กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA)
ประจาปี .........................

ส่วนที่ 2
การจัดการกระบวนการ (องค์ประกอบที่ 6)
และ การวัดผลลัพธ์ (องค์ประกอบที่ 7)

ประเด็นงานที่ 1.3
การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจาหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
(แผงลอยจาหน่ายอาหาร)

รหัสการรับรอง EHA : 1003

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ........................................................................................................
ที่ตั้งหน่วยงาน : ................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
วันที่ตรวจประเมิน : ……………………………………………… ครั้งที่รับการตรวจประเมิน: ………………….
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สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจาปี................

ประเด็นงานที่ 1.3 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจาหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ
(แผงลอยจาหน่ายอาหาร) รหัสการรับรอง EHA : 1003
ชื่อ อปท. ......................................................อำเภอ............................................จังหวัด.........................................

หัวข้อประเมิน

ร้อยละคะแนนที่ได้

องค์ประกอบที่ 1- 5
ใช้ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (LPA) (คะแนนเฉลี่ยรวม)

คะแนน
เต็ม
100
100
200

หัวข้อประเมิน
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ
องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์

คะแนนรวม
หมายเหตุ :

(A)

คะแนนที่ได้
คะแนน
ร้อยละ
(B)
(C)

(D)

(E)

1. ร้อยละของคะแนนรวม (E) =

(D) x 100
; ( D) = (B) + (C)
200
2. ผ่ำนกำรประเมินระดับพื้นฐำน ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
3. ผ่ำนกำรประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

 ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง
 ผ่านระดับพื้นฐาน
 ไม่ผ่าน
คณะผู้ตรวจประเมิน
ลงชื่อ ...............................................................
ลงชื่อ ...............................................................
ลงชื่อ ...............................................................

ลงชื่อ

..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
(ผู้รับกำรประเมิน)
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
ประเด็นงำนที่ 1.3 กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำรในกำรจำหน่ำยสินค้ำในที่ทำงสำธำรณะ (แผงลอยจำหน่ำย
อำหำร) รหัสกำรรับรอง EHA : 1003 ให้มผี ลกำรดำเนินงำนตำมเงื่อนไขตำรำงที่ 3 ดังนี้

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตำรำงที่ 1 แสดงข้อกำหนดเงื่อนไขกำร “ผ่ำน” เกณฑ์กำรประเมินกระบวนกำรรับรองคุณภำพ
สถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร
ผ่าน

มีกำรดำเนินงำนตำมแผนภูมิกำรทำงำน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 7 มีคะแนนรวมตั้งแต่
60 คะแนนขึ้นไป โดยมีผลกำรดำเนินงำนทีส่ ำมำรถแสดงหลักฐำนให้ปรำกฏแก่คณะกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมินฯ ได้ชัดเจน

ไม่ผ่าน

ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนด

กระบวนการรับรองคุณภาพสถานประกอบการด้านอาหาร (P)
คาชี้แจง : ให้ใส่คะแนนที่ได้กระบวนกำร (P) กำรรับรองคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร คือ

คะแนนที่ได้

=

(B)

4
การแจกแจงคะแนนของกระบวนการ
คาชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมำย √ ในช่อง  หน้ำข้อควำม “มีกำรดำเนินกำร” หรือ “ไม่มีกำรดำเนินกำร” ในช่อง
“ผลกำรประเมิน” และระบุคะแนนที่ได้ในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)” โดยพิจำรณำ ดังนี้
กรณีที่ “มีกำรดำเนินกำร” ระบุคะแนนที่ได้ตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ
กรณีที่ “ไม่มีกำรดำเนินกำร” ระบุคะแนนที่ได้เป็น “0”
ตำรำงที่ 3.1 แสดงกำรแจกแจงคะแนนกระบวนกำรรับรองคุณภำพสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร
“แผงลอยจำหน่ำยอำหำร”
ขั้นตอน
ที่
ระยะเตรียมการ
1.

ผังกระบวนการ

ผลการประเมิน (A)
 มีกำรดำเนินกำร

กำหนดผูร้ ับผิดชอบ

ระยะดาเนินการ
2.
สำรวจ จัดทำฐำนข้อมูล และ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์
ด้ำนสุขำภิบำลอำหำร
(แผงลอยจำหน่ำยอำหำร)

คะแน
นเต็ม

 ไม่มีกำรดำเนินกำร

หลักฐาน

10

1. 1. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
และผูเ้ กี่ยวข้องเป็นคณะทำงำน
ด้ำน สุขำภิบำลอำหำร
(2 คะแนน)
2. ผู้รับผิดชอบจบกำรศึกษำ
สำธำรณสุขศำสตร์ สำขำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม/สุขำภิบำล
หรือผ่ำนกำรอบรมด้ำน
สุขำภิบำลอำหำร อย่ำงน้อย 1
คน (5 คะแนน) หรือมี
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำน
สุขำภิบำลอำหำร อย่ำงน้อย 1 ปี
(1.5 คะแนน) หรือ มีใบรับรอง
วิชำชีพตำมกฎหมำย
(1.5 คะแนน)

15

1. มีฐำนข้อมูลทะเบียนสถำน
ประกอบกิจกำรจำแนกตำม
ประเภท เป็นหมวดหมู่
เป็นระบบ โดย
- จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล
(3 คะแนน)
- จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
(2 คะแนน)
- จัดเก็บในระบบตรวจสอบ
มำตรฐำนสถำนประกอบกำรด้ำน
อำหำร กรมอนำมัย
(+3 คะแนน)
2. ในฐำนข้อมูลทะเบียนตำมข้อ
1 ครอบคลุมข้อมูลผูส้ ัมผัส
อำหำร ได้แก่ ผู้ประกอบกิจกำร
ผู้เตรียมอำหำร ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ
ผู้จำหน่ำยอำหำร ผู้ทำควำมสะอำดภำชนะอุปกรณ์
(7 คะแนน)

 ไม่มีกำรดำเนินกำร

 มีกำรดำเนินกำร

คะแนน
ที่ได้ (B)

5
ขั้นตอน
ที่
3.

ผลการประเมิน (A)

ผังกระบวนการ
ตรวจกำรอนุญำต
ประกอบกิจกำร

คะแน
นเต็ม
25

กำรออกใบอนุญำต/กำร
แจ้งประกอบกิจกำร

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

ตรวจสุขลักษณะ
สถำนประกอบกิจกำร
ตามเกณฑ์/ข้อกาหนด
แก้ไข
ถูก
สุขลักษณะ

ไม่ถูก
สุขลักษณะ

ให้คำแนะนำ
เพื่อปรับปรุง
ออกใบอนุญำตและกำรแจ้ง
(รำยใหม่)/ต่ออำยุใบอนุญำต
รำยปี

4.

กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกิจกำร/
ผู้สัมผัสอำหำร

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

15

คะแนน
ที่ได้ (B)

หลักฐาน
1. มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเรื่อง กำรตรวจอนุญำต
ประกอบกิจกำร (5 คะแนน)
2. มีทะเบียนแผงลอยจำหน่ำย
อำหำรที่ขออนุญำตหรือต่ออำยุ
ใบอนุญำต
- จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล
(3 คะแนน)
- จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
(+2 คะแนน)
(Excel/Application)
3. มีเอกสำรกำรตรวจสุขลักษณะ
ตำมแบบฟอร์มมำตรฐำนแผง
ลอยจำหน่ำยอำหำร 12 ข้อ)
-มีกำรตรวจครบทุกแห่งที่ขอ
อนุญำต (10 คะแนน)
และคิดคะแนนตำมสัดส่วนของ
กำรตรวจสถำนประกอบกำรที่ขอ
อนุญำต เช่น ตรวจ 5 จำก 10
แห่ง ได้ 5 คะแนน
4. มีกำรสุ่มตรวจตัวอย่ำงอำหำร
ภำชนะและมือผูส้ ัมผัสอำหำร
ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรตรวจ
แนะนำฯ ของกรมอนำมัย
(5 คะแนน))

1. มีแผนงำน/โครงกำรอบรมผู้
ประกอบกิจกำร/ผูส้ ัมผัสอำหำร
(5 คะแนน)
2. มีกำรอบรมผู้ประกอบกิจกำร/
ผู้สัมผัสอำหำร อย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง (5 คะแนน)
3. มีทะเบียนผู้ประกอบกิจกำร/
ผู้สัมผัสอำหำรทีผ่ ่ำนกำรอบรม
ตำมหลักเกณฑ์ที่กรมอนำมัย
กำหนด (5 คะแนน)

6
ขั้นตอน
ผังกระบวนการ
ที่
ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
5.
กำรเฝ้ำระวัง/สุ่มประเมินสถำน
ประกอบกิจกำร

ผลการประเมิน (A)
 มีกำรดำเนินกำร

คะแน
นเต็ม
20

 ไม่มีกำรดำเนินกำร

6.

5
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน/
เหตุรำคำญ

ตำม
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

 มีกำรดำเนินกำร

คะแนน
ที่ได้ (B)

หลักฐาน
1. มีข้อมูลสถำนกำรณ์ของ
โรคติดต่อจำกอำหำรและน้ำเป็น
สื่อที่เป็นปัจจุบัน (5 คะแนน)
2. มีหลักฐำนกำร
เฝ้ำระวัง/สุม่ ประเมินสถำน
ประกอบกิจกำรด้ำนอำหำรที่
ได้รับกำรออกใบอนุญำตหรือกำร
แจ้งจำกทะเบียนที่มี เพื่อ
ตรวจสอบกำรรักษำสภำพ/
มำตรฐำน อย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ครอบคลุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30
(10 คะแนน) ครอบคลุมร้อยละ
20 (7 คะแนน)ครอบคลุมร้อยละ
10 (3 คะแนน) ของสถำน
ประกอบกิจกำรที่อนุญำต
3. มีแผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง/
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์/เตือนภัย
ด้ำนกำรบริโภคอำหำร
(2 คะแนน)
4. มีกำรเผยแพร่รำยงำน
สถำนกำรณ์กำรเฝ้ำระวัง/
สุ่มประเมินด้ำนสุขำภิบำลอำหำร
(3 คะแนน)
1. มีช่องทำงกำรร้องเรียน/เหตุ
รำคำญ (2 คะแนน)
2. มีมำตรกำรป้องกันกำรจัดกำร
ข้อร้องเรียน/เหตุรำคำญ
(+3 คะแนน)

 ไม่มีกำรดำเนินกำร
 มีกำรดำเนินกำร

7.
สรุปผล/สถำนกำรณ์กำร
ดำเนินงำน
(แผงลอยจำหน่ำยอำหำร)

รวมคะแนน
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 ไม่มีกำรดำเนินกำร

100

1. มีรำยงำนสรุปผล/สถำนกำรณ์
กำรดำเนินงำนฯ หรือ
แฟ้มรวบรวมผลงำน (7 คะแนน)
2. เอกสำรข้อเสนอแนะจำกกำร
ดำเนินงำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำร
ต่อผู้บริหำร (+3 คะแนน)

7

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผลลัพธ์ คือ
1. ร้อยละของสถำนที่จำหน่ำยอำหำรในที่ทำงสำธำรณะ (แผงลอยจำหน่ำยอำหำร) ที่ขออนุญำตประกอบ
กิจกำรถูกต้องตำมที่กฎหมำยกำหนด และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำร
เงื่อนไข กำร “ผ่ำน” เกณฑ์ประเมินผลลัพธ์
ประเด็นการวัดผลลัพธ์
มีสถำนประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรอนุญำต
และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กรมอนำมัยกำหนด

ไม่ผ่าน
น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ผ่าน
ระดับพื้นฐาน

ระดับเกียรติบัตรรับรอง

ร้อยละ
60 - 79

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หมายเหตุ : ค่าคะแนนที่ได้ เท่ำกับ ร้อยละของสถำนประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรอนุญำต
และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กรมอนำมัยกำหนด
 จำนวนสถำนที่จำหน่ำยอำหำรในที่ทำงสำธำรณะ (แผงลอยจำหน่ำยอำหำร) ทั้งหมด (C1) …………… แห่ง
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จำนวนสถำนที่จำหน่ำยอำหำรในที่ทำงสำธำรณะ (แผงลอยจำหน่ำยอำหำร) ทั้งหมด (C2) …………… แห่ง
ที่ได้รับอนุญำตผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กรมอนำมัยกำหนด

คะแนนที่ได้ (C)
ร้อยละของสถำนประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรอนุญำตหรือรับรองกำรแจ้ง
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่กรมอนำมัยกำหนด

=

(C2)
(C1)

= (C2) ................... x 100
(C1) ...................
= …………………….

หลักฐานที่ปรากฏ คือ
1. ทะเบียน/ฐำนข้อมูลสถำนที่จำหน่ำยอำหำรในที่ทำงสำธำรณะ (แผงลอยจำหน่ำยอำหำร)
2. ทะเบี ย นกำรขออนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรของสถำนที่ จ ำหน่ ำยอำหำรในที่ ท ำงสำธำรณะ (แผงลอย
จำหน่ำยอำหำร)
3. ทะเบียน/ฐำนข้อมูลสถำนที่จำหน่ำยอำหำรในที่ทำงสำธำรณะ (แผงลอยจำหน่ำยอำหำร) ที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำร

