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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบประเมินมาตรฐาน 
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Environmental Health Accreditation : EHA)  
ประจ าปี ......................... 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
การจัดการกระบวนการ (องค์ประกอบที ่6)  

และ การวัดผลลัพธ์ (องค์ประกอบที่ 7) 
 

 

ประเด็นงานที่ 5 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
รหัสการรับรอง EHA : 5000 

 
 
 
ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ........................................................................................................ 

ที่ตั้งหน่วยงาน : ................................................................................................................................ 

   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

วันท่ีตรวจประเมิน : ……………………………………………… ครั้งที่รับการตรวจประเมิน: …………………. 
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สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจ าปี................  
 

ประเด็นงานที่ 5 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ   
รหัสการรับรอง EHA : 5000 

 
 

ชื่อ อปท. ......................................................อ าเภอ............................................จังหวัด............................. ............ 
 

หัวข้อประเมิน ร้อยละคะแนนที่ได ้

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

 
(A) 

 
 

หัวข้อประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

คะแนน ร้อยละ 
องค์ประกอบที่ 6 การจดัการกระบวนการ 100 (B)  

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ ์ 100 (C)  

คะแนนรวม 200 (D) (E) 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลงชื่อ   .............................................................. 
           (............................................................)  
ต าแหน่ง  .............................................................. 

      (ผู้รับการประเมิน) 
 
 
คณะผู้ตรวจประเมิน 
ลงชื่อ ............................................................... 
ลงชื่อ ............................................................... 
ลงชื่อ ............................................................... 

 ผ่านระดับพื้นฐาน 

 ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง 

 ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ :  1. ร้อยละของคะแนนรวม (E)  =  (D)   x 100   ; (D)  = (B) + (C)
              200 

2. ผ่านการประเมินระดับพ้ืนฐาน ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
3. ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 

 

ประเด็นงานที่ 5 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ รหัสการรับรอง EHA : 5000 มีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  
1 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ   คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 

เงื่อนไขที่ 1 แสดงข้อก าหนดการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

ผ่าน มีการด าเนินการตามแผนภูมิการท างาน จ านวน 10 ขั้นตอนขึ้นไป โดยต้องด าเนินการ
ในทุกขัน้ตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 8 ถึง ขั้นตอนที่ 17 

ไม่ผ่าน ไม่มีการด าเนินการตามแผนภูมิการท างาน หรือมีการด าเนินการไม่ครบ 10 ขั้นตอน 
ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 8 ถึง 17 หรือด าเนินการข้ามข้ันตอน 

 

เงื่อนไขที่ 2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละขั้นตอน 
 

ผ่าน มีการด าเนินการตามแผนภูมิการท างาน และได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า          
60 คะแนน ขึ้นไป 

ไม่ผ่าน มีการด าเนินการตามแผนภูมิการท างาน และได้คะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน ขึ้นไป 
 

โดยคะแนนผลการด าเนินงานที่ได้ ขึ้นอยู่กับการด าเนินงานตามขั้นตอนของผังกระบวนการที่ก าหนด หากพบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ 1 หรือด าเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ให้ยึดหลัก
ปรับค่าคะแนนตามเงื่อนไขที่ 2  

1) ประเมินโดยวัดคะแนนจากผังกระบวนการตามล าดับขั้นตอนเป็นอันดับแรก 
เกณฑ์การสรุปผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มีการด าเนินการตามผังกระบวนการ จ านวน 10 ขั้นตอนขึ้นไป 
โดยต้องด าเนินการในทุกข้ันตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 8 ถึงขั้นตอนที่ 17 

ไมม่ีการด าเนินการตามผังกระบวนการ
หรือมีการด าเนินการข้ามขั้นตอน 

 

2) หากพบว่าหน่วยงานรับการประเมินไม่ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ให้ผู้ประเมินให้คะแนนตามขั้นตอน 
ที่หน่วยงานด าเนินการ แล้วน าคะแนนที่พบว่าด าเนินการมารวมกัน 
เกณฑ์การสรุปผล 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มีการด าเนินการตามผังกระบวนการและได้คะแนนรวม
เท่ากับหรือมากกว่า 60 คะแนน ขึ้นไป 

มีการด าเนินการตามผังกระบวนการ และ 
ได้คะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน ขึ้นไป 
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3) ตารางแสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
ค าชี้แจง :  ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริงตามหลักฐานที่ปรากฏ 

ในช่อง “ผลการประเมิน” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)”  
 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

1 
(A-1) 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 

 หลักฐานการเข้ารับ 
การอบรมของ

เจ้าหน้าท่ี 

2 
(A-2) 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 รายการส ารองวัสดุ
อุปกรณ ์

3 
(A-3) 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 
 ระเบียนหรือ

ท าเนียบภาคี
เครือข่าย 

4 
(A-4) 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 ข้อมูลที่น ามาศึกษา 
(Hard Copy) 

 
5 

(A-5) 

 
  มีการด าเนินการ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
5 

 ค าสั่งแต่งตั้งฯ 

 
6 

(A-6) 
 

 
  มีการด าเนินการ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
5 

 แผนการจดัการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในภาวะฉุกเฉิน/ 

สาธารณภัย 

7 
(A-7) 

 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 
 รายงานผล 

การซ้อมแผนฯ 

8 
(B-1) 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 ค าสั่งแต่งตั้งฯ 

9 
(B-2) 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 แบบส ารวจภัยพิบัต ิ

10 
(B-3) 

 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 ค าแนะน าทาง
วิชาการ 

 

 

พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ในการ
ด าเนินการในภาวะฉกุเฉินและภัยพิบัติ 

ส ารองวัสด ุอุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์
รองรับภาวะฉุกเฉินและภยัพิบัต ิ

ระเบียนหรือท าเนียบภาคีเครือข่าย 

รวบรวม และศึกษาข้อมูล 
(Data Review) 

แต่งต้ังคณะผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดท าแผน (Planning Team) 

จัดท าแผนฯ 
(Planning Procedure) 

ซ้อมแผนฯ 

จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ/  
หน่วยปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉกุเฉินฯ 

ส ารวจ และบันทึกภาพ 

วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปรวบรวม 
รวมทั้งจัดท าค าแนะน าทางวิชาการ 

และแจ้งเตือนภยัประชาชน 
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ไม่ม ี มี 

 
ขั้นตอน 

ที่ 
ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน  
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

11 
(B-4) 

 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 เอกสาร/   
หนังสือราชการ 

ประสาน    
ความร่วมมือ 

กับภาคีเครือข่าย 

 
12 

(B-5) 
 
 

 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 เอกสารข้อมูล
ประกอบ       

การตัดสินใจ เช่น 
รายงาน

สถานการณ์และ
ความรุนแรงของ 

ภัยพิบัติ,      
ความพร้อมของ
องค์กร เป็นต้น 

 
13* 
(B-6) 

 
  มีการด าเนินการ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
5 

 หนังสือราชการ 

14* 
(B-7) 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10/15 

 บันทึกการ
สนับสนุนด้าน

ต่างๆ 

 
15 

(B-8) 
 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 - รายงานผล 
การด าเนินงาน 
- ฐานข้อมูล 
ด้านสาธารณภัย 

16 
(B-9) 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 หนังสือราชการ
รายงานผู้บริหาร 

17 
(C-1) 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 
 รายงานผล 

การด าเนินงาน 

                                                          คะแนนรวม    100   
หมายเหตุ : 1) ค าอธิบายตัวอักษรขั้นตอน คือ A = ระยะก่อนเกิดภัย B = ระยะระหว่างเกิดภัย C = ระยะหลังเกิดภัย  

2) * กรณี เทศบาลพิจารณาความสามารถในการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ข้ันตอนท่ี 12) แล้วพบว่า 
รายละเอียด ขั้นตอนที ่ คะแนน 

1. เทศบาลไม่สามารถด าเนนิการชว่ยเหลือผู้ประสบภัยเองได้ จึงด าเนินการตามขั้นตอนที่ 
13 และ 14 ตามล าดบั ให้คิดคะแนน ขั้นตอนที่ 13 เป็น 5 คะแนน และคะแนนขั้นตอน
ที่ 14 เป็น 10 คะแนน  

 
13 

 
5 

14 10 
2. เทศบาลมีความสามารถด าเนนิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเองได ้ให้ข้ามขั้นตอนที่ 13  

ไปด าเนินการขั้นตอนที่ 14 และคิดค่าคะแนนเฉพาะขั้นตอนที่ 14 มีคะแนนเป็น 
15 คะแนน 

14 15 

ประสานความร่วมมอืกับภาคี/เครือข่าย  

มี ไม่มี 

พิจารณาความสามารถ
ในการด าเนินการ 

 

ท าหนังสือราชการประสานขอรับ 
การสนับสนุนจากจังหวัด/ศูนยอ์นามยั/

ส่วนกลาง และภาคีเครือข่าย 

ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

สรุปผลการด าเนินงาน และจัดเกบ็
รวบรวมท าฐานขอ้มูล 

- รายงานผูบ้ริหารตามล าดบั 
- แจ้งข้อมูลแก่หนว่ยงานในพื้นที ่
- ด าเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ 

ฟื้นฟูสภาพ  

 



6 

         

 
 
สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
 คะแนนที่ได้..........................................คะแนน 
 สรุปผล 
   ผ่าน         ไม่ผ่าน 
 เหตุผล....................................................................................................................... ........................ 
.................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. .......................................... 
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องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

ค าชี้แจง :  1. พิจารณาการให้คะแนนโดย เลือก กรณีท่ี 1 ใช้ตารางที่ 1 หรือ กรณีที่ 2 ใช้ตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

กรณีที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่เสี่ยง(1) หรือเคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
กรณีที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีพ้ืนที่เสี่ยงหรือไม่เคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

     2. ให้ระบุคะแนนที่ได้ตามผลการด าเนินงานที่เป็นจริงในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)” 
    3. พิจารณาให้คะแนนตามเงื่อนไข ดังนี้  

 

ผ่าน ได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60 คะแนน ขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน 
     
 

ตารางที่ 1 : ใช้ส าหรับกรณีที่ 1  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่เสี่ยง หรือเคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 

ล าดับ ประเด็นการวัดผล เป้าหมายการวัดผล หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ทีได้ (C) 

1. การด าเนินงาน
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมรองรับ
ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติในระยะ
ก่อนเกิดภัย 

1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่(2) 
ในการด าเนินงานรองรับ   
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

หลักฐานการเข้ารับการอบรมของ
เจ้าหน้าที ่เช่น ใบประกาศนียบัตร 
หนังสือขออนุมัติไปราชการ ฯลฯ 

20 
 

2. จัดท าแผน(3) รองรับ    
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยมี
แผนย่อยหรือเนื้อหาที่
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

3 

 

   2.1 การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน 
และภัยพิบัติ(4) 

เอกสารแผนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัต ิ

3 

 

   2.2 การเตรียมการอพยพ
ประชาชนในภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัต ิ

เอกสารแผนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับการเตรียมการอพยพ
ประชาชนในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

2 
 

   2.3 แผนประคองกิจการ 
(Business Continuing Plan : 
BCP)(5) 

เอกสารแผนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับแผนประคองกิจการ 
(Business Continuing Plan : BCP) 

2 
 

   2.4 การสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์(6) และการขนส่ง 
(Logistic) 

เอกสารแผนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และการขนส่ง (Logistic) 

2 
 

3. ฝึกซ้อมแผน(7) ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน 
หรือภัยพิบัติ 

รายงานผลการซ้อมแผนฯ ของ
หน่วยงาน 8 
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ล าดับ ประเด็นการวัดผล เป้าหมายการวัดผล หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ทีได้ (C) 

2. การด าเนินงาน
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
รองรับภาวะ
ฉุกเฉินและ     
ภัยพิบัตใินระยะ
ระหว่างเกิดภัย 

1. จัดตั้งศูนย์อ านวยการ 
เฉพาะกิจหรือคณะท างาน
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ 

ค าสั่งแต่งตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
หรือคณะท างานปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

10 

 

2. ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
หรือคณะท างานปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติ(8) มีการก าหนด
คณะท างานหรือผู้รับผิดชอบ
เฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ร่วมด้วย 

ค าสั่งแต่งตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ
หรือคณะท างานปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ที่มีการ
ก าหนดคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบ
เฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติร่วมด้วย 

5 

 

3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   3.1 ด าเนินการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติในพ้ืนที่(9) 
   3.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนผู้ประสบภัย 

 
 
- รายงานผลการด าเนินการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในพ้ืนที ่

 
 

15 

 

- รายการวัสดุอุปกรณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนผู้ประสบภัย 10 

 

3. การด าเนินงาน
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
รองรับภาวะ
ฉุกเฉินและ     
ภัยพิบัตใินระยะ 
หลังเกิดภัย 

1. ฟ้ืนฟูสภาพ(10) รายงานผลการด าเนินงานฟ้ืนฟูสภาพ 
ด้านสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ 
หรือ ด้านร่างกายหรือ จิตใจ       
ของผู้ประสบภัย 20 

 

รวมคะแนน 100  
 

สรุปผลการประเมิน 
 คะแนนที่ได้..........................................คะแนน 
    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 เหตุผล.................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .......................................... 
 
 

นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง (ตามตารางที่ 1) 
 (1) พื้นที่เสี่ยง หมายถึง พ้ืนที่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเสี่ยง         
ในการเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ หรือเคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในปีที่ผ่านมา 
 (2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติได้รับ      
การพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการจัดอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก 
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(3) การจัดท าแผน หมายถึง การด าเนินงานจัดท าแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนแผน
ที่มีอยู่เดิม (Review of existing plan) การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตราย (Hazards analysis) การประเมิน
ความสามารถขององค์กร (Capability assessment) และการจัดท าร่างแผน 
 (4) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ หมายถึง การด าเนินงานในประเด็น
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการสุขาภิบาลสิ่งปฏิกูล การจัดการสุขาภิบาลมูลฝอย การจัดการสุขาภิบาล
อาหารและน้ า การจัดการน้ าขังเน่าเสีย การจัดการสัตว์แมลงพาหะน าโรค เป็นต้น 
 (5) แผนประคองกิจการ (Business Continuing Plan: BCP) หมายถึง แผนงานที่เป็น            
ลายลักษณ์อักษร มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อรองรับหรือเรียกคืนการด าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ 
เพ่ือสร้าง ความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานปกติให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ที่ท าให้     
การปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงักในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

(6) วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

(6.1) ส าหรับประชาชน ได้แก่ ชุดนายสะอาด ซึ่งประกอบด้วยสารส้มก้อน คลอรีนน้ าหรือหยดทิพย์ 
เจลล้างมือ สบู่เหลว ถุงด าส าหรับรวบรวมขยะมูลฝอย ถุง“จัดหนัก” และถุง “จัดเต็ม”ส าหรับรวบรวมสิ่งปฏิกูล  

(6.2) ส าหรับเจ้าหน้าที่  ได้แก่ คลอรีนชนิดเม็ด 65% ส าหรับปรับปรุงระบบประปาชุมชน      
คลอรีนผง 65% ส าหรับการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล สารส้มก้อน ส าหรับปรับปรุงคุณภาพน้ าอุปโภค      
ชุดตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ า (อ 31) ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ า (อ 11) ชุดตรวจโคลิฟอร์มในอาหาร (อ 13) 
จุลินทรีย์ชีวภาพ เป็นต้น 
 (7) ฝึกซ้อมแผน หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  
จากสาธารณภัย โดยก าหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีฉุกเฉิน/สาธารณภัย เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนมีความเข้าใจ
หลักการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ สามารถจัดการสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีที่มีภัยเกิดขึ้น อีกทั้งเพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฯ 
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) ประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจ 3) ทดสอบภาคทฤษฎี 
4) ฝึกภาคปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการฝึกจริงในพ้ืนที่จริ งและการประเมินผลการปฏิบัติ และ5) การจัด
นิทรรศการ (STATIC SHOW) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (8) ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ/หน่วยปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
หน่วยงานหรือคณะท างานที่แต่งตั้งขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติ โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

(9) ด าเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ หมายถึง การด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม      
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนถิ่น เช่น การจัดการน้ าสะอาดเพ่ือการบริโภคและ
อุปโภค การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ าขังเน่าเสีย การจัดการสัตว์
แมลงพาหะน าโรค หรือการแจ้งเตือนภัยพิบัติในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 (10) ฟื้นฟูสภาพ หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่  เช่น การส ารวจโครงสร้างของ
ระบบน้ าดื่มให้ถูกหลักสุขาภิบาล การวางแผนการซ่อมแซมและฟ้ืนฟูระบบประปาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
จนสามารถผลิตน้ าประปาให้บริการแก่ประชาชน การเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร น้ าบริโภค และอุปโภค ตลอดจน
การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล การส ารวจสภาพน้ าขังเน่าเสียในพ้ืนที่ และการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์หรือ
แมลงน าโรค รวมทั้งการฟ้ืนฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย 
  
 
 



10 

         

 

ตารางที่ 2 : ใช้ส าหรับกรณีที่ 2 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีพื้นที่เสี่ยงหรือไม่เคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

ล าดับ ประเด็นการวัดผล เป้าหมายการวัดผล หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (C) 

1. การด าเนินงาน  
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมรองรับ
ภาวะฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัตใินระยะ
ก่อนเกดิภัย 

1. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่(1) ในการ
ด าเนินงานรองรับ     
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

หลักฐานการเข้ารับการอบรมของ
เจ้าหน้าที ่เช่น ใบประกาศนียบัตร 
หนังสือขออนุมัติไปราชการ ฯลฯ 

30 

 

2. จัดท าแผน(2)และฝึกซ้อม
แผน(3) ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน
หรือภัยพิบัติ 

แผนและรายงานผลการซ้อมแผน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติของ
หน่วยงาน 

40 

 

3. ติดตาม สรุป
สถานการณ์ และจัดท า
ฐานข้อมูล 

รายงานการติดตาม ข้อมูล
สถานการณ์ และฐานข้อมูล 20 

 

4. การแจ้งเตือนภัย เอกสารหรือรายงานการแจ้งภัย 
ในพ้ืนที่ 

10 
 

รวมคะแนน 100  
 

สรุปผลการประเมิน 
 คะแนนที่ได้..........................................คะแนน 
    ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 เหตุผล....................................................................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
 

นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง (ตามตารางที่ 2) 
 (1) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติได้รับ                
การพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการจัดอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 (2) การจัดท าแผน หมายถึง การด าเนินงานจัดท าแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนแผน
ที่มีอยู่เดิม (Review of existing plan) การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตราย (Hazards analysis) การประเมิน
ความสามารถขององค์กร (Capability assessment) และการจัดท าร่างแผน 
 (3) ฝึกซ้อมแผน หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น   
จากสาธารณภัย โดยก าหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีฉุกเฉิน/สาธารณภัย เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความเข้าใจ
หลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ สามารถจัดการสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีภัยเกิดขึ้น อีกทั้งเพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฯ        
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) ประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจ 3) ทดสอบภาคทฤษฎี               
4) ฝึกภาคปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการฝึกจริงในพ้ืนที่จริงและการประเมินผลการปฏิบัติ  และ5) การจัด
นิทรรศการ (STATIC SHOW) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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รายชื่อและเบอร์โทรศพัท์ผู้รับผิดชอบ 

 
ประเด็นงานที่ 5 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

รหัสการรับรอง EHA : 5000 
 

1. ผู้รับผิดชอบประเด็นงาน 
 
นางทิพยา เผื่อนพิภพ   โทร. 089 810 5330  หรือ  0 2590 4344 
นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร์ โทร. 085 889 8941 หรือ  0 2590 4344 

หรือ Email :  intira.s@anamai.mail.go.th 
 
  

2. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 
นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย โทร. 080 434 6888  หรือ  0 2590 4184 
นางสุนทรีย์  รักษามั่นคง  โทร. 083 054 7248   หรือ  0 2590 4317 
นางสาวพาสนา  ชมกลิ่น   โทร. 086 612 5836  หรือ  0 2590 4184 
นางสาวนวรัตน์   อภิชัยนันท์  โทร. 083 777 6229   หรือ  0 2590 4319 

 

mailto:intira.s@anamai.mail.go.th

