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สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure : SOP)
ชื่อกระบวนงาน การพัฒนากฎหมายดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูจัดทํา กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ

รหัส
วันที่มีผลบังคับใช
SOP
พ.ศ. 2564
……-…….
จํานวน 6 หนา

1. วัตถุประสงค
เพื่ อเป นแนวทางการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ สํ านั กอนามั ยสิ่ งแวดล อมในการพั ฒนากฎหมายระดั บ
อนุบัญญัติดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เปนมาตรฐานเดียวกันและ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดําเนินงานพัฒนากฎหมายดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ตั้งแตกําหนดผูรับผิดชอบ การศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของพรอมสรุป
สถานการณปญหาและการบังคับใชกฎหมายในปจจุบัน จัดทํามาตรฐาน/แนวทางวิชาการ การยกรางกฎหมาย
จัดประชุมคณะทํางานวิชาการ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารางกฎหมาย จัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นผูมีสวนไดเสียตอรางกฎหมาย เสนอรางกฎหมายตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และเสนอรางกฎหมาย
ตอคณะกรรมการสาธารณสุ ขเพื่ อพิ จ ารณาใหความเห็นชอบ โดยครอบคลุมกฎหมายระดั บ อนุบัญ ญัติ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้
2.1 คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
2.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2.3 กฎกระทรวง

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

4. เอกสารอางอิง
4.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 38 หนา 167 188 (ลงวันที่ 5 เมษายน 2535), 2535.
4.2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. คูมือการรางกฎหมาย “การรางกฎหมายและแบบของกฎหมาย”
ปรับปรุงครั้งที่ 1 (กันยายน 2550)
4.3 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข. 2557. คูมือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. พิมพครั้ง
ที่ 7. โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.
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5. แผนภูมิการทํางาน
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1.
กําหนดผูร ับผิดชอบ

2.
ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของ สรุปสถานการณปญหา
และการบังคับใชกฎหมายในปจจุบัน

3.
จัดทํามาตรฐาน/แนวทางวิชาการ เพื่อ
เตรียมการยกรางกฎหมาย

4.
ยกรางกฎหมาย
5.
จัดประชุมคณะทํางานวิชาการ
6.
จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณารางกฎหมาย
กรณีคําแนะนําฯ

กรณีประกาศ/กฎกระทรวง

ระยะเวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ตัวชี้วัด
(เวลาทําการ)
7 วัน
มีความรูทางดานการ
มีคําสั่งแตงตั้งหรือ
สาธารณสุข หรือ
หนังสือมอบหมาย
อนามัยสิ่งแวดลอม
ผูรับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน
120 วัน กระบวนการศึกษา
รายงานผลการศึกษา
ทบทวน รวบรวมและ ทบทวน รวบรวม
วิเคราะหขอมูลที่
และวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวของ รวมถึงการ
ที่เกี่ยวของ
สรุปสถานการณปญหา
และการบังคับใช
กฎหมายในปจจุบัน
30 วัน กระบวนการวิเคราะห เอกสารมาตรฐาน/
สังเคราะหเพื่อกําหนด แนวทางวิชาการ
มาตรฐาน/แนวทาง
วิชาการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย
15 วัน การยกรางกฎหมายที่มี มีรางกฎหมาย
สาระสําคัญและรูปแบบ
ตามวัตถุประสงคที่
กําหนด
30 วัน จัดใหมีการประชุม
มีการจัดประชุม
คณะทํางานวิชาการ
คณะทํางานวิชาการ
เพื่อพิจารณาราง
กฎหมาย
30 วัน จัดใหมีการประชุม
มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาราง
กฎหมาย

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
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ลําดับ

ผังกระบวนการ

7.
จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ผูมีสวนไดเสียตอรางกฎหมาย

8.

9.

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายที่ผานการ
รับฟงความคิดเห็น

เสนอรางกฎหมายตอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ
(ผานศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข)

10.
เสนอรางกฎหมายตอคณะกรรมการ
สาธารณสุข
เห็นชอบ
ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุขดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไป

ไมเห็นชอบ

ระยะเวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
(เวลาทําการ)
15 วัน จัดใหมีการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นจากมี
สวนไดเสีย เพื่อใหไดมา
ซึ่งความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการ
ปรับปรุงแกไขราง
กฎหมาย
15 วัน จัดใหมีการประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่
2 เพื่อพิจารณาราง
กฎหมายทีผ่ านการรับ
ฟงความคิดเห็น

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

มีการจัดประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นจากผู
มีสวนไดเสีย

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 2

เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ

7 วัน

การจัดเตรียมขอมูลที่
เกี่ยวของและนําเสนอ
รางกฎหมายตอ
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ

มีการนําเสนอราง
กฎหมายตอ
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ

ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย
และเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ

15 วัน

การจัดเตรียมขอมูลที่
เกี่ยวของและนําเสนอ
รางกฎหมายตอ
คณะกรรมการ
สาธารณสุข

มีการนําเสนอราง
กฎหมายตอ
คณะกรรมการ
สาธารณสุข

ผูอํานวยการสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม,
เลขานุการคณะ
อนุกรรมการ และ
ผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย

ปรับปรุงแกไข

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 การกํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นากฎหมายระดั บ อนุ บั ญ ญั ติ มี ร ะบบการทํ า งานที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ จึ งต องกํ า หนดให มีผู รั บ ผิ ดชอบงานพัฒ นากฎหมายที่ชัด เจน โดยผู อํานวยการสํานัก อนามั ย
สิ่ ง แวดล อ มหรื อ หั ว หน า กลุ ม ที่ ไ ด รั บ มอบหมายพิ จ ารณาผู ที่ มี ค วามรู ท างด า นการสาธารณสุ ข หรื อ อนามั ย
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สิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบการพัฒนากฎหมายในประเด็นที่ตองการพัฒนาหรือประเด็นที่มีปญหาการบังคับใช
กฎหมาย
6.2 ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ สรุปสถานการณปญหาและการบังคับ
ใชกฎหมายในปจจุ บัน เปนขั้นตอนสําคัญที่จะได มาซึ่งชุดขอมูลประกอบการยกร างกฎหมายใหม ใหมี ความ
สอดคลองกับสภาพสถานการณในปจจุบัน โดยผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายดําเนินการศึกษาวิจัย หรือคนควา
ทบทวน รวบรวม วิเคราะหขอมูลวิชาการทั้งในและตางประเทศ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นกฎหมาย
ที่ตองการพัฒนาหรือประเด็นที่ไดรับนโยบายจากผูบริหาร รวมถึงการสรุปประเด็นสถานการณปญหาและการ
บังคับใชกฎหมายที่เปนปญหาในปจจุบัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอการพัฒนากฎหมายนั้น
6.3 จัดทํามาตรฐาน/แนวทางวิชาการ เปนขั้นตอนในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดศึกษา มาทํา
การกําหนดคามาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม/แนวทางวิชาการดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการควบคุมสถาน
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและการจัดการเหตุรําคาญ ประกอบการยกรางกฎหมาย
6.4 ยกรางกฎหมาย ผูบริหารสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมอาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อยกรางกฎหมายหรือ
อาจมอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการยกรางกฎหมายที่ตองการพัฒนา โดยจัดทํารางเคาโครงของรางกฎหมาย
(Developing an Outline) การร า งเค า โครงจะมีป ระโยชนเ พื่อ เปน การสรุป ยอดรวมความคิด ของผู กํ า หนด
นโยบาย และเพื่อใหเกิดความชัดเจนใหมากที่สุด นอกจากนี้โครงสรางกฎหมายยังทําใหรางมีตรรกะ จะชวยลด
ชองวางในราง การเขียนที่อาจซ้ําซอน และการขัดแยงกันของราง การเตรียมรางแรก (Preparing a First Draft)
ในขั้นตอนนี้ผูรับผิดชอบฯ จะยกรางเคราๆ (a rough draft) ขึ้นมา โดยมุงไปที่ภาพใหญของหลักการ ยังไมตอง
สนใจรายละเอียดหรือความถูกตองชัดเจนของถอยคํามากนัก ในขั้นตอนนี้ผูรับผิดชอบฯ จะรูวาสาระสําคัญตอน
ใดขาดหายไป และอาจต องสอบถามข อเท็ จจริงหรือความตองการจากผูกําหนดนโยบายหรือสวนราชการที่
รับผิดชอบก็ได
6.5 จัดประชุมคณะทํางานวิชาการ เมื่อไดมีการศึกษาและวิเคราะหจนมีการยกรางกฎหมายตามขอ
6.3 แลว ควรจัดใหมีการประชุมคณะทํางานวิชาการเพื่อพิจารณารางกฎหมายนั้นเปนครั้งแรก โดยผูรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายดําเนินการจัดใหมีการประชุมคณะทํางานวิชาการ ซึ่งเปนกลุมบุคคลผูที่มีความเชี่ยวชาญและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับประเด็นกฎหมายที่ตองการพัฒนา อาทิเชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยจาก
สถาบันการศึกษา นักกฎหมาย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ภาคเอกชนหรือประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
และให ความเห็ น ต อร า งกฎหมาย รวมถึ งเพื่ อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนํามาปรับ ปรุงแกไขในร า ง
กฎหมายที่ยกขึ้นมานั้น
6.6 จั ด ประชุ มคณะอนุก รรมการพิ จารณารา งกฎหมาย เมื่อรางกฎหมายไดผานการพิจารณาจาก
คณะทํ า งานวิ ช าการและเห็ น ชอบจากผู บ ริ ห ารสํานั ก อนามัย สิ่ง แวดลอ มแลว เลขานุ การคณะอนุ กรรมการ
ดําเนินการจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการสาธารณสุขไดแตงตั้งขึ้นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อ
พิจารณาและใหความเห็นตอรางกฎหมายนั้น รวมถึงเพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใน
รางกฎหมายที่ยกขึ้นมาใหถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น กรณีเปนคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข เมื่อผาน
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การพิจารณาของคณะอนุกรรมการแลว ใหเสนอรางคําแนะนํานั้นตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ผานศูนย
บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพื่อเสนอคณะกรรมการสาธารณสุขตามลําดับ ตอไป
6.7 จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียตอรางกฎหมาย เมื่อรางกฎหมายไดผา นการพิจารณา
จากคณะกรรมอนุกรรมการครั้งแรกแลว ผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจะตองดําเนินการจัดใหมีการประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดเสียหรือผูที่อาจเกี่ยวของตอรางกฎหมายนั้น ไมวาผูซึ่งอาจเกี่ยวของกับรางกฎหมายนั้น
จะเปนหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อใหรางกฎหมายนั้นสามารถแกไขปญหาตางๆ ได
อยางแทจริงและเปนระบบ จํากัดสิทธิเสรีภาพและสรางภาระแกประชาชนเพียงเทาที่จําเปนและสอดคลองกับ
ความต องการของประชาชนมากที่ สุ ด อั น จะสงผลในทางออมใหป ระชาชนยิน ยอมพรอมใจที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ลดภาวะการไมเขาใจกันและการเผชิญหนากันระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน และเสริมสราง
ความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดินอีกทางหนึ่งดวย รวมถึงเพื่อใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะตางๆ สําหรับนํามา
ปรับปรุงแกไขรางกฎหมายใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
6.8 จั ด ประชุ มคณะอนุ กรรมการฯ พิจ ารณารา งกฎหมายที่ผา นการรับฟงความคิด เห็น เมื่อราง
กฎหมายไดผานการรั บฟ งความคิดเห็นผู มีสว นได เสียและไดปรับ ปรุ งแกไขถอยคําในรางกฎหมายใหถู กต อง
เหมาะสม เพื่ อให ได ร า งกฎหมายที่ สมบู รณ แลว เลขานุ การคณะอนุ กรรมการดําเนิน การจัด ใหมีการประชุม
คณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาและใหความเห็นตอรางกฎหมายนั้นอีกครั้ง
6.9 เสนอรางกฎหมายตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ (ผานศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข) เมื่อ
ไดรางกฎหมายที่สมบูรณแลว ใหเลขานุการคณะอนุกรรมการสงเรื่องเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ผาน
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข เพื่อพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายกอนเสนอตอคณะกรรมการสาธารณสุข
6.10 เสนอรางกฎหมายตอคณะกรรมการสาธารณสุข เมื่อไดรางกฎหมายที่สมบูรณที่ผานการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ แลว ผูบริหารสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมหรือเลขานุการคณะอนุกรรมการนําเสนอ
รางกฎหมายพรอมขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่ อพิจารณา กรณีคณะกรรมการ
สาธารณสุขพิจารณาเห็นชอบ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขในฐานะหนวยงานเลขานุ การคณะกรรมการ
สาธารณสุ ขจะดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนและประกาศใชต อไป ในกรณี คณะกรรมการสาธารณสุ ขพิจ ารณาไม
เห็นชอบ ใหผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนรางกฎหมาย หรือ
ปรับปรุงแกไขรางกฎหมายตามมติที่ประชุมแลวเสนอรางกฎหมายตอคณะกรรมการสาธารณสุขอีกครั้ง แลวแต
กรณี
7. คํานิยาม
การรางกฎหมาย ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดใหความหมายวา ไดแกการเขียนขอความในรูปราง
กฎหมาย (พระราชบัญญั ติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎี กา กฎกระทรวง เปนตน) ดวยถอยคําที่ถูกต องและ
แนนอน เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจในการบัญญัติกฎหมาย (รัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี เปนตน) พิจารณาวาจะ
ประกาศใชรางกฎหมายนั้นหรือไม หรือควรแกไขเปลี่ยนแปลงรางกฎหมายนั้นอยางไร
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การพิ จ ารณาร า งกฎหมาย หมายความวา การพิจ ารณารางกฎหมายโดยองคกรตางๆ ของรัฐ รวมทั้ง
กระบวนการขั้นตอน จนกระทั่งมีการประกาศใชบังคับรางกฎหมายนั้นแกประชาชน
กฎกระทรวง หมายความวา กฎหมายซึ่งรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติอันเปนกฎหมายแมบท
ไดออกมาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้นๆ
ประกาศกระทรวง หมายความวา กฎหมายซึ่งรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติอันเปนกฎหมาย
แม บ ทได อ อกเพื่ อ ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ๆ โดยมี ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาแตกต า งจาก
กฎกระทรวง
คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข หมายความวา คําแนะนําที่คณะกรรมการสาธารณสุขไดออก
เพื่อแนะนําตอราชการสวนทองถิ่น ตามความในมาตรา 10(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
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คณะอนุกรรมการ หมายความวา คณะบุคคลที่คณะกรรมการสาธารณสุขไดแตงตั้งขึ้นเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535

