
By : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
Date : 13/1/2560

â»Ãá¡ÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»

“¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒ¡®ËÁÒÂÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¢Í§Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ 

ÃÐ´Ñºà·ÈºÒÅáÅÐÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ”



การพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ปี 2548 – 2558 (อดีต)

ป 2551

แบบสอบถาม

ป 2553 - 2556

โปรแกรมประเมินผลการใชกฎหมายสาธารณสุข

ขององกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ขอมูลที่ไดรับมีจํานวนนอย

2. การเขาถึงโปรแกรมฯ เกดิปญหา

และอุปสรรคตางๆ บอยคร้ัง

3. มีการเปลี่ยนเจาหนาทีท่ี่

รับผิดชอบคียขอมูลบอยคร้ัง

ปญหาและอุปสรรค

ศกม. ติดตามขอมูล และเครื่องมือ

ชวยปฏิบัติงานสําหรบั อปท. 

ป 2557 - 2559

แนวคิดของผูบริหาร

“ลดภาระ เปนงานประจํา”

?
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Presentation Notes
(ระบบเก่า) แนวคิด 51 พัฒนาโปรแกรมฯ แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการกรอก และนำส่งข้อมูล53 – 56 จากการทิ่วิเคราะห์ข้อมูล พบปัญหาเริ่มต้นพัฒนาโดยการลงพื้นที่ อปท. 3 แห่ง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำโปรแกรม ให้ตรงกับการทำงานของท้องถิ่น



โปรแกรมฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน

ข้อมูลพืน้ฐาน

โปรแกรมสําเร็จรูป

การบังคับใช้กฎหมาย

สรุปผลการปฏิบัตงิาน



ข้อมูลพืน้ฐาน

-  พืน้ที่รับผิดชอบ 

-  บุคลากรส่วนสาธารณสุข 

-  ผู้รับผิดชอบ/ดแูลกฎหมายสาธารณสุข 

-  ข้อกาํหนดท้องถิ่น (การออกขอกําหนดของทองถิ่น)

-  ข้อมูลหน่วยงาน 

-  ผู้รับผิดชอบโปรแกรม

ข้อมูลพืน้ฐาน



- หมวด 3 การจัดการส่ิงปฏิกูล

และมูลฝอย 

- หมวด 7 กจิการทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพ

- หมวด 8 ตลาด สถานทีจ่ําหน่าย

อาหารและสถานที่สะสมอาหาร

- หมวด 9 การจําหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ

ประกอบด้วยรายละเอยีด ดังนี้

- ผู้ขอ

- สถานประกอบการ

- วตัถุดิบ/เคร่ืองจักร/ผลติภัณฑ์

- กระบวนการผลติ

- การควบคุมมลพษิ/การป้องกนั

- หลกัฐานและเอกสารที่แนบ

- ผลการตรวจสุขลกัษณะ

- ยนืยนัความถูกต้อง

- ยนืยนัค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ อ้างองิรายละเอียดหมวด 7

การอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง



- รับเร่ืองร้องเรียน

- ผลการตรวจเหตุรําคาญ

ประกอบด้วยรายละเอยีด ดังนี้

- สถานที่ผู้ถูกร้องเรียน

- ประเภทมลพษิ

- ผู้ร้องเรียน/ส่ือทีใ่ช้ในการร้องเรียน/

แหล่งรับเร่ืองร้องเรียน

- ข้อมูลใบอนุญาต(หากเป็นกจิการ)

- ผลการตรวจสอบ/สรุปผลและ

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

เหตุรําคาญ



ข้อมูลที่พืน้ที่จะได้รับ

รายงานขอมูลพ้ืนฐาน

รายงาน เชน จํานวนการอนุญาต 

(ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง) 

จํานวนผูประกอบการ/สถาน

ประกอบการในพ้ืนท่ี  เปนตน

รายงานเหตุรําคาญ

ขอมูล รายงาน

1. เสนอผูบริหาร

2. ขอสนับสนุนงบประมาณ

3. จัดทําแผนในการดําเนินงานใน

พ้ืนท่ี

4. มีสถานการณ์ “ปัญหาที่ก่อให้เกิด

เหตุรําคาญ” ในพืน้ที่(ทั้งที่เปนกิจการ

และไมใชกิจการ)



“ มองเหน็สถานการณ์ เพื่อวางแผนการดาํเนินงานใน

การสนับสนุนองค์ความรู้ เป็นที่ปรึกษา ของพืน้ที่”

ส่วนกลางสนับสนุน



แผนพัฒนาโปรแกรมฯ ป 2559 - 2565

ปรับปรุงเนื้อหา/รายงาน/การใชงาน

เพ่ิม “แบบฟอรมการตรวจสุขลักษณะกิจการทีเ่ปน

อันตรายฯ” จนสามารถใชงานบนอุปกรณพกพาได

ใชโปรแกรมทัว่ประเทศ และสนับสนุนดานการใชงานป 2561-2562

ป 2560-2561 

ป 2559

ไมพบปญหา พรอมพัฒนาโปรแกรมใหสามารถ online ไดป 2563-2564

ใชโปรแกรมฯ online ทั่วประเทศป 2565



การ Download โปรแกรม
จากหนาเว็บไซตของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข

1. คลิกที่ Banner การอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. คลิกที่หัวขอ “ไฟลโปรแกรมสําเร็จรูป”



การ Download โปรแกรม
จากหนาเว็บไซตของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข (ตอ)

3. คลิกที่ไอคอน        เพื่อดาวนโหลด 

4. คลิกที่ “ดาวนโหลดตอไป”



การ Download โปรแกรม

จากหนาเว็บไซตของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข (ตอ)

5. รอใหดาวนโหลดเสร็จสิ้น



การ Download โปรแกรม

จากหนาเว็บไซตของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข (ตอ)

6. คลิกที่ลูกศร จากน้ันเลือก 
“แสดงในโฟลเดอร”

7. จะพบไฟลที่ดาวนโหลดมา7. จะพบไฟลที่ดาวนโหลดมา
จากน้ันทําการแตกไฟลโดยการ
คลิกขวาที่ไฟลแลวเลือก
Extract files…



8. จากน้ันเลือกตําแหนงที่ตั้งไฟล

9. จะพบไฟลโปรแกรมสําเรจ็รูป



ขั้นตอนการลงทะเบียน

2 พมิพ์สรุป

รายงาน

1 เจ้าหน้าทีก่รอกข้อมูลพืน้ฐานหน่วยงาน

ข้อมูลจดัเกบ็

Login เพือ่เข้าสู่

โปรแกรมฯ

ลงทะเบยีน

(ผู้ใช้งานโปรแกรมฯ)

Presenter
Presentation Notes
login โดยกรอก username และ password 



ขั้นตอนการใชงาน

2 พมิพ์เอกสาร

รายงาน

ใบอนุญาต

3 ครบกาํหนดส่งข้อมูลให้

ส่วนกลางทางอเีมล

1 เจ้าหน้าทีก่รอกข้อมูล

ข้อมูลจัดเกบ็

ผู้ประกอบ

กจิการยืน่

ขอการ

อนุญาต(ใบ

คาํขอ)



ขอบคุณค่ะ
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