
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

พนิตา เจริญสุข
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

การประชุมเชิงปฎิบตัิการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA INTENSIVE WORKSHOP) คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่



ขอบเขตเนื้อหา 

1. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย

2. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

3. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของอปท.



ท ำไมต้องท ำ HIA
ผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ (Unintended Consequences)



ท ำไมต้องท ำ HIA

ผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ (Unintended Consequences)



การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย



นิยาม  

• การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ (Health Impact Assessment: HIA) หมายถงึ กระบวนการ วธิีการ

และเครื่องมือที่หลากหลาย ที่ใชเ้พือ่การคาดการณ์ถงึผลกระทบ ที่อาจเกดิข้ึนจากนโยบาย แผนงานหรอืโครงการ

ที่มีต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน และคาดการณ์การการกระจายของ ผลกระทบในกลุม่ประชากร และการ

ประเมินผลกระทบต่อสขุภาพจะก าหนดถงึกจิกรรมในการจดัการผลกระทบเหลา่นั้น (องคก์ารอนามยัโลก/IAIA, 2006)



หลักการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
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• หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary principle) 
เมื่อมีกิจการด าเนินกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ควรมีมาตรการในการ
ป้องกัน

• หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter pays 
principle: PPP) ผู้ที่มีส่วนก่อให้เกิดมลพิษควร
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม



กรอบแนวคดิ:ความเช่ือมโยงของการพฒันาสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ

โครงการพฒันา
สิ่งคุกคามจากกจิกรรมทัง้ก่อน

ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ 

ปิดโครงการ

ปจัจยัก าหนดสขุภาพเกดิการ

เปลีย่นแปลง

ผลกระทบต่อสุขภาพ
สง่ผลต่อ คนงานและประชาชน

ที่อยู่โดยรอบ

ผลกระทบดา้นบวก ผลกระทบดา้นลบ

มาตรการในการลดผลกระทบ มาตรการในการสง่เสรมิ

16 8



การวเิคราะหค์วามสมัพนัธส์ิง่แวดลอ้มและสขุภาพจากโครงการโรงไฟฟ้า

ถา่นหนิ

กา๊ซธรรมชาติ

ชวีมวล

การขนสง่
เชือ้เพลงิ

การเก็บเชือ้เพลงิ

หมอ้ไอน ้า (Boiler)

กงัหันไอน ้า/กงัหัน
แกส๊

เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า

กระบวนการผลติ มลพษิ

- ฝุ่ นละออง
- อบุัตเิหตุ

- ฝุ่ นละออง
- ไฮโดรคารบ์อน

- SOx , NOx, CO2

- VOCs

- โลหะหนัก

- ฝุ่ นละออง

- น ้าอณุหภมูสิงูขึน้

- เสยีงดัง

- ความรอ้น

กระแสไฟฟ้า

ผลกระทบตอ่สขุภาพ

- โรคระบบทางเดินหายใจ 
หอบหืด

-สง่ผลกระทบตส่ิง่มชีวีติ
ในน ้า

อณุหภมูใินชมุชใกลเ้คยีง
เพิม่สงูขึน้

กำรบำดเจ็บ/อุบัติเหตุจำก
กำรก่อสร้ำง กำรคมนำคม

สญูเสยีการไดย้เิดอืดรอ้น
ร าคาญ

โรคระบบทางเดินหายใจ 
หอบหืด

การเจ็บป่วยจากพิษโลหะ
หนกั

โรคระบบทางเดินหายใจ 
หอบหืด

ระบบหลอ่
เย็น

ปรับปรงุ
คณุภาพน ้า

แหลง่น ้า

น ้าอณุหภมูสิงูขึน้
(ระบบนเิวศ             
ถกูท าลาย)               

การแยง่ ชงิน ้า

9



ระดับนโยบาย/กิจกรรม/กิจการระดับโครงการ

• โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (12
ประเภท) 
ท า EHIA

• โครงการหรือกิจการต้องศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (35 ประเภท) 
ท า EIA

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2560

ประกาศ คสช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 4 กรณี

1. โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ 

2. นโยบายสาธารณะ/กิจกรรมวาง
แผนพัฒนา

3. บุคคล/คณะบุคคลขอใช้สทิธิ ม. 11
4. กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม

• กิจการที่ต้องท าประเมินตนเองด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม และรับฟัง
ความเห็น (กิจการ 32 ประเภท)****

• HIA ในระดับท้องถิ่น เป็นเครื่องมือ
กระบวนการสนับสนุนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม และการยกระดับ
คุณภาพบริการของท้องถิ่น 
(EHA8000)

กฎหมาย

การน าไปใช้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข



.com

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และกิจการที่ต้องควบคุมตาม

พ.ร.บ.การสาธารณสุข

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิด
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ระดับท้องถิ่น

26



.com

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และกิจการที่ต้องควบคุมตาม

พ.ร.บ.การสาธารณสุข

26



พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
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เจตนารมณ์ของพรบ.การสาธารณสุขฯ มาตรา 54 วรรคสอง

• การประกอบกิจการแต่ละประเภทมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึง
ผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน กิจการบางประเภทหรือบางขนาดมีความเสี่ยงสูงกว่ากิจการทั่วไป จึงต้อง
ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการ

• เพื่อป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพขอบประชาชน ชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อม ตามหลักการป้องกันล่วงหน้า (Precautionary principle) ดังนั้น จึงต้องให้ผู้ขออนุญาต
มีการประเมินตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Self Assessment) มีรูปแบบเป็นรายการตรวจสอบ 
(Checklist) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต

จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561

“เพ่ือป้องกันเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ชุมชน 
หรือสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ขออนุญาตมีการประเมินตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Self Assessment) โดยมีรูปแบบ
เป็นรายการตรวจสอบหรือ Checklist และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ”

หลักการ

“กิจการ” หมายความว่า กิจการใดหรือการกระท าใดที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดตามประกาศนี้

“ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตาม
ประกาศนี้



17

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาต

จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561
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ประเภทหรือขนาดของกิจการที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต 

กิจการในหมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(จ านวน 3 ประเภทกิจการ)

1) กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป
(1) การเผาในเตาเผา 
(2) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

2) กิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 

กิจการในหมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(จ านวน 9 กลุ่ม รวม 29 ประเภทกิจการ)

1) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (1 ประเภทกิจการ)

2) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (1 ประเภทกิจการ)

3) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร (3 ประเภทกิจการ)

4) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ (5 ประเภทกิจการ)

5) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล (2 ประเภทกิจการ)

6) กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ (2 ประเภทกิจการ)

7) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ (4 ประเภทกิจการ)

8) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง (1 ประเภทกิจการ)

9) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี (10 ประเภทกิจการ)

รวมทั้งหมด 
32 กิจการ
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(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสิ่งของเครื่องใช้จากไม้ หวาย  ชานอ้อย

(๗) กิจการตาม ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร

(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร

(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่นๆ

(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ

(๘) กิจการตาม ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดินทราย ซีเมนต์หรือวัสดุที่คล้ายคลึง

(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร

(๙) กิจการตาม ๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน และสารเคมีต่างๆ

(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย

(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ

(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)

(๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เบเกอรไ์ลท์

(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอรไ์ลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอรไ์ลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค

19กิจการในหมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (จ านวน 9 กลุ่ม รวม 29 ประเภทกิจการ)

(๑) กิจการตาม ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร

(๒) กิจการตาม ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์

(๓) กิจการตาม ๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ

(๔) การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 

(๔) กิจการตาม ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เคร่ืองมือ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่

(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด 

(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีดอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ ไฟฟ้า 

(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 

(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่

(๕) กิจการตาม ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล

(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์

(๓) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล

(๖) กิจการตาม ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ

(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร
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ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ ต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสาร ดังนี้

1. แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต
2. แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ

2. แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561

เอกสารตามที่ก าหนด
ในข้อบัญญัติท้องถ่ิน

ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต

1. แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต

1. ส าหรับกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป
(1) การก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการเผาในเตาเผา
(2) การก าจัดมูลฝอยทั่วไปด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

2. ส าหรับกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีการเผาในเตาเผา 
3. ส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนออกใบอนญุาต 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ

1) ชื่อสถานประกอบกิจการ
2) ชื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการ
3) ที่อยู่สถานประกอบกิจการ
4) ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์
5) วัน เดือน ปี ที่เริ่มด าเนินการ 
6) ขนาดพื้นที่สถานประกอบกิจการ
7) เวลาท างานของสถานประกอบกิจการ
8) จ านวนผู้ปฏิบัติงานประจ า
9) ชนิดของวัตถุดิบ/ สารเคมี ที่ใช้ใน และปริมาณการจัดเก็บ
10) ชนิดของเครื่องจักร ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
11) แผนที่หรือภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้ง อาณาเขต 
12) แผนผังภาพรวมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

1) สถานที่ตั้งและลักษณะอาคาร 
2) การสุขาภิบาลในสถานประกอบกิจการ
3) การควบคุมสารอันตรายและมลพิษที่อาจ

เกิดจากการประกอบกิจการ
4) ความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ 

หรือเครื่องจักร
5) อุปกรณ์คุ้มครองปลอดภัยส่วนบุคคล
6) การป้องกันและระงับอัคคีภัย
7) การจัดสวัสดิการและการตรวจสุขภาพ

ของผู้ปฏิบัติงาน
8) ความรับผิดชอบต่อสังคม

21
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แบบรายการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนออก
ใบอนุญาต 
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แบบรายการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนออก
ใบอนุญาต 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561

ประกาศนี้ให้ใชบ้ังคับเม่ือพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานเุบกษา

หลักการ“ก าหนดหลักเกณฑ์การรับฟงัความ
คิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยการแจ้งให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการ และรับความคิดเห็นของ
ประชาชนไปจัดท ามาตรการเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบฯ”

“กิจการ”

กิจการใดหรือการกระท าใด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
ก าหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้
ขออนุญาตจะต้องด าเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต

“ผู้ขออนุญาต” 
ผู้ประสงค์จะด าเนินกิจการที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าหนดประเภทหรือขนาดของ
กิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ
ก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต

“ประชาชนที่เก่ียวข้อง”

ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือ ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ จากการอนุญาตให้ประกอบกิจการ

24
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- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
- เพื่อให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการรับความคิดเห็นไปจัดท ามาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบฯ

1) เป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาตประกอบกิจการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง

1. จัดท าเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
(ก) ชื่อผู้ยื่นค าขออนุญาต สถานที่ตั้ง ประเภทกิจการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น 
(ข) ผังการประกอบกิจการ และขั้นตอนกระบวนการผลิต
(ค) ข้อมูลตามแบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีผู่้ขออนุญาตจะตอ้งด าเนินการก่อนฯ
(ง) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นฯ และการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
(จ) ประโยชน์ของการประกอบกิจการต่อประชาชน (ถ้าม)ี

2. ปิดประกาศให้ประชาชนและราชการส่วนท้องถิ่นทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ปิดประกาศอย่างน้อย ณ สถาน
ที่ตั้งกิจการ และที่ส านักงานของราชการส่วนท้องถ่ิน

3. แจ้งกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย โดยให้แจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน

2) การเตรียมการก่อนจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(เตรียมการ ข้อมูลเผยแพร่ วิธีการจัดรับฟังความเห็น
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• ก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็น ให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

• ข้อยกเว้น : กรณีที่กิจการเข้าข่ายเป็นกิจการที่ต้องจัดท า EIA/EHIA ซึ่งได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วให้ถือว่า
ได้ด าเนินการตามประกาศฉบับนี้

3) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

(ก) การส ารวจความคิดเห็น (ข) การประชุมปรึกษาหารือ 

1) การสัมภาษณ์รายบุคคล
2) การเปิดให้แสดงความคิดเหน็ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือ

โทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารบัข้อมลูและแสดงความคิดเหน็
4) การสนทนากลุม่ย่อย

1) การอภิปรายสาธารณะ
2) การแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
4) การประชุมระดับตวัแทนของกลุ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้อง
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ส่งสรุปผลการรับฟังความเห็นฯ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต

**กรณีท่ีกิจการเข้าข่ายเป็นกิจการที่ต้องจัดท า EIA/EHIA ให้น ารายงานการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องที่ได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ส่งให้ราชการส่วนท้องถ่ินเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต

- วิธีการรับฟังความคิดเห็น
- กลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
- ผลการรับฟังความคิดเห็น
- มาตรการป้องกันและลดผลกระทบฯ ที่ก าหนดเพิ่มเติมหลังจากการรับฟังความ

คิดเห็น

ให้ผู้ขออนุญาตสรุปผลตาม แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
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ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

ผู้ประกอบกิจการ

• ได้ตรวจสอบความพร้อม
ของกิจการว่าด าเนินการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หรือไม่

• มีการสื่อสารกับ
ประชาชนใกล้เคียงท าให้
รับรู้ข้อห่วงกังวลของ
ชุมชน

อปท.

• ได้รับข้อมูลของกิจการ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
พิจารณาอนุญาต

• เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการอนุญาตของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ประชาชน

• มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อห่วง
กังวล เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการ

• ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองจากผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากกิจการ



กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิด
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ระดับท้องถิ่น

26



กรอบแนวคิดการประยกุตใ์ช ้HIA ในระดบัทอ้งถิน่

30



กรณีตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีการน า HIA ไปใช้

31

ประกอบการออกขอ้บญัญตัิ
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การท า HIA กจิการคา้ของเก่า เทศบาลต าบลเชียงรากนอ้ย 

อ.บางปะอนิ จ.อยธุยา

http://www.google.co.th/url?url=http://www.rd1677.com/branch.php?id=76111&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=b74CVPP3GNbV8gX5roG4Aw&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEzQFqfF73nlT0F6jZ3vCl9FZOtxw


ท ำไมถงึท ำ HIA ?

33

➢ มผู้ีประกอบกจิกำรค้ำของเก่ำในพืน้ทีม่ำกถงึ 79 รำย
➢ เทศบำลต ำบลเชียงรำกน้อยมเีทศบญัญัตใินกำรควบคุม
กจิกำรสะสมวัตถุหรือส่ิงของทีช่ ำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ เมือ่ปี 
2553
➢ ในพืน้ทีม่ปัีญหำเร่ืองร้องเรียนจำกกจิกำรค้ำของเก่ำ
➢ เทศบำลจงึอยำกใช้ HIA เพือ่น ำไปสู่กำรปรับปรุงเทศ
บญัญัตแิละกำรแก้ไขปัญหำร้องเรียนในพืน้ที่



❖ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชน
รอบสถานประกอบการ เจ้าของสถาน
ประกอบการ ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน อส
ม. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

❖ ข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีได้แก่ 
กระบวนการผลิตก่อให้เกิดมลพิษอะไร 
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น

34

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1



❖ เพื่อก าหนดขอบเขตการศึกษา โดย
ให้ผู้เข้าร่วมฯ เสนอปัญหาท่ี
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ประชาชน
ให้ร่วมกันเสนอทางแก้ไขปัญหา
(แผนการด าเนินการ ประเด็นที่
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล)

35

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 



❖ สรปุประเด็นจากการจัด
เวทคีรัง้ที ่2

❖ หาองคค์วามรูเ้พือ่
สนับสนุนการจัดท า
เครือ่งมอืแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ในพืน้ที่

❖ เก็บรวบรวมขอ้มลูใน
พืน้ทีท่ัง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม
และสขุภาพ

36

เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่



❖ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมทั้งทาง
คุณภาพและปริมาณ

❖ จัดท าข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาและเพื่อปรับปรุงเทศ
บัญญัติ

37

วิเคราะหข้์อมลูและสรปุผล

เทศบัญญัติทศ.เชียงรากน้อย[1].pdf


ฎ

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของอปท.

EHA : 8000



กระบวนงำน HIA  ประกอบด้วย 7 กระบวนงำน (100)

1 • ก ำหนดผูร้บัผดิชอบ 10 คะแนน 

2

• กำรกล ัน่กรองเพือ่ก ำหนดประเด็นปญัหำในกำรท ำ HIA 5
คะแนน

3
• ก ำหนดขอบเขต 15 คะแนน 

4 . 

• กำรประเมนิผลกระทบ (รวบรวมและวเิครำะห)์                                                       
20 คะแนน 

5. 

• กำรจดัท ำขอ้เสนอมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบ 10 
คะแนน 

6. • กำรน ำไปใช ้30 คะแนน 

7. • กำรตดิตำมประเมนิผล 10 คะแนน 



กรณีตลาดสดเทศบาลต าบลสลกบาตร

ขอบเขตผลกระทบจากคณะกรรมการตลาดสดและ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง

➢ การจดัการกบันกพริาบ

➢ เพดาน สกปรก มีหยากไย่

➢ การจราจร ที่จอดรถ

➢ ที่รองรบัขยะมูลฝอยไม่เพยีงพอ ถงัขยะสกปรก

➢ พื้นตลาดลื่น มีน ้ าขงับางช่วง

➢ หอ้งสุขา เปิดไม่เป็นเวลา สกปรก

➢ ปญัหา กลิ่น ควนั จากอาหารป้ิง

➢ สขุลกัษณะของแม่คา้และอาหาร

➢ รางระบายน ้าช ารุด เหม็น

HIA
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/แนว
ทางการประเมิน

ตัวอย่าง EHA8000
กรณีตลาดสดเทศบาล เทศบาลต าบลสลกบาตร 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ
• มีการมอบหมาย หรือมีค าสั่งแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบงาน HIA (5 คะแนน)

• มีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ท่าน มี
ความรู้ทางด้าน HIA (5 คะแนน)

• ผอ.กองสาธารณสุขและทีมงาน เข้ารับการอบรม HIA จัดโดยศูนย์อนามัย

• ตัดสินใจประยุกต์ใช้ HIA โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 

• ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนข้อมูลเบื้องต้น และตั้งแต่งคณะท างาน HIA
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/
แนวทางการประเมิน

ตัวอย่าง EHA8000
กรณีตลาดสดเทศบาล เทศบาลต าบลสลกบาตร 

2. การกลั่นกรองเพื่อก าหนด
ประเด็นปัญหาในการท า HIA
• ข้อมูลรายละเอียดของนโยบาย กิจการ และ

กิจกรรม สถานการณ์และประเด็น
ผลกระทบจากนโยบาย กิจกรรม กิจการ
ดังกล่าว และเหตุผลที่ท า HIA (5 คะแนน)

• ทีมงานส ารวจ/ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น ตลาดสดเทศบาลสลกบาตร ตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 เปิด
ตั้งแต่เวลา 23.00 – 18.30 น. มีจ านวนแผงภายใน 73 แผง ภายนอก 120 แผง และผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
ตลาดระดับดี (สามดาว) ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 

• ประชุมคณะท างาน HIA คัดเลือกประเด็นปัญหา 
- มีความเห็นว่าตลาดสดเทศบาลฯ

หากจัดการด้านสุขาภิบาลไม่ดี
จะส่งผลกระทบต่อประชาชน

- ใช้กระบวนการ HIA เพื่อให้ได้ข้อมูล
และข้อเสนอต่อการปรับปรุงตลาด
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/
แนวทางการประเมิน

ตัวอย่าง เทศบาลต าบลสลกบาตร 
ประยุกต์ใช้ HIA กรณีการจัดการตลาดสดเทศบาล

3. ก าหนดขอบเขต
• มีขอบเขตการศึกษา ซึ่งผ่านการจัด

ประชุมผู้มีส่วนได้เสีย (10 คะแนน)
• มีแผนการด าเนินงานการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพ (5 คะแนน)

• ประชุมคณะท างาน  HIA เพื่อจัดท าร่างขอบเขตการศึกษา
• ประชุมเวทีรับฟังพ่อค้าแม่ค้า  จ านวน 100 คน 

เพื่อให้ความเห็นต่อขอบเขตการศึกษาและให้ข้อคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลเพิ่มเติม ได้ประเด็นเพิ่มเติม 
ดังน้ี 
➢ เพดาน สกปรก มีหยากไย่
➢ การจัดการกับนกพิราบ
➢ การจราจร ที่จอดรถ
➢ ที่รองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ ถังขยะสกปรก
➢ พ้ืนตลาดลื่น มีน้ าขังบางช่วง
➢ ห้องสุขา เปิดไม่เป็นเวลา สกปรก
➢ ปัญหา กลิ่น ควัน จากอาหารปิ้ง
➢ สุขลักษณะของแม่ค้าและอาหาร
➢ รางระบายน้ าช ารุด เหม็น

• สรุปข้อมูลจากเวทีฯ และจัดท าเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบฯ
แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากประชากร 3 กลุ่ม 
คือ ผู้ซื้อ ผู้ขาย  และชาวบ้านรอบๆ ตลาด

• ก าหนดกิจกรรม บทบาทหน้าที่ และระยะเวลาด าเนินงาน
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/
แนวทางการประเมิน

ตัวอย่าง EHA8000
กรณีตลาดสดเทศบาล เทศบาลต าบลสลกบาตร 

4. การประเมินผลกระทบ 
(รวบรวมและวิเคราะห์) 
• มีการรวบรวมข้อมูลผลกระทบเชิง

ปริมาณ และ/หรือเชิงคุณภาพ           
(10 คะแนน) 

• มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป
ประเด็นผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น 
(10 คะแนน)

• เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  จากกลุ่มตัวอย่าง 80 คน
กลุ่มผู้ขาย 32 คน / ผู้ซื้อ 28 คน / ชาวบ้านบริเวณรอบฯ 20 คน

• ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลฯ 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากการส ารวจตลาด 
เพื่อสรุปประเด็นผลกระทบ และจัดท าร่างข้อเสนอแนะและมาตรการฯ
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/แนว
ทางการประเมิน

ตัวอย่าง EHA8000
กรณีตลาดสดเทศบาล เทศบาลต าบลสลกบาตร 

5. การจัดท าข้อเสนอมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบ
• มีเอกสารสรุปมูลผลการประเมินและ

มาตรการป้องกันผลกระทบ

• จัดประชาพิจารณ์ 
- น าเสนอผลการประเมินผลกระทบฯ และร่างข้อเสนอมาตรการปรับปรุงตลาดสด 

และมาตรการป้องกันปัญหาฯ
- รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลมุและเกิดการยอมรับในมาตรการฯ
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/
แนวทางการประเมิน

ตัวอย่าง EHA8000
กรณีตลาดสดเทศบาล เทศบาลต าบลสลกบาตร 

6. การน าไปใช้
• มีเอกสารข้อเสนอจัดการปัญหาและ

เสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ     
(10 คะแนน)

• มีการด าเนินการจัดการปัญหา (20
คะแนน)

• สรุปข้อเสนอมาตรการปรับปรุงตลาด และมาตรการป้องกันปัญหาฯ 

• น าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

• ผู้บริหารเห็นชอบต่อข้อเสนอฯ และอนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อด าเนนิการปรับปรุงตลาด ดังนี้

1) ด าเนินการได้ทันที โดยการประสานงานกับส่วน/ฝ่ายที่เก่ียวข้องภายในเทศบาล 
- ล้างตลาดและรางระบายน้ า 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
- แกป้ญัหาหอ้งน า้สกปรก โดยใหผู้ป้ระกอบการทีม่ารบัเหมา

ดูแลหอ้งน า้เขา้มารบัทราบมาตรการและด าเนินการตามทีก่  าหนด 

- ประสานฝ่ายเทศกจิ ใหจ้ดัระเบยีบทีจ่อดรถ 

2) จัดท าโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
เพื่อขอใช้งบประมาณด าเนินการ
- ท ารางระบายน า้ใหม่

- เพิม่และปรบัจดุกลอ้งวงจรปิด

- ท ากนัสาดป้องกนัฝนสาด

- ปรบัปรุงฝ้า หลงัคา และระบบไฟ



ปรบัปรุงทนัท ีดงัน้ี

ขยะมีมาก น ามาท าน ้าหมกัแจก หอ้งน ้าไม่สะอาด : เรยีกผูป้ระกอบการคยุ

จอดรถไม่เป็นระเบียบ : ประสานเทศกจิจดัระเบยีบรถ

น าเสนอผูบ้รหิาร



จดัท ารางระบายน ้าใหม่

2) จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอเข้าแผนท้องถิ่นเพื่อขอใช้งบประมาณ

เพิม่และปรบัจุดกลอ้งวงจรปิด ท ากนัสาดเพิม่

ปรบัฝ้า,ระบบไฟ,หลงัคา : งบด าเนินการฯ

(๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท)
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน/แนว
ทางการประเมิน

ตัวอย่าง EHA8000
กรณีตลาดสดเทศบาล เทศบาลต าบลสลกบาตร 

7. การติดตามประเมินผล
• มีแผนการด าเนินงานติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล (5
คะแนน)

• มีแบบรายงานการติดตามประเมินผล 
(5 คะแนน)

• ติดตามการปฏิบัติมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในตลาดสด ในการประชุมคณะกรรมการตลอด
สด ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน 

** นอกจากจะได้ EHA8000 แลว้ หากมกีารแกปั้ญหาไปถงึการออกขอ้ก าหนดทอ้งถิน่
สามารถได้ EHA9000 ดว้ย



7. การติดตามประเมินผล (10 คะแนน)

มีแผนการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
1) มีแบบรายงานการติดตามประเมินผล 

• ติดตามการปฏิบัติมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาในตลาดสด 
ในการประชุมคณะกรรมการตลาดสด ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน 

** นอกจากจะได้ EHA8000 แลว้ หากมกีารแกปั้ญหาไปถงึการออกขอ้ก าหนดทอ้งถิน่
สามารถได้ EHA9000 ดว้ย



องคป์ระกอบที่ 7 การวดัผลลพัธ์

ประเด็นวดัผล หลกัฐาน คะแนนเตม็

ขอ้เสนอมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบที่ผ่าน

กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนและผูม้ีสว่น

ไดเ้สยี

เอกสารสรุปขอ้เสนอต่อการจดัการปญัหา 60

มีการจดัการผลกระทบ แกไ้ขปญัหา หรอืมีการ

ด าเนินการใหเ้กดิผลดีต่อสขุภาพของประชาชน

เอกสารสรุปผลการด าเนินงานแกไ้ขปญัหาตามมาตรการ

ที่ระบไุว ้

20

มีการตดิตามประเมินผล 1. มีแผนการด าเนินงานตดิตามตรวจสอบและ

ประเมินผล

2. มีรายงานผลการด าเนินงานตดิตามตรวจสอบ

20

รวมคะแนน 100



อปท. ขอรับการประเมิน EHA8000

ปี อปท. ประเด็น
2556 เทศบาลต าบลสลกบาตร จังหวัดก าแพงเพชร พัฒนาตลาดสดเทศบาล

2558 เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา กิจการค้าของเก่า

เทศบาลต าบลวังกรด จังหวัดพิจิตร กิจการฟาร์มสุกร

2559 เทศบาลต าบลสลกบาตร จังหวัดก าแพงเพชร กิจการตู้น้ าหยอดเหรียญ

2560 เทศบาลต าบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร การพิจารณาอนุญาตกิจการผลิตพลาสติก

เทศบาลต าบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การออกข้อบัญญัติฯ ควบคุมกิจการร้านรับซื้อของเก่า

2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ปี 2558 2559 2560 รวม

จ านวน อปท.ที่สมคัร 11 2 5 18

จ านวน อปท.ที่ไม่ผ่าน 6 - 2 8

จ านวน อปท.ที่ผ่านพื้นฐาน 3 2 1 6

จ านวน อปท.ที่ผ่านระดบัเกยีรตบิตัร 2 - 2 4



ฎ

แบบประเมนิควำมเส่ียงดำ้นอนำมัยส่ิงแวดล้อมในสถำน
ประกอบกิจกำร 
- ประกอบการขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบกจิการ

- ตรวจประเมินใหค้ าแนะน าสถานประกอบการใหม้ีสขุลกัษณะที่ดี



54



การดูแลและคุม้ครองสขุภาพของประชาชนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ

กจิการที่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 

(ระยะกอ่สรา้ง/ระยะ

ด าเนินการ)

สุขลกัษณะของสถานที่

มาตรการป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ

มาตรการอืน่ๆ

สภาวะสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้มของสถานประกอบการทัง้ในดา้นการ

ดูแลรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบของโครงสรา้งอาคาร 

การรกัษาสภาพการใชง้านของเครื่องมือ อปุกรณ์ ระบบการระบาย

อากาศ แสง เสยีง ระบบการจดัการสิง่ปฏกิูลมูลฝอย 

ระบบป้องกนัอบุตัภิยั อคัคภียั ระบบการป้องกนัการปนเป้ือนใน

ผลติภณัฑอ์าหาร ระบบการป้องกนัตนเองของผูป้ฏบิตัิงานในสถาน

ประกอบการ ท ัง้น้ี เพื่อป้องกนัปญัหาดา้นมลพษิที่จะมีผลกระทบต่อ

สขุภาพของคนงาน ชมุชนขา้งเคยีง และประชาชนทัว่ไป 

การคมนาคมขนส่ง/การติดตามตรวจสอบ/ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรพัยส์นิ ฯลฯ

กรอบแนวคดิการ การประเมินความเสีย่งดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
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สรุปการใช ้HIA ของอปท.

ใช ้Checklist ในการ

ประเมินความเสีย่งฯ

เพือ่ควบคมุก ากบั

สถานประกอบกจิการ

ประกอบกระบวนการออกขอ้ก าหนด

ทอ้งถิ่น

จดัการปญัหา

อนามยัสิง่แวดลอ้ม

ใชใ้นการอนุญาต

ตาม ม.54 ของกม.

ว่าดว้ยการ

สาธารณสขุ

พฒันาระบบ

คณุภาพระบบ

บรกิารอนามยั

สิง่แวดลอ้มของ

อปท. (EHA: 

8000)

HIA

คุ้มครองสุขภำพ
ประชำชน



ขอขอบคณุ


