางด้านกายภาพ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม

- เกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาด เคมี/SI-2 อาหาร พ.ศ. 2545

5 เจ้าหน้าที่จัดทําและเสนอรายงานการ -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการตรวจ เจ้าหน้าที่ -แบบรายงานการ -ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

ตรวจสอบสถานที่จําหน่ายอาหารต่อ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม ตรวจสถานที่ สถานที่จําหน่ายอาหารและสะสม

หัวหน้าฝ่ายฯ ตามแบบรายงานการตรวจ อาหาร พ.ศ. 2545 จําหน่ายอาหาร อาหาร พ.ศ. 2545

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทางด้านกายภาพ - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

- เกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาด เคมี/SI-2 - เกณฑ์มาตรฐานร้านอาหารสะอาด

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร > กระบวนงานตรวจสอบ เฝ้าระวัง ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

เจา้หนา้ท่ีรับคาํร้อง

เพื่อตตรวจสอบ 

  

รอผลการตรวจ SI-2 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ

สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร 

จดัทาํรายงานเสนอ

หวัหนา้ฝ่าย 

พิจารณาผลการตรวจสอบ

สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง คุณภาพอากาศและเสียงอยู่ในเกณฑ์ เอกสาร กองจัดการ

1 แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและ คุณภาพ

เสียงบริเวณถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ อากาศและ

เสียง

2 เข้าตรวจสอบบริเวณถนนที่มีมลพิษ เอกสาร เจ้าหน้าที่

เกินมาตรฐาน 

3 ประสานกองจัดการคุณภาพอากาศและ คู่มือแนวทางการแก้ไขปัญหา เอกสาร เจ้าหน้าที่

เสียง เพื่อร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการ คุณภาพอากาศและเสียง

แก้ไขปัญหา

4 ดําเนินการแก้ไขตามมาตรการของ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เอกสาร เจ้าหน้าที่

คู่มือการแก้ไขปัญหามลพิษอากาศและ และเสียง

เสียงจากถนนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

มลพิษ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไป

ตามพระราชบัญญติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไป

ตามพระราชบัญญติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535

กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ�งแวดล้อม >กระบวนงานตรวจสอบเพื�อเฝ้าระวังมลพิษทางนํ�า อากาศ และเสียง

ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ อากาศและเสียง 

ประสานกองการจดัการ

คุณภาพอากาศและเสียง 

 

ดาํเนินแกไ้ข 

เจา้หนา้ท่ี 

ตรวจสถานท่ี 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 วัน พนักงานธุรการลงรับเรื่อง บันทึกวันลงรับเรื่อง บันทึกวันรับ ธุรการ ทะเบียนลงรับ หนังสือจากสํานักสิ่งแวดล้อม

1 เรื่องให้ชัดเจน เรื่อง ระเบียบสารบัญ

พิจารณามอบหมายงาน 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา เอกสาร ธุรการ ระเบียบการบริหาร

2 1 วัน 2. ระบบสารบัญ ราชการกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายฯสั่งการมอบหมายให้ 1. ระบบสายการบังคับบัญชา เอกสาร หัวหน้าฝ่าย

3 1 วัน เจ้าหน้าที่ดําเนินการเพื่อดําเนินการ

จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจจับรถยนต์ควันดํา ควันดําไม่เกิน 50% จากเครื่องวัด เอกสาร นักวิชาการฯ

4 1 วัน และเสียงดัง ตามวัน เวลา และสถานที่ ระบบบอช (BOSCH) เจ้าหน้าที่

ที่สํานักสิ่งแวดล้อมกําหนด เสียงไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ อนามัย

ตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดัง PDA นักวิชาการฯ

5 30 วัน กรณีค่าควันดําเกินมาตรฐานออกคําสั่ง เจ้าหน้าที่

ห้ามใช้ และให้นํารถไปแก้ไขปรับปรุง อนามัย

เครี่องยนต์ภายใน ๓๐ วัน

รายงานการปฏิบัติงานผ่านเครื่องมือสื่อสาร 1. รายงาน PDA นักวิชาการฯ รายงาน

6 ชนิดพกพา (PDA) ด้วยโปรแกรม PDA เจ้าหน้าที่

 Main App อนามัย

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.

 ๒๕๒๒                          - 

พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.

๒๕๒๐                            - 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและ  รักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง ชาติพ.ศ. 

๒๕๓๕

กระบวนงานควบคุมคุณภาพสิ�งแวดล้อม >การตรวจจับรถยนต์ควันดําและเสียงดังร่วมกับกองบังคับการตํารวจจราจร

รับแผนจากสาํนกั

ส่ิงแวดลอ้ม 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

มอบเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ

ปฏิบติังาน 

จดัทาํแผนปฏิบติังาน 

สาํเนาแจง้ฝ่ายเทศกิจ 

รายงาน 

ผ่าน PDA 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 1 วัน พนักการธุรการลงรับเรื่อง บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจน เอกสาร ธุรการ ทะเบียนรับ

ประทับตรา

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการไข้หวัดนกระดับเขต - คําสั่งฯ โดยผอ. เขตเป็นประธาน 1. เอกสาร กลุ่มงานสุขา- รายงาน

2 7 วัน - จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานกับ - กลยุทธ์ในการควบคุม ป้องกันโรค 2. รายงาน ภิบาลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกของ กทม. 3. คําสั่ง

-จัดเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจทําลายสัตว์ปีก

พ่นยาฆ่าเชื้อ (กรณีปศุสัตว์เห็นว่าควรทําลาย)

- เตรียมบุคลากร - คําสั่งฯ กําหนดหน้าที่ความ 1. เอกสาร กลุ่มงานสุขา-

3 3 วัน - เตรียมอปุกรณ์สําหรับการป้องกันโรค รับผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 2. รายงาน ภิบาลทั่วไป

- เตรียมการวางแผนการจัดการที่ดี - รายงานข้อมูลการเฝ้าระวัง

- เตรียมข้อมูลของสัตว์ปีกในพื้นที่

4 3 วัน - สํารวจข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ - คําสั่งฯ กําหนดหน้าที่ความ 1. เอกสาร กลุ่มงานสุขา-

- ได้รับการประสานงานจากปศุสัตว์ รับผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 2. หนังสือขอ ภิบาลทั่วไป

เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Swab เพาะเชื้อ ความร่วมมือ

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - แผ่นพับ โปสเตอร์ - เอกสาร กลุ่มงานสุขา-

5  1 วัน - ประสานทางโทรศัพท์ - บันทึกการตัดต่อ - หนังสือประทับ ภิบาลทั่วไป

- ส่งหนังสือขอความร่วมมือ  - เลขหนังสือออกจากหน่วยงาน ตราลงรับ

- รายงานการปฏิบัติงานในสถานที่ต่าง - รายงานการปฏิบัติงาน - เอกสาร กลุ่มงานสุขา

6 1 วัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น - แบบฟอร์ม - รายงาน ภิบาลทั่วไป

ปศุสัตว์  ศูนย์บริการสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค >กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

การเตรียมความพร้อม

ระดบัเขต 

รับนโยบายจาก 

กทม. 

การเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

การปฏิบติังานป้องกนั

และควบคุมสตัวน์าํโรค

กรณีภาวะปกติ 

ประสานงานกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายงานการปฏิบติังาน 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 1 วัน - เจ้าพนักงานธุรการรับเรื่อง บันทึกวันที่รับเรื่องให้ชัดเจน เอกสาร ธุรการ ทะเบียนรับ เอกสาร

ประทับตราลงรับ

1 วัน - หัวหน้าฝ่ายพิจารณาสั่งการมอบหมาย - ระเบียนสารบรรณ - เอกสาร ธุรการ - ระเบียนสารบรรณ

2 ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ - ระบบสายงานบังคับบัญชา - ระบบสายงานบังคับ

บัญชา

1 วัน - หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณาสั่งการและมอบ - พิจารณาสั่งการและมอบหมายให้ - เอกสารแผน หัวหน้าฝ่าย พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า

3 ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ เจ้าหน้าที่จัดทําแผนการดําเนินการ การปฏิบัติงาน พ.ศ.2535

ตามคําสั่งมอบหมายงาน - คําสั่งกําหนด

หน้าที่ความ

รับผิดชอบ

1 วัน 1. เตรียมสถานที่ - คําสั่งกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของ - เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย - คําสั่ง

4 2. เตรียมคน ฝ่ายสิ่งแวดล้อม - แผ่นป้าย สิ่งแวดล้อม - เอกสาร

3. เตรียมการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสุขาภิบาล

4. ประสานงานศูนย์ฯ

5 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 1. คําสั่งกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของ - เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย - คําสั่ง

10 วัน 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม - เอกสาร

3.เจ้าหน้าที่ สนง.ปศุสัตว์ 2. แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุม และสุขาภิบาล

4. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์นําโรค

1. จํานวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน - รายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงาน - แบบรายงาน

6 2. จํานวนวัคซีนที่ใช้ - แบบฟอร์ม สิ่งแวดล้อม - รูปถ่าย

และสุขาภิบาล

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค >กระบวนงานการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ไดรั้บเร่ืองการ

ประสานงานจากสนง.ปศุ

สัตว ์กทม. เสนอ 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

จดัทาํแผนปฏิบติังาน 

ดาํเนินการ 

รายงานผล 

ผลการดาํเนินงาน 

มอบหมาย 

เจา้หนา้ท่ี 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

- ชุมชน กลุ่มงานสุขา - รายงานจํานวนชุมชน

1 1 วัน - โรงเรียน ภิบาลทั่วไป ในพื้นที่

- สถานที่สาธารณะ - รายงานจํานวนร.ร. ในพื้นที่

- สถานประกอบการ - รายงานจํานวนสถาน

- ศาสนสถาน ประกอบการ

- รายงานจํานวนศาสนสถาน

หลักการเขียนโครงการ ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อํานวย - เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย หลักการ - โครงการแผนการปฏิบัติงาน

2 7 วัน 1. หลักการและเหตุผล การเขต สิ่งแวดล้อม เขียน - คําสั่งกําหนดหน้าที่

2. วัตถุประสงค์ และสุขาภิบาล โครงการ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

3. เป้าหมาย กลุ่มงานสุขา ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

4. วิธีดําเนินการ ภิบาลทั่วไป - พรบ.การ

5. ระยะเวลาดําเนินการ สาธารณสุข พ.ศ.2535

6. งบประมาณ

7. การประเมินผล

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1. เครื่องพ่นหมอกควัน  นํ้ามันเบนซิน - เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย แบบฟอร์ม DHF 3/53

เตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน ดีเซล สิ่งแวดล้อม DHF 4/53 

ตามแผนการปฏิบัติงานการป้องกันและ 2. ทรายอะเบต และสุขาภิบาล รายงานการปฏิบัติงาน

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้ 3. เอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับไข้ กลุ่มงานสุขา มีความประจําวัน

เลือดออก เลือดออก ภิบาลทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค >การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

รวบรวมขอ้มูล 

เขียนโครงการ

แผนปฏิบติังาน 

เตรียมวสัดุ/อุปกรณ์  

เอกสารแผน่พบั 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค >การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

ปฏิบัติงานเชิงรุก 1. แผนการปฏิบัติงาน - เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย

4 1 วัน 1. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด 2. รายงาน DHF 4/53 สิ่งแวดล้อม

ออกตามแผนปฏิบัติงาน 3. รายงาน DHF 3/53 และสุขาภิบาล

2. การสร้างเครือข่าย กลุ่มงานสุขา

3. ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ภิบาลทั่วไป

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานเชิงรับ

  กรณีร้องเรียนหรือมีรายงานผู้ป่วย

ไข้เลือดออก  (รง. 506)  

5 1 วัน รายงานผลการดําเนินการตามแผนให้ - เอกสาร กลุ่มงานสุขา รายงานผล

ผู้อํานวยการเขตและสํานักอนามัยทราบ ภิบาลทั่วไป ดําเนินการ

ปฏิบติังานเชิงรุก  

ปฏิบติังานเชิงรับ 

รายงาน 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

3 วัน โครงการป้องกันควบคุมแมลงสาป แมลงวัน เขียนโครงการตามหลักการเขียน เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย หลักการ โครงการที่เขียน

1 หนู ตามหลักการเขียนโครงการ โครงการ เนื้อหา ครอบคลุม โครงการ สิ่งแวดล้อมฯ เขียน เสร็จแล้ว

1. หลักการและเหตุผล และถูกต้อง ที่ได้รับ โครงการ

2. วัตถุประสงค์ มอบหมาย

3. เป้าหมาย

4. วิธีการดําเนินการ

5. ระยะเวลาดําเนินการ

6. งบประมาณ

7. การประเมินผล

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เตรียมความพร้อม 1. เอกสาร แผ่นพั้บ เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย แผนการ

2 ในการออกปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน 2. กรงดักหนู อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมฯ ปฏิบัติงาน

ป้องกัน ควบคุมแมลงสาป แมลงวัน หนู 3. เครื่องพ่นยา ที่ได้รับ

มอบหมาย

1 วัน ปฏิบัติงานเชิงรุก รายงาน ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงาน รายงานผลการ

1. ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ เอกสาร สิ่งแวดล้อมฯ ดําเนินการตามแผน

3 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับ

ปฏิบัติงานเชิงรับ มอบหมาย

  กรณีร้องเรียนสัตว์และแมลงนําโรค

รายงานผลการดําเนินการตามแผนให้ ความถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงานผล รายงานผลการ

4 1 วัน ผู้อํานวยการเขตทราบ เอกสาร สิ่งแวดล้อมฯ ดําเนินการ ดําเนินการตามแผน

ที่ได้รับ

มอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานกําจัดแมลง ป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค >กระบวนป้องกันและควบคุมสัตว์นําโรค

เขียนโครงการ 

แผนการปฏิบติังาน 

เตรียมวสัดุ/อุปกรณ์ 

เอกสาร แผน่พบั 

ปฏิบติังานเชิงรุก  

ปฏิบติังานเชิงรับ 

รายงาน 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

โครงการการป้องกันและควบคุมการแพร่ ผู้บริหารอนุมัติโครงการ เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย โครงการหนังสือสั่งการ

1 ระบาดของโรคเอดส์ตามกลุ่มเป้าหมาย สิ่งแวดล้อม

2 วัน ในแต่ละปีเสนอผู้อํานวยการเขต กลุ่มงาน

สุขาภิบาล

ทั่วไป

เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย

2 ดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่ สิ่งแวดล้อม

7 วัน กําหนดไว้ในโครงการฯ หรือกิจกรรม กลุ่มงาน

สุขาภิบาล

ทั่วไป

1 วัน รวบรวมผลการดําเนินการตามโครงการ เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงาน

3 หรือกิจกรรม สิ่งแวดล้อม

กลุ่มงาน

สุขาภิบาล

ทั่วไป

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ >กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

จดัทาํโครงการ/

กิจกรรม 

ดาํเนินการตาม

โครงการกิจกรรม 

รายงานผล 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1. โรงเรียน จํานวนข้อมูล เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงานจากฝ่ายการ

1 1 วัน 2. ชุมชนแออัด ชุมชนบ้านจัดสรร สิ่งแวดล้อมฯ ศึกษา และฝ่ายพัฒนาชุมชน

3. บ้านพักคนงานก่อสร้าง

4. ตลาด

1 วัน เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์การป้อง แผนการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่าย เอกสาร

2 กันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ งาน สิ่งแวดล้อมฯ รายงาน

ตามกลุ่มเป้าหมาย

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย

3 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมฯ

ตามแผน

ตลอดปี 1. ออกปฏิบัติงานตามแผนเพื่อการประชา เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงาน

4 งบประมาณ สัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมฯ ภาพถ่าย

2. นําแผ่นพับความรู้ในการปฏิบัติต่อเพื่อ

ป้องกันควบคุมโรค

3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบ

คุมโรค

1 วัน - ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการ รายงาน เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงาน

5 สิ่งแวดล้อมฯ เอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ >กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

รวบรวมขอ้มลู 

เขียนแผน 

ประชาสมัพนัธ ์

เตรียมอุปกรณ์ 

เอกสาร 

ปฏิบติัการตามแผน 

รายงาน 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 วัน 1. โรงเรียน จํานวนข้อมูล เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงานจากฝ่ายการ

1 2. ชุมชนแออัด ชุมชนบ้านจัดสรร สิ่งแวดล้อม ศึกษา และฝ่ายพัฒนาชุมชน

3. บ้านพักคนงานก่อสร้าง

4. ตลาด

1 วัน เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์การป้อง แผนการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่าย เอกสาร

2 กันควบคุมโรคจจาระร่วง งาน สิ่งแวดล้อม รายงาน

ตามกลุ่มเป้าหมาย

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย

3 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม

ตามแผน

ตลอดปี 1. ออกปฏิบัติงานตามแผนเพื่อการประชา เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงาน

4 งบประมาณ สัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย สิ่งแวดล้อม ภาพถ่าย

2. นําแผ่นพับความรู้ในการปฏิบัติต่อเพื่อ

ป้องกันควบคุมโรค

3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบ

คุมโรค

1 วัน - ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการ รายงาน เอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย รายงาน

5 สิ่งแวดล้อม เอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ >กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วง

รวบรวมขอ้มลู 

เขียนแผน 

ประชาสมัพนัธ ์

เตรียมอุปกรณ์ 

เอกสาร 

ปฏิบติัการตามแผน 

รายงาน 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 วัน พนักงานธุรการลงรับเรื่อง บันทึกวันรับเรื่องให้ชัดเจน เอกสารประทับ ธุรการ ทะเบียนรับ หนังสือจากหน่วยงาน

1 ตราลงรับ ที่เกี่ยวข้อง

1 วัน พิจารณามอบหมายงาน 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา เอกสาร ธุรการ ระเบียบสารบัญ

2 2. ระเบียบสารบัญ ระบบสายงานบังคับ

บัญชา

1 วัน หัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณาสั่งการและมอบ 1. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เอกสาร หัวหน้าฝ่าย

3 หมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดทํา ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 2. คําสั่ง

โครงการฯ ให้การปฏิบัติงาน

1. สถานประกอบการในพื้นที่ จํานวนข้อมูล เอกสาร นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา

4 1 วัน 2. โรงเรียนในพื้นที่ สุขาภิบาลหรือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

เจ้าหน้าที่

อนามัย

จัดทําโครงการฯ เสอนผู้อํานวยการ หลักการเขียนโครงการ เอกสาร นักวิชาการ แผนการเขียน โครงการฯ

5 1 วัน เขตพิจารณาโครงการพร้อมแผน สุขาภิบาลหรือ โครงการ

ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่

อนามัย

1. เตรียมปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติ ชุดตรวจปัสสาวะ เอกสาร นักวิชาการ แบบตรวจ แผนตรวจปัสสาวะ

6 1 วัน งาน เอกสารประชาสัมพันธ์ สุขาภิบาลหรือ ปัสสาวะ หนังสือถึงสน.ในพื้นที่

2. แผ่นพับความรู้เรื่องยาเสพติด หนังสือจาก ศตส.กทม. เจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ 

3. ชุดตรวจปัสสาวะ หนังสือประสานงานหน่วยงานที่ อนามัย ศตส.กทม.

4. แบบฟอร์มการตรวจปัสสาวะ เกี่ยวข้อง

5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ประสานสถานประกอบการ

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานป้องกันและควบคุมสารเสพติด>กระบวนงานป้องกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)

รับนโยบายจาก

กรุงเทพฯ 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

มอบหมายเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

รวบรวมขอ้มูล 

เขียนโครงการแผน 

การปฏิบติังาน 

เตรียมความพร้อม

เอกสาร/วสัดุอุปกรณ์ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานป้องกันและควบคุมสารเสพติด>กระบวนงานป้องกันยาเสพติด (แอมเฟตามีน)

ตามแผน 1. ออกปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดเพื่อ แผนการปฏิบัติงาน - รายงานผลการ นักวิชาการ แบบตรวจ แบบตรวจปัสสาวะ

7 การปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ หนังสือสั่งการจาก ศตส. ตรวจปัสสาวะ สุขาภิบาลหรือ ปัสสาวะ

งาน ตํารวจ แบบรายงานการตรวจ - จํานวนสถาน- เจ้าหน้าที่

2. แจกแผ่นพับให้ความรู้ยาเสพติดให้ ประกอบการ อนามัย

โทษ ที่ได้ตรวจสอบ

3. ตรวจปัสสาวะพนักงานในสถาน

ประกอบการ

4. จัดอบรมให้ความรู้ในสถานประกอบ

การ สถานบันเทิง

1 วัน รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ รายงาน เอกสาร นักวิชาการ เอกสาร รายงาน

8 ให้ผู้อํานวยการเขตรับทราบ ภาพถ่าย สุขาภิบาลหรือ

เจ้าหน้าที่

อนามัย

ปฏิบติังานตามแผน 

รายงานผลการ

ดาํเนินการ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 วัน พนักงานธุรการลงรับเรื่อง บันทึกวันรับเรื่องให้ชัดเจน เอกสารประทับ ธุรการ ทะเบียนรับเรื่อง หนังสือจาก สนอ.

1 ตราลงรับ ระเบียบสารบัญ

1 วัน พิจารณามอบหมายงาน 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา เอกสาร ธุรการ ระเบียบการบริหาร

2 2.ระบบสารบัญ ราชการกรุงเทพมหานคร

1 วัน หัวหน้าฝ่ายฯสั่งการมอบหมายให้เจ้า 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา เอกสาร หัวหน้าฝ่าย คําสั่งระเบียบการบริหาร

3 หน้าที่ดําเนินการเพื่อเขียนโครงการ/ 2. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ นักวิชาการฯ ราชการกรุงเทพมหานคร

แผนการปฏิบัติงาน/ออกคําสั่งแต่งตั้งกรรมการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่อนามัย

7 วัน 1. กรรมการประกอบด้วย คําสั่งฯ เอกสาร หัวหน้าฝ่ายฯ แบบคําสั่ง คําสั่งฯ

4     1. ผอ.เขต หนังสือเชิญประชุม ผอ.เขต หนังสือเชิญประชุม

    2. ผกก.สน.

    3. ผอ.ยาสูบ

    4. ผอ.กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

    5. สสส.

    6. หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

    7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ที่ได้รับมอบหมาย

    8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

2. จัดประชุม

1. สถานที่สาธารณะ 6 กลุ่มเป้าหมาย หนังสือประสานงาน เอกสาร นักวิชาการฯ หนังสือประสานงาน

5 3 วัน     1.โรงเรียน เจ้าหน้าที่อนามัย

    2.โรงแรม

    3.โรงพยาบาล

    4.สถานบันเทิง

    5.โรงเรียนกวดวิชา

    6.ห้างสรรพสินค้า

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานป้องกันและควบคุมสารเสพติด>กระบวนงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี�

รับนโยบายจาก

กรุงเทพฯ 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

มอบเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

คุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบ

บุหร่ี  / จดัประชุม 

รวบรวมขอ้มลู 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานป้องกันและควบคุมสารเสพติด>กระบวนงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี�

เขียนโครงการสถานที่สาสาธารณะปลอด 1. หลักการเขียนโครงการ เอกสาร นักวิชาการฯ โครงการ โครงการ

6 1 วัน ควันบุหรี่ลดโรค  เพื่อดําเนินการประชา เจ้าหน้าที่อนามัย

สัมพันธ์  ตรวจแนะนํา  ตรวจจับ

1. พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ เอกสาร นักวิชาการฯ แบบฟอร์มการ พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบ

7 พ.ศ.2535 พ.ศ.2535  เจ้าหน้าที่อนามัย ตรวจ  ดําแนะนํา บุหรี่ พ.ศ.2535

2. ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 ของเจ้าพนักงาน ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19

3. คําสั่ง เขตปลอดควันบุหรี่ เอกสาร สาธารณสุข

4. สติ�กเกอร์ แผ่นพับ แบบฟอร์ม

5. แบบฟอร์มการเข้าตรวจสอบ แนะนํา

6. เตรียมคน

1. ตรวจสอบ  แนะนํา คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจาก เอกสาร นักวิชาการฯ คําสั่ง

8 1 วัน 2. ประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อนามัย

3. ตรวจจับ หนังสือเชิญอบรม

4. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขต

จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ หลัง คําสั่งฯ เอกสาร นักวิชาการฯ การลงทะเบียน คําสั่งหนังสือ

9 1 วัน การปฏิบัติงาน หนังสือเชิญประชุม เจ้าหน้าที่อนามัย เชิญประชุมรายชื่อลงทะเบียน

แบบตรวจปัสสาวะ

1. ออกปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดเพื่อ แผนการปฏิบัติงาน - รายงานผลการ นักวิชาการ แบบตรวจ

10 1 วัน การประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ หนังสือสั่งการจาก ศตส. ตรวจปัสสาวะ สุขาภิบาลหรือ ปัสสาวะ

ตํารวจ แบบรายงานการตรวจ - จํานวนสถาน- เจ้าหน้าที่

2. แจกแผ่นพับให้ความรู้ยาเสพติดให้โทษ ประกอบการ อนามัย

3. ตรวจปัสสาวะพนักงานในสถาน ที่ได้ตรวจสอบ

ประกอบการ

4. จัดอบรมให้ความรู้ในสถานประกอบ

การ สถานบันเทิง

เขียนโครงการ

แผนปฏิบติังาน 

เตรียมความพร้อม 

ปฏิบติังานตามแผน 

จดัประชุมคณะกรรมการ 

สรุปรายงานการ

ปฏิบติังาน 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 วัน พนักงานธุรการลงรับเรื่อง บันทึกวันลงรับเรื่อง บันทึกวันรับ ธุรการ ทะเบียนลงรับ หนังสือจาก สนอ.

1 เรื่องให้ชัดเจน เรื่อง ระเบียบสารบัญ

พิจารณามอบหมายงาน 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา เอกสาร ธุรการ ระเบียบการบริหาร

2 1 วัน 2. ระบบสารบัญ ราชการกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายฯสั่งการมอบหมายให้เจ้า 1. ระบบสายการบังคับบัญชา เอกสาร หัวหน้าฝ่าย คําสั่ง 

3 1 วัน หน้าที่ดําเนินการเพื่อดําเนินการประชา 2. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ

สัมพันธ์ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

1. เตรียมเอกสาร แผ่นพับ เอกสาร นักวิชาการฯ พรบ.

4 3 วัน 2. เตรียมคน เจ้าหน้าที่ แผ่นพับ

อนามัย

ตลอดปี 1.ประชาสัมธันธ์ พระราชบัญญัติต้องควบคุมเครื่องดื่ม นักวิชาการฯ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม

5 งบประมาณ 2.ตรวจ แนะนํา แอลกอฮอล์ พ.ศ.251 เจ้าหน้าที่ แอลกอฮอล์ พ.ศ2551

อนามัย

รายงานการปฏิบัติงาน 1. รายงาน เอกสาร นักวิชาการฯ รายงาน

6 1 วัน 2. ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่

อนามัย

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานป้องกันและควบคุมสารเสพติด>กระบวนงานควบคุมบริโภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์

รับนโยบาย

จาก กทม. 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

มอบเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ

ปฏิบติังาน 

เตรียมความพร้อม 

รายงาน 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

ประเมินผล

1 วัน พนักงานธุรการลงรับเรื่อง บันทึกวันลงรับเรื่อง บันทึกวันรับ ธุรการ ทะเบียนลงรับ หนังสือจาก สนอ.

1 เรื่องให้ชัดเจน เรื่อง ระเบียบสารบัญ

1 วัน พิจารณามอบหมายงาน 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา เอกสาร ธุรการ ระเบียบการบริหาร

2 2. ระบบสารบรรณ ราชการกรุงเทพมหานคร

1 วัน หัวหน้าฝ่ายฯสั่งการมอบหมายให้เจ้า 1. ระบบสายการบังคับบัญชา เอกสาร หัวหน้าฝ่าย คําสั่ง 

3 หน้าที่ดําเนินการเพื่อดําเนินการประชา 2. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบ

สัมพันธ์ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

3 วัน 1.คําสั่ง เอกสาร นักวิชาการฯ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

4 2.หนังสือเชิญประชุม เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2522

3. เอกสารให้ความรู้ อนามัย แผ่นพับ

4. สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ตลอดปี 1.ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการฯ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

5 งบประมาณ 2. ตรวจ แนะนํา พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2522

อนามัย

6 1. ตรวจติดตามผลการดําเนินการ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการฯ

พ.ศ. 2522 เจ้าหน้าที่

อนามัย

7 1 วัน รายงานการปฏิบัติงาน 1. รายงาน เอกสาร นักวิชาการฯ รายงาน

2. ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่อนามัย

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

มอบเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ

ปฏิบติังาน 

เตรียมความพร้อม 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

มอบเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

ดาํเนินการ

ปฏิบติังาน 

เตรียมความพร้อม 

รับนโยบายจาก กทม. 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

มอบเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

ปฏิบติังาน 

ตามแผน 

วางแผนการ

ปฏิบติังาน 

รายงาน 

ติดตามผลการ

ดาํเนินการ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง หลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วน มีช่องทางการ เจ้าพนักงาน แบบ ปท.1 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

1 พบการกระทําความผิด รวบรวมหลักฐาน รับเรื่องร้องเรียน สาธารณสุข พ.ศ. 2535

1. รายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ (ปท.1) หลักเกณฑ์ตาม หรือผู้ได้รับ - ระเบียบงานสารบรรณ

2. คําสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่กฎหมาย การแต่งตั้ง

3. พยานหลักฐาน (ถ้าม)ี กําหนด

4. หลักฐานเกี่ยวกับตัวผู้กระทําความผิด

5. ประวัติผู้กระทําความผิด (ตามแบบ ปท.1)

2 เสนอรายงานพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน ระเบียบงานสารบรรณ เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สาธารณสุข

ดําเนินคดี หรือผู้ได้รับ

การแต่งตั้ง

3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินคดีเรียกตัวผู้ เจ้าพนักงาน แบบ ปท.2

กระทําความผิดมาพบตามแบบ ปท.2 สาธารณสุข แบบ ปท.6

- กรณีไม่มาพบ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับ

ต่อพนักงานสอบสวนตามแบบหนังสือ การแต่งตั้ง

ร้องทุกข์ (ปท.6) 

- กรณีมาพบให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทํา

ความผิด โดยจัดให้มีการบันทึกคําให้การ

ผู้กระทําความผิด (แบบ ปท.3) 

กรณีมาพบแต่ไม่ยอมรับความผิด ให้แจ้งความ

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ตามแบบ ปท.6

กรณียินยอมรับผิดเจ้าหน้าที่บันทึกกล่าวหา

สอบปากคํา สรุปสํานวน 

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานการดําเนินคดีด้านสาธารณสุข

รับนโยบาย

จาก กทม. 

มอบเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

เตรียมความพร้อม 

รับนโยบาย

จาก กทม. 

มอบเจา้หนา้ท่ี

ดาํเนินการ 

เตรียมความพร้อม 

พบการกระทาํผิด 

จดัทาํรายงานเสนอต่อ 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น 

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบดาํเนินคดี

เรียกผูก้ระทาํความผิดมาพบ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานการดําเนินคดีด้านสาธารณสุข

4 เจ้าหน้าที่บันทึกกล่าวหา สอบปากคํา เจ้าพนักงาน แบบ ปท.3

สรุปสํานวน ตามแบบบันทึกคําให้การ สาธารณสุขหรือ

ผู้กระทําความผิด (แบบ ปท.3) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง

5 ผู้มีอํานาจในการเปรียบเทียบคดีพิจารณา เจ้าพนักงาน แบบ ปท.4

กรณีที่ 1 ความผิดที่ต้องให้คณะกรรมการ สาธารณสุข

เปรียบเทียบคดีเรียกตามแบบแจ้งเรื่องให้ หรือผู้ได้รับ

เปรียบเทียบคดี (แบบ ปท.1) การแต่งตั้ง

กรณีที่ 2 ผู้ต้องหาไม่สมควรได้รับโทษถึงจําคุก แบบ ปท.5

หรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้ทําการเปรียบเทียบ

ปรับตามแบบเปรียบเทียบคดี (แบบ ปท.5)

6 กรณีที่ 1 ผู้กระทําความผิดไม่ยินยอมให้ปรับ ธุรการ แบบ ปท.6

ภายใน 30 วัน แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน

สอบสวนตามแบบหนังสือร้องทุกข์ ปท.6

กรณีที่ 2 ผู้กระทําความผิดยินยอมให้ปรับ

ให้ออกใบรับเงินค่าปรับไว้เป็นหลักฐาน

7 เมื่อทําการเปรียบเทียบปรับผู้กระทําความผิด เจ้าพนักงาน แบบ ปท.7

เรียบร้อยแล้วหรือคดีสิ้นสุดแล้ว ให้บันทึก สาธารณสุข

ประวัติผู้กระทําผิดลงในแบบประวัติ หรือผู้ได้รับ

ผู้กระทําความผิด (แบบ ปท.7) การแต่งตั้ง

8

คดีส้ินสุด 

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกกล่าวหา สอบปากคาํ 

สรุปสาํนวน เสนอต่อผูม้ีอาํนาจใน

การเปรียบเทียบคดี 

ผูม้ีอาํนาจในการเปรียบเทียบคดี

พิจารณา 

กรณี ท่ี 1คณะกรรมการ

เปรียบเทียบคดีพิจารณา 

กรณีท่ี 2 เจา้พนกังานทอ้งถิ่น

เปรียบเทียบปรับ 

เจา้หนา้ท่ีรับชาํระค่าปรับ 

เจา้พนกังานสาธารณสุขหรือผู ้

ไดรั้บแต่งตั้งท่ีรับผิดชอบบนัทึก

ประวติัผูก้ระทาํความผิด 
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กระบวนงานใบอนุญาตในระบบงานสิ่งแวดลอม

(ขั้นตอนรายละเอียดอยูในกระบวนงานใบอนุญาต หนา 42 - 53)
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

5 นาที พนักงานธุรการลงรับ-ส่ง เรื่อง บันทึกวันลงรับเรื่อง ทะเบียนรับ ธุรการ ทะเบียนรับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

1 หนังสือถูกต้อง หนังสือ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ..ศ.2526  

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ตามระเบียบ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ 

- ลงทะเบียนรับหนังสือ วัน เดือน ปี 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา หนังสือมีการ ธุรการ พ.ศ. 2546

2 5 นาที คัดแยกหนังสือลับ/ปกติ 2. ระบบสารบรรณ ประทับตรารับ - ทะเบียนหนังสือส่ง

- จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วน บันทึกเลขและ

วัน เดือนปี ครบ

3 - จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วน 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา หัวหน้าฝ่าย

10 นาที - คัดแยกหนังสือ 2. ระบบสารบรรณ

ส่งเรื่องให้เจ้าของเรื่อง/หน่วยงานต่าง ๆ 1. ระบบสายการบังคับบัญชา มีการลงนาม เจ้าหน้าที่

4 1 วัน ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 2. คําสั่งกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รับ-ส่งเรื่อง

ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานด้านธุรการ>กระบวนงานสารบรรณ

เสนอหวัหนา้ฝ่าย เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

รับหนงัสือส่งมาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ 

ลงทะเบียนหนงัสือ  

ส่งหนงัสือ 

ใหเ้จา้ของเร่ือง 

พิจารณาจาํแนกหนงัสือ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

1 5 นาที หนังสือลงนามเรียบร้อยแล้ว - ทะเบียนหนังสือส่ง ทะเบียนส่ง ธุรการ ทะเบียนส่ง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

- เอกสาร หนังสือถูกต้อง หนังสือ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ..ศ.2526  

ตามระเบียบ - ระเบียบกรุงเทพมหานคร

2 - ออกเลขหนังสือส่ง/วัน เดือน ปี 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา หนังสือมีการ ธุรการ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ 

5 นาที คัดแยกหนังสือลับ/ปกติ 2. ระบบสารบรรณ ออกเลข และ พ.ศ. 2546

- จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วน บันทึก - ทะเบียนหนังสือส่ง

วัน เดือนปี ครบ

3 ส่งเรื่องให้หน่วยงานต่าง ๆ 1. ระบบสายงานการบังคับบัญชา ธุรการ

10 นาที  ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 2. ระบบสารบรรณ

4 10 นาที คืนสําเนาให้เจ้าของเรื่อง เจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานด้านธุรการ>กระบวนงานสารบรรณ

รับนโยบาย

จาก กทม. 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

รับนโยบาย

จาก กทม. 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

หนงัสือท่ี ผอ.เขต/ 

หนฝ. ลงนามแลว้ 

ออกเลขท่ีหนงัสือ  

วนั เดือน ปี 

สาํเนาคืน 

เจา้ของเร่ือง 

ส่งเร่ืองใหห้น่วยงานต่าง ๆ 
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ที� ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตาม/ ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง

ประเมินผล

5 นาที บันทึกรายละเอียดของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ - ทะเบียนคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลงรายละเอียด ธุรการ เล่มทะเบียน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

1 ในทะเบียนคุม ในทะเบียนคุม คุมเครื่องมือ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ..ศ.2526  

ถูกต้อง ครบถ้วน วิทยาศาสตร์ - ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ 

เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในบัญชีการเบิก ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่เบิก ธุรการ บัญชีเบิก-คืน พ.ศ. 2546

2 5 นาที เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในบัญชีเบิกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ ธุรการ บัญชีเบิก-คืน

1) ชํารุดให้มีการส่งซ่อม /สอบเทียบตาม เครื่องมือ

มาตรฐาน วิทยาศาสตร์

2) อยู่ในสภาพดีนําไปใช้งาน

                            ส่งซ่อม/สอบเทียบ

3 เจ้าหน้าที่นําเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปใช้ตาม เจ้าหน้าที่

ภารกิจ

4 เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในบัญชีการคืน ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่คืน ธุรการ บัญชีคืน

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในบัญชีคืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสิ�งแวดล้อมและสุขาภิบาล

กระบวนงานด้านธุรการ>กระบวนงานควบคุมการใช้เครื�องมือวิทยาศาสตร์

รับนโยบาย

จาก กทม. 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

รับนโยบาย

จาก กทม. 

เสนอหวัหนา้ฝ่าย 

ลงบนทึกในบญัชีคุม

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

เบิกเคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์ 

 

ใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ตาม

ตรวจสอบความ

พร้อมของ

เคร่ืองมือฯ 

คืนเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ 

150 



 
 
 

แบบฟอรมตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
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กฎหมายท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

 

  ๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๒. พระราชบญัญัติสุสานและฌาปนสถาน 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 และประกาศกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
  ๘. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
  9. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๒ 
10. 0พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 255๔ 
๑1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑2. พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑5. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑6. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
17. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 
๑8. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑9. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
20. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ 
21. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒2. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒3. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวย 
      การสาธารณสุข (ฉบับท่ี 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. ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
      พ.ศ. 2546 
29. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคาร     
      บางประเภท และบางขนาด 
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	1. เพื่อให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์-อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพการบริการทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เก...
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	พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นการแสดงขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๑๐ กระบวนงาน ได้แก่
	1. กระบวนงานใบอนุญาต ประกอบด้วย ๖ กระบวนงาน  ดังนี้
	1.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ใบอนุญาตผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และใบอนุญาตใช้สถานที่เป็นตลาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
	1.2 หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (รายใหม่) และการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
	1.๓ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
	1.๓.1 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
	1.๓.2 ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
	1.๔ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493
	1.๕ ใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
	1.๕.1 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (รง.2)
	1.๕.2 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี
	1.๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
	กระบวนงานใบอนุญาตโดยเริ่มตั้งแต่ การรับคำขอ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน           การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ การพิจารณาอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตทั้งรายใหม่   รายต่อ การขอเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่หรือเครื่องจักร กา...
	๒. กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดทำรายงาน การออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น การตรวจสอบติดตามผลจัดทำรายงาน การดำเนินคดี การติดตามผลคดี การจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา การยุติเรื่อง โดยเป...
	3. กระบวนงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการปฏิบัติงานออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา แจ้งผลการตรวจประเมินพร้อมคำแนะนำ
	ตรวจสอบ ติดตามผล จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	4. กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 กระบวนงาน ดังนี้
	4.1  กระบวนงานตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง ดำเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
	UเชิงรุกU เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่สำรวจข้อมูล จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน ประสานผู้เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ เก็บตัวอย่างน้ำส่งสำนักการระบายน้ำ นำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมาพิจารณาหาแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ และดำเนินการตาม...
	UเชิงรับU เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพทางน้ำ อากาศและเสียง โดยดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม-มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
	Uกรณีรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนU ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
	Uกรณีรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องU เริ่มจากลงรับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง       เพื่อพิจารณาหาแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยปฏิบัติตามพ...
	4.2 กระบวนงานการตรวจจับรถยนต์ควันดำและเสียงดัง เริ่มจาก รับแผนปฏิบัติงาน      จากสำนักสิ่งแวดล้อม จัดแผนปฏิบัติงานพร้อมแจ้งฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจตามแผนฯ ร่วมกับ ฝ่ายเทศกิจและ กองบังคับการตำรวจจราจร รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเครื่องมือสื่อสารชนิ...
	5. กระบวนงาน ป้องกันและควบคุมสัตว์นำโรค ประกอบด้วย 4 กระบวนงาน  ดังนี้
	5.1 กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
	Uสถานการณ์ปกติU  เริ่มจาก การสำรวจข้อมูลสัตว์ปีก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เฝ้าระวังโรค (สุ่มตรวจหาเชื้อ) โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
	Uสถานการณ์ฉุกเฉินU  เริ่มจากรับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขต จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับเขต เตรียมความพร้อมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสัตว์ปีก พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
	5.2 กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มจากรับแผนปฏิบัติงาน            จากสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ปีละ 2 ครั้ง จัดแผนปฏิบัติงาน ประสานงานศูนย์บริการสาธารณสุข      ในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานตามแผน ราย...
	5.๓ กระบวนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเริ่มตั้งแต่ รวบรวมข้อมูลสถานที่-เสี่ยง จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารแผ่นพับ
	UเชิงรุกU โดยเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สำรวจ/ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติงาน
	UเชิงรับU โดยรับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก (รง.506) จากระบบสารสนเทศของกอง-ควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (EPINET) ประสานผู้เกี่ยวข้อง ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามหลักการควบคุมการระบาด จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาแล...
	5.๔ กระบวนงานกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู ดำเนินการทั้งเชิง-รุกและเชิงรับ
	UเชิงรุกU เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการกำจัด ควบคุม ป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู
	UเชิงรับU เริ่มจากรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบแหล่งรังโรค กำจัด ควบคุม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตรวจสอบติดตามผล  รายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้ร้องทราบ ยุติเรื่อง
	6. กระบวนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ การรับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดแผนปฏิบัติงาน ดำเนินการตามแผนฯ ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้าระวัง และควบคุมโรคเอดส์ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคมือ เท้า ปา...
	7. กระบวนงานป้องกันและควบคุมยาเสพติด ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน 1) กระบวนงานป้องกันยาเสพติด(แอมเฟตามีน) 2) กระบวนงานคุ้มครองสุภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 3) กระบวนงานควบคุม-    การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มตั้งแต่รับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร รวบ...
	8. กระบวนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ดำเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
	UเชิงรุกU ดำเนินการในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ และการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค โดยเริ่มตั้งแต่เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ การตรวจสอบคุณภาพและฉลากสินค้า
	UเชิงรับU เริ่มจาก การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบเป็นความผิด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ แจ้งผู้ร้องและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
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