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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบประเมินมาตรฐาน 
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Environmental Health Accreditation : EHA)  
ประจ าปี ......................... 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
การจัดการกระบวนการ (องค์ประกอบที ่6)  

และ การวัดผลลัพธ์ (องค์ประกอบที่ 7) 

 
 

ประเด็นงานที่ 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
รหัสการรับรอง EHA : 7000 

 
 
 
ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ........................................................................................................ 

ที่ตั้งหน่วยงาน : ................................................................................................................................ 

   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

วันท่ีตรวจประเมิน : ……………………………………………… ครั้งที่รับการตรวจประเมิน: …………………. 
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สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจ าปี................ 
 

ประเด็นงานที่ 7 การจดัการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
รหัสการรับรอง EHA : 7000 

 
 

ชื่อ อปท. ......................................................อ าเภอ............................................จังหวัด.................. ....................... 
 

หัวข้อประเมิน ร้อยละคะแนนที่ได ้

องค์ประกอบที่ 1- 5  
ใช้ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ (Core Team)  (คะแนนรวม 4 ด้าน) 

 
(A) 

 
 

หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

คะแนน ร้อยละ 
องค์ประกอบที่ 6 การจดัการกระบวนการ 100 (B)  

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ ์ 100 (C)  

คะแนนรวม 200 (D) (E) 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ   .............................................................. 
           (............................................................)  
ต าแหน่ง  .............................................................. 

      (ผู้รับการประเมิน) 
 
 
คณะผู้ตรวจประเมิน 
ลงชื่อ ............................................................... 
ลงชื่อ ............................................................... 
ลงชื่อ ............................................................... 

 ผ่านระดับพื้นฐาน 

 ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง 

 ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ :  1. ร้อยละของคะแนนรวม (E)  =  (D)   x 100   ; (D)  = (B) + (C)
              200 

2. ผ่านการประเมินระดับพ้ืนฐาน ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
3. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 

 

ประเด็นงานที่ 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รหัสการรับรอง EHA : 7000 มีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จ านวน       
1 กระบวนการ ได้แก ่กระบวนการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

ระดับพื้นฐาน ระดับประกาศเกียรติบัตรรับรอง 

มีคะแนนการประเมินตั้งแต่ 
60 คะแนนขึ้นไป 

มีคะแนนการประเมินตั้งแต่ 
80 คะแนนขึ้นไป 

มีคะแนนการประเมินน้อยกว่า 
60 คะแนน 

 

หมายเหตุ :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีขอรับการประเมินรับรองฯ ประเด็นงานนี้ ต้องมีการด าเนินงาน 
ครบทุกขั้นตอนขององค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ 

 

ตารางที่ 2 :  แสดงการแจกแจงคะแนนของกระบวนงานการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเกณฑ์
การให้คะแนนประเมนิกระบวนงาน พร้อมหลักฐานประกอบการประเมิน 
 

ค าชี้แจง :   ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริงเพียง 1 ข้อ ในช่อง “ผลการประเมิน”      
พร้อมระบุคะแนนผลการประเมินที่ตรงกับข้อที่เลือกในช่อง คะแนนที่ได้ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได(้B) 

หลักฐาน 

1  
 
 
 

 

 ด าเนินการ 
 

 ไม่ด าเนินการ 

 

 
5 
 

 เอกสารแสดง 
การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
หรือ ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ (5 คะแนน) 

2 
 
 

 

  

 ด าเนินการ 
 

 ด าเนินการ 

 

 
5 

 เอกสาร/รายงานผล 
การส ารวจข้อมูล 
สถานประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในพื้นที ่(5 คะแนน) 

3  
 
 
 
 

 

 ด าเนินการ 
 

 ไม่ด าเนินการ 

 

 
20 

 มีข้อก าหนด/ข้อบังคับ/
ข้อบัญญัติ หรือ 
เทศบัญญัต ิควบคุม
กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพการประกาศ
บังคับใช้ (20 คะแนน) 

การส ารวจข้อมูลสถานประกอบการ 
ก่อนประกาศควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การก าหนดผู้รับผดิชอบ 

การประกาศควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หรือการออกข้อก าหนดของท้องถิ่น
เพื่อควบคุมกิจการฯ SOP การออก

ข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได(้B) หลักฐาน 

4   

 ด าเนินการ 
 

 ไม่ด าเนินการ 

 

 
10 
 

 1. หนังสือ/เอกสาร/
หลักฐานการแจ้งให้
ผู้ประกอบการยื่นขอรับ
อนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ทั้งในกรณีที่ยื่นขอใหม่ 
และกรณีต่อใบอนุญาต  
(5 คะแนน) 

2. การยื่นขออนุญาต 
กรณียื่นใหม่และ 
ต่อใบอนุญาตครอบคลุม
ร้อยละ 100 ของกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในพื้นที่ (5 คะแนน) 

5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 

 ไม่ด าเนินการ  

 
 

 
 

20 

 - ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
ตามกฎหมาย  
(10 คะแนน) 
- รายงานการตรวจ
สุขลักษณะสถานประกอบ
กิจการก่อนออกใบอนุญาต
รายใหม่ และก่อนต่อ
ใบอนุญาตประจ าปี  
(10 คะแนน) 
 

6 
 
 
 

 
 

 
 ด าเนินการ 
 

 ไม่มีด าเนินการ 

 

10 
 ฐานข้อมูลใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
(10 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 

ออกใบอนุญาต (รายใหม่)/ 
ต่อใบอนุญาตประจ าป ี

ตรวจสอบสุขลักษณะ 
สถานประกอบกิจการ 

ถูกสุขลักษณะ 

ออกค าแนะน า 
ให้ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ถูกสุขลักษณะ 
แก้ไข 

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบ 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

SOP  
การออก 

ใบอนุญาต 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได(้B) หลักฐาน 

7 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ด าเนินการ 
 

 ไม่มีด าเนินการ 

 

 
20 
 

 1. แผนการควบคุม 
ก ากับ ตรวจตราหรือ
ตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (10 คะแนน) 

2. รายงานผล 
การด าเนินงาน 
(10 คะแนน) 

8   

 ด าเนินการ 
 

 ไม่มีด าเนินการ 

 
 

10 
 1. รายงานและข้อมูล 

การเฝ้าระวัง  เชน่  
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  
ข้อมูลสุขภาพ  เป็นตน้ 
(5 คะแนน) 

2. มาตรการหรือ 
แนวทางแกไ้ขปัญหา  
(5 คะแนน) 

 

คะแนนรวม 100   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม ก ากับ 
สถานประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การเฝ้าระวังกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ค าชี้แจง : 1. ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามหลักฐานทีป่รากฏ พร้อมระบุคะแนน ลงในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)” 
     2. กรณี “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้เป็น “0” 
     3. กรณมีีประเด็นใดเพ่ิมเติม สามารถระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ” 
 

ประเด็นการวัด หลักฐานที่ปรากฏ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หมายเหตุ 

1. การประกาศควบคุม
กิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสาธารณสุข 

 มีข้อก าหนดของท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 

20   

2. การควบคุม ก ากับ 
สถานประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

 มีแผนงาน/กิจกรรม ควบคุม ก ากับ หรือ
ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พร้อมหลักฐานข้อมูล หรือรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

20   

3. การเฝ้าระวังกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 

 มีข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พร้อมมาตรการหรือแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา 

10   

4. สถานประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ไม่ก่อปัญหาเหตุร าคาญ
หรือการร้องเรียน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

 รอ้ยละ 90 ขึน้ไป ของสถานประกอบกิจการ 
ไม่ก่อปัญหาเหตุร าคาญหรือการร้องเรียน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  (50 คะแนน) 
 ร้อยละ 80 - 89 ของสถานประกอบกิจการ 
ไม่ก่อปัญหาเหตุร าคาญหรือการร้องเรียน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  (40 คะแนน) 
 ร้อยละ 70 - 79 ของสถานประกอบกิจการ 
ไม่ก่อปัญหาเหตุร าคาญหรือการร้องเรียน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  (30 คะแนน) 
 ร้อยละ 60 - 69 ของสถานประกอบกิจการ 
ไม่ก่อปัญหาเหตุร าคาญหรือการร้องเรียน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  (20 คะแนน) 
 ร้อยละ 50 - 59 ของสถานประกอบกิจการ 
ไม่ก่อปัญหาเหตุร าคาญหรือการร้องเรียน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  (10 คะแนน) 
 

(พิจารณาหลักฐานจากทะเบียนข้อมูล 
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในพ้ืนที่ และทะเบียนเรื่องร้องเรียนจากกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 

50  การค านวณ 
ค่าร้อยละ 
จ านวนสถาน
ประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ  
ทีไ่ม่ก่อปัญหา 
เหตุร าคาญหรือ
การร้องเรียน 
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
คูณ 100 หารด้วย 
จ านวนสถาน
ประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ
ทั้งหมดในพ้ืนที่  
 

รวมคะแนน 100   
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รายชื่อและเบอร์โทรศพัท์ผู้รับผิดชอบ 

 
ประเด็นงานที่ 7 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

รหัสการรับรอง EHA : 7000 
 

1. ผู้รับผิดชอบประเด็นงาน 
 
นายสมศักดิ ์ ศิริวนารังสรรค์   โทร. 086 090 3166  หรือ  0 2590 4259 
นางอุทัยวรรณ บุตรแพ  โทร. 086 889 2668 หรือ  0 2590 4259 

 
  

2. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 
นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย โทร. 080 434 6888  หรือ  0 2590 4184 
นางสุนทรีย์  รักษามั่นคง  โทร. 083 054 7248   หรือ  0 2590 4317 
นางสาวพาสนา  ชมกลิ่น   โทร. 086 612 5836  หรือ  0 2590 4184 
นางสาวนวรัตน์   อภิชัยนันท์  โทร. 083 777 6229   หรือ  0 2590 4319 

 


