หนวยงาน : สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ห ัว ข อ : รายละเอียดโดยสรุปขอมูลการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
จํานวน 3 กระบวนงานและเอกสารแนบ เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
1) กระบวนงานการจัดซื้อจัดจาง/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กําหนดจุดควบคุมตั้งแตขั้นตอนที่ 1-11 เพื่อการดําเนินงานและสงหลักฐานการเบิกจายในการจัดซื้อจัดจาง
ไมเกินระยะเวลาที่กําหนด
Link ภายนอก http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOP/1SOP.pdf
2) กระบวนงานงบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติการ (ขั้นตอนการขอหักงบประมาณผานระบบ ENV
Plan เพื่อการบริหารงบประมาณ)
ปรับลําดับผังกระบวนงานที่ 19 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบติดตามผล
การปฏิบัติงาน (DOC) ปรับเปนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและกรมอนามัย และเพิ่มรายละเอียดในชองตัวชี้วัด คือ รายงานผลการ
ใชจายงบประมาณในระบบ ENV Plan)
* ซึ่งเปนขั้นตอนการขอหักงบประมาณผานระบบ ENV Plan เพื่อการบริหารงบประมาณที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมจัดทําขึ้นวัตถุประสงคเพื่อเปนเครื่องมือใชสําหรับการติดตามผลการดําเนินงานการเบิกจายงบประมาณ
และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วในการทํางานยิ่งขึ้นของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
Link ภายนอก http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOP/2SOP.pdf
Link การใชงานโปรแกรมติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม :
https://envplan.anamai.moph.go.th/
๓) กระบวนงานการพัฒนากฎหมายดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ปรับลําดับผังกระบวนงานที่ 2 ระยะเวลา (เวลาทําการ) ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
สรุปสถานการณปญหาและการบังคับใชกฎหมายในปจจุบัน จากเดิม 30 – 150 วัน ปรับเปน 120 วัน
Link ภายนอก : http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOP/3SOP.pdf

เพิ�มจุดควบคุม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่มีผลบังคับใช
(Standard Operating Procedure : SOP)
สํานักอนามัย
พ.ศ.2564
สิ่งแวดลอม ชื่อกระบวนงาน งบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติการ
จํานวน 8 หนา
ผูจัดทํา กลุมบริหารยุทธศาสตร

รหัส
SOP
……-…….

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกําหนดขั้นตอนและวิธีการ ในการจัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติการของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
1.2 เพื่อใหการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
เป น กระบวนงานมาตรฐานสํ าหรับ การจั ดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติการที่ใชสําหรับ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ที่ครอบคลุมทั้งการจัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และจัดทําแผนปฏิบัติการ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
4. เอกสารอางอิง
ไมมี
5. แผนภูมิการทํางาน
ลําดับ

ผังกระบวนการ

1

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1 วัน

-

-

กลุมบย.

กองแผนงานแจงใหหนวยงานจัดทําคํา
ของบประมาณ

2

3

กําหนดกรอบการจัดทําคําของบประมาณ
ของหนวยงาน

ชี้แจง ทําความเขาใจ
การจัดทําคําของบประมาณแกกลุม งาน

4

3 วัน

1 วัน

3 วัน
จัดทําคําของบประมาณรายกลุม

ความครบถวนของขอมูลที่ กรอบการจัดทําคําขอ
นํามาวิเคราะห
งบประมาณมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร นโยบาย ใน
ระดับตางๆ
หัวหนากลุมและผูรับผิดชอบ
เขารวมประชุมครบตามที่
เปาหมายที่กําหนด
-

คําของบประมาณของแตละ
กลุมสอดคลองกับกรอบการ
จัดทําคําของบประมาณ

กลุมบย.

กลุมบย.

ทุกกลุมงาน

ลําดับ

ผังกระบวนการ

5

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

2 วัน

-

1 วัน

-

-

ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

1 วัน

จัดทําขอมูลตาม
แบบฟอรมที่กองแผนงาน
กําหนด

-

กลุมบย.

2 วัน

-

ผูอํานวยการ/
กลุมบย.

-

ขอมูลสําหรับการชี้แจง
งบประมาณ ประกอบดวย
- โครงการที่เกี่ยวของ
- มาตรการ/กิจกรรมการ
ดําเนินงานที่สําคัญ
- ผลการดําเนินงานที่ผาน
มา
-

-

สํานัก
งบประมาณ/
กองแผนงาน

2 วัน

-

-

กลุมบย.

1 วัน

-

-

ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

จัดทําคําของบประมาณของ
หนวยงานเสนอผูบริหารพิจารณา
ทบทวนคําขอ
งบประมาณ

6

ตัวชี้วัด
คําของบประมาณของ
หนวยงานสอดคลองกับ
กรอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณ

ผูบริหารพิจารณา

ผูรับผิดชอบ
กลุมบย.

ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ
7
สงคําของบประมาณใหกองแผนงาน

8

ชี้แจงงบประมาณประจําปตามราง
พ.ร.บ.งบประมาณ

9
งบประมาณ
ไดรับอนุมัติ

10

จัดทํากรอบการจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
ทบทวนคําขอ
งบประมาณ

11
ผูบริหารพิจารณา

ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ

ลําดับ

ผังกระบวนการ

12

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1 วัน

-

หัวหนากลุมและผูรับผิดชอบ
เขารวมรับฟงการชี้แจงตาม
เปาหมายที่กําหนด

กลุมบย.

3 วัน

-

แผนปฏิบัติของแตละกลุม
สอดคลองกับการกรอบ
จัดทําแผนปฏิบัติการ

ทุกกลุมงาน

2 วัน

-

-

กลุมบย.

1 วัน

-

-

ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

1 วัน

จัดทําขอมูลตาม
แบบฟอรมที่กองแผนงาน
กําหนด

-

กลุมบย.

5 วัน

-

3 วัน

-

ชี้แจงทําความเขาใจการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
13
จัดทําแผนปฏิบัติการรายกลุม
14
จัดทําแผนประจําปของหนวยงาน
ทบทวน
แผนปฏิบัติการ

15

ผูบริหารพิจารณา
ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ
16
สงคําของบประมาณใหกองแผนงาน
ทบทวน
แผนปฏิบัติการ

17
ผูบริหาร
กรมอนามัย
พิจารณา

แผนปฏิบัติการไดรับความ
เห็นชอบจากกรมอนามัย

กองแผนงาน

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ
18

ลงขอมูลแผนปฏิบัติการในระบบติดตามผล
การปฏิบัติงาน (DOC)

-

กลุมบย.

ลําดับ

ผังกระบวนการ

19

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

2 วัน

-

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจาย
งบประมาณในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและกรมอนามัย

20

จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และปรับแผนปฏิบัติการ
รายไตรมาส

21

3 วัน

5 วัน
สรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
รวมระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
และผลการใชจาย
งบประมาณในระบบติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน (DOC)
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- รายงานผลการใชจาย
งบประมาณในระบบ ENV
Plan (ขั้นตอนการใชงาน
ระบบตามเอกสารแนบทาย)
- จัดทําสรุปผลการ
- สรุปผลการดําเนินงานตาม
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติการ และการใช
การ และการใชจาย
จายงบประมาณ ภายใน
งบประมาณ ทุกวันที่ 15 ระยะเวลาที่กําหนด
และ 30 รายงานตอ
- รอยละการใชจาย
ผูบริหารหนวยงาน
งบประมาณราย
- สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสเปนไปตามมติของ
และการใชจาย
คณะรัฐมนตรี
งบประมาณรายไตรมาส - แผนปฏิบัติการไดรับการ
ทบทวนและปรับปรุงแกไข
เพื่อใหสามารถนําไปสู
ผลลัพธที่กําหนด
วิเคราะหขอมูลผลการ
ดําเนินงานและผลลัพท
การดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ

ผูรับผิดชอบ
กลุมบย.

ทุกกลุมงาน

ทุกกลุมงาน

43 วัน

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) กองแผนงานแจงใหหนวยงานจัดทําคําของบประมาณ การจัดทําคําของบประมาณ จะเปนไปตามแผนงานที่
กองแผนการกํ า หนด โดยกองแผนงานจะจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงและให ห น ว ยงานมี ก ารเตรี ย มการสํ าหรั บ การจั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณในแตละป
2) กํ า หนดกรอบการจั ด ทํ า คํ าของบประมาณของหน วยงาน การที่จ ะสามารถกําหนดกรอบการจัดทํ าคําขอ
งบประมาณไดนั้น ตองศึกษาขอมูลและความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแผนงานตางๆ เพื่อเตรียมการสําหรับการจัดทําคํา
ของบประมาณประจําป ที่สอดคลองกับ Cluster กรม กระทรวง และแผนบูรณาการระหวางกระทรวง

3) ชี้แจง ทําความเขาใจการจัดทําคําของบประมาณแกกลุมงาน โดยการจัดประชุมชี้แจงเพื่อใหกลุมงานเขาใจถึง
กรอบการจัดทําคําของบประมาณและสามารถจัดทําคําของบประมาณไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด
4) จัดทําคําของบประมาณรายกลุม กลุมงานทุกกลุมงานจัดทําคําของบประมาณรายกลุมตามกรอบการจัดทําคํา
ของบประมาณของหนวยงาน
5) จั ดทํ าคําของบประมาณหน วยงานเสนอผู บริหารพิ จารณา เมื่ อกลุมงานสงคําของบประมาณรายกลุ มแล ว
ผูรับ ผิ ด ชอบต องวิเคราะห ขอมู ลความสอดคล องกับ กรอบฯ ความเปน ไปไดของงบประมาณที่ ขอ และจัดทําเปน คําของ
งบประมาณหนวยงานเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป
6) ผู บ ริห ารพิ จ ารณา เมื่ อจั ดทํ าเป น คํ าของงบประมาณหน วยงานแลวตองเสนอใหผูอํานวยการสํานักอนามั ย
สิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบตอคําของบประมาณ
7) สงคําของบประมาณใหกองแผนงาน เมื่อผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบตอคําของบประมาณแลว จึงสงคํา
ของบประมาณไปยังกองแผนงานเพื่อรวบรวมในภาพรวมของกรมอนามัย
8) ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต ามร า งพ.ร.บ.งบประมาณ ต อ งจั ด เตรี ย มข อ มู ล สํ าหรั บ การชี้ แ จง
งบประมาณรายจายประจําปฯ ประกอบดวยโครงการที่เกี่ยวของ ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา มาตรการ/กิจกรรมสําคัญที่
จะดําเนินงาน
9) งบประมาณไดรับอนุมัติ สํานักงบประมาณแจงวงเงินที่ไดรับอนุมัติมายังกองแผนงาน และกองแผนงานพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน
10) และ 11) จัดทํ ากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ เพื่ อเสนอผู บริหารพิ จารณา เมื่องบประมาณไดรับ การ
อนุ มัติ ผู รับ ผิ ดชอบตองจัดทํ ากรอบการจัด ทําแผนปฏิบั ติการฯ เพื่อเสนอผู บริห ารพิจ ารณาเห็น ชอบตอกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป
12) ชี้แจงทําความเขาใจการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการจัดประชุมชี้แจงเพื่อใหกลุมงานเขาใจถึงกรอบ
การจัดทําแผนปฏิบัติการและสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุมไดตามวัตถุประสงคที่กําหนด
13) จัดทําแผนปฏิบัติการรายกลุม กลุมงานจัดทําแผนปฏิบัติการรายกลุมตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป
14) จัดทําแผนประจําปของหนวยงาน เมื่อกลุมงานสงแผนปฏิบัติกี่รายกลุมแลว ผูรับผิดชอบตองวิเคราะหขอมูล
ความสอดคลองกับกรอบฯ และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการของหนวยงานเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป
15) ผูบริหารพิจารณา เสนอแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ใหผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมพิจารณาให
ความเห็นชอบเพื่อสงกองแผนงานพิจารณาตอไป
16) และ 17 สงแผนปฏิบัติการของหนวยงานใหกองแผนงาน และผูบริหารกรมอนามัยพิจารณา และใหความ
เห็นชอบตอแผนปฏิบัติการ เมื่อกรมอนามัยเห็นชองตอแผนปฏิบัติการแลว หนวยงานจึงประกาศเปนแผนปฏิบัติการของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมที่ตองขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จตอไป

18) และ 19) ลงขอมูลแผนปฏิบัติการในระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC)กรมอนามัย เพื่อใหกรมอนามัย
สามารถติดตามผลการดําเนินงานในภาพรวมของกรมอนามัย และหนวยงานสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนในการติดตาม
ผลการดําเนิ นงานของหน วยงาน และเขาไปทํ าการขอหั กงบประมาณผ านระบบ ENV Plan สําหรับรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
20) จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยใหมีการทบทวนและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและการใชจายงบประมาณ ทุกวันที่ 15 และ 30 รายงานตอผูบริหารหนวยงาน รวมทั้งสรุปผลการใชจาย
งบประมาณรายไตรมาส เพื่อเปนขอมูลสําหรับการทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
21) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ใหกลุมงานจัดทําและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของกลุมเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการของหนวยงาน สงขอมูลสรุปผลการดําเนินงานใหกลุมบริหารยุทธศาสตรเพื่อวิเคราะห
ในภาพรวมของหนวยงานตอไป

การใชงานโปรแกรมติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
https://envplan.anamai.moph.go.th/
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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.
2535
คณะอนุกรรมการ หมายความวา คณะบุคคลที่คณะกรรมการสาธารณสุขไดแตงตั้งขึ้นเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามที่คณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535

