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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานควบคุม
และจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อม งานรั ก ษาความสะอาด งานบริ ก ารสาธารณสุ ข และงานอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ
การให้บริการด้านสาธารณสุข งานรักษาพยาบาลเบื้องต้น และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่ง
ส่วนราชการในกองสาธารณสุข ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานควบคุม
และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานบริหารงานทั่วไป โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภายในงาน ดังนี้
1.1 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาลทั่วไป งานอาชีวอนามัย งานควบคุม
และจั ดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ควบคุมมลพิษศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.2 งานรักษาความสะอาด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่
สาธารณะ รักษาความสะอาดของอาคาร ตลาด กาแพง บริเวณอาคารและที่สาธารณะ งานดูแลอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้ างที่ตั้งอยู่บ นริ มถนน ซึ่งมีสภาพชาชุด ทรุดโทรม หรืออยู่ในสภาพที่น่ารังเกียจและไม่อาจแก้ไขได้
งานเก็บกวาด ล้างทาความสะอาด เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานที่กาจัดสิ่งปฏิกูล งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.3 งานบริหารงานทั่วไป
มีห น้าที่ความรั บผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตาม
แนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
มีความรั บผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ และงานบริการสาธารณสุข โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
2.1 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ งานการเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา งานป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อนาโดยแมลงและสัตว์ โรคเอดส์ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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2.2 งานบริการสาธารณสุข
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นับเป็นนวัตกรรมที่สาคัญในระบบ
สุขภาพของประเทศไทย ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสาคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
เข้ามาร่ ว มค้นหาปั ญหาและความต้องการของประชาชนร่วมวางแผน และส่ งเสริมให้ เกิดการร่ว มดาเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพ โดยสามารถติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน
2.3 งานส่งเสริมสุขภาพ
มีหน้ าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับ งานส่ งเสริมสุขภาพ จัดทาแผนการ เยี่ยมบ้านเพื่อ
ติดตามดูแลส่งเสริมสุขภาพ การให้รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องอนามัยวัยรุ่น และเพศศึกษาในวัยรุ่น แนะนา
ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ให้คาแนะนาครอบครัวในการปฏิบัติตัวทั้งด้าน
โภชนาการและการจัดการสิ่งแวดล้อม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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แผงผังขั้นตอนการปฏิบัตงิ านและผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหลักเมือง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด

- นักวิชาการสุขาภิบาล

- นักวิชาการสาธารณสุข

- เจ้าพนักงานธุรการ

- นักวิชาการสาธารณสุข

- พยาบาลวิชาชีพ

- พยาบาลวิชาชีพ

- พนักงานจ้างทั่วไป

- ลูกจ้างประจา

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

- พนักงานจ้างตามภารกิจ

- พนักงานจ้างทั่วไป

- พนักงานจ้างทั่วไป

- พนักงานจ้างทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

งานบริการสาธารณสุข

งานส่งเสริมสุขภาพ
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แผนผังภารกิจงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหลักเมือง

- ลงทะเบียนรับหนังสือ
- ส่งหนังสือราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานบริหารงานทั่วไป

- ร่างหนังสือโต้ตอบ
- จัดทาเอกสารในการจัดซื้อ/จัดจ้างภายในกองสาธารณสุขฯ
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบการจัดทาเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
- ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุภายในกองสาธารณสุขฯ
- จัดทางบประมาณประจาปี การโอนเงิน
- จัดทาฎีกาค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ

- จัดทาการเบิกจ่ายเงิน หมวดและประเภทต่างๆ
- จัดทาคาสั่งและประกาศตามระเบียบงานสารบรรณ
- จัดทาฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ทาการนอกเวลาราชการ
- เสนอแฟ้มผู้บังคับบัญชา
- จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างพนักงานจ้าง
- จัดทาบิลน้ามัน

- คณะทางานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- งานการเงินและบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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- ควบคุมดูแล ตรวจสอบการเก็บ กวาดมูลฝอย ฯลฯ
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบการใช้รถยนต์บรรทุกมูลฝอยและรถบรรทุกกิ่งไม้
งานรักษาความสะอาด

- ควบคุมดูแล ตรวจสอบการเก็บขนและกาจัดมูลฝอย
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบการแก้ไขเหตุราคาญ ได้แก่ ขยะมูลฝอย เป็นต้น
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทาความสะอาดท่อระบายน้า
- ควบคุมดูแล ติดตามงานพนักงานกวาดทาความสะอาดฟุตบาททางเท้าและ
ตามไหล่ทางถนนรวมถึงที่ทางสาธารณะ
- ควบคุมดูแล ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ภายในงานรักษาความสะอาด รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- จัดทาแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมและ
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลอาหาร
- ควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ควบคุ มดูแลแก้ไขเหตุราคาญและมลภาวะตาม พระราชบั ญญัติการสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 ยกเว้นเรื่องขยะมูลฝอย
- ควบคุมและการจัดการมลพิษจากโรงงานและชุมชน
- ควบคุมดูแลด้านอาชีวอนามัย
- ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ภายในงานสุขาภิบาล
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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- การจัดทางบประมาณรายรับและรายจ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- การตรวจสอบโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้ง 5 แผนงาน
งานบริการสาธารณสุข

- การควบคุมการเบิก จ่าย ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- การประสานงานการทางานตามแผนงานโครงการกับองค์กรต่างๆ
- การตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการขององค์กรต่างๆ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- การจัดทาแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานหลักประกันสุขภาพ
- การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเวชภัณฑ์
- การตรวจสอบควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ภายในกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งาน/กอง : งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
และเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหลักเมือง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 นามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ไปใช้ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง
2. ขอบเขต
การจั ด การกิ จ การที่ เป็ น อั นตรายต่อ สุ ข ภาพ ครอบคลุ ม การดาเนิ นงานของกองสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้ อ ม ตามพระราชบั ญญั ติก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และข้ อบั ญญั ติ/ ข้อ กาหนดท้ องถิ่ น
ตั้งแต่การกาหนดผู้รับผิดชอบ สารวจข้อมูลสถานประกอบการก่อนประกาศควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพหรือการออกข้อบัญญัติ ของท้องถิ่น เพื่อควบคุมกิจ การฯ
การแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การออกใบอนุญาต
การจัดทาฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนการควบคุม กากับ และเฝ้าระวัง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. ผู้รับผิดชอบ
3.1 เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3.3 ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ห น้ า | 8

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอน
ระยะเตรียมการ
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

กาหนดผู้รับผิดชอบ

ระยะดาเนินการ
2.
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มีการออก

ไม่มีการ
ออก
ยุติ

3.

30 วัน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รับคาขออนุญาต
ตรวจสุขลักษณะ
ถูกสุขลักษณะ

ไม่ถูกสุขลักษณะ
ออกคาแนะนา
ให้ปรับปรุงแก้ไข

ออกใบอนุญาต(รายใหม่)/
ต่อใบอนุญาตประจาปี

แก้ไข

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับผิดชอบมีความรู้
ทางด้านสาธารณสุข ใน
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
ที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการ
อบรมหลักสูตรการตรวจ
แนะนากิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีประสบการณ์ในการ
ทางานอย่างน้อย 1 ปี
2. กาหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบ

มีคาสั่งแต่งตั้งหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพ
งาน และ
คณะทางาน

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

การออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพเป็นไป
ตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน

ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
และคณะทางาน
ที่ได้รับมอบหมาย

1. กระบวนการออก
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพเป็นไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
2. รายงานการตรวจ
สุขลักษณะก่อนออก
ใบอนุญาต

1. เอกสารการ
ผู้รับผิดชอบ
ออกใบอนุญาต
และคณะทางาน
กิจการที่เป็น
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
อันตรายต่อสุขภาพ
2. เอกสารการ
ตรวจสุขลักษณะ
ตามข้อบัญญัติตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอน

ผังกระบวนการ

4.

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพ
งาน

30-60 วัน
การสารวจและจัดทาฐานข้อมูล
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5.
การเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การสารวจ รวบรวม
และจัดทาทะเบียน
ข้อมูลกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ให้เป็นปัจจุบัน
90-180วัน การพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ฐานข้อมูลและ
สถานการณ์กิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

เอกสาร/รายงาน
ข้อมูลการเฝ้าระวัง
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

รายงาน/เอกสารการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานควบคุม
กากับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ตั้งแต่การ
ออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นกระบวนการ
ออกใบอนุญาต การ
สารวจและจัดทา
ฐานข้อมูล รวมถึงการ
เฝ้าระวัง

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

วิเคราะห์ข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และจัดลาดับความสาคัญ
กาหนดประเภทกิจการที่ต้องการเฝ้าระวัง
รวบรวมข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับประเภทกิจการ
ที่ต้องการเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล
รายงานสรุปข้อมูลการเฝ้าระวัง
กาหนดมาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหา

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
6.

การติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน

30 วัน

การติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดการ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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5. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ระยะเตรียมการ
(1) การแต่งตั้งคณะทางานหรือกาหนดผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการกิจการที่เ ป็นอันตรายต่อสุขภาพมีระบบการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องกาหนดผู้รับผิดชอบโดยการแต่งตั้งคณะทางาน หรือมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินงานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบต้องมีความรู้ความสามารถและจานวนเพียงพอสาหรับ
รองรับการดาเนินงาน
5.2 ระยะดาเนินการ
(2) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31 “ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเ บกษา กาหนดให้ กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ” ซึ่งเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพแล้ว แต่ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้ง นี้เพราะบทบัญญัติมาตรา 32(1)
กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่น (ซึ่งหมายถึง ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร/
จั ง หวั ด /อบต./เมื อ งพั ท ยา และเทศบั ญ ญั ติ แล้ ว แต่ก รณี ) “ก าหนดประเภทของกิ จ การตามมาตรา 31
บางกิจการหรือทุกกิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้น ” ซึ่งหมายความว่า กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพที่รัฐมนตรีประกาศนั้น จะมีผลใช้บังคั บในท้องถิ่นใด ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องออกข้อบัญญัติ
ของท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นเสียก่อน ซึ่งไม่จาเป็นต้องกาหนดทุกประเภทกิจการ
จะกาหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้ องถิ่นนั้นก็ได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ากิจการนั้นเป็นปัญหาในเขตท้องถิ่นนั้นๆ หรือไม่
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นมีขั้นตอนหรือกระบวนการหลักๆ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ดังนี้
1. การสารวจและประเมินสภาพปัญหาอย่างรอบด้านและมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การคัดเลือกปัญหาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3. การตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
4. การเสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น
6. ดาเนินการยกร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น
7. การรับฟังความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์
8. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติของท้องถิ่น
9. การพิจารณาลงนามตราข้อบัญญัติของท้องถิ่น
10. การประกาศใช้ข้อบัญญัติของท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อบัญญัติของท้องถิ่น
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(3) การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 33 วรรคแรก บัญญัติว่า “เมื่อพ้น
กาหนด เก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อกาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32(1) ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการ
ตามประเภทที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา 32(1) ในลั กษณะที่
เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56” ซึ่งหมายความว่า ผู้ประกอบ
กิจการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้อ งถิ่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น กาหนดตามมาตรา 32(1)
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนที่ข้อบัญญัติของท้ องถิ่นนี้จะมีการบังคับใช้ หรือเป็นกรณีที่ประกอบ
กิจการภายหลังที่ข้อบัญญัติของท้องถิ่นดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการนั้นๆ ทั้งสองกรณี จะต้องขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัติของท้องถิ่นมีผลบังใช้ในท้องถิ่นนั้น เพื่อ
ป้ อ งกั น ปั ญ หามลพิ ษ ปั ญ หาด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาเหตุ ร าคาญ หรื อ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อประโยชน์ในการกากับ ดูแลการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายสุขภาพ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจใน
การกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ
การออก และการต่อใบอนุ ญาตรวมถึงกาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
กระบวนการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต
1. การยื่นคาขอใบอนุญาต
ในการออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพนั้ น
ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคาขอใบอนุญาตก่อนดาเนินกิจการ หรือก่อนวันหมดอายุต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่จะต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ หากเอกสารไม่ครบ ไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
2. การตรวจสอบสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ
ก่อนที่จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องดาเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
ว่ากิจการนั้น ถูกสุ ขลักษณะหรือเป็น ไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องดาเนินการตรวจสอบ
สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการก่อนออกใบอนุญาต ทั้งในกรณีที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการรายใหม่
และกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตประจาปี
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3. การออก/ต่อใบอนุญาต
- กรณีที่ตรวจสอบแล้ ว สถานประกอบกิจการถู กสุ ขลั กษณะ หรือเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จัดทารายงาน
และเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับคาขอ
- กรณีที่ตรวจสอบแล้ว สถานประกอบกิจการไม่ถูกสุขลักษณะหรือไม่เป็น ไปตาม
ข้อบั ญญั ติท้ องถิ่น เจ้ า พนั กงานสาธารณสุ ขหรือ ผู้ ที่ ได้รั บมอบหมายจากเจ้า พนัก งานท้ องถิ่น สามารถให้
คาแนะนาแก่ผู้ประกอบการทางด้านวิชาการ มาตรฐานต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องและต้องมีการตรวจสอบหลังจากได้รับคาแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขว่าถูกต้องหรือไม่
- กรณีกิจการที่ขออนุญาตไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถออก
ใบอนุญาตได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ หรือใน
กรณีทจี่ าเป็นอาจขยายเวลาในการไม่ออกใบอนุญาตได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 15 วัน โดยต้องมีหนังสือแจ้ง
การขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งด้วย
(4) การสารวจและจัดทาฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นดาเนินการออกข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับรู้และปฏิบัติหรือดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
จาเป็นต้องมีการสารวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจัดทาทะเบียนฐานข้อมูล
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ควรประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ที่สาคัญ เช่น
- ประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ชื่อ-ที่อยู่ ผู้ประกอบกิจการ
- สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ
- ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มี/ไม่มีใบอนุญาต วันสิ้น
อายุใบอนุญาต เป็นต้น
- ปัจจัยเสี่ยงด้านมลพิษ/อนามัยสิ่งแวดล้อม
- การก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญ/การร้องเรียนของประชาชน
- จานวนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งหมด และจานวนกิจการฯ แยกรายประเภทกิจการ
- ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบั น จะช่วยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
สถานการณ์กิจการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพในพื้นที่ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานและนามาวิเคราะห์ห รือ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังหรือวางแผนควบคุม กากับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ต่อไปได้
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(5) การเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ระบบการเฝ้าระวัง ถือเป็นมาตรการสาคัญในการดาเนินงานด้านการจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยการติดตาม การเฝ้าคุมสิ่งคุกคาม และผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปรผลข้อมูล
และการรายงานชี้ประเด็นความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
ระบบเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงแนวโน้ม สถานการณ์ หรือสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ได้อย่างถูกต้อง โดยพื้นที่ที่แตกต่างกัน ย่อมมีความแตกต่างในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่ประเภทของ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเฝ้าระวังปัญหาในแต่ละพื้นที่จึงไม่เหมือนกัน ขึ้นกับ
สภาพ ลักษณะของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ระบบเฝ้าระวังจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการ
กาหนดแผนและนโยบายในการควบคุมปัญหาที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของระบบเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่สาคัญมีดังนี้
1. โครงสร้า งการปฏิบัติงาน มีการจัดทาโครงสร้างการปฏิบัติงานรองรับระบบเฝ้าระวัง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยโครงสร้างที่รองรับการปฏิบัติงาน ควรประกอบด้วย
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
- จัดทาแผนงาน/งบประมาณ
- ดาเนินการตามระบบเฝ้าระวัง
- ติดตาม ประเมินผล
- รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
1.2 หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่
1.2.1 ส่วนกลาง เช่น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
ควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้าบาดาล เป็นต้น
1.2.2 ส่วนภูมิภาค เช่น ศูนย์อนามัยที่ 1-13 สานักงานป้องกันและควบคุมโรค
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาค เป็นต้น
1.2.3 ระดับ จังหวัด เช่น ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น
1.2.4 ระดับอาเภอ เช่น สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เป็นต้น
มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
- ให้คาปรึกษา แนะนาแนวทางการดาเนินงาน
- ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและข้อมูล
- สนับสนุนด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์
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2. กระบวนการเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีขั้นตอนสาคัญดังนี้
2.1 ขั้นตอนการพัฒนา
2.1.1 การกาหนดนโยบาย/พันธกิจ
การเฝ้ าระวังกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพเป็นมาตรการส าคัญในการควบคุม
ปัญหามลพิษที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานจึงจาเป็นต้องกาหนดนโยบายในการดาเนินการ
เฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่
2.1.2 กาหนดทีมงานหรือผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารจาเป็นต้องกาหนดทีมงานหรือผู้รับผิดชอบการดาเนินงานเฝ้าระวังกิจการที่
เป็น อันตรายต่อสุขภาพที่ชั ดเจน เพื่อให้สามารถติดตามงาน กาหนดแผนงาน และพัฒนารูปแบบของการ
ดาเนิ น งานได้อย่ างต่อเนื่ อง โดยในการดาเนินงานเฝ้ าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพนั้น จะต้องมี
ผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน และควรมีการกาหนดหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานด้วย
2.1.3 การจัดทาฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการดาเนิ น งานเฝ้ าระวั ง กิจ การที่เ ป็ นอั นตรายต่อ สุ ขภาพ
จาเป็นต้องทาการสารวจข้อมูลทั่วไปและจานวนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ โดยจัดทาทะเบียนให้
เป็นระบบ และมีรายละเอียดข้อมูลที่สาคัญของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สาหรับเป็นฐานข้อมูลเพื่อ
รองรับการดาเนินงานเฝ้าระวัง
2.2 ขั้นตอนการเฝ้าระวัง
2.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดลาดับความสาคัญ
เมื่อดาเนินการสารวจข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่
แล้ว ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทาการจัดลาดับความสาคัญ
ของความเสี่ยงของแต่ละสถานประกอบกิจการ โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และระยะเวลาของการ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งการก่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และ
ปัญหาเหตุราคาญ
2.2.2 กาหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลังจากที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลาดับความสาคัญแล้ว ให้พิจารณากาหนด
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือการก่อ
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาเหตุราคาญ เพื่อวางแผนการเฝ้าระวังต่อไป
2.2.3 การรวบรวมข้อมูล
เจ้าหน้าที่ต้องทาการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่
ต้องการเฝ้าระวัง โดยอาจพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่เดิมหรือทาการสารวจใหม่ ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
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ข้อมูลสถานประกอบการ
- จัดทาทะเบียนสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยทาการสารวจ
ทุกกิจการที่เป็นปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานเบื้องต้นประกอบการดาเนินงาน
- รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานประกอบ
กิจการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
- ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น
- ข้อ มูล ทางเคมี เกี่ย วกั บสารมลพิษ อัน ตรายจากการได้รั บสาร ระดั บการได้รั บ
สารเคมีที่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย โดยสามารถสืบค้นจาก MSDS (Material Safety Data Sheet) หรือU.S.EPA หรือ
OSHA เป็นต้น
- ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล ได้แก่ การสารวจข้อมูลโดยวิธีการ Walk through survey
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถาม
- ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลด้านสุขภาพ
- ข้ อมู ล จากการสั มภาษณ์ ห รื อใช้ แบบสอบถามเกี่ ยวกั บประวั ติ การเจ็ บป่ วยของ
ประชาชน
- สอบถามข้อมูลจากสถานพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ข้อมูลอัตราการเจ็บป่วย ตาย
พิการ ของประชาชนในพื้นที่
2.2.4 การวิเคราะห์ แปรผลข้อมูล
การวิเคราะห์ แปรผลข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจหรือการรวบรวม
มาทาการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์แปรผลหรือประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ควรมีการประเมินความเสี่ยงต่อ สุขภาพ
เพื่อที่จะทาให้ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานหรือประชาชนอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม หรือมลพิษจากกระบวนการผลิต และสรุปผลข้อมูลการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อสรุป
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดมาตรการในการป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง หรือสิ่งคุกคามที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ มิให้เกิดอันตรายหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล อาจพิจารณาในประเด็นสาคัญๆ เช่น
- ความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้เห็นระดับอันตราย สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมกับ
ปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลที่นามาวิเคราะห์จะทาให้เห็นแนวโน้มของสภาพปัญหาในแต่ละช่วงเดือน/ปี
- ช่วงเวลาของการเกิดมลพิษ
- ความถี่ของการเกิดมลพิษ
- ความรุนแรงของการเกิดมลพิษในช่วงเวลาต่างๆ
- กลุ่มประชากรแยกตามช่วงอายุ เพศ กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจาตัวและอยู่ใน
พื้นที่ที่เกิดปัญหามลพิษ

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ห น้ า | 16

2.2.5 การรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ต้องทารายงานสรุปข้อมูลการเฝ้าระวัง
กิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพเสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยจั ด ท าเป็ น รู ป แบบรายงานพร้ อ มท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบ
2.2.6 การกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น
1) ประชาชน
- การอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการรู้สิทธิ ช่องทางร้องเรียน รวมทั้ง
การป้องกันตนเองเบื้องต้นจากมลพิษที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ว นบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาสาหรับแจกจ่ายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และมีการแนะนาวิธีการใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การควบคุมแหล่งกาเนิด/สถานประกอบการที่ก่อให้เกิดมลพิษ
- การกาหนดแผนการตรวจตราเป็ นระยะ หรื อการตรวจแนะน าสถาน
ประกอบกิจการในพื้นที่
- การปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบกิจการให้ได้มาตรฐาน
- การอบรมผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ให้มีความรู้ ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง
หรื อผลกระทบที่เ กิดจากการประกอบกิจการ และต้องกาหนดนโยบายการซ่อมบารุง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เครื่องจักรระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
3) การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการอบรมหรือ
ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานควบคุม กากับ หรือการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การพัฒนาระบบการรับแจ้งข้อร้องเรียนในหลายรูปแบบให้เพียงพอและครอบคลุม
- การผลิ ตสื่อข้อมูล ทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ให้ ความรู้ในการป้องกัน
ตัวเองและการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้ประกอบกิจการ
- การบังคับใช้กฎหมาย การออกกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรการด้าน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การจั ด เตรี ย มงบประมาณประจ าปี ใ ห้ เ พี ย งพอส าหรั บ รองรั บ การ
ดาเนินงานด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. ความถี่ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขึ้นอยู่กับประเด็นและความพร้อมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวัง เช่น
- แบบสารวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์สิ่ งคุกคามหรือปัจจัยเสี่ ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการ
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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5. ระบบการรายงานการเฝ้าระวัง
- แบบรายงานการเฝ้าระวัง
- รูปแบบ/วิธีการรายงานการเฝ้าระวัง
- ระบุความถี่ของรายงานข้อมูล
5.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
(6) การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เสนอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานหรือกิ จกรรมต่างๆทราบ เพื่อให้สามารถนาผลของ
การประเมิน มาใช้ในการวางแผนการดาเนินงานต่อไปได้ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ ผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงานหรือเจ้ าหน้า ที่
ผู้รับผิ ดชอบมีการปรับปรุงวิธีการดาเนิ นงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรื อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ย นแปลงไป ซึ่งในการติดตามและประเมินผลการจัดการกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพนั้น ควรมีแผนการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกข้อบัญญัติท้องถิ่ น
กระบวนการออกใบอนุ ญาต การจั ดทาฐานข้อมูล รวมถึงการเฝ้ าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ
เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ จะทาให้ ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาไปสู่การ
ปรั บ ปรุ งแนวทางการดาเนิ นงานที่เหมาะสม และควบคุมกระบวนการดาเนินงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย
รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการดาเนินงานควบคุมกากับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อปัญหาเหตุราคาญและปัญหา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพ
ของประชาชน
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6. คานิยาม
6.1 สถานประกอบกิจการ ในที่นี้ หมายถึง สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6.2 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 7 ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 กลุ่มกิจการ และมีทั้งหมด 141 ประเภท
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในทางวิชาการหมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือ
กรรมวิธีการผลิต ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทาให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางน้า ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความ
สั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า ฯลฯ ซึ่งในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ดาเนินกิจการ
ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการ มีการควบคุมปัญหามลพิษที่
เกิดจากสถานประกอบการ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
6.3 เหตุราคาญ หมายถึง เหตุราคาญ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุว่า
ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้อง
ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุราคาญ
(1) แหล่งน้า ทางระบายน้า ที่อาบน้า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้ า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน
ทาเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสาร
เป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
(3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบาย
อากาศ การระบายน้า การกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจาก
กลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4) การกระท าใดๆ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด กลิ่ น แสง รั ง สี เสี ย ง ความร้ อ น สิ่ ง มี พิ ษ ความ
สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6.4 ข้อกาหนดของท้องถิ่น หมายความว่า ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ ซึ่ งตราขึ้นโดย
ราชการส่วนท้องถิ่น
6.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
6.6 เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยาสาหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หั วหน้ าผู้ บริห ารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้ เป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นสาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
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6.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
6.8 อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health) หมายถึง การจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมที่
เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
6.9 อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการกับปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่อยู่ภายนอกตัวคน
และปัจจัยเกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการประเมินและการควบคุม
ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ามารถส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ การป้ อ งกั น โรคและการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทั้งนี้ไม่รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและไม่รวมถึงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และพันธุกรรม (WHO, 2014)
6.10 สิ่งคุกคาม ในที่นี้หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีและแอบแฝงอยู่ในการทางาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการผลิต ช่วงการผลิต และขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ รวมถึงการ
รับจ่าย การเก็บ การขนย้ายวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอันตราย วิธีการปฏิบัติงาน เครื่องจั กร หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และกิจกรรมหรือสภาพการณ์ต่างๆ ของการประกอบกิจการ
6.11 ความเสี่ยง (risk) เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นไปได้ที่สิ่งคุกคามจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
หรือเกิดการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน โดยที่ระดับของความเสี่ยงจะแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับ โอกาสที่สิ่งคุกคามจะทาให้เกิดอันตราย ความรุ นแรงของอันตรายที่จะเกิดขึ้น จานวนคนหรือ
ระยะเวลาที่อาจได้รับผลกระทบ
6.12 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการระบุถึงสิ่ งคุกคามสุขภาพ
ที่เกิดจากการทางานหรือการประกอบกิจการทุกขั้นตอนของการผลิต ประเมินระดับ ของความเสี่ยงที่พบ และ
พิจารณากาหนดอันดับมาตรการในการป้องกันควบคุมสิ่งคุกคาม มิให้เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ
และลดความเสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6.13 การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental health surveillance) หมายถึง
การจั ด เก็ บ รวบรวม จั ด หมวดหมู่ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โรคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ( Environmental
relateddisease) สิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental hazards)และการสัมผัสด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental exposures) และกระจายข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการอย่างทันท่วงที
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : การรับรองคุณภาพสถานประกอบกิจการ
(ร้านอาหาร/โรงอาหาร/สถานที่สะสมอาหาร/ตลาดสด/ตลาดนัด/แผงลอยจาหน่ายอาหาร)
งาน/กอง : งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหลักเมือง
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการ
จัดการสุขาภิบาลอาหาร ที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ
1.2 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
2. ขอบเขต
ครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานตั้งแต่การกาหนดผู้รับผิดชอบ การจัดทาทะเบียนฐานข้อมูล
สถานประกอบกิจการด้านอาหาร/ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร/การออกใบอนุญาต/การแจ้ง/การต่ออายุ
ใบอนุญาต การตรวจสุขลักษณะตามเกณฑ์/ข้อกาหนด การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร
การเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการ และสรุปผล/สถานการณ์การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อควบคุม จัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สถานที่ อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ ผู้สัมผัสอาหาร
สัตว์และแมลงนาโรคต่างๆ เพื่อให้อาหารมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิใน
การบริโภค และการเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพ
หมายเหตุ (เพิ่มเติม) :
การตรวจแนะนามี 2 ลักษณะ คือ
1. การรับรองสุขลักษณะเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาต/การแจ้ง/การต่อใบอนุญาต
2. การตรวจรับรองเพื่อเปรียบเทียบดาเนินคดีหรือเมื่อมีข้อร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนวิธีการในการตรวจสุขลักษณะ
สถานประกอบกิจการด้านอาหาร มี 3 วิธีการหลัก ๆ ดังนี้
1. ตรวจแนะนาตามแบบฟอร์มข้อมาตรฐานหรือข้อกาหนดตามกฎหมายหรือตามแบบตรวจ แนะนาทีก่ รมอนามัยกาหนด
2. ตรวจแนะนาตามขั้นตอนการปรุง/ผลิตอาหาร ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงประกอบ
การเสิร์ฟ และการจาหน่ายหรือจัดบริการแก่ผู้บริโภค
3. ตรวจแนะนาตามระบบหมวดหมู่ของส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรุงอาหาร ได้แก่ สถานที่ /โครงสร้าง
วัตถุดิบ/อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ สัตว์แมลงนาโรค และผู้สัมผัสอาหาร
สรุปผลการตรวจประเมิน และการให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุง หากมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนให้ใช้ความเห็น ของ
คณะกรรมการเป็นข้อยุติ
กระบวนการรับรองด้านสุขาภิบาลอาหารแบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่
1. สถานที่จาหน่ายและสะสมอาหาร (ร้านอาหาร, โรงอาหาร, สถานที่สะสมอาหาร)
2. ตลาด (ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึง ตลาดสด, ตลาดประเภทที่ 2 หมายถึง ตลาดนัด)
3. การจาหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (แผงลอยจาหน่ายอาหาร)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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4. แผนภูมิการทางาน
ขั้นตอน

ผังกระบวนการ

ระยะเตรียมการ
1.

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

7 วัน

1. มีความรู้ด้าน
สาธารณสุข (อนามัย
สิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
อาหาร) หรือผ่านการ
อบรมด้านสุขาภิบาล
อาหาร เช่น หลักสูตรFSI
หรือ BFSI หรือมี
ประสบการณ์ในการ
ทางาน อย่างน้อย 1 ปี

คาสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
คุณภาพงานและ
คณะทางานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

30 วัน

มีทะเบียนข้อมูลสถาน
ประกอบกิจการด้าน
อาหาร/ที่ถกู ต้อง
ตรวจสอบได้ และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ โดยมีข้อมูล
- ชื่อ/ที่อยู่สถาน
ประกอบกิจการ/
ผู้ประกอบกิจการ/
ผู้สัมผัสอาหาร
- การขออนุญาต/
การแจ้ง/การต่ออายุ
- รายละเอียดการตรวจ
สุขลักษณะสถานประกอบ
กิจการ

1. มีฐานข้อมูลทะเบียน
สถานประกอบกิจการ
จาแนกตามประเภทเป็น
หมวดหมู่ เป็นระบบโดย
- จัดทาเป็นแฟ้มข้อมูล
- จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบและ
คณะทางานที่ได้รับ
มอบหมาย

กาหนดผู้รับผิดชอบ

ระยะดาเนินการ
2.

สารวจ จัดทาฐานข้อมูล และวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอน

ผังกระบวนการ

3.

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน
45 วัน

ตรวจการอนุญาต/การแจ้ง
ประกอบกิจการ

การออก
ใบอนุญา
ตการแจ้ง
ประกอบ
กิจการ

ตรวจสุขลักษณะ
สถานประกอบ
กิจการตามเกณฑ์

แก้ไข

ถูก
สุขลักษณะ

ไม่ถูก
สุขลักษณะ

ให้
คาแนะ
นาเพื่อ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

1. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เรื่อง การตรวจ
อนุญาต/การแจ้งประกอบ
กิจการมีการตรวจสอบการ
ออก และบังคับใช้อย่าง
ถูกต้อง และทันสมัย
ครอบคลุมทุกสถาน
ประกอบกิจการ
2. ตรวจสุขลักษณะตาม
แบบฟอร์มมาตรฐานหรือ
ข้อกาหนดตามกฎหมาย
หรือตามแบบตรวจแนะนา
ที่กรมอนามัยกาหนด
3. สถานประกอบกิจการ
ได้รับการตรวจและมี
สุขลักษณะถูกต้องก่อน
ดาเนินการออกใบอนุญาต
หรือการแจ้งหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต

1. มีเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง
การตรวจอนุญาต/การ
แจ้งประกอบกิจการ
2. มีเอกสารการตรวจ
สุขลักษณะตาม
แบบฟอร์มมาตรฐาน
หรือข้อกาหนดตาม
กฎหมายหรือตามแบบ
ตรวจแนะนาทีก่ รม
อนามัยกาหนด
3. มีทะเบียนสถาน
ประกอบกิจการที่ขอ
อนุญาตหรือการแจ้ง
หรือต่ออายุใบอนุญาตมี
ข้อมูลการตรวจ
สุขลักษณะ
- จัดทาเป็นแฟ้มข้อมูล
- จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบและ
คณะทางานที่
ได้รับมอบหมาย

ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัส
อาหาร มีความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารตาม
หลักสูตรการสุขาภิบาล
ของกรมอนามัยและมีบัตร
ประจาตัวผู้สัมผัสอาหาร/
ประกาศนียบัตร

1. มีแผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบและ
อบรมผู้ประกอบกิจการ/ คณะทางานที่
ผู้สัมผัสอาหาร
ได้รับมอบหมาย
2. มีการอบรมผู้
ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัส
อาหาร อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
3. มีทะเบียนผู้ประกอบ
กิจการ/ผู้สัมผัสอาหารที่
ผ่านการอบรมตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมอนามัย
กาหนด

ออกใบอนุญาตและการแจ้ง
(รายใหม่)/ต่ออายุใบอนุญาตรายปี

4.

15 วัน
การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบกิจการ/
ผู้สัมผัสอาหาร
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ขั้นตอน

ผังกระบวนการ

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
5.

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

60 วัน

1. สุ่มตรวจเฝ้าระวังด้าน
สุขาภิบาลอาหารตาม
สถานการณ์ของโรคติดต่อจาก
อาหารและน้าเป็นสื่อ หรือตาม
นโยบาย เป้าหมายการ
ดาเนินงานในท้องถิ่น
2. สุ่มประเมินสถานประกอบ
กิจการที่ได้รับการออก
ใบอนุญาตหรือการแจ้งจาก
ทะเบียนที่มีเพื่อตรวจสอบการ
รักษาสภาพ/มาตรฐาน
3. มีช่องทางการสื่อสารความ
เสี่ยงด้านสุขาภิบาลอาหาร
4. มีการจัดทาสรุปและ
เผยแพร่รายงานสถานการณ์
การเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินด้าน
สุขาภิบาลอาหาร

1. มีข้อมูลสถานการณ์
ของโรคติดต่อจากอาหาร
และน้าเป็นสื่อที่เป็น
ปัจจุบัน
2. มีหลักฐานการเฝ้า
ระวัง/สุ่มประเมินสถาน
ประกอบกิจการอาหารที่
ได้รับการออกใบอนุญาต
หรือการแจ้งจากทะเบียน
ที่มีเพื่อตรวจสอบการ
รักษาสภาพ/มาตรฐาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. มีแผนการสื่อสารความ
เสี่ยง/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/เตือนภัย
ด้านการบริโภคอาหาร
3. มีการเผยแพร่รายงาน
สถานการณ์การเฝ้าระวัง/
สุ่มประเมินด้านสุขาภิบาล
อาหาร อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

ผู้รับผิดชอบและ
คณะทางานที่
ได้รับมอบหมาย

20

สามารถจัดการข้อร้องเรียน
และเหตุราคาญตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นการออกคาสั่งตาม
ปกครองและเปรียบเทียบปรับ
และดาเนินคดี

1. มีช่องทางการจัดการ
ข้อร้องเรียน/เหตุราคาญ
2. มีมาตรการป้องกัน
การจัดการข้อร้องเรียน/
เหตุราคาญ

ผู้รับผิดชอบและ
คณะทางานที่
ได้รับมอบหมาย

1. มีการสรุปผล/สถานการณ์
การดาเนินงานด้านสุขาภิบาล
อาหาร และจัดทาข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารต่อผู้บริหาร

1. มีรายงานสรุปผล/
สถานการณ์การ
ดาเนินงานฯและแฟ้ม
รวบรวมผลงานปีละ 1
ครั้ง
2. เอกสารข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารต่อ
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบและ
คณะทางานที่
ได้รับมอบหมาย

การเฝ้าระวัง/สุ่มประเมิน
สถานประกอบกิจการ

6.

การจัดการข้อ
ร้องเรียน/เหตุราคาญ

7.

ตามข้อ
บัญญัติ
ท้องถิ่น

30
สรุปผล/สถานการณ์
การดาเนินงาน

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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5. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ระยะเตรียมการ
(1) กาหนดผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงาน กาหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัย
สิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาลอาหาร) หรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น
หลักสูตร Food Sanitation Inspector:FSI, Basic Food Sanitation Inspector:BFSI หรือหลักสูตรทางด้าน
อาหารปลอดภัยอื่น ๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบอาจเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรืออาจเป็นเจ้าพนักงานอื่นที่กฎหมายได้กาหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจตรา
แนะนา ควบคุม สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เพื่อให้มีการดาเนินงานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
โดย มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานฯ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการ
จัดการด้าน สุขาภิบาลอาหาร
5.2 ระยะการดาเนินการ
(2) สารวจ จัดทาฐานข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูลสถานประกอบกิจการด้าน
อาหาร/ ผู้ประกอบกิจการ/ ผู้สัมผัสอาหาร
ผู้รับผิดชอบและคณะทางานที่ได้รับมอบหมาย สารวจข้อมูลเพื่อรวบรวมจัดทาฐานข้อมูล
สถานประกอบกิจการ/ทะเบียนผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
และ ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นปั จจุบัน ควรจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และ/หรือจัดทาเป็นแฟ้มข้อมูล
ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลที่สาคัญ คือ ชื่อ ที่อยู่หรือที่ตั้ง เจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการ ประเภทกิจการ เอกสาร
การอนุญาตหรือใบรับแจ้ง วันที่อนุญาต วันที่ครบกาหนดต่อใบอนุญาต จานวนผู้สัมผัสอาหาร ประวัติการเข้า
รับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร การตรวจติดตามต่ออายุใบอนุญาต/ใบแจ้ง การผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ เป็นต้น
(3) การออกใบอนุญาตและการแจ้งประกอบกิจการ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบและคณะทางานที่ ได้รั บมอบหมาย ต้อ งมี การตรวจสอบการออกข้ อกาหนด
ท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติว่า มีการบัง คับใช้หรือมีความถูกต้องทันสมัยหรือไม่ โดยที่สถานประกอบกิจการที่
ขออนุ ญาตหรือการแจ้งนั้น ต้องได้รั บการตรวจสุ ขลักษณะสถานประกอบกิจการตามเกณฑ์ /ข้อกาหนด
จากเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อดาเนินการถูกต้องตามเกณฑ์/ข้อกาหนด จึงออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
หรือต่ออายุใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบกิจการ
การตรวจสุขลักษณะสถานประกอบกิจการ สามารถจาแนกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การรับรองสุขลักษณะเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาต/การแจ้ง/การต่อใบอนุญาต
2. การตรวจรับรองเพื่อเปรียบเทียบดาเนินคดีหรือเมื่อมีข้อร้องเรียน ซึ่งต้องเป็นผู้ตรวจที่มี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กรณี ต รวจสุ ข ลั ก ษณะสถานประกอบกิ จ การแล้ ว ไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและ
คณะทางานที่ได้รับมอบหมายต้องให้คาแนะนาผู้ประกอบกิจการด้านอาหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกสุขลักษณะ
ภายใน ระยะเวลาที่กาหนด และมีการติดตามผลการดาเนินการปรับปรุงในภายหลัง โดยใช้แบบบันทึก 3 ตอน
หรื อ หนั ง สื อราชการส่ ว นท้อ งถิ่น หรื อแบบบัน ทึกข้อแนะนาอื่ น ๆ หรือตามแบบฟอร์ มการตรวจแนะน า
ของกรมอนามัย
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เอกสารการตรวจแนะนาสถานประกอบกิจการ (ในกรณีมีการประกาศ/กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้
ยึดตามเกณฑ์ข้อกาหนดในกฏกระทรวงเป็นหลัก ) แบบตรวจแนะนาสถานประกอบกิจการแต่ละประเภท
และเกณฑ์การรับรองเบื้องต้น ได้แก่
1. ร้านอาหาร : ใช้แบบตรวจร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน 15 ข้อ และมีการทดสอบความสะอาด
ด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จานวน 10 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวอย่างอาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะ
อุปกรณ์ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง
2. โรงอาหาร : ใช้แบบตรวจโรงอาหาร 30 ข้อ และกรณีที่โรงอาหารมีร้านจาหน่ายย่อยหลายร้าน
ให้ทาการสารวจแล้วสรุปลงในแบบผลการสารวจโรงอาหาร (จาแนกตามร้านย่อย) โดยทุกร้านต้องได้
มาตรฐานครบ ตามเกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน ถ้ามีร้านใดร้านหนึ่งไม่ได้มาตรฐาน ให้ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐาน
ในข้อนั้น การประเมินผลใช้แบบสารวจฯ 1 ชุด สาหรับโรงอาหาร 1 แห่ง
3. มินิมาร์ทและซูเปอร์มาร์เก็ต : ใช้แบบตรวจมินิมาร์ท และซูเปอร์มาร์เก็ต
4. ตลาดประเภทที่ 1 หรือตลาดสด : ใช้แบบตรวจตลาดสด ตล1. เก็บและทดสอบตัวอย่างอาหาร
เพื่อ วิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีอย่างง่าย จานวน 5 ชนิด ได้แก่ สารฟอร์มาลีน สารกันรา สารบอแรกซ์
สารฟอก ขาว และสารฆ่าแมลง
5. ตลาดประเภทที่ 2 หรือตลาดนัด : ใช้แบบตรวจตลาดนัด ตล2. เก็บและทดสอบตัวอย่างอาหาร
เพื่อ วิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีอย่างง่าย จานวน 4 ชนิด ได้แก่ สารฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์
และสาร ฟอกขาว
6. แผงลอยจาหน่ายอาหาร : ใช้แบบตรวจแผงลอย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ และมีการทดสอบ
การ ปนเปื้อนจุลินทรีย์ด้วยชุดทดสอบโคลีฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย (SI-2) จานวน 10 ตัวอย่าง ประกอบด้วย
ตัวอย่าง อาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะอุปกรณ์ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง
ผู้รับผิดชอบและคณะทางานที่ได้รับมอบหมาย ต้องออกเอกสารการรับรองตามเงื่อนไขของการรับรอง
ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินรับรองคุณภาพฯ หรือ สาเนาแบบตรวจแนะนา หรือ
ใบอนุญาต หรือรับรองการแจ้ง/ใบประกาศนียบัตรรับรอง/ป้ายสัญลักษณ์/เครื่องหมายที่หน่วยงานราชการหรือ
ท้องถิ่นกาหนดโดยจัดทาทะเบียนการอนุญาต/การแจ้งหรือการรับรองตามระบบงานทะเบียนที่ส่วนราชการ
กาหนดเป็นแฟ้มข้อมูลแยกหมวดหมู่หรือจัดทาเป็นระบบฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์
(4) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร
การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร เป็นการดาเนินงานที่ต้องมีการจัดการและควบคุมปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสถานที่ อาหาร ภาชนะอุปกรณ์ สัตว์และแมลงนาโรค และผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุที่
จะทาให้ อาหารไม่ส ะอาด โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีแผนงาน/โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ ประกอบกิจการ/
ผู้สัมผัส อาหาร และจั ดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้ ประกอบกิจการ/ผู้สั มผัส อาหารมีความรู้
ด้านสุขาภิบาล อาหาร อาหารปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนผู้ประกอบกิจการ/
ผู้สัมผัสอาหารที่ผ่าน การประเมินผลการอบรม และสรุปเป็นรายงานเสนอผู้บริหารหน่วยงาน
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5.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
(5) การเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการ
การเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการ เป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ทั้งยังควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ โดยตรงในการดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่น จึงต้องทาหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ด้วย ซึ่งการดาเนินการมีดังนี้
1. การสุ่มตรวจเฝ้าระวัง โดยกาหนดประเด็นด้านสุขาภิบาลอาหารที่จะเฝ้ าระวังตาม สถานการณ์
ของโรคติดต่อจากอาหารและน้าเป็นสื่อ หรือตามนโยบาย เป้าหมายการดาเนินงานในท้องถิ่น เช่น การสุ่มเฝ้า
ระวังอาหาร ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร ความสะอาดของสถานประกอบกิจการ การเฝ้าระวังอาหารสะอาด
ในโรงเรี ยน เป็น ต้น วางแผนการดาเนินการ/การสุ่มตัว อย่างต้องกาหนดเป้ าหมาย/นิยามให้ ชัดเจน
เตรียม เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่าง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสถานการณ์ตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้ าระวัง อาจเป็นรายเดือนหรือรายปี
ตามลักษณะ ของการออกแบบระบบเฝ้าระวัง รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น กรณีพบ
ปัญหามือผู้สัมผัสอาหารไม่สะอาดจากการใช้ชุดทดสอบ SI-2 ที่ให้ผลบวก ต้องให้คาแนะนาวิธีการล้างมือ
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง วางแผนการสุ่มประเมินสถานประกอบกิจการที่ได้รับ
การออกใบอนุญาตหรือการแจ้งจากทะเบียนที่มี เพื่อตรวจสอบการรักษาสภาพ/มาตรฐานของสถานประกอบกิจการ
รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมร้อยละ 30 ของสถาน
ประกอบกิจการที่อนุญาตหรือแจ้ง
3. การสื่อสารความเสี่ยง/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /เตือนภัยด้านการบริโภคอาหาร จากช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการร้องเรียน เมื่อมีประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิสุขภาพของ
ประชาชนจากการบริโภคอาหาร จากการใช้บริการสถานประกอบกิจการ ต้องนาประเด็นดังกล่าวมาจัดทาแผน
ประชุมผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านอาหาร ประชุมชมรมผู้ประกอบกิจการด้าน
อาหาร เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนการสื่อสารความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขปัญหา
4. จัดทาสรุปรายงานสถานการณ์เฝ้าระวัง/สุ่มประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมป้องกันด้านสุขาภิบาลอาหารต่อไป
(6) การจัดการข้อร้องเรียน/เหตุราคาญ
ผู้รับผิดชอบและคณะทางานที่ได้รับมอบหมายและผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดการข้อร้องเรียน/เหตุราคาญ
โดยมีมาตรการป้องกัน หรือมีช่องทางการจัดการข้อร้องเรียน/เหตุราคาญ
(7) สรุปผล/สถานการณ์การดาเนินงาน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและคณะท างานที่ไ ด้ รั บ มอบหมาย จั ด ท ารายงานสรุ ปผล/สถานการณ์ ก าร
ดาเนิน งานด้านสุ ขาภิบ าลอาหารตลอดทั้งปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล สถานประกอบกิจการ/
ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร การอนุญาต/การแจ้ง/การต่ออายุใบอนุญาต การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
กิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร การเฝ้าระวัง/สุ่มประเมินสถานประกอบกิจการ การจัดการข้อร้องเรียน เหตุราคาญ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งควรดาเนินการจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานสรุปผล/สถานการณ์
การดาเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะด้านสุขาภิบาลอาหารเสนอ
ต่อผู้บริหาร
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7. คานิยาม
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อทาให้อาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ
และสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตราย หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อการเจริญของร่างกาย สุขภาพอนามัย และ
การดารงชีวิตของผู้บริโภค
การจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาด ปลอดภัย ทาได้โดยการจัดการและควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ทาให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค การควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมปรุงประกอบการ
บริการ อาหารมี 5 ปัจจัย คือ
1. ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้เตรียม ปรุง และให้บริการอาหาร
2. อาหาร ได้แก่ การเลือกซื้อ การปรุง การเก็บ อาหาร น้าแข็ง น้าดื่ม และสารปรุงแต่ง
อาหาร ที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน
3. ภาชนะอุปกรณ์ ได้แก่ การเลือกใช้ การล้าง และการเก็บที่ถูกวิธี
4. สถานที่ ได้แก่ สถานที่ปรุง ประกอบ และจาหน่าย/บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
5. สัตว์แมลงนาโรค ได้แก่ การควบคุมป้องกันสัตว์แมลงนาโรคในบริเวณที่เตรียม ปรุง และ
ให้บริการอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
ระบบการจั ด การสุ ข าภิ บาลอาหาร หมายถึ ง การจั ด การด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารที่ ป ระกอบด้ ว ย
กระบวนการรับรองสถานประกอบกิจการ กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร กระบวนการ ร้องเรียน
กระบวนการเฝ้าระวัง และกระบวนการสื่อสารสาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร
สถานประกอบกิจการ หมายถึง ร้านอาหาร แผงลอยจาหน่ายอาหารทั่วไป แผงลอยจาหน่ายอาหารใน
ตลาด ตลาดทุกประเภท โรงอาหารในหน่วยงานต่าง ๆ สถานที่สะสมอาหาร
สถานที่จาหน่ายอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้
เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสาเร็จ และจาหน่ายให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโ ภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การจาหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณที่นั่งรับประทานหรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม ได้แก่ ร้านอาหาร ภัตตาคาร สวน
อาหารร้านอาหารในส่วนราชการสถานที่ศึกษา
ร้านจาหน่ายอาหาร หมายถึง อาคารที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสาเร็จ และ
จาหน่าย ให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ซึ่งครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม และ
ศูนย์อาหาร บางครั้งอาจใช้คาว่าร้านอาหาร
โรงอาหาร หมายถึง สถานที่ปรุงประกอบอาหารและให้บริการกับสมาชิกในองค์กร เช่น หน่วยงาน
โรงงาน บริษัท โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีผู้บริโภคเป็นจานวนมาก
โรงอาหารของสถาบัน หมายถึง โรงอาหารในสถาบันการศึกษา และโรงอาหารทั่วไปตามหน่วยงาน ต่างๆ
เช่น โรงเรียน วิทยาลัย โรงงาน บริษัท ฯลฯ (ยกเว้นโรงครัวของโรงพยาบาล ซึ่งปรุงประกอบอาหารให้กับ ผู้ป่วย)
โรงครัวของโรงพยาบาล หมายถึง สถานที่ปรุง ประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่ง
จาแนก โรงพยาบาลออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงพยาบาลชุมชน มีจานวนเตียงพัก ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป และ
โรงพยาบาล ศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
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แผงลอยจ าหน่า ยอาหาร หมายถึง แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือ พาหนะอื่ นใดที่ขายอาหาร
เครื่องดื่ม น้าแข็งโดยตั้งประจาที่
สถานที่สะสมอาหาร หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือ บริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้
สาหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนาไปประกอบ
หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข สถานที่สะสมอาหารจะ
รวมถึง ยานพาหนะด้วย) ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชา
ซูเปอร์มาร์เก็ต หมายถึง สถานที่เก็บ เตรียม และจาหน่ายสินค้าต่าง ๆ ทั้งสินค้า อุปโภคและบริโภค
มี พื้นที่มาก มีการสะสมและจาหน่ายสินค้าในปริมาณมาก จาหน่ายสินค้าทั้งแบบขายส่งและขายปลีก มีการจัด
วาง สินค้าแยกตามประเภท เช่น อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ า เครื่องนอน ผู้บริโภคสามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้ หลากหลายชนิด โดยซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งที่มีขนาดใหญ่ อาจมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการ
จาหน่ายสินค้าในลักษณะอื่น เช่น ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านค้ารายย่อย
ร้านมินิมาร์ท หรือร้านสะดวกซื้อ หมายถึง สถานที่เก็บ เตรียม และจาหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้า
อุปโภคและบริโภค มีพื้นที่การสะสมและจาหน่ายสินค้าไม่มากนัก มีการสะสมและจาหน่ายสินค้าในปริมาณ
น้อย เป็นการจาหน่ายสินค้าในลักษณะการขายปลีก มักเป็นสินค้าจาเป็นที่ต้องการในปริมาณน้อย สะดวกซื้อ
มีการจัด วางสินค้าแยกตามประเภท เช่น อาหารพร้อมบริโภค เครื่องดื่ม กระดาษชาระ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ลูกค้าใช้เป็นที่ชุมนุม เพื่อจาหน่ายอาหารอันมีสภาพเป็นของสด
ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือสินค้าประเภทอื่น ทั้งที่จาหน่ายเป็นประจา หรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กาหนด
ซึ่งอาจเป็นตลาดที่มีโครงสร้างถาวร หรือไม่มีโครงสร้างถาวร
ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึง ตลาดที่มีโครงสร้างถาวร
ตลาดประเภทที่ 2 หมายถึง ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างถาวร ไม่มีโครงสร้างอาคาร ซึ่งมักเรียกว่าตลาดนัด
ที่มี การจาหน่ายเฉพาะบางวัน
ผู้ประกอบกิจการ หมายถึง เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ผู้ดูแลร้านอาหาร ผู้ดูแลกิจการ
ผู้สัมผัสอาหาร หมายถึง ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทา ประกอบ ปรุง บริการ รวมถึงกิจกรรมใดๆ
ที่มีการสัมผัสอาหารในขั้นตอนใด ๆ ก็ตามในกระบวนการเกี่ยวกับอาหาร เช่น เจ้าของกิจการ ผู้เตรียมอาหาร
ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้จาหน่ายอาหาร ผู้ทาความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ของร้านอาหาร และแผงลอยจาหน่ายอาหาร
อาหารปรุงสาเร็จ หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงประกอบพร้อมบริโภคได้ทันที
ราชการส่ว นท้ องถิ่น หมายถึง องค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด เทศบาล องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกาหนด
ข้อบัญญัติท้องถิ่น หมายถึง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือข้อบังคับซึ่งตราขึ้นหรือออกโดยราชการส่วนท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาหรับเขตกรุงเทพมหานคร นายกเมือง
พัทยาสาหรับเขตเมืองพัทยา นายกเทศมนตรีสาหรับในเขตเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับ เขตองค์การบริหารส่วนตาบล
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เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายถึง บุคคลซึ่งดารงตาแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
การขออนุญาต หมายถึง กิจการที่ผู้ดาเนินการจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนดาเนินงาน
หากยังไม่ได้รับอนุญาตยังไม่สามารถดาเนินการได้ ซึ่งได้แก่ ตลาด ร้านอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
แผงลอยจาหน่ายอาหารในที่ทางสาธารณะ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอื่น ๆ (แผงลอยจาหน่าย
อาหารในที่เอกชนเป็นสถานที่จาหน่ายอาหารที่ต้องแจ้งในหมวด 8)
การแจ้ง หมายถึง กิจการที่ผู้ดาเนินการจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อจะดาเนินกิจการ โดยไม่
ต้องขออนุญาตก่อนดาเนินงาน เพียงแต่แจ้งก็สามารถดาเนินกิจการได้ทันที ซึ่งได้แก่ ร้านอาหารพื้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร และแผงลอยจาหน่ายอาหารในที่เอกชน
เกณฑ์ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติที่ได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์จากนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ เช่น เกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย เป็นต้น
เกณฑ์การขออนุญาต/ การแจ้ง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติที่ได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น/ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ในการออกข้อกาหนดหรืออาจรวมทั้งข้อกาหนด
ขั้น พื้นฐานตามกฎหมาย ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์จึงอนุญาตหรือรับรองการแจ้งหรืออาจใช้เกณฑ์ตามมาตรฐาน/
ข้อกาหนดของกรมอนามัยเป็นเกณฑ์การขออนุญาต/การแจ้ง หรือใช้เกณฑ์การรับรองตามการรับรองต่าง ๆ
เช่น Clean Food Good Taste เป็นเกณฑ์การขอออนุญาต/แจ้ง
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : การจัดการเหตุราคาญ
งาน/กอง : งานควบคุมและจัดการคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหลักเมือง
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น เจ้ าพนั กงานสาธารณสุ ข และผู้ ซึ่ งได้ รั บการแต่ งตั้ งจากเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นากระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุราคาญ
ไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานอย่ างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
2.ขอบเขต
ครอบคลุมการดาเนินงานของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทางานหรือ
การมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการเหตุราคาญ การรับเรื่องร้องเรี ยน เรียบเรียง วิเคราะห์ แปรผล และติดตาม
กรณีเหตุราคาญ การออกคาแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขเหตุราคาญ การออกคาสั่งทางปกครองและแจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์
3. ผู้รับผิดชอบ
3.1 เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3.2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3.3 ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
4. แผนภูมิการปฏิบัติงาน
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

มีเหตุร้องเรียน

การทาระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน

มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

1 วัน

การกาหนดบทบาทความ
รับผิดชอบของคณะทางาน

มีคณะทางาน
จัดการ เหตุ
ราคาญ

ผู้บริหาร อปท.

1 วัน

บทบาทความรับผิดชอบ
ของคณะทางาน

มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และ
จัดทาระบบการ
รวบรวมข้อมูลและ
มีสถิติเหตุราคาญ

ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

การรับเรื่องร้องเรียน

เจ้าพนักงานพบเหตุ
ที่อาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ
การมอบหมายเจ้าหน้าที่
พิจารณาดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน
การแต่งตั้งคณะทางานหรือการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบจัดการเหตุราคาญ

2

ตัวชี้วัด
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ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

3

ตามหลักวิชา
มีเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงาน
การด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุข
และกฎหมาย
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
หรือมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

3 วัน

ตามหลักวิชา
- รายงานผล
เจ้าพนักงาน
การด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจวินิจฉัย
สาธารณสุข
และกฎหมาย
เหตุราคาญ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
- มีการ
หรือมอบหมายจาก
ดาเนินคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น

7-30 วัน

ตามหลักวิชา
การออก
เจ้าพนักงาน
การด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คาแนะนาให้
สาธารณสุข
และกฎหมาย
แก้ไขเหตุ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ราคาญ หรือมอบหมายจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เรียบเรียง วิเคราะห์
แปรผลและติดตาม
เป็นเหตุราคาญ

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน

4

ตัวชี้วัด

ไม่เป็นเหตุราคาญ
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ไม่เป็นกิจการ

เป็นกิจการ
มีใบอนุญาต

ไม่มีใบอนุญาต

ดาเนินคดี

ออกคาสั่งให้หยุด
ประกอบกิจการ
เพื่อระงับเหตุราคาญ
และแจ้งสิทธิ์การอุทรณ์

ออกคาแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขเหตุราคาญ

ติดตาม
ตรวจสอบ

แก้ไข

ไม่แก้ไข
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
ผ่าน
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
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ลาดับ

ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน

ผังกระบวนการ

7-30 วัน
ออกคาสั่งทางปกครอง และแจ้งสิทธิ์การอุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

- มีคาสั่งทาง เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ปกครอง
เหตุราคาญ
- มีการตรวจ
ติดตามการออก
คาสั่งทางปกครอง

ตรวจสอบติดตาม

ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง

ไม่ผ่าน

ปฏิบัติตามคาสั่ง

ตรวจสอบ
ผ่าน

ดาเนินคดี
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

5. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การแต่งตั้งคณะทางานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบเหตุราคาญ
เพื่อให้การดาเนินการจัดการเหตุราคาญ มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น ต้องกาหนดให้มีคณะทางานจัดการปัญหาเหตุราคาญ หรือการมอบหมายผู้รับผิดชอบเหตุ ราคาญ
ของหน่วยงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่
ส่ ง ผลอย่ า งชั ด เจน และมี ค วามครอบคลุ ม กั บ สภาพปั ญ หา อย่ างไรก็ ตามในกรณี ที่ ปั ญ หาเหตุ ราคาญนั้ น
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือยากต่อการจัดการแก้ไข สามารถแต่งตั้งคณะทางานประกอบด้วย
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทางาน เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาเหตุราคาญ
ในหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะทางานหรือผู้รับผิดชอบเหตุราคาญ ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1) การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้คาปรึกษา คาแนะนา
ทางวิชาการ รวมทั้งดาเนินการควบคุมปัญหา ในกรณีเกิดเหตุร้องเรียนในพื้นที่
2) การจั ด ทาระบบฐานข้ อมูลเหตุร าคาญ จัดท าระบบการรวบรวมข้ อมูล การรายงานผล
เกี่ยวกับเหตุราคาญ และนาข้อมูลมาจัดทาสถิติปัญหาเหตุราคาญ โดยต้องแยกรายละเอียดข้อมูลประเภท
เหตุราคาญ สภาพปัญหา แหล่งกาหนดปัญหา กลุ่มประชาชนที่เดือดร้อน โดยต้องแยกรายละเอียดข้อมูล
ประเภทเหตุราคาญ รวมทั้ง การจัดลาดับประเภทเหตุราคาญจากมากไปน้อย เพื่อสามารถนาข้อมูลมาทาการ
วิเคราะห์ และกาหนดรูปแบบการเฝ้าระวังปัญหาเหตุราคาญที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้
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ทั้ งนี้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบงานเหตุ ร าคาญ จะต้ องเป็ นผู้ ที่ มี ความรู้ ความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน
ในเรื่อง การควบคุมและจัดการปัญหาเหตุราคาญ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยเหตุราคาญ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีเหตุราคาญ เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ ต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการดาเนินการเป็นประจาและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ปัญหา
5.2 การรับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขเหตุราคาญ จะต้องจัดให้มี “ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาเหตุราคาญ” ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางในการรับแจ้งปัญหาและเหตุราคาญ โดยมีการกาหนด
เป็ น หน่ว ยงานหรื อสถานที่ที่ใช้เป็ นศูน ย์รับเรื่องร้องเรียน มีเจ้าหน้าที่ส าหรับรองรับงานรับเรื่องร้องเรียน
และมี ก ระบวนการท างานที่ ชั ด เจนอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประสานงาน การติ ด ตาม
การจัดเก็บข้อมูล การส่งต่อ การสั่งการให้มีการปฏิบัติหน้าที่และติดตามความเคลื่อนไหวการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาเหตุราคาญดังกล่าว
องค์ประกอบของระบบรับเรื่องร้องเรียน
1) มีการจัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร ติดต่อทางไปรษณีย์
ติดต่อผ่านคอมพิวเตอร์ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานสนทนา (Web board) เว็บไซต์ และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งการเปิดช่องทางดังกล่าวต้อ งสามารถใช้งานได้จริงและต้องชี้แจ้งหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยว่าสามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนด้วย
ช่องทางหรือวิธีการใดบ้าง
2) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน ด้วยการจัดโครงการตาแหน่งงานหรือการมอบหมายงาน
จากหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน สาหรับประชาชน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) มีกระบวนการหรือขั้น ตอนการทางานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยการจัดทาเป็นเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในลักษณะการจั ดอันดับ ก่อน-หลัง หรือลักษณะของแผนผั งขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อความสะดวกในการนาไปปฏิบัติใช้และช่วยให้การทางานเป็นไปในรูปแบบเดียวกันสาหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน
4) มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนในรูปแบบเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่
ที่สามารถสืบค้นได้สะดวก เพื่อสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปดาเนินการต่อได้ทันทีที่ต้องการ
5) มีเอกสารแบบฟอร์มการทางาน เช่น แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน สาหรับให้ผู้ร้องเรียน ได้
กรอกข้อมูลด้วยตนเอง หรือสาหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลกรณีติดต่อด้วยวาจา เป็นต้น
5.3 ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องที่ร้องเรียน
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบเหตุราคาญ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่ได้รับแจ้ง เช่น ชื่อ
ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน ประเด็นการร้องเรียน และข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน เป็นต้น เพื่อให้ได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนลงพื้นที่เพื่อทาการตรวจวินิจฉัยเหตุราคาญ หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เกิดเหตุทั้งสถานที่
ที่ถูกร้ องเรี ย น และผู้ ร้ องเรี ย น โดยใช้ห ลั กการทางวิ ช าการเทคโนโลยี และนาข้อมู ล มาท าการเรียบเรีย ง
วิเคราะห์ และแปรผลหาข้อมูล โดยเทียบเคียงตามกฎหมาย หรือมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เกีย่ วข้อง
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การสอบสวนเหตุราคาญ เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร
พยานวัตถุ และผลจากการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบความจริงในเรื่องเหตุร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม
และสามารถพิสูจน์ความจริงของเหตุ หรือที่มาของปัญหา รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งครอบคลุมการตรวจ
วินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดปัญหา การตั้ง และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการควบคุม
และป้องกันเหตุราคาญ ตลอดจนสรุปผล และเสนอแนะ แนวทางการควบคุม การป้องกันปัญหา รวมทั้ง การ
ดาเนิ นการต่างๆ ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนดาเนินการตามมาตรการควบคุมและ
ป้องกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบของการสอบสวนเหตุราคาญ ได้แก่
1) เจ้ า หน้ า ที่ แ ละที ม งานในการสอบสวนเหตุ ร าคาญต้ อ งมี ก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่และทีมงานที่เหมาะสม อาจพิจารณาจัดตั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วสอบสวนเหตุราคาญ (Special
Environmental Response Team) เพื่อให้ได้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
2) ขั้นตอนหรือแนวทาง การสอบสวนเหตุราคาญ ซึ่งโดยทั่วไปการสอบสวนเหตุราคาญมีวิธีการ
และแนวทางสรุปได้ ดังนี้
2.1 การระบุปัญหา หมายถึง การยืนยันการเกิดปัญหาเหตุราคาญ การตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ และเปรียบเทียบลักษณะการเกิดปัญหา เพื่อการเกิดเหตุจริง
2.2 บรรยายลักษณะการเกิดเหตุราคาญ หมายถึง การบรรยายการเกิดเหตุราคาญ ตามเวลา
สถานที่ และกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
- การบรรยายลักษณะการเกิดเหตุราคาญตามเวลา ประกอบด้วย การระบุเวลาที่เริ่มมี
การก่อเหตุราคาญ จนถึงเวลาสิ้นสุด
- การบรรยายลักษณะการเกิดเหตุราคาญตามสถานที่ ประกอบด้วย การสร้างแผนผัง
สถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนการสารวจสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทิศทางลม เป็นต้น
- การบรรยายลักษณะการเกิดโรคตามกลุ่มประชากร ประกอบด้วย ลักษณะอาการของ
การได้รับปัญหา อายุ เพศ ลักษณะการดารงชีวิตประจาวัน อาการ หรือภาวะเจ็บป่วย
2.3 การตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน เพื่ อ อธิ บ ายแหล่ ง ที่ ม าของเหตุ ร าคาญ ขอบเขตการได้ รั บ ปั ญ หา
และแนวทางการจัดการแก้ปัญหา ทั้งนี้ การทดลองสมมุติฐานเหล่านี้จะนาไปสู่มาตรการควบคุมและป้องกันการเกิด
เหตุราคาญในภายหลัง โดยทั่วไปแล้วแนวทางการควบคุมและป้องกันการเกิดเหตุราคาญ มีหลักการที่สาคัญ 2
ประการ ได้แก่ การควบคุมแหล่งที่มาของเหตุราคาญ และการควบคุมที่ทางผ่านของปัญหาสู่ประชาชน
2.4 การทดลองสมมติฐาน เพื่อหาข้อสรุปมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาเหตุราคาญ
โดยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อาจทาได้ด้วยการตรวจวัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และนาผลที่ได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกิดขึ้น จะทาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในภาพรวมได้
2.5 สรุ ป ผลการสอบสวนและแนวทางการควบคุ ม เหตุ ร าคาญ โดยอาจด าเนิ น การให้
ข้อแนะนาเบื้องต้น จนนาไปสู่การออกคาสั่งทางปกครองให้ผู้ก่อเหตุราคาญทาการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา
เหตุราคาญภายในระยะเวลาที่กาหนด
3) เครื่องมือสอบสวนเหตุราคาญ เป็นสิ่งที่ จาเป็นอย่างมากเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัว
ในการทางาน และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียประเด็นข้อมูล โดยเครื่องมือสอบสวนเหตุราคาญ ได้แก่
อุปกรณ์บันทึกเสียง สมุดบันทึกต่างๆ และแบบสอบสวนเหตุราคาญ
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นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่เกิด
เหตุราคาญในพื้นที่ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการสอบสวนเหตุราคาญ
เรียบร้อยแล้ว ในลาดับต่อไปเพื่อให้ผลการจัดการปัญหาเหตุราคาญมีความเชื่อถือ อ้ างอิงได้ตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ต้องสามารถทาการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามประเภทของปัญหา
มลพิษที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ จะทาให้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล จากทุกด้านที่มีการเก็บ
รวบรวมมา ทาให้เห็นถึงสภาพปัญหาได้อย่างชัดเจน และทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับประชาชน
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องมีความชานาญในการตรวจวิเคราะห์ เพื่อความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ
5.4 เรียบเรียง วิเคราะห์ แปรผล และติดตาม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นาข้อเท็จจริงต่างๆ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ทั้งข้อมู ลด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสภาพภูมิประเทศ พื้นที่ข้างเคียง และสภาพปัญหาโดยรอบทั้งภายในสถานที่ถูกร้องเรียน และบ้านเรือน
ผู้ร้องเรี ยน โดยมีการบั นทึกข้อมูลอย่างละเอียด หากมีการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์ ทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งศึ ก ษาการเก็ บ รั ก ษาสภาพตั ว อย่ า งอย่ า งดี จากนั้ น จึ ง น าข้ อ มู ล ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์
และแปรผลโดยเทียบเคียงตามมาตรฐานของกฎหมาย โดยต้องชี้ให้เห็นว่าเหตุร้องเรียนที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุ
ราคาญจริงหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาประเด็น ดังนี้
1) กรณีเหตุร้องเรียน ไม่เป็นเหตุราคาญ ให้ทาการยุติเรื่อง โดยประสานไปยังผู้ร้องเรียน เพื่อแจ้งผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่ทราบชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนที่แน่ชัด ให้ทาการประชาสัมพันธ์ผล
การตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เสีย งตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์
หรือหนังสือพิมพ์ชุมชน เป็นต้น
2) กรณีเหตุร้องเรียน เป็นเหตุราคาญ ให้พิจารณาว่า ผู้ก่อเหตุหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดเหตุราคาญนั้น
เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือกิจการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่ ดังนี้
กรณีที่ 1 เป็นเหตุราคาญที่ไม่ได้เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือกิจการอื่นตาม
กฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่ออกคาแนะนา ตามแบบตัวอย่างตรวจแนะนาของเจ้าพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (แบบตรวจแนะนาของเจ้าพนักงาน) เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุง
แก้ไขปั ญหาเหตุราคาญ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ดาเนินการออกคาสั่ งทางปกครอง เพื่อให้ผู้ ก่อเหตุ
ราคาญดาเนินการแก้ไขปัญหาเหตุราคาญ ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้ทาการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามคาสั่ งของผู้ ก่อเหตุด้วย กล่าวคือ หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคาสั่งทางปกครอง และสามารถแก้ไขปัญหา
เหตุราคาญได้ ให้ ทาการยุ ติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน และหากไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ ผู้ ร้องเรียน ให้ทาการประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ และหากผู้ก่อเหตุ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ทางปกครอง หรื อ ปฏิ บั ติ แ ต่ ยั ง คงปั ญ หาเหตุ ร าคาญอยู่ จะต้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น คดี
ตามกฎหมายต่อไป
กรณี ที่ 2 เป็น เหตุร าคาญที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพ หรือกิจการอื่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า กิจการฯ ที่ก่อเหตุดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการ หรือไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ดังนี้
- กรณีผู้ก่อเหตุไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ถือเป็นความผิดสาเร็จ ให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ดาเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้ หรืออาจออกคาสั่งทางปกครองให้ผู้ดาเนินกิจการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อระงับเหตุราคาญ ที่สามารถกระทาได้เช่นกัน
- กรณีผู้ ก่อเหตุได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ ดาเนินการออก
คาแนะนา ตามแบบตัวอย่างตรวจแนะนาของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อให้
ผู้ก่อเหตุแก้ไขปัญหาเหตุราคาญ ภายในระยะเวลากาหนด มีรายละเอียด ดังนี้
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ก. หากผู้ก่อเหตุดาเนินการแก้ไขปัญหาเหตุราคาญ ตามคาแนะนา ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข หากปรับปรุงแก้ไขถูกต้อง เหตุราคาญนั้นๆยุติ ให้ทาการ
ยุติเรื่อง แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องเรียน ให้ทาการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ หากปรับปรุงไม่ถูกต้องให้
เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งทางปกครอง เพื่อให้ผู้ก่อเหตุทาการปรับปรุง แก้ไขปัญหาเหตุราคาญภายในระยะเวลาที่
กาหนด เมื่อผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ดาเนินการตรวจติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตาม
คาสั่ง และทาให้เหตุราคาญยุติ ให้ทาการยุติเรื่อง แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องเรียน ให้
ทาการประชาสัมพัน ธ์ผ ลการดาเนิน การแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อประชาสั มพันธ์
ประเภทต่างๆ แต่หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติไม่ผ่านตามคาสั่งกาหนด และเหตุราคาญยังไม่ยุติ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินคดี
กับผู้ก่อเหตุได้ตามกฎหมาย
ข. หากผู้ก่อเหตุไม่ดาเนินการแก้ไขเหตุราคาญ ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้เจ้าหน้าที่ออกคาสั่งทางปกครอง เพื่อให้ปรับปรุง แก้ไขปัญหา เมื่อผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคาสั่ง ทาให้เหตุราคาญนั้นๆยุติให้ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน
กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องเรียน ให้ทาการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป
โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ แต่หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติไม่ผ่านตามคาสั่ งกาหนด และเหตุราคาญ
ยังไม่ยุติ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้ตามกฎหมาย
เมื่อเจ้าหน้าที่ทาการเก็บข้อมูลในพื้นที่ก่อเหตุจนครบถ้วน และถูกต้องแล้ว ให้ทาการสรุปและ
แปรผลข้อมูลโดยทันที โดยมีแนวทางการเขียนรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
1) ต้นเรื่อง เป็นการเขียนรายละเอียด ที่มาของหนังสือร้องเรียน ทั้งนี้ มาจากประชาชนทั่วไป
และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น การเขี ย นรายละเอี ย ดการลงพื้ น ที่ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของเจ้ า หน้ า ที่
หน่วยงาน วันที่ตรวจวัด โดยในข้อเท็จจริงจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น
- ข้อมูลของผู้ร้องเรียน โดยแสดงรายละเอียดของชื่อ นามสกุล (กรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งและยินยอม
ให้บันทึกชื่อ-นามสกุลจริง) เลขที่บ้าน ลักษณะโดยทั่วไป สถานที่พักอาศัย พื้นที่บริเวณโดยรอบบ้าน ลักษณะ
และผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ช่วงเวลาการเกิดปัญหา โดยให้เขียนรายละเอียดข้อมูลจากการ
สอบถามประชาชนอื่นที่อาศัยอยู่ข้างเคียงด้วย
- ข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน โดยแสดงรายละเอียดของชื่อสถานประกอบการ ชื่อ -สกุล เจ้าของหรือ
ผู้ ประกอบการ ใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่ าด้ วยการสาธารณสุ ข และใบอนุ ญาตอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง (ถ้ ามี ) เลขที่ ตั้ ง
และลักษณะโครงสร้าง รูปแบบทั่วไปของสถานประกอบการ รายละเอียดกระบวนการผลิต ประเภท ชนิด
จ านวนของเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ จ านวนพนั กงาน วั น เวลาประกอบการ และข้ อ บกพร่ อ ง หรื อบริ เ วณที่ เ ป็ น
แหล่งกาเนิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
- ข้อมูลการตรวจวัด ทางวิทยาศาสตร์ โดยแสดงรายละเอียด ชนิด ยี่ห้อ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจวัด บริเวณที่ทาการติดตั้งเครื่องมือ หากเป็นลักษณะการเก็บตัวอย่างแบบคัดกรองเบื้องต้น ต้องเขียน
แสดงให้ชัดเจน และผลที่ได้จ ากการตรวจวัด ทั้งบริเวณบ้านผู้ถูกร้องเรียน และภายในสถานประกอบการ
โดยอาจจัดแสดงในรูปแบบตารางเปรียบเทียบข้อมูล และมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้เห็นชัดเจน ในหัวข้อข้อมูลการ
ตรวจวัดนี้ เจ้าหน้าที่ต้องระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด และมาตรฐานที่ใช้ในการแปรผลไว้แนบท้าย
ตารางแสดงผลด้วยทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ ต้องสรุปให้ชัดเจนว่าผลที่ได้มีค่าเกินมาตรฐานที่กาหนด และถือเป็น
เหตุราคาญตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความน่าเชื่อถือ
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3) ข้อพิจ ารณาและเสนอแนะ จะแสดงรายละเอียด ผลสรุปในภาพรวม โดยเจ้าหน้าที่ต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลสภาพแวดล้อม ข้อบกพร่อง หรือจุดก่อมลพิษที่ตรวจพบในสถานประกอบการ กับผลตรวจวัดที่
ได้ เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ต้องนาเสนอข้อแนะนา หรือแนวทางให้กับผู้ก่อเหตุหรือ
ผู้ประกอบการในพื้นที่เกิดเหตุ สาหรับที่เป็นแนวทางให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง อันเป็นการระงับ
เหตุร้องเรียน และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
4) เอกสารแนบท้าย ในการสรุปและแปรผล ต้องมีการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการ
รายงานผลด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และเห็นภาพรวมของการดาเนินการ ประกอบด้วย หนังสือร้องเรีย น
ต้นเรื่อง แผนผังของบริเวณที่เกิดเหตุร้องเรียน แผนผังจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด ภาพถ่ายขณะปฏิบัติงาน
แบบรายงานผลการตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (ถ้ า มี ) ข้ อ มู ล ชนิ ด อั น ตรายของสารเคมี ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการการผลิตและส่งผลกระทบทาให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. นิยาม
6.1 เหตุราคาญ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนผู้อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทา ดังต่อไปนี้
1) แหล่งน้า ทางระบายน้า ที่อาบน้า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทาเลไม่
เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละออง เป็น
พิษ หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2) การเลี้ยงสัตว์ ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมี จานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงาน หรือสถานที่ประกอบกิจการใด ไม่มีการระบายอากาศ
การระบายน้า การกาจัดปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมี การระบายอากาศแต่ไม่มีการควบคุมให้
ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4) การกระทาใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน
ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6.2 ผู้ก่อเหตุ หมายถึง บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือสถานประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นสาเหตุของปัญหาเหตุ
ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6.3 สถานประกอบกิ จ การ หมายถึง กิจการที่ เป็นอั นตรายต่อ สุ ขภาพ ตามพระราชบัญญั ติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
6.4 สอบสวนปั ญ หาเหตุ ร าคาญ หมายถึ ง การรวบรวมพยานหลั ก ฐานทุ ก ชนิ ด พยานเอกสาร
พยานวัตถุ และผลจากการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ท ราบความจริงในเรื่องร้องเรียนในภาพรวม และสามารถ
พิสูจน์ความจริงของเหตุหรือที่มาของปัญหา รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ
6.5 การจัดการเหตุราคาญ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการจัดการปัญหาเหตุ
ราคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
6.6 การรับเรื่องร้องเรี ยนปัญหาเหตุร าคาญ หมายถึง การเปิดช่องทางในการรับแจ้งปัญหาเหตุ
ราคาญ โดยมีการกาหนดเป็นหน่วยงานหรือสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีเจ้าหน้าที่สาหรับรองรับ
งานรับ เรื่ องร้ องเรี ย น และมีกระบวนการทางานที่ ชัดเจนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ประสานงาน ติดตามความเคลื่อนไหวการดาเนินการแก้ไขปัญหาเหตุราคาญ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป
งาน/กอง : งานรักษาความสะอาด เทศบาลตาบลหลักเมือง
1. บทนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการจัดทา บารุงรักษา และให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งต่อมาได้มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากส่วนราชการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดาเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการว่า “ประชาชนจะต้องได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม
และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมดาเนินงานและติดตามตรวจสอบ”
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหา
ไม่สามารถจัดหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริการจัดการที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแย้งในการดาเนินการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล จาเป็นจะต้อง
ได้รับการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยกฎหมายได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดังนี้
พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดการ
ระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย”
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทา ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและสาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล”
2. วัตถุประสงค์
การจัดทาคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหลักเมือง มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การทางานของงานกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกาหนดเวลา มีการทางานที่
ปลอดภัย บรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ และเพื่อบริหารจัดการขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ขอบเขตของกระบวนการ
กระบวนการจั ดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย มีขอบเขตการดาเนินงานตั้งแต่การวางแผน
การปฏิ บั ติ ง าน การจั ด เก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการเก็ บ ขนมู ล ฝอย การตรวจ ควบคุ ม และการ รายงานผล
การดาเนินงาน การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
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4. กรอบแนวคิด
ผู้บริการ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้าน
สถานประกอบการอาคารและบ้านเรือนประชาชน
ในพื้นทีเ่ ขต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. เทศบาลตาบลหลักเมือง
2. ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย

ความต้องการของผู้รับบริการ
การได้รับบริการที่ดี

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหลักเมืองมีความ
พึงพอใจในการดาเนินงาน
2. มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

กฎหมาย
ประสิทธิภาพ
1. พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
เก็บขนมูลฝอยสะอาดทุกที่
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ไม่มีมูลฝอยตกค้าง
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหลักเมือง
เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2543
4. เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหลักเมือง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563

ความคุ้มค่า
1. ป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย
2. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

5. ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนการหลัก
ชื่อกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
กระบวนการงานเก็บขยะมูลฝอย - ทุกพื้นที่ต้องได้รับการบริการ
ด้านการเก็บขนมูลฝอยที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าเทียมกัน
- การเก็บขนมูลฝอยเป็นไปตาม
มาตรฐานการเก็บขนมูลฝอยที่
เทศบาลตาบลหลักเมืองกาหนด
- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานทุกครั้ง

ตัวชี้วัดของข้อกาหนด
- ร้อยละ 80 ของประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการเก็บขนมูลฝอย
- ไม่มีผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
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ขอบเขตของการบริการจัดเก็บ
จัดเก็บและจัดการขยะที่เกิดขึ้น ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลหลักเมือง ซึ่งใช้ระบบ
การจั ดการของเทศบาลตาบลหลั กเมือง ซึ่งใช้ระบบผู้ ทิ้งเป็นผู้ คัดแยกขยะตามประเภทเอง โดยแบ่งขยะ
ออกเป็น 3 ประเภท
1. ขยะแห้งและขยะปนเปื้อน ได้แก่ ถุงพลาสติก กระดาษ ขวด ฯลฯ
2. ขยะเปียก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ฯลฯ
3. ขยะติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าอนามัย แพมเพิส กระดาษทิชชู่ ฯลฯ
โดยทาการจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ตามแผนการปฏิบัติงาน
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลหลักเมือง ที่เก็บขนได้ ประมาณเฉลี่ย 32,8380 กก./เดือน
คิดเป็นปริมาณเฉลี่ยวันละ 10,946 กก./วัน และประชากรในเขตเทศบาลตาบลหลักเมือง มีจานวน 18,519 คน
ดังนั้นอัตราการผลิตขยะของเทศบาลตาบลหลักเมืองมีค่าเท่ากับ 0.59 กก./คน/วัน (ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย
ปี พ.ศ. 2563) ในการดาเนินการจัดเก็บและขนขยะนี้ เทศบาลจะเป็นผู้ดาเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะ
ที่เกิดจากชุมชน และแหล่ง กาเนิดต่างๆ เช่น ตลาดสด บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา สถานที่ราชการ
เป็นต้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่เก็บรวบรวมและขนส่งไปยังสถานที่กาจัดขยะ
การดาเนินการจัดเก็บ
1. จั ด เก็ บ ขยะให้ ห มดทุ ก วัน หรื อให้ มี ปริ ม าณขยะตกค้ างน้ อ ยที่ สุ ด เพื่ อป้ อ งกัน ปั ญ หาเรื่ องกลิ่ น
ทัศนียภาพ และพาหะนาโรค
2. จั ดเก็บขยะแยกตามประเภท/ชนิดของขยะที่ได้คัดแยกไว้ เช่น การจัดเก็บขยะรีไซเคิลแยกต่างหาก
จากขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป และขยะอันตราย
3. ควบคุมมิให้เกิดการฟุ้งกระจายของขยะและการหกรั่วของน้าชะขยะในขณะจัดเก็บรวบรวม
4. ห้ามมิให้ระบายน้าเสียที่เกิดจากการล้างหรือทาความสะอาดภาชนะ และสถานที่เก็บกักขยะ ลงสู่แม่น้า
แหล่งน้า ลาน้า คลองระบายน้า แหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติอื่น ๆ
การป้องกันอันตรายสาหรับพนักงานเก็บขน
1. จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพีย งพอสาหรับพนักงานเก็บรวบรวมขยะ เช่น ถุงมือ
รองเท้า ผ้าปิดจมูก เป็นต้น รวมทั้งกาชับให้พนักงานแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะโดยใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายที่
จัดเตรียมให้ ได้แก่ การสวมเสื้อที่รัดกุม ใส่ถุงมือให้มิดชิด สวมรองเท้าหุ้มส้น และใช้ผ้าปิดจมูกตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
2. ตรวจสุขภาพพนักงานเก็บรวบรวมขยะเป็นประจาทุกปี ดูแลรักษาอุปกรณ์และรถบรรทุกมูลฝอยให้
อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
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6. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย

ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่

สมุดลงชื่อผู้มาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะ

สมุดรับส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอย

ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์

ออกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย

นาขยะไปกาจัด ณ บริษัทเอกชน

สมุดบันทึกน้าหนักขยะ

ทาความสะอาดรถเก็บขนขยะมูลฝอย

นารถเข้าเก็บและตรวจสภาพ

สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน
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ห น้ า | 42

7. แผนที่เส้นทางการเก็บขนขยะและพนักงานประจารถขยะ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ ม อบหมายงานตามวั น เวลา และสถานที่ ใ นการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่ง จะทาการเก็บขนขยะทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
โดยมี นายธนวัฒน์ อินทสุวรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นผู้ควบคุมและดูแลงานรักษา
ความสะอาด ซึ่งได้จัดทาแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้

คันที่ 1 รถบรรทุกขยะอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-5953 ราชบุรี
1. นายสาราญ จันทร์สวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกมูลฝอย
2. นายชานาญ สิทธิการณ์
พนักงานเก็บขยะ
3. นายจานง แสนกล้า
พนักงานเก็บขยะ
4. นายสันธนา เนียมหอม
พนักงานเก็บขยะ

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คันที่ 2 รถบรรทุกขยะอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 82-6201 ราชบุรี
1. นายสุรศักดิ์ สมสุข
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกมูลฝอย
2. นายธีรศักดิ์ ไวอาวุธ
พนักงานเก็บขยะ
3. นายปรีชา จังพานิช
พนักงานเก็บขยะ
4. นายวีรพล สุทธิกาง
พนักงานเก็บขยะ
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คันที่ 3 รถบรรทุกขยะอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-3879 ราชบุรี
1. นายอานนท์ แช่มช้อย
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกมูลฝอย
2. นายวิชัย ล่อนอารีย์
พนักงานเก็บขยะ
3. นายธนดล เขียวสุขศรี
พนักงานเก็บขยะ
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คันที่ 4 รถยนต์บรรทุกมูลฝอยเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผก 5274 ราชบุรี
1. นางสาวขวัญตา นุชนงค์ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกมูลฝอย
2. นายอรรณพ น้าดอกไม้
พนักงานเก็บขยะ
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การเก็บขนขยะมูลฝอย
การขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายขยะควรจะปฏิบัติตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. ควบคุมดูแลมิให้มีการบรรทุกขยะเกินพิกัดน้าหนักที่กาหนดไว้ สาหรับรถเก็บรวบรวมขยะนั้นๆ
2. ขยะจะต้องถูกขนส่งในภาชนะบรรจุหรือตู้ที่ปิดของยานพาหนะขนส่ง อาทิ การปิดฝาด้านข้าง และ
ด้านท้ายของรถยนต์เก็บขนขยะแบบเปิดข้างเทท้ายในระหว่างการขนส่ง
3. ควบคุมการรั่วไหลของน้าชะขยะระหว่างการขนส่ง โดยการจัดให้มีถังรองรับน้าชะขยะ
4. จากัดความเร็วของรถในช่ วงที่วิ่งผ่านชุมชน บริเวณทางร่วม หรือทางแยก ให้มีความเร็วไม่เกิน
40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและอุบัติเหตุ
5. พนักงานขับรถ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
6. ห้ามมิให้ระบายน้าชะขยะ และน้าเสียที่เกิดจากการล้าง หรือทาความสะอาดรถยนต์เก็บขนขยะ
ลงสู่แม่น้า แหล่งน้า ลาน้า คลองระบายน้า แหล่งน้าสาธารณะหรือแหล่งน้าธรรมชาติอื่น ๆ โดยปราศจากการบาบัด
การกาจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตาบลหลักเมืองจะทาการเก็บขนขยะนาไปกาจัด ณ บริษัทเอกชน
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
งาน/กอง : งานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตาบลหลักเมือง
คู่มื อการปฏิ บั ติงานส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชน จั ดท าขึ้นเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิ บัติ งาน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิง
และสร้ างความเข้ าใจในงาน คู่ มื อการปฏิ บั ติ งาน ประกอบด้ วย แผนผั งกระบวนการ และมาตรฐานคุ ณภาพงาน
ซึ่งเป็นข้อกาหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
1. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหา
ของชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนให้ แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ
2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ” ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับบุคคล และองค์กรต่างๆ ดังนี้
๑. สถานบริการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
๒. องค์กรภาครัฐ
๓. องค์กรภาคเอกชน
๔. องค์กร/กลุ่มประชาชน
5. ชมรมต่างๆ
6. สถานศึกษา
3. ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. คาจากัดความ
ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ มีผู้ให้คานิยาม ไว้หลากความหมาย ดังนี้
1. โอ ดอนเนลล์ (O’Donnell) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงวิทยาศาสตร์
และศิลปะในการช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปสู่สภาวะ ผลรวมของการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
และการสนับสนุนด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลทางกระทา/ปฏิบัติและสถานการณ์ของ การดารงชีวิตที่จะ
ก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์
2. ครูเตอร์ และดีวอร์ (Kreuter and Devore) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่งเสริมสุขภาพ
หมายถึง กระบวนการสนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ร่วมมือ
ปฏิบัติ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
3. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2541:10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การส่ งเสริมสุ ขภาพ หมายถึง
กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเอง
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4. CEA Winslow (1920) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึงการจัดชุมชนเพื่อการให้
การศึกษาแก่เอกบุคคลในเรื่ องเกี่ย วกับสุขภาพส่ว นบุคคล และการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ในสังคม เพื่อให้
บุคคลทุกคนมีมาตรฐานการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมที่จะคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดีหรือเพื่อการปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น
5. Kreater M Devore (1980) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กระบวนการสนับสนุน
สุ ขภาพในการเพิ่ มศั กยภาพของบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน เอกชน รั ฐ และสาธารณชนที่ จะท าให้ เกิ ดการปฏิ บั ติ ตั ว
ในการเพิ่มสุขอนามัย
6. Cartills Saigado (1984) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม
สังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ นันทนาการ และอื่นๆ ที่ประกอบขึ้นเพื่อยังผลให้เงื่อนไขชีวิตที่เอื้อต่อ
สุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคในบุคคลและกลุ่มบุคคล
7. องค์การอนามัยโลก (1986) ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน
สามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพให้บรรลุถึงความสมบูรณ์จิตใจ สังคม กลุ่มชุมชน
และบุคคล ต้องเข้าใจรู้ปัญหาความอยากได้ ความต้องการ และการปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคม
และธรรมชาติ
8. เพนเดอร์ (Pender 1987 : 4,57) กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ที่มี ผลโดยตรงต่อการเพิ่มระดับความสมบูรณ์และการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน และ สังคม นอกจากนี้เพนเดอร์ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่สาคัญของวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกั นโรค ทั้ งสององค์ ประกอบนี้ มี พื้ นฐานในการจู งใจและจุ ดมุ่ งหมายที่ แตกต่ างกั น
คาจากัดความ “การส่งเสริมสุขภาพ” เป็นมิติหนึ่งทางสุขภาพที่มีความสาคัญมากที่จะช่วย
ให้เราดารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข ในการส่งเสริมสุขภาพจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของมิติ
สุขภาพ เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
สุ ข ภาพ หมายถึ ง ภาวะแห่ ง ความสมบู ร ณ์ แ ละความสมดุ ล ของบุ ค คลทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ
อารมณ์และ สังคม รวมทั้งสภาวะที่ปราศจากโรคและความพิการ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
อย่างปกติสุข การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
เป็นทั้งกระบวนการ กิจกรรม และแนวทาง สาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อส่งเสริม และเกื้อหนุน
ให้ บุคคล ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนในทุกด้าน แบบองค์รวมอย่างเป็น ระบบ
เนื่องจากสุขภาพนั้นเป็นองค์รวม ที่มาจากส่วนประกอบหลายๆ ประการ อาทิ สังคม สิ่งแวดล้อม ระบบบริการ
สุขภาพ และวิถีการดาเนินชีวิตของ บุคคล เพื่อสนับสนุน ยับยั้ง หรือกาหนดพฤติกรรมสุขภาพ ไปสู่การปฏิบัติ
จึงต้องอาศัยความร่วมมือ และการระดมพลังจากทุกฝ่าย ในการดูแลสุขภาพ และการปรั บปรุงสังคมด้านต่างๆ
เช่น สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชน ให้มีพลังที่จะดูแลสุขภาพ และ
จัดการกับ ชุมชนของตนเองอย่ างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และความเป็นไปได้ในแต่ละพื้นที่
โดยคานึ งถึ ง ระบบสั งคม วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ที่ แตกต่า งกัน ของชุม ชน และเน้ นการท างานร่ว มกั น
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างเต็มที่
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กลยุทธ์ที่สาคัญในการส่งเสริมสุขภาพ คือ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนเพื่อสร้างกระแสทางสังคม และสร้างแรงกดดันให้แ ก่
ผู้มีอานาจในการตัดสินใจได้กาหนดนโยบายในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
2. การดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
โดยกาหนดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง มีทักษะในการดาเนินชีวิต และ
มีโอกาสที่จะเลือกทางเลือกที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ประชาชนจะต้องสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้
3. เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่ม/ หน่วยงานต่างๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสื่อมวลชน
การดาเนินการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion Action) ควรจะต้องมีกิจกรรมที่สาคัญคือ
1. สร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ มิใช่เป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น
2. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3. การเพิ่มความสามารถของชุมชน หัวใจสาคัญของกระบวนการเพิ่มความสามารถของ
ชุมชน คือ การสร้างพลังอานาจให้กับชุมชน ให้ชุมชนสามารถควบคุมการปฏิบัติงานและเป้าหมายของชุมชน
เองได้ ซึ่งหมายถึงว่าชุมชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร โอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และการสนับสนุน
ทางด้านการเงินอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การส่งเสริมสุขภาพควรช่วยให้บุคคลและสังคมเกิดการพัฒนา
มีความรู้และทักษะในการดารงชีวิต
5. การปรับระบบบริการสาธารณสุข ระบบการบริการสาธารณสุขในปัจจุบัน ควรมีการปรับ
ระบบให้มีกิจกรรมการส่งเสริ มสุขภาพให้มากขึ้น มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น
หน่ ว ยงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นสั ง คม ด้ า นการเมื อ ง และเศรษฐกิ จ นอกเหนื อ จากการให้ บ ริ ก าร
ด้านการรักษาพยาบาลเท่านั้น
มิติทั้ง 4 ของงานส่งเสริมสุขภาพ ในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพสามารถดาเนินการ
โดยเริ่มต้นจากมิติใดมิติหนึ่ง กล่าวคือ
1. มิติของการพัฒนาสุขภาพ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1.1 แบ่งตามปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ความอ้วน การไม่ออก
กาลังกาย การมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย การไม่ตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก
1.2 แบ่ ง ตามการเกิ ด โรค ได้ แ ก่ ปั ญ หาโรคหั ว ใจ ปั ญ หาสุ ขภาพจิ ต ปั ญ หา
ทันตสาธารณสุข และปัญหาโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์
2. มิติของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ชาย กลุ่มผู้หญิง กลุ่ม คนพิการ
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
3. มิติของพื้นที่เป้าหมาย การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพอาจเริ่มต้นจากครอบครัว โรงเรียน
สถานที่ทางาน ชุมชน หรือการให้การสนับสนุนการกีฬาและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
4. มิติของกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดกิจกรรมสุขศึกษา การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่สาธารณชน, การรวมตัวกันเป็นองค์กร และการสร้างเครือข่าย, การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
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5. กระบวนการและขั้นตอน
เพื่ อ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพชุ ม ชน เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ได้ ก าหนดขั้ น ตอน
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน ดังนี้
๑. ขั้นตอนการสร้างทีมงาน
๑.๑ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆของชุมชน
๑.๒ การสร้างแกนนาของชาวบ้าน หรือ ทีมส่ งเสริมสุ ขภาพ ด้ว ยการจัดประชุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน หรือ
กลุ่มอื่นๆ ที่มีในชุมชน รวมทั้งชาวบ้าน เพื่อเปิดกว้างให้คนทุกคนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
๑.๓ การให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม แกนน า เพื่ อ ให้ ก ลุ่ มแกนน า ได้ เ กิ ดแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
การส่ งเสริ มสุ ข ภาพ และการแก้ไขปั ญหาชุม ชน โดยใช้กระบวนการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน เป็น พื้นฐานใน
การ ทางานต่อไป
๒. ขั้นตอนการสร้างความตระหนัก ถึงปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยใช้วิธีการใช้ปัญหาเป็น
หลัก (Problem based) ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน โดยเริ่มจาก การมีส่วนร่วมสารวจชุมชน เพื่อให้
ชุมชนได้รู้ ส ภาพปั ญหาของชุมชนด้วยตนเอง โดยกลุ่ มแกนนาเป็นผู้ นาเสนอข้อมูล ที่ได้จากการส ารวจต่อ
ที่ประชุมชาวบ้าน และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเสนอความคิดเห็นและปัญหาเพิ่มเติม เพื่อสรุปออกมาเป็น ปัญหา
ของชุมชนอย่างแท้จริง และนาปัญหาสาคัญมาค้นหาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
๓. ขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนด้ ว ยกระบวนการ/เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เช่ น แผนที่ ท างเดิ น
ยุทธศาสตร์/แผนสุขภาพชุมชน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยให้ชาวบ้านร่วมกันเสนอ
ความคิด และกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานของชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๔. ขั้น ตอนการดาเนิ น งานของชุมชน โดยการจัด ตั้งกลุ่ ม ทางานของแต่ล ะกิ จกรรม และ
ดาเนิ น งานตามแผน โดยมี เ จ้ า หน้ าที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยประสานงาน ให้ ค ณะทางานสามารถด าเนิ น การได้ และ
มีการประชุม ประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง
๕. ขั้นตอนการประเมินผล ควรมีการประเมินภาวะสุขภาพของชุมชน ในประเด็นต่างๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของชุมชน และจัดทารายงาน
การประเมินผล
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6. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
เทศบาลตาบลหลักเมือง
งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
แกนนาสุขภาพ

บทบาทหน้าที่
- สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของแกนนาสุขภาพ
- ร่วมการจัดกิจกรรมของแกนนาสุขภาพ
- ให้ความรู้แก่แกนนาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
- ร่วมกับแกนนาสุขภาพสารวจ วิเคราะห์ ค้นหา
ปัญหาของชุมชน
- เป็นพี่เลี้ยงในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- เป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ประสานงานในการดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
- ติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มเป้าหมาย (มารดาหลัง
คลอดและทารก, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส,
ผู้ป่วยติดเชื้อ, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ)
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- จัดโครงการตามสภาพปัญหาในพื้นที่
- บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย
- สนับสนุนองค์ความรู้ที่จาเป็นแก่แกนนาสุขภาพ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของแกนนาสุขภาพ
- ร่วมการจัดกิจกรรมของแกนนาสุขภาพ
- บูรณาการการทางานร่วมกับเทศบาลตาบลหลักเมือง
- สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของแกนนาสุขภาพ
- ร่วมการจัดกิจกรรมของแกนนาสุขภาพ
- สารวจ วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาของชุมชน
- จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชน
- บูรณาการการทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข,
เทศบาลตาบลหลักเมือง และภาคีเครือข่าย
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7. ผังกระบวนการและขั้นตอน
ลาดับ
1.

ขั้นตอน
การสร้างทีมงาน

ผังกระบวนการ
การสร้าง
สัมพันธภาพ

หาแกนนาสุขภาพ
(อสม., ประธานชุมชน, องค์กร,กลุม่ ประชาชน)

ให้ความรูแ้ ก่แกนนาสุขภาพ

รายละเอียดงาน
คุณภาพงาน
1. เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้าง เกิดแกนนาสุขภาพที่มีศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย
ในการเป็นผู้นาทางด้านสุขภาพ
2. หาแกนนาสุขภาพที่มีศักยภาพเพื่อ
เป็นผู้นาในการจัดกิจกรรม
3. ให้ความรู้แก่แกนนาสุขภาพเพื่อให้
มีองค์ความรู้
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ลาดับ
2.

ขั้นตอน
การสร้างความตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาพ

ผังกระบวนการ
สารวจข้อมูล

เสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ

จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา

รายละเอียดงาน
คุณภาพงาน
1. สารวจข้อมูล
มีข้อมูลครบถ้วน
2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จัดให้มีกระบวนการร่วมกันคิด
3. นาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันตัดสินใจ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วม (ประชาคม)
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ลาดับ
3.

ขั้นตอน
การวางแผนแก้ไขปัญหา
สุขภาพ

ผังกระบวนการ
นาเสนอข้อมูลปัญหาของชุมชน

จัดทาแผนสุขภาพชุมชน

จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แก้ไขปั ญหา

เสนอเพื่อขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

รายละเอียดงาน
1. นาเสนอปัญหาสุขภาพที่ได้จากการ
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข องชุ ม ชนและ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
2. ร่วมกันจัดทาแผนสุขภาพชุมชน เพื่อ
กาหนดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
3. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม
แก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ โดยแบ่ ง ประเภท
โครงการเป็น
- โครงการที่ชุมชนดาเนินการ
- โครงการที่ ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข
ดาเนินการ
- โครงการที่เทศบาลดาเนินการ
- โครงการที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. จัดทาโครงการเสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
งบประมาณสนับสนุน

คุณภาพงาน
- ก า ร จั ด ท า แ ผ น ง า น /
โครงการ/กิ จ กรรม มี ก ารใช้
จ่ า ยงบประมาณ ตรงตาม
ระเบียบ
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ลาดับ
4

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ผังกระบวนการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงแก้ไข
มีปัญหา/อุปสรรค

ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
ตลอดการดาเนินงาน

ดาเนินการต่อ

รายละเอียดงาน
1. ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการ
2. ทบทวนผลการดาเนินงาน หรือ
ปัญหา อุปสรรค ระหว่างดาเนินการ
เพื่อปรับแผนการดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการจนสิ้นสุดโครงการ

คุณภาพงาน
- การดาเนินกิจกรรมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
- ด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ลาดับ
5

ขั้นตอน
การประเมินผล

ผังกระบวนการ
สรุปผลการดาเนินงาน

จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน

หน่วยสนับสนุน
งบประมาณ

รายละเอียดงาน
1. สรุปผลการดาเนิน งานของโครงการ
เพื่ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น
งบประมาณภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
2. ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการ
3. ถอดบทเรี ย นเพื่ อ ค้ น หาปั ญ หา/
อุ ป สรรคในการด าเนิ น งานโครงการ
เพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป

คุณภาพงาน
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในโครงการอยู่ ใ นระดั บ มากมากที่สุด
- มี การใช้ จ่า ยงบประมาณ
ตรงตามระเบียบ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : งานเยี่ยมบ้าน
งาน/กอง : งานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลตาบลหลักเมือง
การเยี่ ยมบ้ าน (Home visit) หมายถึ ง การบริการดู แลสุ ขภาพที่ บ้ าน โดยบุ คลากรสาธารณสุ ข
แก่ผู้ที่มีภาวะสุขภาพปกติ /ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้อ งกันโรค การให้
ความรู้ด้านสุขภาพ คาปรึกษา แนะนาในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้อย่าง
เหมาะสม การเยี่ยมบ้านเปรียบเสมือนการเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่เปลี่ยนสถานที่เป็นที่บ้านของผู้ป่วยซึ่ง
จะช่วยให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้าง ครอบครัวสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพ
เมื่ออยู่ที่บ้าน การเยี่ยมบ้านยังช่วยให้สามารถค้นหาส่งที่ช่วยสนับสนุน หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการส่งเสริม
สุขภาพของคนในครอบครัว และปรับกลวิธีในการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมของครอบครัว
โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ ผู้ป่วยและครอบครัว มีความเต็มใจให้เยี่ยมบ้าน การเยี่ยมบ้านจะต้องเกิดจาก
ความยินยอมของสองฝ่ายคือฝ่ายผู้เยี่ยมและฝ่ายผู้ถูกเยี่ยมมีความยินยอมพร้อมใจกัน
1. วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสมาชิก ในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาตามบริบทและศักยภาพของครอบครัว โดยมีสมาชิกครอบครัวร่วมวางแผน
2. กระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวให้สุขศึกษา
และคาแนะนาแก่สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
3. คงไว้ซึ่งหน้าที่และความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว
4. ส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ
5. แนะนาแหล่งประโยชน์ด้านสุขภาพที่เหมาะสม
การเยี่ยมบ้าน ได้แก่
1. การเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลด้านการพยาบาล
2. การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลทั่วไป
3. การบริการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพ
2. ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3. กระบวนการและขั้นตอน
แนวทางในการเยี่ยมแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
1.ขั้นตอนก่อนการเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการเยี่ยม, ศึกษาข้อมูล ของผู้ป่วย
และสมาชิกในครอบครัว,มีแผนที่การเดินทางและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ป่วย, โทรศัพท์หรือติดต่อนัดหมาย
เวลาเยี่ยมก่อนการเยี่ยมบ้าน
2.ขั้น ตอนขณะเยี่ย มบ้าน สิ่ งที่ควรทาคือ การเริ่มจากทบทวนวัตถุประสงค์ของการเยี่ยม
ร่วมกับสมาชิกครอบครัว ประเมินปัญหาเดิมของผู้ป่วยและปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น ประเมินทั้งด้านร่างกาย,
จิตใจ และสิ่งแวดล้อมของครอบครัว
3.ขั้น ตอนหลั งการเยี่ ย มบ้าน ควรต้องมีส มุดหรือ แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน เพื่อใช้
สาหรับบันทึกข้อมูลการดูแลครอบครัว การบันทึกข้อมู ลจะทาให้ทราบถึงข้อมูลที่เกิดขึ้น และการวางแผน
การเยี่ ย มครั้ ง ต่ อ ไป รวมถึ ง สามารถให้ บุ ค ลากรอื่ น ที่ จ ะร่ ว มเยี่ ย มทราบข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นมา สรุ ป ปั ญ หาทาง
ด้านร่างกาย, จิตใจ สังคม และแนวทางการเยี่ยมครั้งต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
งานกอง : งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตาบลหลักเมือง
คู่มื อการปฏิบั ติ งานป้ องกั นและควบคุ มโรคติ ดต่ อ จั ดท าขึ้นเพื่ อใช้ เป็ นมาตรฐานในการปฏิ บั ติงาน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิง
และสร้ างความเข้ าใจในงาน คู่ มื อการปฏิ บั ติ งาน ประกอบด้ วย แผนผั งกระบวนการ และมาตรฐานคุ ณภาพงาน
ซึ่งเป็นข้อกาหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
1. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒ นาระบบป้องกันควบคุมโรค ให้กับองค์กร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนา กาหนดภารกิจ โครงสร้าง และระบบการป้องกัน
ควบคุมโรคที่สาคัญของประเทศ
3. เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของ
ชุมชนให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครที่ทาหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ
2. ขอบเขตของกระบวนการ
คูม่ ือการปฏิบัติงาน “ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ” ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับบุคคล และองค์กรต่างๆ ดังนี้
๑. สถานบริการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
๒. องค์กรภาครัฐ
๓. องค์กรภาคเอกชน
๔. องค์กร/กลุ่มประชาชน
5. ชมรมต่างๆ
6. สถานศึกษา
3. ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. คาจากัดความ
การป้องกันควบคุมโรค ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ การป้องกันโรค (prevention) และการ
ควบคุมโรค (control) โดยตามความหมายเดิมนั้น การป้องกันโรค หมายถึงมาตรการและกิจกรรมที่ดาเนินการ
ก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัย เพื่อไม่ได้เกิดโรค หรือภัยดังกล่าว ส่วนการควบคุมโรคนั้น หมายถึงมาตรการและ
กิจกรรมที่ดาเนินการ หลังจากที่เกิดโรคหรือภัยขึ้นแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ที่ให้โรคหรือภัยนั้นสงบโดยเร็ว
ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อชีวิตและความเป็ นอยู่ (เช่น ความเจ็บป่วย ความพิการ การตาย ความสูญเสีย ทาง
สังคม และ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ) น้อยที่สุด และไม่เกิดขึ้นอีก หรือหากเกิดขึ้น ก็สามารถรับมือได้อย่างมี
ประสิทธิผล (effectively) และมีประสิทธิภาพ (efficiently) มากขึ้น
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นิยามความหมายของ “การป้องกันโรค” ได้ครอบคลุม ความหมายของ “การควบคุมโรค”
ไปด้วย ตั้งแต่กิจกรรมที่ดาเนินการก่อนเกิดโรค (primary prevention) เกิดโรคแล้ว แต่ยังไม่เกิดอาการ
(secondary prevention) หรือเกิดอาการ แล้ว (tertiary prevention) ก็ได้ โดยแต่ละช่วงจะมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน ดังนี้ Primary prevention กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อสุขภาพ
ของประชาชน (healthy environment) การส่งเสริมให้ร่างกาย มีความต้านทานต่อโรคต่างๆ และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม (healthy behaviors)
มาตรการในการป้องกันควบคุมโรค ลักษณะของ “มาตรการ” (measures หรือ interventions)
ป้องกันและควบคุมโรคสามารถ แบ่งได้หลายรูปแบบ เช่น
1. แบ่งตามระดับของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
- มาตรการที่ใช้กับประชาชนโดยทั่วไป (population approach) ได้แก่ การบังคับใช้
กฎหมายการรณรงค์ใ ห้ ค วามรู้ ก ระตุ้ น ให้ เ ห็ น ความส าคั ญ หรื อส่ ง เสริ ม ให้ ช นหมู่ มากมี พ ฤติ ก รรม
บางอย่าง
- มาตรการที่ใช้กับกลุ่มเสี่ยง (high-risk approach) ได้แก่ มาตรการที่เลือกดาเนินการ กับ
กลุ่มเสี่ยง เช่น การจัดให้บริการคลินิกอดบุหรี่สาหรับผู้ที่ติดบุหรี่ การให้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูง การเฝ้าระวังวัณโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contacts)
และผู้ต้องขัง (detainees) เป็นต้น
2. แบ่งตามลักษณะของมาตรการ ได้แก่
- มาตรการทางการเงิน (fiscalmeasure) ได้แก่การเก็บภาษีการให้ทุนสนับสนุนบริการ
สาธารณะต่างๆ
- มาตรการทางกฎหมาย(legalmeasure) ได้แก่การใช้กฎหมายบังคับ เช่น หมวกกันน็อค
เข็มขัดนิรภัย การรายงานโรคติดต่อ เป็นต้น
- มาตรการทางการศึกษา (educational measure) ได้แก่ การรณรงค์ให้ความรู้เช่น spots
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางวิทยุและโทรทัศน์เป็นต้น
- มาตรการทางสังคม (social measure) ได้แก่การพยายามทาให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การดาเนินมาตรการต่างๆซึ่งอาจจะทาได้ในหลายรูปแบบ เช่น การต่อต้านคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ ใน
การกาจัดลูกน้ายุงลายในบ้านเรือนของตน เป็นต้น
3. แบ่งตามลักษณะของการบังคับใช้ได้แก่
- มาตรการที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้หรือไม่ก็ได้ (voluntary measures) ทั้งนี้มาตรการ
ทางด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่จะมีลักษณะนี้แต่หากมีการดาเนินการบางอย่างเพิ่มเติม อาจจะทาให้
มาตรการประเภทนี้ มีลักษณะเป็นมาตรการบังคับกลายๆได้เช่น ทาให้ ผู้ที่เลือกใช้มาตรการนั้น
ได้รั บสิ ทธิประโยชน์อย่างอื่น (เช่น การให้ สิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีในกรณีที่ให้ ความร่ว มมือ
ในการกาจัดลูกน้ายุงลาย) หรือ ทาให้การเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
และมีค่าใช้จ่ายสูง
- มาตรการที่ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกได้ (compulsorymeasures) เช่น มาตรการทางกฎหมาย
หรือการออกแบบรถยนต์ที่มี automaticseat belt อยู่ด้ว ยโดยผู้ ขับขี่รถยนต์จะไม่สามารถขับรถได้
หากไม่สวมเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
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กลยุทธ์ที่สาคัญในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คือ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนเพื่อสร้างกระแสทางสังคม และสร้างแรงกดดันให้แ ก่
ผู้มีอานาจในการตัดสินใจได้กาหนดนโยบายในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. การดาเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
โดยกาหนดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง มีทักษะในการดาเนินชีวิต และ
มีโอกาสที่จะเลือกทางเลือกที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ประชาชนจะต้องสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้
3. เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่ม/หน่วยงานต่างๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทั้ งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บการแพทย์ และสาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานด้ านเศรษฐกิจ สั ง คม
และสื่อมวลชน
4.เพื่อกาจัดการระบาดของโรคติดต่อและลดอัตราการป่วยตายจากโรคติดต่อ
5. กระบวนการและขั้นตอน
เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กาหนดขั้นตอน
การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้
1.การให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนา เพื่อให้กลุ่มแกนนา ได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกั บการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ และการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่ว นร่วมของชุมชน เป็นพื้นฐานในการ
ทางานต่อไป
2.สร้างความตระหนักให้กับประชาชนในชุมชน ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
3.ขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนชุ ม ชนด้ ว ยกระบวนการ/เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เช่ น แผนที่ ท างเดิ น
ยุทธศาสตร์/แผนสุขภาพชุมชน เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยให้ชาวบ้านร่วมกันเสนอ
ความคิด และกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของชุม ชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บนพื้นฐานของชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๔. ขั้น ตอนการดาเนิ น งานของชุมชน โดยการจัด ตั้งกลุ่ ม ทางานของแต่ล ะกิ จกรรม และ
ดาเนิ น งานตามแผน โดยมี เ จ้ า หน้ าที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยประสานงาน ให้ ค ณะทางานสามารถด าเนิ น การได้ และ
มีการประชุม ประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง
๕. ขั้นตอนการประเมินผล ควรมีอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อลดลง และอัตราการตายจาก
การป่วยด้วยโรคติดต่อลดลง และจัดทารายงานการประเมินผล
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6. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน
เทศบาลตาบลหลักเมือง

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
แกนนาสุขภาพ

บทบาทหน้าที่
- สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน
- ร่วมการจัดกิจกรรมของชุมชน
- ให้ ความรู้ แก่ ประชาชน เกี่ ยวกั บโรคระบาดอย่า ง
ต่อเนื่อง
- สารวจ วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาของชุมชน
- เป็นพี่เลี้ยงในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- เป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ประสานงานในการด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตาม
โครงการ
- ติดตามดาเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ
- ดาเนินการตามมาตรการ เมื่อเกิดผู้ป่วยโรคติดต่อ
- ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- จัดโครงการตามสภาพปัญหาในพื้นที่
- บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย
- สนับสนุนองค์ความรู้ที่จาเป็นชุมชน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน
- ร่วมการจัดกิจกรรมของชุมชน
- บู ร ณาการการท างานร่ ว มกั บ เทศบาลต าบล
หลักเมือง
- สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรค
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรค
- ร่วมการจัดกิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรค
- สารวจ วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาของชุมชน
- จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
สุขภาพในชุมชน
- บูรณาการการทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข,
เทศบาลตาบลหลักเมือง และภาคีเครือข่าย
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7. ผังกระบวนการและขั้นตอน
ลาดับ
1.

ขั้นตอน
การสร้างทีมงาน

ผังกระบวนการ
การสร้าง
สัมพันธภาพ

หาแกนนาสุขภาพ
(อสม., ประธานชุมชน, องค์กร,กลุม่ ประชาชน)

ให้ความรูแ้ ก่แกนนาสุขภาพ

รายละเอียดงาน
1. เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อสร้างภาคี
เครือข่าย
2. หาแกนนาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่
มีศักยภาพเพื่อเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรม
3. ให้ความรู้แก่แกนนาป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเพื่อให้มีองค์ความรู้

คุณภาพงาน
เกิดแกนนาป้องกันและควบคุม
โรคที่มีศักยภาพ
ในการเป็นผู้นาทางด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ห น้ า | 63

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
2.

ขั้นตอน
การสร้างความตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาพ

ผังกระบวนการ
สารวจข้อมูล

เสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทีก่ ่อให้เกิด
โรคระบาดในชุมชน

จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา

รายละเอียดงาน
คุณภาพงาน
1. สารวจข้อมูล
มีข้อมูลครบถ้วน
2. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
จั ด ให้ มี ก ระบวนการร่ ว มกั น คิ ด
3. นาเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกันตัดสินใจ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หา โดยใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วม (ประชาคม)
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ลาดับ
ขั้นตอน
3. การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ผังกระบวนการ
นาเสนอข้อมูลปัญหาของชุมชน

จัดทาแผนป้องกันและควบคุมโรค

จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แก้ไขปั ญหา

เสนอเพื่อขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

รายละเอียดงาน
คุณภาพงาน
1. นาเสนอปัญหาโรคติดต่อที่เกิดในชุมชนที่ได้ - การจัดทาแผนงาน/โครงการ/
จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข องชุ ม ชนและ กิจกรรม มีการใช้จ่าย
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
งบประมาณ ตรงตามระเบียบ
2. ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนป้ อ งกั น และควบคุ ม
โรคติดต่อ เพื่อกาหนดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
3. จั ด ท าแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมแก้ ไ ข
ปัญหาโรคติดต่อ
4. จั ด ท าโครงการเสนอผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ
งบประมาณสนับสนุน
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ลาดับ
ขั้นตอน
4. การดาเนินงาน

ผังกระบวนการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการการป้องกันโรคติดต่อ

ปรับปรุงแก้ไข
มีปัญหา/อุปสรรค

ติดตามผลการ
ดาเนินงาน/มาตการ
ตลอดการดาเนินงาน

ดาเนินการต่อ

รายละเอียดงาน
1. ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
2. ทบทวนผลการดาเนินงาน หรือปัญหา
อุปสรรค ระหว่างดาเนินการเพื่อปรับแผนการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จนสิ้นสุดโครงการ

คุณภาพงาน
- การดาเนินกิจกรรม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- ดาเนินกิจกรรมตามแผน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ลาดับ
ขั้นตอน
5. การประเมินผล

ผังกระบวนการ
สรุปผลการดาเนินงาน

จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน

หน่วยสนับสนุน
งบประมาณ

รายละเอียดงาน
1. สรุปผลการดาเนินงานของโครงการ เพื่อเสนอ
ต่อหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ
2. ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ
3. ถอดบทเรียนเพื่อค้นหาปัญหา/
อุปสรรค
ในการดาเนินงานโครงการ เพื่อนาไปปรับปรุง
ต่อไป

คุณภาพงาน
- ผลการประเมินความพึง
พอใจในโครงการอยู่ในระดับ
มาก - มากที่สุด
- มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามระเบียบ
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คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อกระบวนงาน : งานบริการสาธาณสุข
งานกอง : งานบริการสาธาณสุข เทศบาลตาบลหลักเมือง
การมี ห ลั ก ประกัน สุ ขภาพถ้ว นหน้า (Universal Health care Coverage:UHC)
เป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายใน พ.ศ. 2573 ที่กาหนดโดยสหประชาชาติ
โดยประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนไทยมาตั้งแต่ในปี 2545
และถือ ว่า เป็ น การลงทุน ที่ ช่ว ยสนั บ สนุ นการพัฒ นาประเทศที่ ยั่ง ยืน กองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
เทศบาลตาบลหลักเมือง ได้เห็นถึงความสาคัญของการดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่มวัย จึงจัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้องค์กรหรือกลุ่มประชาชนเข้าถึง
งบประมาณที่นาไปดูแลเรื่องสุข ภาพของประชาชนในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ และชุมชน
สามารถดูแลคนในชุมชนด้วยกันเองได้อย่างแท้จริง ภายใต้การสร้างระบบการบริหารจัดการสุขภาพที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างคุ้ มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมียุทธศาสตร์การดาเนินงาน ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการสนับสนุนและส่ งเสริมการจัดบริการสาธารณสุ ขของหน่วยบริการ
สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 สนับสนุนโครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข ในเรื่อง การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จาเป็นต่อสุขภาพ
และการดารงชีวิตของประชาชน
1.2 สร้างโอกาสในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ หญิงตั้งครรภ์,เด็ก, ผู้สูงอายุ, คน
พิการ ผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.3 สนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อการจัดบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมขององค์กรหรือ
กลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
2.2 สนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการจัดบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน
2.3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
และดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ก
หรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
๔. ยุ ทธศาสตร์ ด้านการบริห ารหรือพัฒ นากองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ให้ มีประสิ ทธิภ าพ
มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 จัดทาระเบียบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
4.2 การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
4.3 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเนื้อหา กรอบแนวคิด หลักการ ระบบหลักประกันสุขภาพ
4.4 สนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อบริหารและพัฒนากองทุนฯ

คู่มือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ห น้ า | 68

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์
6. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน เพื่อจัดบริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และบุ ค คลอื่ น ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ครอบคลุ ม ประชาชนคนไทยทุ ก สิ ท ธิ ทุ ก กลุ่ ม วั ย ตามชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการทางสังคม โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างบ้าน/ชุมชน/หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบ
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเมืองมีแนวคิดและหลักการที่ใช้ในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. การจัดทาแผนการเงินกองทุนฯ
2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดาเนินงานกองทุนฯ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน โดย
3.1 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่กาหนดวัตถุประสงค์
เฉพาะ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
3.2 กากับ และเร่ งรัดการใช้เงินกองทุน ฯ ในการจัดท าโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่, องค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
ในพื้นที่, ศูนย์เด็กเล็กหรื อศูน ย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศู นย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สู งอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ กหรือศูนย์ที่ดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน
และการจัดบริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครอบคลุมประชาชน
คนไทยทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย ตามชุดสิทธิประโยชน์
4. การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิ ดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจาเป็น เหมาะสม และทันต่ อสถานการณ์ เช่นสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเมือง มีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
1) การจัดทางบประมาณรายรับ รายจ่าย ของกองทุนฯ
2) การตรวจสอบโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3) การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
4) การประสานงานการทางานกับองค์กรต่างๆ
5) การตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์กรต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
6) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
7) การจัดทาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนฯ
8) การขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ในงานกองทุนฯ
9) การตรวจสอบควบคุมดูแลการใช้เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ภายในกองทุนฯ
10) การดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี
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การปฏิบัติงานมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทาง คือ
1. ประกาศคณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อสนั บ สนุ น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. 2557
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
4. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561
5. ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบล
หลักเมือง มีรายละเอียดดังนี้
5.1 จัดทาระเบียบ ประกาศที่จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภาพเทศบาลต าบลหลั ก เมื อ ง เช่ น ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยค่ า ตอบแทนการประชุ ม หรื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
อนุกรรมการหรือคณะทางานหรือผู้ดาเนินงาน, ระเบียบว่าด้วยการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นต้น
5.2 จัดทาแผนการเงินประจาปี ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเพื่อให้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเมือง เห็นถึงการประมาณการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
ในภาพรวมทั้งปี ที่จะใช้งบประมาณดาเนินการตามยุทธศาสตร์
5.3 จั ด ท าโครงการจั ดท าแผนสุ ข ภาพชุ ม ชนกองทุ น หลั กประกั นสุ ขภาพเทศบาลตาบล
หลั กเมือง โดยมีระบบการจัดทาข้อมูล มีการจัดทาแผนงานที่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกาหนด
ทิศทางการดาเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้ แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาให้เกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
สุขภาพชุมชน ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเมือง จะนามาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่ อน
กิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
และการบริการเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
5.4 จั ดทาปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพเทศบาลตาบลหลั กเมือง
เพื่อให้มีกระบวนการจัดทาแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมล่วงหน้า
5.5 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเมือง
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณารับรองสถานะการเงินประจาเดือนและประจาไตรมาส, พิจารณาอนุมัติ
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม, พิจารณารับรองการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
5.6 ให้ ค าแนะน าในการจัด ทาข้ อมู ล และแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมที่ เ กี่ย วกั บ ปัญ หา
สาธารณสุขโดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (หญิงตั้งครรภ์, มารดาและทารกหลังคลอด, วัยเด็ก,วัยเรียน,
วัยรุ่น, วัยทางาน, วัยสูงอายุ, ผู้พิการด้อยโอกาส) โดยใช้วิธีการ
-ระบบพี่ เ ลี้ ย งในการเขี ย นโครงการ, การจั ด พิ ม พ์ เ อกสาร,การจั ด กิ จ กรรมตาม
โครงการ, การติดต่อประสานงานวิทยากร, การเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน เป็นต้น
-จัดทาต้นแบบโครงการที่เป็นตัวอย่างสามารถนาไปเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
โครงการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพในพื้นที่
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5.7 บันทึกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในระบบโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (เว็ปไซต์ http://obt.nhso.go.th)
5.8 จัดทารายงานทางการเงิน การจัดทาบัญชี การจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเมือง ตามหลักเกณฑ์ภายใต้
ประกาศฯ และเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อรอการตรวจสอบ รวมถึงการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานกองทุนฯ ในระบบโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5.9 ควบคุมและกากับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทาบัญชีเงิน
ทรัพย์สินในระบบหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นตามรูปแบบที่สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
5.10 กากับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการ
เป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเมืองอนุมัติ และ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของปีนั้นๆ
5.11 จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯเมื่อสิ้นปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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แผนภูมิแสดง การดาเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตาบลหลักเมือง
เทศบาลตาบลหลักเมือง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหลักเมือง

คณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแล
ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง (LTC)

พิจารณาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขฯ และแผนการดูแลรายบุคคล (care
plan)
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- หน่วยบริการ/สถานบริการสาธารณสุข

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
ฟื้นฟูสุขภาพตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ

คณะทางานกองทุนฯ

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ
- จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
- จัดทารายงานการเงิน
- จัดทารายงานเบิก – จ่ายงบประมาณ
- รายงานการดาเนินงานกองทุนฯ
- จัดทาโครงการจัดทาแผนสุขภาพชุมชน
- จัดทาแผนการเงินประจาปี
- บันทึกโครงการใน Web site สปสช.
- จัดทาโครงการบริหารและพัฒนากองทุนฯ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และติดตามประเมินผล

- พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
- ติดามประเมินผลการจัดทา
โครงการ

คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดทาประกาศระเบียบกองทุนฯ

1. เงินกองทุนฯ
- โอนจากสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
- สมทบจากเทศบาล
2. เงินกองทุนฯเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง
- โอนจาก สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

1. หน่วยบริการ
2. สถานบริการสาธารณสุข
3. องค์กร/กลุ่มประชาชน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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หน่วยงาน/ องค์กร/กลุ่มประชาชน
เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.หลักเมือง
นาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสนอต่อคณะ
กรรมกองทุนฯ พิจารณา

แก้ไข/ปรับปรุง

ไม่อนุมัติ

บันทึกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ใน Web site สปสช.

คณะกรรมการกองทุนฯ

คร

พิจารณา

เห็นชอบอนุมัติ

รายงานผลการดาเนินงานผ่าน
ระบบ on line

-ตรวจสอบโครงการ
-จัดทาบันทึกข้อตกลง
-เบิก-จ่ายเงินสนับสนุน

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

รับเงิน
ออกใบเสร็จ/ใบสาคัญรับเงิน
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน

