ขัน้ ตอนการแจ้งเป็นหน่วยงานการจัดอบรม
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านในขัน้ ตอนการแจ้งเป็นหน่วยงานการจัดอบรมกระบวนตามกฎกระทรวง

ชือ่ ผู้รบั ผิดชอบ

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน

สสจ./ อปท.
1. จัดทาแผนการอบรม

น.ส.เจนจิรา ดวงสอนแสง

2. แจ้งรายละเอียดการจัดอบรมแก่
กรมอนามัย

3. ดาเนินการจัดอบรมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการ

กลุ่ม พอ.

4. กรมอนามัย
ติดตาม/ให้คาแนะนา
การจัดอบรม

จุดควบคุมความเสีย่ ง

ระยะเวลา

- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะ
ดาเนินการจัดอบรมฯ จัดทาแผนการอบรม
ของหน่วยงาน

-

นาที

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม ที่แจ้งกรม
อนามัย
- หลักสูตรฯ ที่จดั อบรม
- วัน เวลา และสถานที่จดั อบรม
กรมอนามัยจะตอบรับการแจ้งแผนและจัดส่ง
แบบทดสอบความรู้ให้แก่หน่วยงานภายหลัง
การแจ้งแผนแล้วเท่านัน้

30

นาที

-

นาที

หน่วยจัดการอบรมดาเนินการจัดการอบรม
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กาาหนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลัก
เกณฑ์ และวิธีการ จัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561

กรมอนามัย ดาเนินการติดตาม หน่วยงาน
จัดการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลัก
เกณฑ์ และวิธีการ จัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 เพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล หรือให้คา
แนะนา

57,600 นาที

ชือ่ ผู้รบั ผิดชอบ

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน

สสจ./ อปท.
5. จัดส่งสรุปผลการจัดการอบรม
ให้กรมอนามัย

น.ส.เจนจิรา ดวงสอนแสง

6. กรมอนามัยรวบรวมข้อมูลผู้ผ่าน
การอบรม และเผยแพร่ข้อมูล

จุดควบคุมความเสีย่ ง
หน่วยงานจัดการอบรมฯ จัดส่ง
- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
- เอกสารประเมินผลการอบรม
โดยวิทยากรในการจัดอบรมแต่ละครั้งลง
ลายมือชื่อรับรอง และส่งเอกสารให้ สานัก
สุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดการอบรม

ระยะเวลา
-

นาที

กรมอนามัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ที่
ผ่านการอบรมที่หน่วยงานจัดอบรมฯ จัดส่งมา
และเผยแพร่ขอ้ มูล

72,000 นาที

รวมระยะเวลาดาเนินการประมาณ

129,630 นาที

วิธีปฏิบัติ เรื่อง : ขั้นตอนการแจ้งเป็นหน่วยงานการจัดอบรมตามกฎกระทรวงสุขลักษณะ
สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการแจ้งเป็นหน่วยงานการจัดอบรมตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่
จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ให้มีประสิทธิภาพและผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการการอบรมตามกฎกระทรวงฯ
กระบวนการจัดการเรื่องขั้นตอนการแจ้งเป็นหน่วยงานการจัดอบรมตามกฎกระทรวงสุขลักษณะสถานที่จาหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561 มีขั้นตอนทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1จัดทาแผนการอบรม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะดาเนินการจัดอบรมฯ จัดทาแผนการอบรม
ของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 2แจ้งรายละเอียดการจัดอบรมแก่กรมอนามัย
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม (หน้า เว็บไซต์ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า) ที่แจ้งกรมอนามัย พร้อมทั้ง หลักสูตรฯ
ที่จัดอบรม ,วัน เวลา และสถานที่จัดอบรมกรมอนามัยจะตอบรับการแจ้งแผนและจัดส่งแบบทดสอบความรู้ให้แก่
หน่วยงานภายหลังการแจ้งแผนแล้วเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 3ดาเนินการจัดอบรมตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการ
หน่วยจัดการอบรมดาเนินการจัดการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กาหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561
ขั้นตอนที่ 4กรมอนามัยติดตาม/ให้คาแนะนาการจัดอบรม
กรมอนามัย ดาเนินการติดตามหน่วยงานจัดการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.
2561 เพื่อติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล หรือให้คาแนะนา
ขั้นตอนที่ 5จัดส่งสรุปผลการจัดการอบรมให้กรมอนามัย
หน่วยงานจัดการอบรมฯ จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
และเอกสารประเมินผลการอบรมโดยวิทยากรในการ
จัดอบรมแต่ละครั้งลงลายมือชื่อรับรอง และส่งเอกสารให้ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดการอบรม
ขั้นตอนที่ 6กรมอนามัยรวบรวมข้อมูลผู้ผ่านการอบรมและเผยแพร่ข้อมูล
กรมอนามัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ผ่านการอบรมที่หน่วยงานจัดอบรมฯ จัดส่งมาและเผยแพร่ข้อมูล

แบบสอบถามขั้นตอนการแจ้ งเป็ นหน่ วยงานการจัดอบรม
ตามกฎกระทรวงสุ ขลักษณะสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร พ.ศ. 2561
แบบสอบถามนี้เหมาะสาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นผูร้ ับบริ การเกี่ยวกับ ขั้นตอนการแจ้งเป็ นหน่วยงานการ
จัดอบรมตามกฎกระทรวงสุ ขลักษณะสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
คาถามสาหรับผู้รับบริการ (สสจ./อปท.)
ลาดับที่
รายละเอียดการประเมิน
มี / ใช่
เจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการเรื่ องกฎกระทรวงสุ ขลักษณะสถานทีจ่ าหน่ ายอาหาร
1.
มีการให้บริ การที่ดี
2.
ความชัดเจนในการอธิ บายชี้แจงเรื่ อง
ขั้นตอนการแจ้งเป็ นหน่วยงานการจัด
อบรมตามกฎกระทรวงสุ ขลักษณะ
สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
3.
ความเอาใจใส่ ต่อการแก้ไขปั ญหาเรื่ อง
ขั้นตอนการแจ้งเป็ นหน่วยงานการจัด
อบรมตามกฎกระทรวงสุ ขลักษณะ
สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
4.
ความรู ้ความสามารถในการแก้ไขปั ญหา
เรื่ องขั้นตอนการแจ้งเป็ นหน่วยงานการ
จัดอบรมตามกฎกระทรวงสุ ขลักษณะ
สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
กระบวนการ/ขั้นตอน
5.
มีช่องทางในการให้บริ การเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการแจ้งเป็ นหน่วยงานการจัด
อบรมตามกฎกระทรวงสุ ขลักษณะ
สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
ที่
หลากหลาย
6.
การให้บริ การมีระบบ ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
มีความชัดเจน
7.
มีความสะดวก รวดเร็ วในการติดต่อ
ประสานงานเรื่ อง ขั้นตอนการแจ้งเป็ น
หน่วยงานการจัดอบรมตามกฎกระทรวง
สุ ขลักษณะสถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ.
2561

ไม่ มี / ไม่ ใช่

คาอธิบาย / คาตอบ

8.

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหา
เรื่ องขั้นตอนการแจ้งเป็ นหน่วยงานการ
จัดอบรมตามกฎกระทรวงสุ ขลักษณะ
สถานที่จาหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

ข้ อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน้า
ปีงบประมาณ 2563
ล้าดับ

ขันตอน

วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ล้าดับ
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ความ
คะแนน ระดับ เสีย่ ง

1

ขันตอนที่ 2แจ้งรายละเอียดการจัด
อบรมแก่กรมอนามัย

เพื่อกาหนดรายละเอียดให้
กรมอนามัยทราบการ
ดาเนินการในการอบรม

กาหนดการอาจมีความ
คลาดเคลื่อน

หน่วยจัดอบรมอาจมีการ
จัดอบรมไม่ตรงตาม
รายละเอียดที่แจ้งแก่
กรมอนามัย

1

1

1

ต่า

1

2

ขันตอนที่ 3ดาเนินการจัดอบรมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการ

เพื่อ จัดการอบรมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่
กาหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร
พ.ศ.2561 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

ดาเนินการจัดอบรมอาจ - หน่วยจัดอบรมอาจมี
มีการอบรมไม่ครบ
การอบรมไม่ครบตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนดไว้
- ผู้เข้าร่วมอบรมอาจจะ
อยู่ไม่ครบตามระยะเวลา
ที่กาหนดทาให้ได้รับ
ข้อมูลความรู้ไม่ครบถ้วน

1

1

1

ต่า

4

3

ขันตอนที่ 5จัดส่งสรุปผลการจัดการ
อบรมให้กรมอนามัย

เพื่อแจ้งผลการดาเนินการ
อบรมให้กรมอนามัยทราบ

ความล่าช้าในการ
- ไฟล์เอกสารส่งไม่ถึง/
ดาเนินการจัดส่งสรุปผล เอกสารสูญหาย
การจัด อบรม และได้ - ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

1

1

1

ต่า

3

4

ขันตอนที่ 6กรมอนามัยรวบรวมข้อมูลผู้ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ความล่าช้าในการ คีย์
ผ่านการอบรม
สาหรับผู้ผ่านการอบรม ตาม ข้อมูลลงใน Excel และ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่ ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
กาหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร
พ.ศ.2561

- ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ
ที่จะทาการบันทึก ข้อมูล
ลงใน Excelได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากจานวน
ผู้ผ่านการอบรมในแต่ละ
พื้นที่มีจานวนมาก
- ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ
ที่จะทาการบันทึก ข้อมูล
ลงใน Excel ได้เนื่องจาก
ได้ ข้อมูลไม่ครบถ้วน /
สมบูรณ์

1

1

1

ต่า

2

