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คํานํา
ตาม พ.ร.บ.การกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 กําหนดให้งานสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต การบริหารจัดการงานด้านสุขภาพและงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญทําอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนา
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง มีกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
วิชาการ เป็นที่ยอมรับ สู่ผลลัพธ์การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชน กรมอนามัย จึงได้สร้างเครื่องมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
รวมถึงเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แบบการประเมินตนเองตามคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการค้นหาโอกาสในการ
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงต้องมีการตรวจประเมินความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
ตลอดเวลา เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นหลักประกันคุณภาพที่น่าเชื่อถือในการบริหารจัดการองค์กรสู่การบริการและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
กรมอนามัย
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การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จะต่อเนื่องยั่งยืนได้ต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Audit หรือ Quality Survey) ซึ่งจะเป็นกลไก
ที่สําคัญยิ่งสําหรับการคงอยู่ของระบบคุณภาพ และการคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของระบบคุณภาพ ทั้งยังเป็น
เครื่องมือที่สําคัญในการค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้อง กับบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการตรวจประเมินความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตลอดเวลา
การพั ฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประยุกต์จาก การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และข้อกําหนด
จากประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย
เกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็นกรอบประเมินความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งสามารถใช้เกณฑ์ฯ ดังกล่าวนี้เป็นกรอบแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรตนเอง ผลการประเมินตนเองสามารถ
บ่งชี้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร และสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการพัฒนาขององค์กร ตั้งแต่ การวางระบบ(Policy Guideline) ทําตามระบบ (Implement the Guideline)
วั ด /ทบทวน/ตรวจสอบ (Monitor/Review) ปรั บ ปรุ ง (Action) ซึ่ ง เป็ น แนวทาง “การปรั บ ปรุ งที ล ะขั้ น ”
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง องค์กรที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสามารถดําเนินการผ่านเกณฑ์
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยการประเมินตนเองอย่างสม่ําเสมอจะส่งผลให้องค์กรนั้นๆ ได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และมีความพร้อมก้าวเข้าสู่การประเมินและรับรองคุณภาพจากกรมอนามัย หรือ
องค์กรภายนอกต่อไป
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่
1. ลักษณะสําคัญขององค์กร
2. เกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร
คือ การแสดงบริบทภาพรวมในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจองค์กรมากขึ้น
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 7 องค์ประกอบ
องค์ประกอบ 1 การนําองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่า ผู้นําได้ชี้นําและทําให้องค์กรมีทิศทางในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีการสื่อสารกับบุคลากรเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดี รวมถึงมีระบบการกํากับดูแลองค์กร
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
1.1 การกําหนดวิสัยทัศน์/ค่านิยม/เป้าประสงค์
1.2 การถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
1.3 การติดตามกํากับดูแล
1.4 การทบทวนผล
1.5 นําผลทบทวนไปปรับปรุง
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องค์ประกอบ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดเพื่อนําแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมั่นใจว่ามีทรัพยากร
เพียงพอที่จะบรรลุผลสําเร็จตามแผน
2.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
2.2 การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
องค์ประกอบ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่ามีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเน้นการตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ด้านความพึง
พอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า
3.1 การเรียนรู้ และรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์ประกอบ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรใช้ในการ
เลือกและใช้ข้อมูลสําหรับการวัดผลการดําเนินการ การวิเคราะห์การทบทวน เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการ
ปรับปรุงการดําเนินการขององค์กร การจัดการความรู้ ต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้
องค์ประกอบ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินวิธีการจัดการด้านบุคลากรในการสร้างความผูกพัน
การพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ สร้ า งความสามารถ และกระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนปฏิ บั ติ ง านให้ อ งค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล และเต็มความสามารถ สนับสนุนผลการดําเนินการที่ดีขององค์กร
5.1 การจัดระบบงาน
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
5.3 การสร้างความพึงพอใจ/ความผาสุกของบุคลากร
องค์ประกอบ 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 การพัฒนากระบวนงานสร้างคุณค่า/สนับสนุน
6.2 การกําหนดกระบวนการ และการนํากระบวนการไปปฏิบัติ การประเมินและปรับกรุงกระบวนการ
(คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ : SOP)
องค์ประกอบ 7 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกระบวนงานที่กําหนด
เกณฑ์ทั้ง 7 องค์ประกอบดังกล่าว องค์ประกอบ 1 – 6 คือ ส่วนที่เป็นกระบวนการ องค์ประกอบ
7 คือ ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการ

กระบวนการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Accreditation : EHA)
กระบวนการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
กระบวนการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์คุณภาพขององค์กร ขั้นตอนการดําเนินการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบบริ ก ารอนามั ย
สิ่งแวดล้อมดําเนินการทําความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนา
การดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กรมอนามัยกําหนด และทดลอง
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ประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินที่กําหนด โดยสามารถติดต่อกรมอนามัย หรื อศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
เพื่ อขอรั บ การอบรม/ชี้ แ จงทํ า ความเข้ า ใจ/คํ า แนะนํ า เพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
จากเอกสารคู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม หรือศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม (http://env.anamai.moph.go.th)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดําเนินการ ดังนี้
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองตามเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่กําหนด
(2) ประสานขอรับคําแนะนําเพิ่มเติมจากกรมอนามัย (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12)
กรณีมีข้อสงสัยในการประเมินตนเอง
(3) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง “ผ่าน” ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนด
(4) แจ้งขอรับการประเมินรับรองจากกรมอนามัย ผ่านศูนย์อนามัยที่ 1 – 12
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินและรับรองโดยกรมอนามัย
(1) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให้ กั บ กรมอนามั ย เพื่ อ ให้
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเบื้องต้น หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้จัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม
(2) กรมอนามัยดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินงานบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ
สัมภาษณ์ และตรวจการปฏิบัติการบริการต่างๆ
(3) กรมอนามัยแจ้งผลการประเมินรับรองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
กรมอนามัยขึ้นทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรอง และออกใบประกาศเกียรติบัตร
รับรอง
ประเด็ น การประเมิ น ใน “ แบบประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพระบบบริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” องค์ประกอบที่ 1 – 5 เป็นการประเมิน ตามวงจร P D C A โดยกําหนดค่าน้ําหนัก
เป็นสัดส่วน 3 : 3 : 2 : 2 (ดูรายละเอียดค่าน้ําหนักรายประเด็นในแต่ละหมวดที่ภาคผนวก) ดังนี้
กระบวนการ/ขั้นตอนในการประเมินองค์ประกอบ 1 – 5 เป็นการประเมินวงจร P D C A
ที่องค์กรได้ตอบตามประเด็น/หัวข้อการประเมิน ได้แก่
1. ประเมินการวางระบบ (Policy Guideline : P) ประเมินว่า องค์กรมีแนวทางอย่างชัดเจน
ในการกระทําเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อการประเมินนั้นหรือไม่ การวางระบบ คือ มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน
สามารถทําซ้ําได้ สามารถวัดผลได้ และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้
2. ประเมินการทําตามระบบ (Implement the Guideline หรือ Deploy : D) ประเมินว่า
องค์กรมีการนําแนวทางที่กําหนดไว้นั้นไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
3. ประเมินการวัด/ทบทวน/ตรวจสอบ(Monitor /Review หรือ Check : C )
4. ประเมินความสอดคล้องของผลการปฏิบัติกับเป้าหมายขององค์กรเพื่อปรับปรุง (Action หรือ
Act : A)
กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินองค์ประกอบ 6 พิจารณาตามเงื่อนไขในแต่ละกระบวนงานที่กําหนด
ผลลัพธ์ องค์ประกอบ 7 เป็นการประเมินผลลัพธ์การดําเนินการตามกระบวนงานที่กําหนด
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ผู้ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย กรมอนามัยหรือหน่วยงาน/สถาบัน/ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมอนามัย
กําหนด ผู้ตรวจประเมินมีบทบาทสําคัญในการตรวจประเมินและจัดทํารายงานป้อนกลับ (Feedback Report)
ให้แก่ อปท. ที่สมัครขอรับการประเมิน รวมถึงการนําเสนอรายชื่อ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อขอรับ
ใบประกาศรับ รอง ผู้ ต รวจประเมิ น ทุก คนต้ องเข้า รับ การฝึ ก อบรมเพื่อ ให้ไ ด้ผู้ ตรวจประเมิ น ที่พ ร้ อ มในด้า น
คุณสมบัติและคุณธรรม จริยธรรม นอกจากทําหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแล้ว ผู้ตรวจประเมินยังมีบทบาทสําคัญ
ในการสนั บ สนุ น เผยแพร่ และสร้ างความเข้ า ใจการพัฒนาคุณ ภาพระบบบริการอนามั ยสิ่งแวดล้อ มให้กั บ
หน่วยงานที่มีความสนใจอีกด้วย
กรณี ที่คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลั กฐานรวมถึงอาจมีการสัมภาษณ์
ณ หน่ ว ยผู้ รั บ ตรวจ (องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) แล้ ว พบว่ า องค์ ก รมี ห ลั ก ฐานตามที่ ป รากฏในรายงาน
ผลการประเมินตนเอง หรือผลการดําเนินการจริงตามที่ระบุในรายงาน กรมอนามัยจะให้การรับรองการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณี ที่ ค ณะผู้ ตรวจประเมิ น ตรวจสอบเอกสาร หลัก ฐานรวมถึง อาจมี ก ารสั ม ภาษณ์ ณ หน่ ว ย
ผู้รับตรวจ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แล้ว ไม่พบหลักฐานตามที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินตนเอง
หรือผลการดําเนินการจริงไม่ดีตามที่ระบุในรายงาน องค์กรผู้รับการตรวจต้องปรับปรุงตามที่ผู้ตรวจประเมิน
เสนอแนะและขอรับการประเมินใหม่ตามระบบการประเมินและรับรองกรมอนามัย
การประเมิน เป็นการมองเชิงบวก กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใด
ก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น กรณีที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว องค์กรสามารถพัฒนาต่อยอดตนเองเพื่อยกระดับ
การพัฒนาต่อไป
แผนภูมิกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพ

ประเมินตนเอง

ประเมินและ
รับรองโดย
องค์กรภายนอก

ทําตามระบบ (Implement
the guideline)
วางระบบ (Policy
guideline)
ปรับปรุง (Action)

วัด/ ทบทวน/ตรวจสอบ
(Monitor/Review)
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แผนภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ขั้นตอนที่ 1)
การพัฒนาระบบบริการ
อนามัยสิง่ แวดล้อม
อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ

(ขั้นตอนที่ 2)
การประเมินตนเองของ อปท.
อปท. ประเมินตนเอง
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
ไม่ผ่าน

อปท. ทําความเข้าใจ EHA
(รับการอบรม/ชี้แจง/เรียนรู้ด้วยตนเอง)
อปท. ดําเนินการพัฒนา EHA และ
ทดลองประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
อปท. ขอรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมจากกรมอนามัย

ผ่าน

(ขั้นตอนที่ 3)
การประเมินและรับรองโดยกรมอนามัย
อปท. ส่งรายงานผลการประเมินตนเองต่อกรมอนามัย
คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
ของรายงานผลการประเมินตนเอง
ของ อปท.

อปท. ขอรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมจากกรมอนามัย

ไม่ผ่าน
ผ่าน

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
และจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
แจ้งขอรับการประเมินและรับรอง
จากกรมอนามัย

อปท. รับรายงาน
ป้อนกลับ ปรับปรุง

คณะกรรมการฯ
ลงพื้นทีผ่่ตรวจประเมิ
น อปท.
าน
(พร้อมหลักฐาน)

ไม่ผ่าน
ผ่าน
กรมอนามัยมอบใบประกาศเกียรติ
บัตรรับรองและขึ้นทะเบียน

อปท.รับ
รายงาน
ป้อนกลับ
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เงื่อนไขการรับรอง
เงื่อนไขการรับรอง คือคือ กรมอนามัยจะให้การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดําเนินงาน “ผ่าน” ครอบคลุม 2 เงื่อนไข ดังนี้
เงื่อนไขที่ 1 การบริหารจัดการ การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(องค์ประกอบที่ 1 – 5) กําหนดค่าคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ “ผ่าน” ร้อยละ 60 ขึ้นไป
(หรื อ ใช้ ผ ลการประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ณ ปีปัจจุบัน ที่ขอรับการตรวจประเมินรับรอง ที่มีคะแนน “ผ่าน” ร้อยละ 60 ขึ้นไป)
เงื่ อนไขที่ 2 การจั ด การกระบวนการด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ข อรั บ การรั บ รอง และผลลั พ ธ์ ก าร
ดําเนินงาน (องค์ประกอบที่ 6 – 7) “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนงานตามเงื่อนไขที่กําหนดในคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Standard Operating Procedure : SOP) และให้ได้ผลลัพธ์การดําเนินงานตามมาตรฐาน
กระบวนงานที่กําหนด
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เงื่อนไขการรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)
คะแนนการประเมิน EHA 7 องค์ประกอบ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น 700 คะแนน คือ
- องค์ประกอบที่ 1 – 5 : การบริหารจัดการ แต่ละองค์ประกอบคะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม 500 คะแนน
- องค์ประกอบที่ 6 : การจัดการกระบวนงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- องค์ประกอบที่ 7 : ผลลัพธ์การดําเนินงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยมีคะแนนเต็มในแต่ละส่วน ดังนี้
คะแนนการผ่าน
องค์ประกอบ คะแนน
ที่
เต็ม

เขื่อนไขการผ่านเกณฑ์ประเมินรับรอง EHA

ระดับเกียรติบตั ร
รับรอง
คะแนน
คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
ที่ได้
ที่ได้
ระดับพืน้ ฐาน

1–5

500

300

60

400

80

6

100

60

60

80

80

60

60

80

80

420

60

560

80

7

รวม

100

700

ระดับพืน้ ฐาน

ระดับเกียรติบตั รรับรอง

ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ดังนี้
1. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 1 – 5
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือใช้ผล
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ณ ปีปัจจุบัน ทีข่ อรับการตรวจประเมินรับรอง ที่มี
คะแนน “ผ่าน” ร้อยละ 60
ขึ้นไป
2. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60
3. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60
4. มีค่าคะแนนภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ดังนี้
1. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 1 – 5 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 หรือใช้ผลการประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ณ ปีปัจจุบัน ทีข่ อรับการตรวจ
ประเมินรับรอง ที่มคี ะแนน “ผ่าน” ร้อยละ
80 ขึ้นไป
2. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 6 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 7 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
4. มีค่าคะแนนภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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การประกาศเกียรติบัตรรับรอง
กรมอนามัยมอบใบประกาศเกียรติบัตรรับรองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
รับรอง โดยกําหนดให้มีอายุการรับรอง 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง แจ้งผลการตรวจ
ประเมินและรับรองคุณภาพฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเผยแพร่การประกาศรับรองให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม
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ภาคผนวก

13

ตารางกําหนดค่าน้ําหนัก
คะแนนองค์ประกอบ และหัวข้อต่างๆ

14

คะแนนขององค์ประกอบ และหัวข้อต่าง ๆ
ลักษณะสําคัญองค์กร
1) ภาพรวมและสภาพแวดล้อมองค์กร
ได้ แก่ ข้อมู ลทั่ วไป (ชื่อ ที่อยู่ พื้นที่รั บผิดชอบ)
สภาพแวดล้อม (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ประกาศไว้
คื อ อะไร ลั ก ษณะของบุ ค ลากรจํ า แนกตามสหวิ ช าชี พ ระดั บ การศึ ก ษา ความท้ า ทาย (ปั ญ หาด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่) องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญอะไรบ้าง กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่บังคับใช้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
องค์ประกอบ

คะแนน

องค์ประกอบ 1 การนําองค์กร
100
1.1 การกําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
50
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
50
องค์ประกอบ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
100
2.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและ
50
การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
30
2.3 การบริหารความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
20
องค์ประกอบ 3 การให้ความสําคัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
100
3.1 การกําหนด/จําแนกลูกค้า การรับฟัง
50
3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
50
องค์ประกอบ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
100
4.1 การวัด วิเคราะห์ และการจัดทําระบบข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
50
4.2 การจัดการความรู้และสารสนเทศ
50
องค์ประกอบ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
100
5.1 สภาพแวดล้อมและความผูกพันของบุคลากร
50
5.2 การพัฒนาบุคลากร
50
องค์ประกอบ 6 การจัดการกระบวนการ
100
6.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
100
องค์ประกอบ 7 ผลลัพธ์
100
7.1 ผลลัพธ์การดําเนินงานตามมาตรฐานกระบวนงานที่กําหนด
100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คะแนนรวม
700
หมายเหตุ แต่ละหัวข้อกําหนดแนวทางการพิจารณาแลค่าคะแนนตามวงจร PDCA
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ตารางกําหนดค่าน้ําหนักคะแนน องค์ประกอบ 1 – 5 โดยใช้หลักการ PDCA
หมวด /ข้อคําถาม

P

D

C

A

สัดส่วนคะแนน

30
3

30
3

20
2

20
2

รวมคะแนน
รายข้อ
(ร้อยละ) 100
10

10
10

50
50

หมวด 1 การนําองค์กร
1
15
15
10
2
15
15
10
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
1
15
15
10
2
9
9
6
3
6
6
4
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1
15
15
10
2
15
15
10
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
1
15
15
10
2
15
15
10
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
1
15
15
10
2
15
15
10

รวมคะแนน
รายหมวด
100

100
10
6
4

50
30
20
100

10
10

50
50
100

10
10

50
50
100

10
10

50
50
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แบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA)
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แบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA)
แบบประเมินมาตรฐานฯ มีจํานวน 9 ประเด็นงาน (จํานวน 19 รหัสการรับรอง) ดังนี้
1. ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
2. ด้านการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค
3. ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
3.1 ด้านการจัดการส้วมสาธารณะ
3.2 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล
4. ด้านการจัดการมูลฝอย
4.1 ด้านการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป
4.2 ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
4.3 ด้านการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน
5. ด้านการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
6. ด้านการจัดการเหตุรําคาญ
7. ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8. ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
9. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
9.1 การออกข้อกําหนดของท้องถิ่น
9.2 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
9.3 การออกใบอนุญาต
9.4 การออกคําสั่งทางปกครอง
9.5 การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี

รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง

EHA : 1000
EHA : 2000
EHA : 3000
EHA : 3001
EHA : 3002
EHA : 4000
EHA : 4100
EHA : 4200
EHA : 4300

รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง
รหัสการรับรอง

EHA : 5000
EHA : 6000
EHA : 7000
EHA : 8000
EHA : 9000
EHA : 9001
EHA : 9002
EHA : 9003
EHA : 9004
EHA : 9005

• ตัวอย่างแบบประเมินมาตรฐานฯ
4.1 ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 4100
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

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

ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
รหัสการรับรอง EHA : 4100

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

ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
รหัสการรับรอง EHA : 4100
ชื่อ อปท. ......................................................อําเภอ............................................จังหวัด.........................................

คะแนนที่ได้
คะแนน
เต็ม คะแนน
ร้อยละ

หัวข้อประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การนําองค์กร

100

องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

100

องค์ประกอบที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ

100

องค์ประกอบที่ 4 การวัด การวิเคราะห์

100

องค์ประกอบที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

100

(B)

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนงาน

100

(C)

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์

100

(D)

คะแนนรวม

700

(E)

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการจัดการความรู้

ผลรวมองค์ประกอบ 1 ถึง 5 x 100
500

(A)

(F)

หมายเหตุ : เฉพาะกรณีใช้คะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นําคะแนน
จากช่อง (A) และ (B) ในเอกสารหน้า 3 มาระบุในช่อง (A) และ (B) หน้า 2 ตามลําดับ และคิดค่าคะแนนช่อง
(E) และ (F) ดังนี้ (E) = (B) + (C) + (D) , (F) = (E) x 100
700

ลงชื่อ

..............................................................
(............................................................)
ตําแหน่ง ..............................................................
(ผู้รับการประเมิน)

คณะผู้ตรวจประเมิน
ลงชื่อ ...............................................................
ลงชื่อ ...............................................................
ลงชื่อ ...............................................................
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
รหัสการรับรอง EHA : 4100
ชื่อ อปท. ......................................................อําเภอ............................................จังหวัด.........................................

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการ (องค์ประกอบที่ 1 - 5)

หัวข้อประเมิน

คะแนน
เต็ม

องค์ประกอบที่ 1

การนําองค์กร

100

องค์ประกอบที่ 2

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

100

องค์ประกอบที่ 3

การให้ความสําคัญกับผู้รบั บริการ
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

100

องค์ประกอบที่ 4

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้

100

องค์ประกอบที่ 5

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

100

คะแนนรวม

500

คะแนนที่ได้
คะแนน ร้อยละ

(B)

(A)

หมายเหตุ : กรณีใช้คะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้คะแนน
ผลการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา โดยนําผลการประเมินฯ ร้อยละคะแนนที่ได้ ใส่ในช่อง (A) “ร้อยละ” ของ “คะแนนรวม”
องค์ประกอบที่ 1 – 5 และเทียบค่าคะแนนให้เป็นคะแนนเต็ม 500 ดังนี้
(A) x 500 = (B)
(และให้นําคะแนนช่อง (A) และ (B) ระบุในเอกสารหน้า 2)
100
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ 1)..........................................2) ..........................................3) ..............................................ผู้ตรวจประเมิน
วันที่..................................................................
ลงชื่อ

.......................................................................ผู้รับการประเมิน
(.....................................................................)

ตําแหน่ง .........................................................................
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการ (องค์ประกอบที่ 1 – 5)

คําชี้แจง : ให้ทาํ เครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริง ในช่อง “แนวทางการพิจารณา (A)”
และระบุคะแนนที่ได้ในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)”

องค์ประกอบที่ 1 การนําองค์กร
คะแนน
เต็ม

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
ผู้บริหารมีการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนครอบคลุมใน
เรื่อง วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์
หรือผลการดําเนินการที่คาดหวัง
ขององค์กร โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าว
สู่บุคลากรเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความ
เข้าใจ และการนําไปปฏิบัติของ
บุคลากรอันจะส่งผลให้การ
ดําเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้

50

2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลองค์กรที่ดี
ในการจัดการผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ขององค์กรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ซึ่งส่งผลต่อชุมชน

50

คะแนนรวม

100

คะแนน
ที่ได้ (B)

แนวทางการพิจารณา(A)
 มีแนวทาง/วิธีการในการกําหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ ค่านิยม
เป้าประสงค์ หรือผลการ
ดําเนินงานที่คาดหวัง ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(15 คะแนน)
 มีการสื่อสาร และถ่ายทอด
ไปยังบุคลากร เพื่อให้รับรู้และ
นําไปปฏิบัติ (15 คะแนน)
 มีการติดตามความก้าวหน้า การ
ปฏิบัติงาน (10 คะแนน)
 มีการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง/
วิธีการกําหนดทิศทาง เมื่อพบ
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กําหนด (10 คะแนน)

หลักฐานที่ปรากฏ

1. เอกสารแสดงการกําหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
เป้าประสงค์ หรือผลการ
ดําเนินการที่คาดหวัง
ขององค์กร ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2. ช่องทางการสื่อสารทิศทาง
เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์
ประกาศ แบบมอบหมาย
งาน
3. แผนกําหนดระยะเวลาการ
ติดตามงาน/รายงานการ
ติดตามงาน เช่น
การประชุมประจําเดือน
4. แสดงเอกสาร/วิธีการ
ปรับปรุงเพื่อให้การทํางาน
ดีขึ้น
 มีแผนงาน/โครงการ/วิธีการเพื่อ 1. แผนงาน/โครงการ/
วิธีการเพื่อจัดการ
แก้ไขผลกระทบทางลบ
ผลกระทบทางลบ
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
2.
รายงานผลการแก้ไข
องค์กร (15 คะแนน)
ผลกระทบทางลบ
 มีการสื่อสารแผนงาน/โครงการ/
3. แผนงาน/โครงการ
วิธีการเพื่อนําไปปฏิบัติ
ที่ปรับปรุงเพื่อจัดการ
การจัดการผลกระทบทางลบ
ผลกระทบทางลบที่ดีขึ้น
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
องค์กร (15 คะแนน)
 มีการติดตามและทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/วิธีการในการจัดการ
ผลกระทบทางลบ จัดทําเป็น
ข้อเสนอในการปรับปรุงต่อไป
(10 คะแนน)
 มีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/
วิธีการเพื่อให้การดําเนินการ
ป้องกันผลกระทบทางลบ
ที่เกิดดีขึ้น (10 คะแนน)
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องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
คะแนน
เต็ม
50

ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

30

3

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของโครงการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
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คะแนนรวม

100

คะแนน
ที่ได้ (B)

แนวทางการพิจารณา(A)
 มีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม
(Flow Chart) ในการจัดทํา
แผน (15 คะแนน)
 มีการถ่ายทอดแผนให้กับ
บุคลากรเพื่อนําไปปฏิบัติ
(15 คะแนน)
 มีการติดตามประเมินผล
เพื่อติดตามงานตามแผน
(10 คะแนน)
 มีการปรับปรุงแผนเพื่อ
ผลักดันการทํางานได้
ตามเป้าหมาย (10 คะแนน)

หลักฐานที่ปรากฏ

1. เอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี และ 1 ปี
ที่แสดงกิจกรรม
การดําเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ช่องทางการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการ/
แบบมอบหมายงาน
3. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่
กําหนด
4. เอกสารแผนที่มกี าร
ปรับปรุง
 มีแผนการบริหารทรัพยากร 1. แผนการบริหารกําลังคน
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคคลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(9 คะแนน)
2. เอกสาร/หนังสือที่แสดง
 ช่องทางการสื่อสาร
การสื่อสารการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากรให้กับบุคลากร
(9 คะแนน)
ในองค์กรทราบ
 การติดตามการพัฒนา
บุคลากรตามแผนที่กําหนด
(6 คะแนน)
 ปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัตงิ าน
(6 คะแนน)
1. แผนบริหารความเสี่ยง
 มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงโครงการ (6 คะแนน) 2. รายงานผลการ
ดําเนินการความเสี่ยง
 ดําเนินการจัดทําความเสี่ยง
ตามแผนที่กําหนด
ตามแผนที่กําหนด (6 คะแนน)
 มีการติดตามตรวจสอบเพื่อ
ทราบความก้าวหน้า (4 คะแนน)
 ปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงเพือ่ สามารถดําเนินโครงการ
ได้ตามเป้าหมาย (4 คะแนน)
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องค์ประกอบที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการกําหนดและจําแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประเด็นงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ดําเนินการครอบคลุม
ทุกกลุ่ม

2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดี

คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
50

50

100

คะแนน
ที่ได้ (B)

แนวทางการพิจารณา(A)

หลักฐานที่ปรากฏ

 มีการจําแนกประเภท
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมครอบคลุม
ตามประเด็นงานที่ดําเนินการ
(15 คะแนน)
 มีช่องทางการรับฟัง เรียนรู้
ความต้องการ ของผูร้ ับบริการ
และผู้มีส่วนได้สว่ นเสียด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(15 คะแนน)
 มีการตรวจสอบและนํา
ข้อมูล ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียมาวิเคราะห์และ
วางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพงานได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นอยู่เสมอ (10 คะแนน)
 มีการวัดความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพือ่ นําผลไป
ปรับปรุงที่เหมาะสมต่อไป
(10 คะแนน)
 มีการกําหนดกิจกรรมการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (15 คะแนน)
 ดําเนินการตามกิจกรรม
ที่กําหนด (15 คะแนน)
 ติดตามผลการทํากิจกรรม
เพื่อรายงานความก้าวหน้า
(10 คะแนน)
 ปรับวิธกี าร/กิจกรรมเพือ่ ให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีตอ่
ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย (10 คะแนน)

1. เอกสารแสดงให้ เ ห็ น
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีช่องทางการรับฟัง
เช่น การสํารวจ
การสัมภาษณ์ เว็บ
บอร์ด หรือการ
รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ
3. มีการนําข้อมูลจาก
ข้อร้องเรียนมาจัดทํา
แผนการปรับปรุง
การทํางานให้ดขี ึ้น
4. มีรายงานการวัดความ
พึงพอใจของผู้รบั บริการ

1. รายงาน/ รูปถ่ายการ
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
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องค์ประกอบที่ 4 การวัดการ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการวิเคราะห์และจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
50

50

100

คะแนน
ที่ได้ (B)

แนวทางการพิจารณา(A)
 มีการจัดทําฐานข้อมูล
การบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (15 คะแนน)
 ผู้ปฏิบัติงานมีการนําข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนางาน
ผู้บริหารนําข้อมูลไปใช้
ในการตัดสินใจ ปรับปรุงงาน
การกําหนดนโยบายและ
ทิศทาง (15 คะแนน)
 มีการจัดทําระบบการติดตาม
เพื่อทราบสถานการณ์ ผล
การดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (10 คะแนน)
 มีการทบทวนปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
(10 คะแนน)

หลักฐานที่ปรากฏ

1.มีระบบฐานข้อมูล
(ครอบคลุม/ถูกต้อง/
ทันสมัย)
- ข้อมูลที่จําเป็นต่อการ
บริการทีก่ ําหนด (ตามแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติการ)
- ประชาชนสามารถสืบค้น
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
2.มีระบบเตือนภัยการ
ดําเนินงานเพื่อรับรู้ปัญหา
ที่ทันกาล เช่น สีสัญญาณ
(เขียว แดง เหลือง) เพื่อ
บ่งใช้ถึงผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
สีเขียว แสดงผลการ
ดําเนินงานได้เท่ากับ หรือ
มากกว่าค่าเป้าหมาย
สีเหลือง แสดงผลการ
ดําเนินงานระหว่างร้อยละ
51 – 99 ของค่าเป้าหมาย
สีแดง แสดงผลการ
ดําเนินงานได้นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย
3.มีเอกสารแสดงการ
ทบทวนปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล เช่น สถานะ
ข้อมูล มี/ไม่มี หรือ ยังใช้/
ยกเลิก
1. แผนการจัดการความรู้
มีแผนการจัดการความรู้
2. รายงานผลการดําเนินการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดการความรู้ตามแผนที่
(15 คะแนน)
กําหนด
มีการดําเนินการตามแผน
การจัดการความรู้ (15 คะแนน) 3. มีการปรับปรุงการ
จัดการความรู้ที่
 มีการติดตามผลการจัดการ
สนับสนุน
ความรู้ (10 คะแนน)
การดําเนินงาน
มีการปรับปรุงการจัดการ
ความรู้ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงาน (10 คะแนน)
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องค์ประกอบที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการกําหนดแนวทางเพื่อ
สร้างความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการดําเนินการตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ตามหมวด 2)

คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
50

50

คะแนน
ที่ได้ (B)

แนวทางการพิจารณา(A)

หลักฐานที่ปรากฏ

 มีการกําหนดแผน/กิจกรรม
การสร้างความผาสุก และ
ความพึงพอใจให้กับบุคลากร
(15 คะแนน)
 มีการดําเนินการตามแผน/
กิจกรรมที่กําหนด
(15 คะแนน)
 มีการติดตาม (สํารวจ)
ความพึงพอใจของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน
(10 คะแนน)
 มีการปรับปรุงแผน/กิจกรรม
การสร้างความผาสุกกับ
บุคลากรเพื่อสร้างความรัก
และมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ให้องค์กร (10 คะแนน)
 มีการกําหนดแนวทาง/
วิธีการในการพัฒนา
บุคลากร (15 คะแนน)
 มีการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง/วิธกี ารทีก่ ําหนด
(15 คะแนน)
 ติดตามผลการดําเนินงาน
บุคลากรหลังจากผ่าน
การอบรม (10 คะแนน)
 ปรับแนวทาง/วิธีการพัฒนา
บุคลากรให้เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
(10 คะแนน)

1. มีการจัดสภาพแวดล้อม
ในการทํางานทีเ่ หมาะสม
เอื้อต่อสุขภาพ
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บริหาร/
บุคลากรในหน่วยงาน
3. มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยจากความเสี่ยง
จากการปฏิบัติงาน
4. ผลการสํารวจ/ประเด็น
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อหน่วยงาน

1. มีรายงานผล
การดําเนินงานพัฒนา
บุคลากร เช่น ศึกษาต่อ
ผ่านการอบรม
2. มีการสํารวจความ
พึงพอใจที่มีต่อการ
พัฒนาบุคลากร
3. มีการจัดรางวัล/ยกย่อง
ชมเชยผู้ปฏิบัติงานดี
โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล
ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และผลงาน
ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

100

ลงชื่อ 1)..........................................2) ..........................................3) ..........................................(ผู้ตรวจประเมิน)
วันที่..................................................................
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
รหัสการรับรอง EHA : 4100
ชื่อ อปท. ......................................................อําเภอ............................................จังหวัด.........................................

ส่วนที่ 2 การจัดการกระบวนการ (องค์ประกอบที่ 6) และ ผลลัพธ์ (องค์ประกอบที่ 7)
หัวข้อประเมิน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ

องค์ประกอบที่ 6

การจัดการกระบวนการ

องค์ประกอบที่ 7

ผลลัพธ์

100
100

คะแนนรวม

200

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา.....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ 1)..............................................2) .............................................3) .......................................ผู้ตรวจประเมิน
วันที่..........................................................
ลงชื่อ

.......................................................................ผู้รับการประเมิน
(.....................................................................)

ตําแหน่ง .........................................................................
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)

ส่วนที่ 2 การจัดการกระบวนการ (องค์ประกอบที่ 6) และ ผลลัพธ์ (องค์ประกอบที่
7)
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ
ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 4100 ประกอบด้วย 1 กระบวนงาน
คือ
1) กระบวนงานที่ 9 : การจัดการมูลฝอยทั่วไป
คําชี้แจง : ให้ระบุคะแนนการประเมินกระบวนงานในช่อง “คะแนนที่ได้”

คะแนนที่ได้
กระบวนงานที่ 9 : การจัดการมูลฝอยทัว่ ไป

28

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ

กระบวนงานที่ 9 : การจัดการมูลฝอยทั่วไป
การประเมินกระบวนงานที่ 9
ที่กําหนด ดังตารางที่ 1

การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้มีผลการดําเนินงานตามเงื่อนไข

ตารางที่ 1 แสดงข้อกําหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนงานที่ 9
มีการดําเนินงานตามแผนภูมกิ ารทํางานตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 - 7
และมีคะแนนรวม 70 คะแนนขึ้นไป

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด

ตารางที่ 2 ตารางแจกแจงคะแนน : ให้ใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อความ “มีการดําเนินการ” หรือ “ไม่มีการ
ดําเนินการ” ในช่อง “ผลการประเมิน (A)” และระบุคะแนนที่ได้ ในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)”
กรณี 1. “มีการดําเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ ตามที่ปรากฏในช่อง “คะแนนเต็ม”
2. “ไม่มีการดําเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “ 0 ”
ขั้นตอน
ที่
1

ผังกระบวนการ

คะแนน
เต็ม

มีการดําเนินการ
สํารวจ วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์
การจัดการมูลฝอยทั่วไปภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.

2

ผลการประเมิน (A)

มูลฝอยทั่วไป

ไม่มีการดําเนินการ

10

มีการดําเนินการ

3

หลักฐาน
1. ข้อมูล
สถานการณ์
การจัดการ
มูลฝอย
ทั่วไป
2. แบบสํารวจ
ฐานข้อมูลระบบ
การจัดการ
มูลฝอยทั่วไป
ของ อปท.

ไม่มีการดําเนินการ
วิเคราะห์ความพร้อม/
ความเป็นไปได้ในการจัดบริการ
เก็บ ขน บําบัดหรือกําจัด
มูลฝอยทั่วไป แนวทาง
การบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีการจัดการ

คะแนนที่ได้
(B)

5

มีการดําเนินการ
-

เสนอ
ผู้บริหาร
ดําเนินการ
จัดทําระบบ

ไม่มีการดําเนินการ
5
ไม่พร้อม
จัดทําระบบ
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ขั้นตอน
ที่
4

ผังกระบวนการ

คะแนน
เต็ม

มีการดําเนินการ
เลือก
แนวทาง /
เทคโนโลยี
การจัดการ
ที่เหมาะสม

ทําโครงการ
ลดปริมาณ/
คัดแยกมูลฝอย
ทั่วไป
การเผยแพร่
ความรู้ วิธีการ
จัดการมูลฝอย
ทั่วไป
ในครัวเรือน
ต่อประชาชน

5

ไม่มีการดําเนินการ

10

มีการดําเนินการ
กําหนดรูปแบบ
การดําเนินการให้บริการ
เก็บ ขน บําบัด หรือกําจัด
มูลฝอยทั่วไปจากชุมชน
ในเขตพื้นที่ของ อปท.

6.

ผลการประเมิน (A)

กําหนดวิธีการปฏิบัติ สําหรับ
การคัดแยก การเก็บขน หรือ
กําจัดมูลฝอยทั่วไป

อปท.
ดําเนิน
การ
เอง
- เก็บ
ขน
-กําจัด

อปท.
มอบให้
ผู้อื่น
ดําเนิน
การ
- เก็บขน
-กําจัด

อปท.ให้
เอกชน
ดําเนิน
การโดย
เป็นธุรกิจ
- เก็บขน
- กําจัด

คะแนนที่ได้
(B)

หลักฐาน
1. โครงการ
ลดปริมาณ/
การคัดแยก
2. กิจกรรม
รณรงค์ลด
ปริมาณ/
คัดแยก
มูลฝอยของ
อปท.

แนวทางปฏิบัติ
ในการเก็บขน
มูลฝอยทั่วไป

ไม่มีการดําเนินการ
10

แบบคําขอ
อนุญาตประกอบ
กิจการ
(กรณีที่มอบหรือ
ให้เอกชน
ดําเนินการ)

มีการดําเนินการ
ไม่มีการดําเนินการ

10

30
ขั้นตอน
ที่
7.

ผังกระบวนการ

ผลการประเมิน (A)

คะแนน
เต็ม

มีการดําเนินการ
ออกข้อกําหนดของท้องถิ่น
กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อใช้สําหรับการให้บริการ
เก็บ ขน บําบัดหรือกําจัด
มูลฝอยทั่วไป

8.

ไม่มีการดําเนินการ

ได้มาตรฐาน
ดําเนินการ
ต่อ

หลักฐาน
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น

20

มีการดําเนินการ
ติดตาม/ควบคุม/กํากับ การ
เก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานวิชาการ

คะแนนที่ได้
(B)

1. แบบประเมิน
2. แผนการ
ติดตาม

ไม่มีการดําเนินการ
20

ไม่ได้
มาตรฐาน
แก้ไข/
ปรับปรุง

9.

มีการดําเนินการ
วิเคราะห์ ทบทวน ประเมินผล
กระบวนการลดปริมาณ/คัดแยก
การเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอย
ทั่วไปและพัฒนาการดําเนินการ

คะแนนรวม

-

ไม่มีการดําเนินการ
10

100

ลงชื่อ 1)........................................ 2) ..................................... 3) .........................................(ผู้ตรวจประเมิน)
วันที่.....................................................................
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องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์
ผลลัพธ์การดําเนินการ (องค์ประกอบที่ 7) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สรุปคะแนนผลลัพธ์การดําเนินการที่ได้
คําชี้แจง : ให้พจิ ารณาผลลัพธ์การดําเนินงานที่เป็นจริงตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด และระบุคะแนนในช่อง
“คะแนนที่ได้”
กรณี 1. “มีผลลัพธ์การดําเนินงานเป็นจริง” ให้ระบุคะแนนตามที่ปรากฏในช่อง “คะแนนเต็ม”
2. “ไม่มีมีผลลัพธ์การดําเนินงาน” ระบุคะแนนที่ได้เป็น “ 0 ”
ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1 มีกิจกรรมการดําเนินการส่งเสริมการลดปริมาณ/การคัดแยกมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.1 มี นโยบาย แผนงาน โครงการ
1.2 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมการอบรมให้ความรู้/
สร้างความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการลดปริมาณ / การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป
ด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการนํามูลฝอยทั่วไปไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ
สุขาภิบาลยั่งยืน
2. มีระบบบริการ เก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ซึ่งรถขนมูลฝอยทั่วไปจะต้องได้มาตรฐาน
ด้านสุขลักษณะ
2.1 รถมีลักษณะมิดชิดสามารถป้องกันการปลิวหล่นและการรั่วไหลของน้ําชะ มูลฝอย
2.2 มีการดูแลบํารุงรักษารถเก็บ ขน มูลฝอยให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างสม่ําเสมอ
2.3 มีการป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญจากการเก็บ ขน มูลฝอย
3. มีการกําจัด/บําบัดมูลฝอยทั่วไป โดยสถานที่กําจัด/บําบัด จะต้องได้มาตรฐาน
ด้านสุขลักษณะ
3.1 หลุมฝังกลบ
- มีระบบป้องกันการปนเปื้อนน้ําใต้ดิน
- มีการบดอัดมูลฝอยและปิดทับด้วยดินหรือวัสดุกลบทับทุกวัน
- มีระบบบําบัดน้ําเสียและระบบระบายก๊าซจากหลุมฝังกลบ
- มีมาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญจากการฝังกลบ
- ระบบอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3.2 การเผาในเตาเผา
- มีการเผามูลฝอยตามอุณหภูมิที่กําหนด (ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส)
- มีระบบป้องกันมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3.3 การหมักทําปุ๋ย
- ระบบอยู่ในสภาพดี ถูกสุขลักษณะ
- ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนําโรค

ผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
15

15

30
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ข้อ

ผลการประเมิน
คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

เกณฑ์การประเมิน

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป

10

5. ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ ผ้าปิดปาก
จมูก ถุงมือยางหนา รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และมีการตรวจสุขภาพประจําปี

10

6. มีการนํามูลฝอยทั่วไปมาใช้ประโยชน์ ตามแนวทาง Sustainable Sanitation เช่น ผลิต
พลังงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้า , ผลิตแก๊สชีวภาพ

20

คะแนนรวม

100
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รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
รหัสการรับรอง EHA : 4100
1. ผู้รับผิดชอบประเด็นงาน
นางพิมพรรณ จันทร์แก้ว
นายประโชติ กราบกราน

โทร. 081 805 1503
โทร. 081 626 4111

หรือ
หรือ

0 2590 4128
0 2590 4128

2. ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
นายธนชีพ
พีระธรณิศร์
นางสุนทรีย์
รักษามั่นคง
นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์

โทร. 081 821 2681
โทร. 083 054 7248
โทร. 083 777 6229

หรือ
หรือ
หรือ

0 2590 4638
0 2590 4317
0 2590 4319

34

แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA)
เงื่อนไขสอดคล้องตามแบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจําปี 2557
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินที่ 9 ด้านงานสาธารณสุข

35

แบบประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA) ประจําปี .........................
ชื่อ อปท. (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล) ………….……..……………………………………………
อําเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………
คําชี้แจง 1 :

1.
2.
3.

4.

ให้ผู้ตรวจประเมินระบุคะแนนที่ได้ และร้อยละคะแนนที่ได้ ในช่อง “คะแนน” และ “ร้อยละ”
ตามลําดับ พร้อมใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ตามผลการประเมินที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการได้คะแนนการประเมินฯ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
คะแนนที่ได้
ผลการประเมิน
เรื่องที่รบั การประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนน
ร้อยละ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
700
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร
การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค
700
700
การจัดการมูลฝอย
3.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
3.2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
3.3 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน
700
การจัดการสิ่งปฏิกูล
4.1 การจัดการส้วมสาธารณะ
4.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล
เงื่อนไขสอดคล้องตามแบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจําปี 2557
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินที่ 9 ด้านงานสาธารณสุข

เกณฑ์การประเมิน
 มีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคณ
ุ ภาพ 2 ด้านขึ้นไป
 มีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคณ
ุ ภาพ 1 ด้าน
 มีการสมัครเข้าร่วม และดําเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่
ผ่านการประเมินคุณภาพ
 ไม่มีการสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การให้คะแนน
5 คะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

ลงชื่อ ................................................................. ประธานผู้ตรวจประเมินEHA
( ................................................................. )
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.สํานัก/กอง ...................................................................
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คณะทํางานจัดทําคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามคําสั่ง กรมอนามัยที่ ๔๗๑/๒๕๕๖
ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA)
๑. นายพิษณุ
แสนประเสริฐ
ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. นางสาวสิริวรรณ
จันทนจุลกะ
ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
๓. นายสมชาย
ตู้แก้ว
ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
๔. นางสาวนพเก้า
พรหมมี
ผู้อํานวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
๕. นางนันทกา
หนูเทพ
รักษาการผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
๖. นางฉันทนา
ลิ้มนิรันดร์กุล
รองผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(Environmental Health Accreditation : EHA)
๑. นายธนชีพ
พีระธรณิศร์ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
ประธาน
๒. นางสุนทรีย์
รักษามั่นคง
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม
รองประธาน
๓. นางทิพยา
เผื่อนพิภพ
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ
๔. นายประโชติ
กราบกราน
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ
๕. นางสาวปรียนิตย์
ใหม่เจริญศรี สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ
๖. นางสาวรุจิรา
ไชยด้วง
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ
๗. นายผาไท
จุลสุข
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ
๘. นางอุทัยวรรณ
บุตรแพ
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ
๙. นางสาวชุติมา
หนูแสง
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ
๑๐. นายชัยเลิศ
กิ่งแก้วเจริญชัย สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวนัยนา
หาญวโรดม
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวพาสนา
ชมกลิ่น
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
คณะกรรมการ
๑๓. นางจิตติมา
รอดสวาสดิ์
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวลัดดา
อุดมผล
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
คณะกรรมการ
๑๖ นางสาววิภา
รุจิจนากุล
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวสุภาวดี
จันทมุด
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
คณะกรรมการ
๑๘. นายธวัชชัย
รักษานนท์
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
คณะกรรมการ
๑๙. นางสาววาสนา
คงสุข
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
คณะกรรมการ
๒๐. นางวันนี
มากันต์
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
คณะกรรมการ
๒๑. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์ สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวยุพดี
กันระดก
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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