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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

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

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

ประเด็นงานที่ 3.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล
รหัสการรับรอง EHA : 3002

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

ประเด็นงานที่ 3.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล
รหัสการรับรอง EHA : 3002
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), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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 3.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล รหัสการรับรอง EHA : 3002 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูล

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

มีการดาเนินงานตามแผนภูมิการทางานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 9
ได้คะแนนรวม 9 ขั้นตอน คิดเป็น 60 คะแนน ขึ้นไป
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด

ตารางที่ 2 : แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูล
ให้ใส่เครื่องหมาย √ ใน  หน้าข้อความ “มีการดาเนินการ” หรือ “ไม่มีการดาเนินการ” ในช่อง
“ผลการประเมิน (A)” และระบุคะแนนที่ได้ ในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน”
ที่ปรากฏ กรณี “ไม่มีการดาเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “ 0 ”
ขั้นตอน
ที่
1

ผังกระบวนการ

สารวจสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล
ในพื้นที่รับผิดชอบ
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ผลการประเมิน (A)
มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ

คะแนน คะแนน
ที่ได้ (B)
10

1.
วิเคราะห์และประเมินความพร้อมใน
การให้บริการสูบ ขนส่ง และบาบัด
สิ่งปฏิกูล

มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ

10

2.
3.
4.
5.

หลักฐาน
1. ข้อมูลครัวเรือน
ปริมาณสิ่งปฏิกลู
ทีเ่ กิดขึ้น และ ข้อมูล
การสูบ ขน บาบัด /
กาจัดสิ่งปฏิกลู รวมทั้ง
ความครอบคลุม
การให้บริการ
(5 คะแนน)
2. ข้อมูลรถสูบสิ่งปฏิกูล
ของ อปท. และเอกชน
(ที่ดาเนินการในปัจจุบัน)
(5 คะแนน)
1. รายงาน/เอกสาร
สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมและสภาพ
ปัญหาในการให้บริการ
สูบ ขนส่ง และบาบัด
สิ่งปฏิกูล (5 คะแนน)
2. มีแนวทาง/มาตรการ
การจัดการสิ่งปฏิกลู
(5 คะแนน)

4
ขั้นตอน
ที่
3

ผังกระบวนการ

กาหนดรูปแบบการให้บริการ
(ดาเนินการเอง มอบ หรืออนุญาต
เอกชนดาเนินการ) และเทคโนโลยี
การบาบัด/ กาจัดสิ่งปฏิกูล รวมทัง้
การนาไปใช้ประโยชน์

ผลการประเมิน (A)

คะแนน คะแนนที่
ได้ (B)

มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ
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มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ

5

กลับไปขั้นตอนที่ 1

4

ไม่เลือก
เสนอผู้บริหาร
เลือกรูปแบบการดาเนินการ
และเทคโนโลยี
ที่จะนามาใช้
เลือก
ดาเนินการเอง

1. เอกสาร/ หลักฐาน
การวิเคราะห์รูปแบบ
เทคโนโลยีที่ถูกหลัก
วิชาการและเหมาะสม
กับท้องถิ่น (5 คะแนน)
6. 2. เอกสาร/หลักฐาน
7. การวิเคราะห์รูปแบบ
การดาเนินงานที่
เหมาะสม (ดาเนินการ
เอง มอบ หรืออนุญาต
เอกชนดาเนินการ)
8. (5 คะแนน)
เอกสาร/หลักฐานแสดง
ให้เห็นถึงการนาเสนอ
ผู้บริหารเลือกรูปแบบ
การดาเนินงาน
(บันทึกการนาเสนอ /
รายงานการประชุม)
(5 คะแนน)

มอบผู้อื่น/อนุญาตเอกชนดาเนินการ

5
ออกข้อกาหนดท้องถิ่น กาหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
ค่าธรรมเนียมในการเก็บขน บาบัด
และกาจัดสิ่งปฏิกลู

6

หลักฐาน

ดาเนินการสูบ ขน สิ่งปฏิกลู และ
ควบคุมกากับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานวิชาการ

มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ

10

SOP การออก
ข้อกาหนด
ท้องถิ่น
มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ
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1. มีการออกข้อกาหนด
ท้องถิ่น (5 คะแนน)
2. มีการกาหนด
มาตรฐานหลักเกณฑ์
และค่าธรรมเนียมในการ
เก็บขน บาบัดและกาจัด
สิ่งปฏิกูล (5 คะแนน )
1. รถสูบอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและถูกต้อง
ตามข้อกาหนดรถสูบ
สิ่งปฏิกูล (10 คะแนน)
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการอบรม /
การตรวจสุขภาพ
ประจาปี/ ใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (5 คะแนน)
3. มีมาตรฐานและ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ในการสูบและขนส่ง
สิ่งปฏิกูล รวมถึงระบบ
รายงานควบคุมกากับ
การขนส่ง (ระบบ
รายงาน) (5 คะแนน)

5
ขั้นตอน
ที่
7

ผังกระบวนการ

ดาเนินการบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูล และ
ควบคุมกากับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานวิชาการ

8

มีการตรวจหาไข่หนอนพยาธิ และ
แบคทีเรียอีโคไลในกากตะกอนและน้า
ทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

9
วิเคราะห์ ทบทวนกระบวนการ
จัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อพัฒนา
การดาเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คะแนนรวม

ผลการประเมิน (A)

คะแนน คะแนน
ที่ได้ (B)

มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ

15

มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ

10

มีการดาเนินการ
ไม่มีการดาเนินการ

10

100

หลักฐาน
1. มีระบบบาบัด
ที่ถูกสุขลักษณะ
(5 คะแนน)
2. มีการควบคุม
การบาบัดที่มี
ประสิทธิภาพและ
มีเอกสาร/ รายงาน
การควบคุมกากับระบบ
บาบัดสิ่งปฏิกลู
(5 คะแนน)
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3.1 ได้รับการอบรม
3.2 ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี
3.3 ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
(ผ่าน 1 ข้อ 1 คะแนน
ผ่าน 2 ข้อ 3 คะแนน
ผ่าน 3 ข้อ 5 คะแนน)
มีรายงานผลการตรวจ
ไข่หนอนพยาธิ และ
แบคทีเรียอีโคไลในน้าทิ้ง
ที่ต้องได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายกาหนด
(10 คะแนน)
มีรายงานสรุปผล
การดาเนินงานรายปี
โดยจัดเก็บและรวบรวม
- ข้อมูลการให้บริการสูบ
ขนส่ง กาจัด
- ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
- ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการสูบ
ขน บาบัด/กาจัด
สิ่งปฏิกูล
- ข้อเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงาน
(10 คะแนน)
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องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ (C) ให้เป็นไปตามคะแนนผลการดาเนินงานที่ทาได้จริง
ผลลัพธ์การดาเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ
การผ่านระดับพื้นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
ผลลัพธ์การดาเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบของ
การผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน
คาชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  ตามที่เป็นจริง และพิจารณาผลการดาเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นการวัด ที่กาหนด พร้อมระบุคะแนน
ในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)”
กรณี 1. “มีผลการดาเนินงานเป็นจริง” ตามหลักฐานที่ปรากฏ จะได้คะแนนเต็ม
2. “ไม่มีการดาเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “ 0 ”
3. กรณีมีประเด็นใดเพิ่มเติม สามารถระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ”
ประเด็นการวัด

หลักฐาน

1. การเก็บขน : มีบริการรถสูบสิ่งปฏิกูล เอกสารแสดงผลการให้บริการ
ครอบคลุม ร้อยละ 80 ของครัวเรือน สิ่งปฏิกูลในพื้นที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (C)

หมายเหตุ

15

(กรณีดาเนินการได้
น้อยกว่าร้อยละ 80
ได้ 0 คะแนน)

20

การตรวจหาไข่
พยาธิและ
แบคทีเรียอีโคไล
ในกากตะกอน
และน้าทิ้งก่อน
ปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม
มีดังนี้
1.การตรวจหาใน
กากตะกอน
-ไข่หนอนพยาธิ
<1หน่วย/กรัม
-แบคทีเรียอี
โคไล <103 เอ็ม.
พี.เอ็น/100 มล.

 อปท. ดาเนินการเอง
 อปท. มอบผู้อื่นดาเนินการ
 อปท. อนุญาตให้เอกชนดาเนินการ
2. การบาบัด : มีระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล
ถูกหลักสุขาภิบาล และมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
ตรวจหาไข่หนอนพยาธิ และแบคทีเรีย
อีโคไล ในกากตะกอนและน้าทิ้ง
ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
 อปท. ดาเนินการเอง
 อปท. มอบผู้อื่นดาเนินการ
 อปท. อนุญาตให้เอกชนดาเนินการ

2.1 มีและใช้งานระบบบาบัด
สิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามชนิดของระบบ คือ
1. ระบบถังหมักไร้อากาศ
2. ระบบตะกอนเร่ง
3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้าเทียม
แบบไหลในแนวดิ่ง
4. ระบบบ่อปรับเสถียร
5. อื่นๆ ที่ออกแบบตามหลัก
วิชาการ
2.2 มีหลักฐานการส่งตรวจหาไข่
หนอนพยาธิ และแบคทีเรียอี
โคไลในกากตะกอนและน้าทิ้ง
ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
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หลักฐาน
2.3 มีผลการตรวจหาไข่
หนอนพยาธิ และแบคทีเรียอี
โคไลในกากตะกอนและน้าทิ้ง
ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน คะแนน
หมายเหตุ
เต็ม ที่ได้ (C)
25
2.การตรวจหาใน
น้าทิ้ง
- ไข่หนอนพยาธิ
<1หน่วย/ลิตร
- แบคทีเรีย
อีโคไล <103
เอ็ม.พี.เอ็น/100
มล.
10
-ไม่มีเหตุ
ร้องเรียน
(10 คะแนน)
-มีเหตุร้องเรียน
1 เรื่อง คือ รถ
สูบสิ่งปฏิกูล
เถื่อน หรือ การ
ลักลอบทิ้ง
(5 คะแนน)
-มีเหตุร้องเรียน
2 เรื่อง คือ รถ
สูบสิ่งปฏิกูล
เถื่อน และการ
ลักลอบทิ้ง
(0 คะแนน)

3.ไม่มีเหตุร้องเรียนในการจัดการ
สิ่งปฏิกูล

ไม่มีเหตุร้องเรียน
- รถสูบสิ่งปฏิกูลเถื่อน
- การลักลอบทิ้ง

4. มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล

การนาสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบาบัด
มาใช้ประโยชน์ ในทาง
การเกษตร เช่น ทาปุ๋ย
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลและ
ปลอดภัย

10

รวมคะแนน

100
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รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นงานที่ 3.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล
รหัสการรับรอง EHA : 3002
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

