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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

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

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

ประเด็นงานที่ 9.3 การออกใบอนุญาต
รหัสการรับรอง EHA : 9003

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

ประเด็นงานที่ 9.3 การออกใบอนุญาต
รหัสการรับรอง EHA : 9003
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) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

ลงชื่อ

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

..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
(ผู้รับกำรประเมิน)
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
ประเด็นงำนที่ 9.3 กำรออกใบอนุญำต รหัสกำรรับรอง EHA : 9003 มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนระบบ
บริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้ อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 กระบวนกำร ได้แก่
กระบวนกำรออกใบอนุญำต

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตารางที่ 1 แสดงข้อกำหนดเงื่อนไขกำร “ผ่ำน” เกณฑ์กำรประเมินกระบวนกำรออกใบอนุญำต
ผ่านระดับพื้นฐาน

มีกำรดำเนินงำนตำมแผนภูมิกำรทำงำนครบทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
และมีหลักฐำนประกอบกำรประเมิน ได้คะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป

ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง มีกำรดำเนินงำนตำมแผนภูมิกำรทำงำนครบทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
และมีหลักฐำนประกอบกำรประเมิน ได้คะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
ไม่ผ่าน

ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนด

ตารางที่ 2 แสดงกำรแจกแจงคะแนนกระบวนกำรออกใบอนุญำต
คาชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมำย ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่เป็นจริงตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ ในช่อง
“ผลกำรประเมิน (A)” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)”
ขั้นตอน
ที่

ผลการประเมิน (A)

5

กำหนดผู้รับผิดชอบ

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

1. คำสั่งหรือบันทึกข้อควำม
หรือรำยงำนกำรประชุม
มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
(3 คะแนน)
2. หลักฐำนกำรอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ เช่น ใบ
ประกำศนียบัตร หนังสือ
อนุมัติรำชกำร (2 คะแนน)

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

10

คู่มือสำหรับประชำชนหรือ
เอกสำรแสดงขั้นตอนกำรยื่น
คำขอ (10 คะแนน )

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

10

แผนกำรสำรวจกิจกำรของ
พื้นที่และรำยชื่อกิจกำรที่ต้อง
มำขออนุญำต (10 คะแนน )

ระยะเตรียมการ
1

ระยะดาเนินการ
2
จัดทำคู่มือสำหรับประชำชน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง
รำชกำร

3

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (B)

ผังกระบวนการ

สำรวจกิจกำรที่ต้องมำขอ
ใบอนุญำต

หลักฐาน
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ขั้นตอน
ที่
4

ผังกระบวนการ

ผลการประเมิน (A)

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (B)

หลักฐาน

รับคำขออนุญำตประกอบกิจกำร

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

5

แบบคำขออนุญำตหรือแบบ
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตของ
ผู้ประกอบกำร (5 คะแนน)

20

ตรวจเอกสำร

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

กรณีเอกสำรถูกต้องหรือ
ครบถ้วน
หนังสือหรือเอกสำรที่แจ้งผล
กำรตรวจเอกสำร
ประกอบกำรขออนุญำตหรือ
ขอต่ออำยุใบอนุญำต
(20 คะแนน)
กรณีที่เอกสำรไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน
หนังสือบันทึกควำมบกพร่อง
ที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทรำบ
เพื่อให้แก้ไขควำมไม่ถูกต้อง
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติม
(20 คะแนน)

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

25

รำยงำนผลกำรตรวจ
สุขลักษณะสถำนประกอบกำร
ตำมข้อบัญญัติท้องถิ่น
( 25 คะแนน )

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

15

หนังสือแจ้งคำสัง่ อนุญำตหรือ
หนังสือแจ้งคำสัง่ ไม่อนุญำต
และทะเบียนใบอนุญำต
( 15 คะแนน )

5

ถูกต้อง/ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

แจ้งให้แก้ไข/
ยื่นเอกสำร
เพิ่มเติม

แก้ไข/
เพิ่มเติม

ไม่แก้ไข/
ไม่เพิ่มเติม
คืนคำขอ

6
ตรวจ
สุขลักษณะ
ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ระยะติดตมและประเมินผลสัมฤทธิ์
7
อนุญำต
พร้อมเก็บ
ค่ำธรรมเนียม
แจ้งคำสั่งไม่
อนุญำต
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ขั้นตอน
ที่
8

ผังกระบวนการ
ติดตำมให้ยื่นคำขอก่อน
ใบอนุญำตสิน้ อำยุ

รวมคะแนน

ผลการประเมิน (A)
 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (B)

10

หลักฐาน
แผนกำรติดตำมหรือหนังสือ
ติดตำม (10 คะแนน )

100

ผลการประเมินกระบวนการ
 ครบทั้ง 8 ขั้นตอน
 ไม่ครบ โดยขั้นตอนที่ไม่ดำเนินกำร คือ ………………………………………………………………
สรุปผลการประเมินกระบวนการ
 ผ่ำน
 ได้คะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
 ได้คะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ไม่ผ่ำน
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คาชี้แจง : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)” โดยมีแนวทำงกำรพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏ และกรณี
มีกำรดำเนินกำรมำกกว่ำ 1 ประเด็น ให้นำคะแนนมำรวมกัน หำกไม่มีกำรดำเนินกำรตำมประเด็นดังกล่ำวให้ระบุ
คะแนนที่ได้เป็น 0 คะแนน
ประเด็นการวัดผล

แนวทางการพิจารณา

คุณภำพกำรออกใบอนุญำต มีกำรดำเนินงำนครบทุกขั้นตอน

และกำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
ร้อยละ 100
มีกำรดำเนินงำนครบทุกขั้นตอน
และกำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
ร้อยละ 90 - 99
มีกำรดำเนินงำนครบทุกขั้นตอน
และกำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
ร้อยละ 80 - 89
มีกำรดำเนินงำนครบทุกขั้นตอน
และกำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
น้อยกว่ำร้อยละ 80

คะแนน
เต็ม
100

คะแนน
ที่ได้

หลักฐาน
ผลกำรประเมิน
กระบวนกำร
ทะเบียนใบอนุญำต

80

60

ไม่ผำ่ น

สรุปผลการประเมินการวัดผลลัพธ์
 ผ่ำน
 ได้คะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
 ได้คะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ไม่ผ่ำน เนื่องจำก…………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………
หมายเหตุ
1. กำรตรวจใบอนุญำตจะสุ่มตรวจร้อยละ 20 ของจำนวนสถำนประกอบกำรจำกทะเบียนหนังสือ
กำรออกใบอนุญำตโดยสุ่มกระจำยให้ครบทุกหมวดที่มีกำรอนุญำต (ตำมที่กฎหมำยกำหนดว่ำ
ต้องขออนุญำต) ทั้งองค์ประกอบที่ 6 และ 7
2. องค์ประกอบที่ 7 “มีกำรดำเนินงำนครบทุกขั้นตอนและกำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำมระยะเวลำ
ที่กฎหมำยกำหนดร้อยละ 100” หมำยควำมว่ำ หำกใบอนุญำตที่ได้รับกำรสุ่มมำร้อยละ 20 มี
กำรดำเนินงำนครบทุกขั้นตอนและกำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด
ครบทุกใบ จะได้ 100 คะแนน

