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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

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

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

ประเด็นงานที่ 3.1 การจัดการส้วมสาธารณะ
รหัสการรับรอง EHA : 3001

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ........................................................................................................
ที่ตั้งหน่วยงาน : ................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
วันที่ตรวจประเมิน : ……………………………………………… ครั้งที่รับการตรวจประเมิน: ………………….

2

สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจาปี................

ประเด็นงานที่ 3.1 การจัดการส้วมสาธารณะ
รหัสการรับรอง EHA : 3001
ชื่อ อปท. ......................................................อาเภอ............................................จังหวัด.........................................

หัวข้อประเมิน

คะแนนที่ได้

องค์ประกอบที่ 1- 5
ใช้ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (Core Team) (คะแนนรวม 4 ด้าน)

คะแนน
เต็ม

หัวข้อประเมิน
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ

100
100
200

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์

คะแนนรวม
หมายเหตุ :

(A)

คะแนนที่ได้
คะแนน ร้อยละ
(B)
(C)

(D)

1. ร้อยละของคะแนนรวม (E) =

(E)

(D) x 100
; (D) = (B) + (C)
200
2. ผ่านการประเมินระดับพื้นฐาน ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ยกเว้นคะแนนองค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ (C) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

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

ลงชื่อ

..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
(ผู้รับการประเมิน)
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
ประเด็นงานที่ 3.1 การจัดการส้วมสาธารณะ รหัสการรับรอง EHA : 3001 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 กระบวนการ
ได้แก่ การจัดการส้วมสาธารณะ

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตารางที่ 1 แสดงข้อกาหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการส้วมสาธารณะ
ผ่าน

มีการดาเนินงานตามแผนภูมิการทางาน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 7
ได้คะแนนรวม 7 ขั้นตอน คิดเป็น 60 คะแนน ขึ้นไป

ไม่ผ่าน ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด
ตารางที่ 2 : แสดงการแจกแจงคะแนนของกระบวนการจัดการส้วมสาธารณะ
ให้ใส่เครื่องหมาย √ ใน  หน้าข้อความ “มีการดาเนินการ” หรือ “ไม่มีการดาเนินการ” ในช่อง
“ผลการประเมิน (A)” และระบุคะแนนที่ได้ ในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน”
ที่ปรากฏ กรณี “ไม่มีการดาเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “ 0 ”
ขั้น
ตอนที่
1

2

ผังกระบวนการ
สารวจสถานการณ์การจัดการ
ส้วมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ
(สถานที่เป้าหมาย)*

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการ
ส้วมสาธารณะ

ผลการประเมิน (A)
 มีการดาเนินการ

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (B)
15

 ไม่มีการดาเนินการ

 มีการดาเนินการ
 ไม่มีการดาเนินการ

10

หลักฐาน
1. จานวนห้องส้วม
โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ
และจานวนผู้ใช้บริการ
เป็นรายแห่งและ
ภาพรวม (5 คะแนน)
2. ข้อมูลการบริหาร
จัดการส้วมสาธารณะ
ในพื้นที่ (5 คะแนน)
3. ข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
(5 คะแนน)
1. รายงาน/เอกสาร
สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ที่แสดงให้เห็น
ปัญหาการจัดการ
ส้วมสาธารณะ ในพื้นที่
(5 คะแนน)
2. มีแนวทาง/มาตรการ
การจัดการส้วม
สาธารณะ (5 คะแนน)

4
ขั้น
ตอนที่
3

ผังกระบวนการ

 มีการดาเนินการ
เลือกเกณฑ์มาตรฐานและ
วิธีดาเนินการจัดการส้วมสาธารณะ
ตามเกณฑ์ HAS
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ผลการประเมิน (A)

การพัฒนา/ปรับปรุงส้วมสาธารณะ

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (B)
15

 ไม่มีการดาเนินการ

 มีการดาเนินการ

20

 ไม่มีการดาเนินการ
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การประเมิน การรับรองมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ (HAS)
และการมอบป้ายสัญลักษณ์

 มีการดาเนินการ
 ไม่มีการดาเนินการ

20

หลักฐาน
1. ใช้เกณฑ์ HAS
ในการพัฒนาส้วม
สาธารณะในพื้นที่
(5 คะแนน)
2. เอกสาร/หลักฐาน
แสดงให้เห็นถึง
การนาเสนอผู้บริหาร
ตัดสินใจพิจารณา
ใช้เกณฑ์ HAS (บันทึก
การนาเสนอ/รายงาน
การประชุม)
(5 คะแนน)
3. ผู้บริหารมีนโยบาย
ในการดาเนินการ
จัดการส้วมสาธารณะ
ตามมาตรฐาน HAS
(5 คะแนน)
1. แผนงาน/โครงการ
(5 คะแนน)
2. ผลกิจกรรม
เชิงประจักษ์ เช่น
ภาพถ่ายการพัฒนา
ปรับปรุง (10 คะแนน)
3. สรุปรายงาน
โครงการ/ข้อเสนอแนะ
(5 คะแนน)
1. มีแผนการประเมิน
รับรอง (5 คะแนน)
2. หลักฐานแสดง
การดาเนินการ
ตรวจประเมิน
(5 คะแนน)
3. สรุปผลการประเมิน
รับรอง (5 คะแนน)
4. เอกสาร/หลักฐาน
รับรองการผ่านประเมิน
ส้วมฯ (5 คะแนน)

5
ขั้น
ตอนที่

ผังกระบวนการ

6

ผลการประเมิน (A)
 มีการดาเนินการ

การเฝ้าระวังด้านความสะอาดและ
การป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร
จากการใช้บริการส้วมสาธารณะ
บริเวณจุดเสีย่ ง*

7

10

 ไม่มีการดาเนินการ

คะแนนรวม

*หมายเหตุ สถานที่เป้าหมายในการดาเนินงาน 7 ประเภท ประกอบด้วย
1. แหล่งท่องเที่ยว
2. ตลาดสด
3. สถานีขนส่งทางบก
4. สถานศึกษา
5. สถานที่ราชการ
6. สวนสาธารณะ
7. ส้วมสาธารณะริมทาง
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 ไม่มีการดาเนินการ

 มีการดาเนินการ
การวิเคราะห์และทบทวน
การดาเนินงาน ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (B)

100

หลักฐาน
มีรายงานผลตรวจหา
เชื้อ Escherichia coli
ในห้องส้วมสาธารณะ
เป้าหมาย อย่างน้อย 1
แห่งต่อปี และระบุ
วิธีแก้ไข ปรับปรุง เมื่อ
พบเชื้อ Escherichia
coli (10 คะแนน)
(*จุดเสี่ยง คือ พื้นห้อง
ส้วม ที่จับสายฉีดน้า
ชาระ ก๊อกน้าอ่างล้าง
มือ ที่กดน้าชักโครก/
โถปัสสาวะ ที่รองนั่ง
ชักโครก กลอนประตู
ราวจับ)
มีรายงานสรุปผล
การดาเนินงานรายปี
(จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลส้วมสาธารณะ
ผ่านมาตรฐาน HAS /
การดาเนินงาน/ปัญหา
อุปสรรคในการ
ดาเนินงาน)
(10 คะแนน)

6

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผลการดาเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านมาตรฐาน HAS

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ (C) ให้เป็นไปตามร้อยละผลการดาเนินงานที่ทาได้จริง
ผลลัพธ์การดาเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านมาตรฐาน HAS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์การดาเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของ
การผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านมาตรฐาน HAS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และมีการเฝ้าระวัง
การผ่านระดับพื้นฐาน

คาชี้แจง : ให้ดาเนินการดังนี้
1. ระบุจานวนส้วมสาธารณะทั้งหมด ในพื้นที่รับผิดชอบในช่อง (C1)
2. ระบุจานวนส้วมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ผ่านมาตรฐาน HAS ในช่อง (C2)
3. คานวณร้อยละผลการดาเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านมาตรฐาน HAS ในช่อง (C) ตามสูตรการคานวณที่กาหนดให้
หมายเหตุ : แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
พัฒนาส้วมสาธารณะ 12 กลุ่มเป้าหมาย ผ่านมาตรฐาน HAS ร้อยละ 90 มีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2558 ส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 85
ปี 2559 ส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 90
จานวนส้วมสาธารณะทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ

(C1)

แห่ง

จานวนส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐาน HAS

(C2)

แห่ง

คะแนนที่ได้

คิดเป็นร้อยละ (C)

(C2)จานวนส้วมฯ ที่ผ่าน HAS x 100
(C1)จานวนส้วมฯ ทั้งหมด

หลักฐานที่ปรากฏ :
1. ทะเบียนรายชื่อส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐาน HAS
2. หลักฐานแสดงการรับ/มอบป้ายส้วม HAS เช่น ใบรับรองจาก สสจ. หรือ ภาพถ่ายกิจกรรม หรือ
ภาพป้ายรับรอง เป็นต้น
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รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นงานที่ 3.1 การจัดการส้วมสาธารณะ
รหัสการรับรอง EHA : 3001
1. ผู้รับผิดชอบประเด็นงาน
นายประโชติ กราบกราน
โทร. 081 626 4111
นางสาวชไมพร เป็นสุข
โทร. 089 068 4828
นางสาววรรณนิภา สิงห์สาราญ โทร. 080 464 3782

หรือ
หรือ
หรือ

0 2590 4128
0 2590 4128
0 2590 4128

2. ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
นายชัยเลิศ
นางสุนทรีย์
นางสาวพาสนา
นางสาวนวรัตน์

กิ่งแก้วเจริญชัย
รักษามั่นคง
ชมกลิ่น
อภิชัยนันท์

โทร. 080 434 6888
โทร. 083 054 7248
โทร. 086 612 5836
โทร. 083 777 6229

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

0 2590 4184
0 2590 4317
0 2590 4184
0 2590 4319

