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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบประเมินมาตรฐาน 
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 
 
 

ส่วนที่ 2  
การจัดการกระบวนการ (องค์ประกอบที ่6)  

และ การวัดผลลัพธ์ (องค์ประกอบที่ 7) 

 
 

ประเด็นงานที่ 9.1 การออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 
รหัสการรับรอง EHA : 9001 

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

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

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

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

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

ประเด็นงานที่ 9 การออกข้อก าหนดของท้องถิ่น  
รหัสการรับรอง EHA : 9001 

 
 

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. ผ่านการประเมินระดบัพื้นฐาน 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 9.1 การออกข้อก าหนดของท้องถิ่น รหัสการรับรอง EHA : 9001 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 กระบวนการ 
ได้แก ่กระบวนการออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 

 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 

ผ่าน มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานใน 6 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนที่ 
1,3,7,8,9,10 และมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
  
 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 
ค าชี้แจง :  ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริงตามหลักฐานที่ปรากฏ 

ในช่อง “ผลการประเมิน” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)”  

  

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

1  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

5  ค าสั่ง, บันทึกข้อความ,หนังสือ,
รายงานการประชุม มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบฯลฯ (5 คะแนน) 

2  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  1. โครงการ, ผลการประเมิน/
ข้อมูลสภาพปัญหา 
และผลการคัดเลือกปัญหา 
(10 คะแนน) 

2. โครงการ, ผลการประเมิน/
ข้อมูลสภาพปัญหา 
(5 คะแนน) 
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  ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  1. การระบุบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ให้อ านาจไว้ โดย
ระบุบทบัญญัติอย่าง 
- ครบถ้วน (10 คะแนน) 
- ไม่ครบถ้วน (5 คะแนน) 

การก าหนดผู้รับผดิชอบ 

การส ารวจและประเมินสภาพ
ปัญหาอย่างรอบดา้น 

จากผู้มีส่วนร่วม 
จากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 
การตรวจสอบ 

บทบัญญตั ิ
แห่งกฎหมาย 

มี 

ไม่มี 

ยุติเร่ือง 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

4  

 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

5  บันทึกข้อความ, หนังสือ,
รายงานการประชุมฯลฯ เสนอ
ให้ความเห็นชอบการยกร่าง
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน  
(5 คะแนน) 
 

5  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  1. ค าสั่ง, บันทึกข้อความ, 
หนังสือ, รายงานการประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ  
โดยมีองค์ประกอบจากหลาย
ภาคส่วน  
(10 คะแนน) 

2. ค าสั่ง, บันทึกข้อความ,
หนังสือ, รายงานการประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างฯ  
โดยองค์ประกอบเป็นบุคคล
หรือเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (5 คะแนน) 

6  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  รายงานการประชุม, ร่าง
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
 (10 คะแนน) 

7  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

15  1. รายงานหรือสรุปผล 
การรับฟังความคิดเห็น/       
การประชาพิจารณ์         
(15 คะแนน) 

2. โครงการ , ภาพถ่ายกิจกรรม 
(5 คะแนน) 

8  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(10 คะแนน) 
 

 

ยุติเร่ือง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ยกร่างข้อก าหนดของท้องถ่ิน 

 การเสนอให้ความ
เห็นชอบในการยกร่าง

ข้อก าหนด 
ของท้องถ่ิน 

 

 

ร่างข้อก าหนดของท้องถ่ินตกไป 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

การพิจารณา
ร่างข้อก าหนด
ของท้องถ่ิน 

การรับฟังความคิดเห็น / 
การประชาพิจารณ ์

 

การด าเนินการยกร่าง
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

9  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  หนังสือเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด/นายอ าเภอลงนาม หรือ
ข้อก าหนดของท้องถิ่น 
ที่มีการลงนามโดยผู้มีอ านาจ 
(10 คะแนน) 
 

10  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  ข้อก าหนดของท้องถ่ินที่ผู้
เห็นชอบและผู้ตราลงนาม
เรียบร้อยแล้ว และติดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานฯ 
(กรณีเทศบัญญัติ) 
ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดหรือประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา (กรณีข้อบัญญัติ 
อบต.) , ภาพถ่ายกิจกรรม 
 (10 คะแนน) 

11  
 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

5  โครงการ, ภาพกิจกรรม,    
บันทึกข้อความ, หนังสือแจ้ง 
การประชาสัมพนัธ์ ข้อก าหนด
ของท้องถ่ิน (5 คะแนน) 

คะแนนรวม 100   
 

 
สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
 

 ผ่าน                            ไม่ผ่าน เนื่องจาก……………………………………………………..……………………………… 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน 

ไม่เห็นชอบ 
เห็นชอบ 

 

ทบทวน / แก้ไข 

การพิจารณา 
ลงนามตราข้อก าหนด

ของท้องถ่ิน 

การประกาศใช้ข้อก าหนด 
ของท้องถ่ิน 

 

ย้อนกลับไปขั้นตอนที ่8 



6 

         

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ค าชี้แจง : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)” โดยมีแนวทางการพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ และกรณี 
มีการด าเนินการมากกว่า 1 ประเด็นให้น าคะแนนมารวมกัน หากไม่มีการด าเนินการตามประเด็นดังกล่าวให้ระบุ
คะแนนเป็น 0 คะแนน 
 

ประเด็นการวัดผล แนวทางการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หลักฐาน 

ข้อก าหนดของท้องถิ่น
ตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาของพ้ืนที่  

การส ารวจและประเมิน
สภาพปัญหาอย่าง 
รอบด้านจากผู้มีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

30  ข้อมูลสภาพปัญหา 
และผลการคัดเลือก
ปัญหา ฯลฯ 

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประชุม/จัดกิจกรรม 
รับฟังความคิดเห็น/ 
การประชาพิจารณ์ต่อ 
ร่างข้อก าหนดของท้องถิ่น 

40  รายงาน หรือ 
สรุปผลการรับฟัง   
ความคิดเห็น/         
การประชาพิจารณ์ ฯลฯ 

การรับรู้ข้อก าหนดของ
ท้องถิ่น 

มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อก าหนด
ของท้องถิ่น 

30  ผลการรับรู้ข้อก าหนด
ของท้องถิ่น เช่น ผลการ
ส ารวจ/ประเมิน/
รายงานผลการรับรู้ ฯลฯ 

รวมคะแนน 100   
 
สรุปผลการประเมินการวัดผลลัพธ์ 
 ผ่าน  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน     ไม่ผ่าน  เนื่องจาก……………………………………………………..… 
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ :  ข้อก าหนดของท้องถิ่นจะประเมิน 1 เทศบัญญัติ ทั้งองค์ประกอบที่ 6 และ 7  
 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการรับรองโดยไม่ก าหนดปีที่ออกข้อก าหนด 
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รายชื่อและเบอร์โทรศพัท์ผู้รับผิดชอบ 
 

ประเด็นงานที่ 9.1 การออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 
รหัสการรับรอง EHA : 9001 

 
1. ผู้รับผิดชอบประเด็นงาน 

 
นางสาววิภา       รุจิจนากุล      โทร 0 2590 4256 

หรือ Email :  wipa.r@anamai.mail.go.th 
 

นางสาวสุภาวดี จันทมุด  โทร. 086 865 0414  หรือ  0 2590 4256 
      หรือ Email :  supawadee.j@anamai.mail.go.th 
  
 

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 

 

mailto:wipa.r@anamai.mail.go.th
mailto:supawadee.j@anamai.mail.go.th

