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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบประเมินมาตรฐาน 
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 
 
 

ส่วนที่ 2  
การจัดการกระบวนการ (องค์ประกอบที ่6)  

และ การวัดผลลัพธ์ (องค์ประกอบที่ 7) 

 
 

ประเด็นงานที่ 9.5 การเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี 
รหัสการรับรอง EHA : 9005 

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

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

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

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

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

ประเด็นงานที่ 9.5 การเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี   
รหัสการรับรอง EHA : 9005 

 
 

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 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Environmental Health Accreditation : EHA) 

 

ประเด็นงานที่ 9.5 การเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี รหัสการรับรอง EHA : 9005 มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
1 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี 
 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ตารางท่ี 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการเปรียบเทียบปรับและ 

การด าเนินคดี 
 

ผ่าน มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานและมีหลักฐานประกอบการประเมิน
โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60 คะแนนทุกคดี 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
  

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี 
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, รายงาน 
การประชุมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบฯลฯ  
(5 คะแนน ) 

2 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

20 
 

 1.แบบรายงาน 
การตรวจสอบของ
เจ้าหน้าที่ (แบบ ปท.1) 
หรือแบบตรวจแนะน า 
และแบบประวัติ
ผู้กระท าความผิด  
(แบบ ปท.7) ในกรณี
กระท าผิดซ้ า และค าสั่ง
ทางปกครองหรือ
หลักฐานที่พบความผิด
ส าเร็จ (20 คะแนน) 
 
2. มีหลักฐานอย่างใด

อย่างหนึ่ง           
(10 คะแนน) 

 
 

ก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

พบการกระท าความผิด 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

3 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  หนังสือเรียกตัวผู้กระท า
ความผิด (แบบ ปท.2) 
(10 คะแนน) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  กรณีที่ 1 ผู้กระท าผิด 
มาพบ : บันทึกค าให้การ
ผู้กระท าความผิด 
(แบบ ปท.3)   
(10 คะแนน) 
หรือ 

กรณีที่ 2 ผู้กระท าผิด 
ไม่มาพบหรือปฏิเสธ
ความผิด : หนังสือร้อง
ทุกข์ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย (แบบ ปท.6) 
(10 คะแนน) 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

15  ในกรณีเปรียบเทียบ 
โดยคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี : แบบ
แจ้งเรือ่งให้เปรียบเทียบ
คดี (แบบ ปท.4)   
(15 คะแนน) 
หรือ 

ในกรณีเปรียบเทียบ 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น/
ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย : หนังสือ/
บันทึกข้อความเสนอ
เร่ืองให้เปรียบเทียบคดี  
(15 คะแนน) 
 

ท าหนังสือเรียกตัว 
ผู้กระท าความผิด 

สรุป/เสนอผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบ 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น/ผู้ซึ่ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย 

คณะกรรมการ
เปรียบเทยีบคด ี

ผู้กระท า
ความผิดมาพบ 

ผู้กระท าความผิด
ไม่มาพบ 

ผู้กระท า 
ความผิด 

ยอมรับผิด 

ผู้กระท าความผิด 
ปฏิเสธ 

   แจ้งข้อกล่าวหา 
  /บันทึกค าให้การ 
 

ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงานสอบสวน 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

6 
  ด าเนินการ 

 ไม่ด าเนินการ 
 

15  แบบเปรียบเทียบคดี
ก าหนดค่าปรบั 
(แบบ ปท.5)/ หนังสือ
ร้องทุกข์ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายต่อพนักงาน
สอบสวนในกรณีเห็นควร 
ถูกฟ้องร้อง/ จ าคุก  
(แบบ ปท.6)  
(15 คะแนน) 

 

7 

 

 

  ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

15  ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ/
หนังสือร้องทุกข์ของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ต่อพนักงานสอบสวน 
ในกรณีผู้กระท าผิด 
ไม่ช าระค่าปรบั  
(แบบ ปท.6) 
(15 คะแนน) 

8 
 

 
 
 

 ด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการ 
 

10  แบบประวัติผู้กระท า
ความผิด (แบบ ปท.7) 
(10 คะแนน) 

คะแนนรวม 100   
 
สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
 

 ผ่าน  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน     ไม่ผ่าน เนื่องจาก…………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 
 
 
 
 
 

 พิจารณา 
การเปรียบเทียบ 

บันทึกประวัติผู้กระท าผิด 
และจัดเก็บข้อมูล 

ผู้กระท าผิด 
ไม่ช าระค่าปรับ

ภายในเวลา 
ทีก่ าหนด 

 

ผู้กระท าผิดช าระ
ค่าปรับภายใน
เวลาทีก่ าหนด 

ร้องทุกข์ 
ต่อพนักงาน
สอบสวน 

 

ควรถูกฟ้องร้อง/
จ าคุก 

เปรียบเทียบ
ปรับ 
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องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ค าชี้แจง : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)” โดยมีแนวทางการพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ  
 

ประเด็นการวัดผล แนวทางการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หลักฐาน 

การด าเนินการ
เปรียบเทียบคดี 
ตามกฎหมาย
สาธารณสุข 
 
 
 

ร้อยละ100 ของจ านวนคดี 
ที่มีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

100  ทะเบียน 
การด าเนินการ
เปรียบเทียบคดีและ 
ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบคดี 
ตามกฎหมาย
สาธารณสุข 

ร้อยละ 80 – 99 ของจ านวนคดี 
ที่มีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

80 

ร้อยละ 60 – 79 ของจ านวนคดี 
ที่มีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

60 

น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวน
คดีท่ีมีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

ไม่ผ่าน 

 
สรุปผลการประเมินการวัดผลลัพธ์ 
 

 ผ่าน  ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน     ไม่ผ่าน เนื่องจาก……………………………………………………. 
 

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ 
1. การเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี หมายถึง การเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยไม่แยกเหตุแห่งการเปรียบเทียบปรับและ        
การด าเนินคดี 

2. การตรวจประเมินการเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี จะตรวจประเมินในปีงบประมาณล่าสุด
ที่มกีารเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดีทุกใบ (100 เปอร์เซ็นต์) ทั้งองค์ประกอบที่ 6 และ 7  

3. องค์ประกอบที่ 7 “ร้อยละ100 ของจ านวนคดีที่มีการด าเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมาย
สาธารณสุข” หมายความว่า จ านวนคดีทั้งหมดที่เข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับและ          
การด าเนินคดี มีการด าเนินการตามกฎหมายสาธารณสุขทุกคดี ได้ 100 คะแนน 
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รายชือ่และเบอร์โทรศพัท์ผู้รับผิดชอบ 

 
ประเด็นงานที่ 9.5 การเปรียบเทียบปรับและการด าเนินคดี 

รหัสการรับรอง EHA : 9005 
 

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

