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คํานํา 
 

ตาม พ.ร.บ.การกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 กําหนดให้งานสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดังน้ัน ภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต การบริหารจัดการงานด้านสุขภาพและงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นเร่ืองที่สําคัญทําอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถพัฒนา 
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง มีกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
วิชาการ เป็นที่ยอมรับ สู่ผลลัพธ์การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
กับประชาชน กรมอนามัย จึงได้สร้างเคร่ืองมือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ คู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ และคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
รวมถึงเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง แบบการประเมินตนเองตามคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการค้นหาโอกาสในการ
ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจึงต้องมีการตรวจประเมินความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
ตลอดเวลา เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นหลักประกันคุณภาพที่น่าเช่ือถือในการบริหารจัดการองค์กรสู่การบริการและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 

 
กรมอนามัย 
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การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

จะต่อเน่ืองย่ังยืนได้ต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Audit หรือ Quality Survey) ซึ่งจะเป็นกลไก 
ที่สําคัญย่ิงสําหรับการคงอยู่ของระบบคุณภาพ และการคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของระบบคุณภาพ ทั้งยังเป็น
เคร่ืองมือที่สําคัญในการค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้อง กับบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จึงต้องมีการตรวจประเมินความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานตลอดเวลา 
  

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประยุกต์จาก การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และข้อกําหนด 
จากประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็นกรอบประเมินความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งสามารถใช้เกณฑ์ฯ ดังกล่าวน้ีเป็นกรอบแนวทาง 
ในการติดตามและประเมินผลระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรตนเอง  ผลการประเมินตนเองสามารถ
บ่งช้ีระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร และสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการพัฒนาขององค์กร ต้ังแต่ การวางระบบ(Policy Guideline) ทําตามระบบ (Implement the Guideline) 
วัด/ทบทวน/ตรวจสอบ (Monitor/Review)  ปรับปรุง  (Action)  ซึ่งเป็นแนวทาง “การปรับปรุงทีละขั้น”  
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง องค์กรที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และสามารถดําเนินการผ่านเกณฑ์
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอจะส่งผลให้องค์กรน้ันๆ ได้รับ
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และมีความพร้อมก้าวเข้าสู่การประเมินและรับรองคุณภาพจากกรมอนามัย หรือ
องค์กรภายนอกต่อไป 

 

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 2  ส่วน
ได้แก่ 

1. ลักษณะสําคัญขององค์กร 
2. เกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  

 

ส่วนที่ 1  ลักษณะสําคัญขององค์กร  
 คือ การแสดงบริบทภาพรวมในปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าใจองค์กรมากข้ึน 
 

ส่วนที่ 2  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  แบ่งเป็น 7 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบ 1  การนําองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่า ผู้นําได้ช้ีนําและทําให้องค์กรมีทิศทางในการพัฒนา
อย่างย่ังยืน มีการสื่อสารกับบุคลากรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดี 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
แผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดเพ่ือนําแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือมั่นใจว่ามีทรัพยากร
เพียงพอที่จะบรรลุผลสําเร็จตามแผน 

 2.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 2.2 การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ  

องค์ประกอบ 3  การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่ามีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเน้นการตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพ่ือนําไปสู่ผลลัพธ์ด้านความพึง
พอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า 
 3.1 การเรียนรู้ และรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
องค์ประกอบ 4  การวัด  การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการ
เลือกและใช้ข้อมูลสําหรับการวัดผลการดําเนินการ การวิเคราะห์การทบทวน เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการ
ปรับปรุงการดําเนินการขององค์กร การจัดการความรู้ ต้องมุ่งเน้นที่ความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์กร 
 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ 
องค์ประกอบ 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินวิธีการจัดการด้านบุคลากรในการสร้างความผูกพัน 
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างความสามารถ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมี
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 
 ผลลัพธ์การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานกระบวนงานท่ีกําหนด 
 

เกณฑ์ทั้ง 7 องค์ประกอบดังกล่าว องค์ประกอบ 1 – 6  คือ ส่วนที่เป็นกระบวนการ  องค์ประกอบ 
7 คือ ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการ  
 
กระบวนการรับรองคุณภาพระบบบรกิารอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

 กระบวนการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
กระบวนการเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์คุณภาพขององค์กร ขั้นตอนการดําเนินการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  

 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดล้อมดําเนินการทําความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนา 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กรมอนามัยกําหนด และทดลอง
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ประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินที่กําหนด โดยสามารถติดต่อกรมอนามัย หรือศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 
เพ่ือขอรับการอบรม/ช้ีแจงทําความเข้าใจ/คําแนะนําเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง หรือสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จากเอกสารคู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม หรือศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม (http://env.anamai.moph.go.th) 

 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยดําเนินการ ดังน้ี 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองตามเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่กําหนด 
(2) ประสานขอรับคําแนะนําเพ่ิมเติมจากกรมอนามัย (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12)

กรณีมีข้อสงสัยในการประเมินตนเอง 
(3) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง “ผ่าน” ตามเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด 
(4) แจ้งขอรับการประเมินรับรองจากกรมอนามัย ผ่านศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 

 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินและรับรองโดยกรมอนามัย 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้กับกรมอนามัย เพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พิจารณาเบ้ืองต้น หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้จัดส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม 

(2) กรมอนามัยดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินงานบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 
สัมภาษณ์ และตรวจการปฏิบัติการบริการต่างๆ 

(3) กรมอนามัยแจ้งผลการประเมินรับรองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
กรมอนามัยขึ้นทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านการประเมินรับรอง และออกใบประกาศเกียรติบัตร
รับรอง 

ประเด็นการประเมินใน  “ แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” องค์ประกอบที่ 1 – 5 เป็นการประเมิน ตามวงจร P D C A  โดยกําหนดค่านํ้าหนัก
เป็นสัดส่วน 3 : 3 : 2 : 2 (ดูรายละเอียดค่านํ้าหนักรายประเด็นในแต่ละหมวดที่ภาคผนวก)  ดังนี้ 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนในการประเมินองค์ประกอบ 1 – 5 เป็นการประเมินวงจร P D C A 
ที่องค์กรได้ตอบตามประเด็น/หัวข้อการประเมิน ได้แก่    

 

1. ประเมินการวางระบบ (Policy Guideline : P)  ประเมินว่า องค์กรมีแนวทางอย่างชัดเจน 
ในการกระทําเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อการประเมินน้ันหรือไม่ การวางระบบ คือ มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน  
สามารถทําซ้ําได้  สามารถวัดผลได้  และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ 

2. ประเมินการทําตามระบบ (Implement the Guideline หรือ Deploy : D)  ประเมินว่า  
องค์กรมีการนําแนวทางที่กําหนดไว้น้ันไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

3. ประเมินการวัด/ทบทวน/ตรวจสอบ(Monitor /Review หรือ Check :  C )  
4. ประเมินความสอดคล้องของผลการปฏิบัติกับเป้าหมายขององค์กรเพ่ือปรับปรุง  (Action  หรือ  

Act  :  A)   
 

กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินองค์ประกอบ 6 พิจารณาตามเง่ือนไขในแต่ละกระบวนงานที่กําหนด 
 

ผลลัพธ์ องค์ประกอบ 7 เป็นการประเมินผลลัพธ์การดําเนินการตามกระบวนงานที่กําหนด 
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ผู้ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
คณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย กรมอนามัยหรือหน่วยงาน/สถาบัน/ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรมอนามัย

กําหนด  ผู้ตรวจประเมินมีบทบาทสําคัญในการตรวจประเมินและจัดทํารายงานป้อนกลับ (Feedback Report) 
ให้แก่ อปท. ที่สมัครขอรับการประเมิน รวมถึงการนําเสนอรายช่ือ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ือขอรับ 
ใบประกาศรับรอง ผู้ตรวจประเมินทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้ได้ผู้ตรวจประเมินที่พร้อมในด้าน
คุณสมบัติและคุณธรรม จริยธรรม นอกจากทําหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแล้ว ผู้ตรวจประเมินยังมีบทบาทสําคัญ 
ในการสนับสนุน เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยงานที่มีความสนใจอีกด้วย 

 

กรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรวมถึงอาจมีการสัมภาษณ์         
ณ หน่วยผู้รับตรวจ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แล้วพบว่า องค์กรมีหลักฐานตามท่ีปรากฏในรายงาน 
ผลการประเมินตนเอง หรือผลการดําเนินการจริงตามที่ระบุในรายงาน กรมอนามัยจะให้การรับรองการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

กรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบเอกสาร หลักฐานรวมถึงอาจมีการสัมภาษณ์ ณ หน่วย        
ผู้รับตรวจ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แล้ว ไม่พบหลักฐานตามที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินตนเอง 
หรือผลการดําเนินการจริงไม่ดีตามท่ีระบุในรายงาน  องค์กรผู้รับการตรวจต้องปรับปรุงตามที่ผู้ตรวจประเมิน
เสนอแนะและขอรับการประเมินใหม่ตามระบบการประเมินและรับรองกรมอนามัย 

 

การประเมิน เป็นการมองเชิงบวก  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใด  
ก็สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น กรณีที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว องค์กรสามารถพัฒนาต่อยอดตนเองเพ่ือยกระดับ 
การพัฒนาต่อไป 

 
แผนภูมิกระบวนการพัฒนาและรับรองคณุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

พัฒนาคุณภาพ 

ประเมินตนเอง 

ประเมินและ 
รับรองโดย 

องค์กรภายนอก 

ทําตามระบบ (Implement 
the guideline) 

วางระบบ (Policy 
guideline) 

ปรับปรุง (Action) 

วัด/ ทบทวน/ตรวจสอบ 
(Monitor/Review) 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนกระบวนการรบัรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อปท. สมัครเขา้ร่วมโครงการ 

อปท. ทําความเข้าใจ EHA 
(รับการอบรม/ชี้แจง/เรียนรู้ด้วยตนเอง) 

อปท. ขอรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมจากกรมอนามัย 

อปท. ประเมินตนเอง 
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

จัดทํารายงานผลการประเมนิตนเอง  
และจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 

อปท. ขอรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมจากกรมอนามัย 

อปท. ดําเนินการพัฒนา EHA และ
ทดลองประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แจ้งขอรับการประเมินและรบัรอง 
จากกรมอนามัย 

(ขั้นตอนที่ 1) 
การพัฒนาระบบบริการ

อนามัยสิง่แวดล้อม  

(ขั้นตอนที่ 2) 
การประเมินตนเองของ อปท. 

อปท. ส่งรายงานผลการประเมินตนเองต่อกรมอนามัย 

อปท. รับรายงาน
ป้อนกลับ ปรับปรุง 

 คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน 
ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
ของรายงานผลการประเมินตนเอง 

ของ อปท. 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กรมอนามัยมอบใบประกาศเกียรติ
บัตรรับรองและขึ้นทะเบียน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 
คณะกรรมการฯ  

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน อปท.  
(พรอ้มหลักฐาน) 

(ขั้นตอนที่ 3) 
การประเมินและรบัรองโดยกรมอนามัย 

อปท.รับ
รายงาน
ป้อนกลับ 

ผ่าน 
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เง่ือนไขการรับรอง 

 
เง่ือนไขการรับรอง คือคือ กรมอนามัยจะให้การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดําเนินงาน “ผ่าน” ครอบคลุม 2 เง่ือนไข ดังน้ี  
 
เง่ือนไขที่ 1  การบริหารจัดการ การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(องค์ประกอบที่ 1 – 5) กําหนดค่าคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ “ผ่าน” ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
(หรือใช้ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ณ ปีปัจจุบัน ที่ขอรับการตรวจประเมินรับรอง ที่มีคะแนน “ผ่าน” ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

 
เง่ือนไขที่ 2  การจัดการกระบวนการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ขอรับการรับรอง และผลลัพธ์การ

ดําเนินงาน (องค์ประกอบที่ 6 – 7) “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนงานตามเง่ือนไขที่กําหนดในคู่มือ
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 
 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนน
เต็ม 

 คะแนนการผา่น เขื่อนไขการผา่นเกณฑ์ประเมินรับรอง EHA 

ระดับพืน้ฐาน 
ระดับเกียรติบตัร

รับรอง 
ระดับพืน้ฐาน ระดับเกียรติบตัรรับรอง 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ 
คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ 

1 – 5 500 300 60 400 80 

ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ดังนี้ 
1. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 1 – 5  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือใช้ผล 
การประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ณ ปีปัจจุบัน ทีข่อรับการตรวจประเมนิรับรอง 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 หรอืใช้ผลการประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ณ ปีปัจจุบัน ทีข่อรับการตรวจ
ประเมนิรับรอง ที่มคีะแนน “ผ่าน” ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 6 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

3. ได้คะแนนองค์ประกอบที่ 7 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

4. มีค่าคะแนนภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

6 100 60 60 80 80 

7 
 

100 
60 60 80 80 

รวม 700 420 60 560 80 
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การประกาศเกียรติบัตรรับรอง 
 

กรมอนามัยมอบใบประกาศเกียรติบัตรรับรองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
รับรอง โดยกําหนดให้มีอายุการรับรอง 3 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง แจ้งผลการตรวจ
ประเมินและรับรองคุณภาพฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเผยแพร่การประกาศรับรองให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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ตารางกําหนดค่านํ้าหนัก  
คะแนนองค์ประกอบ และหัวข้อต่างๆ 
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คะแนนขององค์ประกอบ และหัวข้อต่าง ๆ 

ลักษณะสําคญัองค์กร 
1) ภาพรวมและสภาพแวดล้อมองค์กร ได้แก่  ข้อมูลทั่วไป (ช่ือ ที่อยู่ พ้ืนที่รับผิดชอบ)

สภาพแวดล้อม (วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ประกาศไว้ 
คืออะไร ลักษณะของบุคลากรจําแนกตามสหวิชาชีพ ระดับการศึกษา ความท้าทาย (ปัญหาด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่) องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญอะไรบ้าง กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่บังคับใช้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง 
 
องค์ประกอบ                คะแนน 
 

องค์ประกอบ 1 การนําองคก์ร        100 
 1.1 การกําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม         50 
 1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม       50 
องค์ประกอบ 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์      100 
 2.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและ      50 
         การถ่ายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ  
 2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล         30 
 2.3 การบริหารความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม       20 
องค์ประกอบ 3 การให้ความสําคญักับผูร้บับริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย   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 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล      100 
 5.1 สภาพแวดล้อมและความผูกพันของบุคลากร       50 
 5.2 การพัฒนาบุคลากร          50 
องค์ประกอบ 6 การจัดการกระบวนการ       100 
 6.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)       100 
องค์ประกอบ 7 ผลลัพธ ์         100 
 7.1 ผลลัพธ์การดําเนินงานตามมาตรฐานกระบวนงานที่กําหนด   100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คะแนนรวม          700 
 
หมายเหตุ แต่ละหัวข้อกําหนดแนวทางการพิจารณาแลค่าคะแนนตามวงจร  PDCA  
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ตารางกําหนดค่านํ้าหนักคะแนน องค์ประกอบ 1 – 5 โดยใช้หลักการ PDCA 

 

หมวด /ข้อคําถาม P D C A 
รวมคะแนน 

รายข้อ 
รวมคะแนน 
รายหมวด 

สัดส่วนคะแนน 
30 30 20 20 (ร้อยละ) 100 - 
3 3 2 2 10 - 

หมวด 1 การนําองค์กร 100 
1 15 15 10 10 50 
2 15 15 10 10 50 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร ์ 100 
1 15 15 10 10 50 
2 9 9 6 6 30 
3 6 6 4 4 20 

หมวด 3 การให้ความสําคญักับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  100 
1 15 15 10 10 50 
2 15 15 10 10 50 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ 100 
1 15 15 10 10 50 
2 15 15 10 10 50 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 100 
1 15 15 10 10 50 
2 15 15 10 10 50 
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แบบประเมนิมาตรฐาน 
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(Environmental Health Accreditation : EHA) 
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แบบประเมนิมาตรฐาน 

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Environmental Health Accreditation : EHA) 

 
แบบประเมินมาตรฐานฯ มีจํานวน 9 ประเด็นงาน (จํานวน 19 รหัสการรบัรอง) ดังน้ี  
 

1. ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร   รหัสการรับรอง EHA : 1000   
2. ด้านการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค   รหัสการรับรอง EHA : 2000   
3. ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล    รหัสการรับรอง EHA : 3000   

3.1 ด้านการจัดการส้วมสาธารณะ   รหัสการรับรอง EHA : 3001   
3.2 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล    รหัสการรับรอง EHA : 3002   

4. ด้านการจัดการมูลฝอย     รหัสการรับรอง EHA : 4000   
4.1 ด้านการจัดการมูลฝอยทัว่ไป   รหัสการรับรอง EHA : 4100   
4.2 ด้านการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ   รหัสการรับรอง EHA : 4200   
4.3 ด้านการจัดการมูลฝอยทีเ่ป็นพิษ   รหัสการรับรอง EHA : 4300 

หรืออันตรายจากชุมชน   
5. ด้านการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ   รหัสการรับรอง EHA : 5000   
6. ด้านการจัดการเหตุรําคาญ    รหัสการรับรอง EHA : 6000   
7. ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  รหัสการรับรอง EHA : 7000   
8. ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   รหัสการรับรอง EHA : 8000   
9. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย    รหัสการรับรอง EHA : 9000   

9.1 การออกข้อกําหนดของท้องถิ่น   รหัสการรับรอง EHA : 9001   
9.2 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง   รหัสการรับรอง EHA : 9002   
9.3 การออกใบอนุญาต     รหัสการรับรอง EHA : 9003   
9.4 การออกคําสั่งทางปกครอง    รหัสการรับรอง EHA : 9004   
9.5 การเปรียบเทียบปรับและการดําเนินคดี  รหัสการรับรอง EHA : 9005  

 
• ตัวอย่างแบบประเมินมาตรฐานฯ  

4.1 ด้านการจัดการมูลฝอยท่ัวไป  รหัสการรับรอง EHA : 4100 
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กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบประเมนิมาตรฐาน 
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

 
 
 

ประเด็นงานที ่4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
รหัสการรับรอง EHA : 4100 

 
 
 
ช่ือหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ........................................................................................................ 

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

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

วันที่ตรวจประเมิน : ……………………………………………… คร้ังที่รับการตรวจประเมิน: …………………. 
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สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจําปี................  

 
ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

รหัสการรับรอง EHA : 4100 
 
 

ช่ือ อปท. ......................................................อําเภอ............................................จังหวัด......................................... 
 

หัวข้อประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนน ร้อยละ 

องค์ประกอบท่ี 1 การนําองค์กร 100   
 

 

 

 

 

 

 

(A) 

องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 100  

องค์ประกอบท่ี 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100  

องค์ประกอบท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์  
และการจัดการความรู้ 100  

องค์ประกอบท่ี 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 100 (B) 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนงาน 100 (C)  

องค์ประกอบท่ี 7 การวัดผลลัพธ์ 100 (D)  

คะแนนรวม 700 (E) (F) 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ   .............................................................. 
           (............................................................)  
ตําแหน่ง  .............................................................. 

      (ผู้รับการประเมิน) 
คณะผู้ตรวจประเมิน 
ลงช่ือ ............................................................... 
ลงช่ือ ............................................................... 
ลงช่ือ ............................................................... 

ผลรวมองค์ประกอบ 1 ถึง 5 x 100 
              500 

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         
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Environmental Health Accreditation : EHA)  

 
ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป   

 รหัสการรับรอง EHA : 4100 
 

ช่ือ อปท. ......................................................อําเภอ............................................จังหวัด......................................... 
 

ส่วนที่ 1 การบริหารจดัการ (องค์ประกอบที่ 1 - 5) 
 
 

หัวข้อประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 
คะแนน ร้อยละ 

องค์ประกอบที่ 1 การนําองค์กร 100   

องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 100   

องค์ประกอบที่ 3 การให้ความสาํคัญกับผู้รบับริการ 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

100   

องค์ประกอบที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้

100   

องค์ประกอบที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบคุคล 100   

คะแนนรวม 500 (B) (A) 

 

 
 
 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ...................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ลงช่ือ 1)..........................................2) ..........................................3) ..............................................ผู้ตรวจประเมิน 

วันที่.................................................................. 
 

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

ตําแหน่ง ......................................................................... 

 

หมายเหตุ : กรณีใช้คะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้คะแนน 
ผลการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา โดยนําผลการประเมินฯ ร้อยละคะแนนที่ได้ ใส่ในช่อง (A) “รอ้ยละ” ของ “คะแนนรวม” 
องค์ประกอบที่ 1 – 5 และเทยีบค่าคะแนนให้เป็นคะแนนเต็ม 500 ดังน้ี  (A)   x  500 = (B)  
(และให้นําคะแนนช่อง (A) และ (B) ระบุในเอกสารหน้า 2)            100 
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Environmental Health Accreditation : EHA) 

 

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการ (องค์ประกอบท่ี 1 – 5) 
คําช้ีแจง : ให้ทาํเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความท่ีเป็นจริง ในช่อง “แนวทางการพิจารณา (A)” 

และระบุคะแนนที่ได้ในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)” 
องค์ประกอบท่ี 1 การนําองค์กร 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน  
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ (B) 

แนวทางการพจิารณา(A) หลักฐานที่ปรากฏ 

1 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน/
ผู้บริหารมีการกําหนด 
ทิศทางการดําเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจนครอบคลุมใน
เรื่อง วิสัยทัศน์ คา่นิยม เป้าประสงค์ 
หรือผลการดําเนินการท่ีคาดหวัง 
ขององค์กร  โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการ
สื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทางดังกล่าว 
สู่บุคลากรเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความ
เข้าใจ และการนําไปปฏิบัติของ
บุคลากรอนัจะสง่ผลให้การ
ดําเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์
ท่ีตั้งไว้ 
 

50 
 

  มีแนวทาง/วิธีการในการกําหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ หรือผลการ
ดําเนินงานท่ีคาดหวัง ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(15 คะแนน) 

 มีการสื่อสาร และถ่ายทอด 
ไปยังบุคลากร เพ่ือให้รับรู้และ
นําไปปฏิบัติ (15 คะแนน) 

 มีการติดตามความก้าวหน้า การ
ปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 

 มีการปรับปรุงแก้ไขแนวทาง/
วิธีการกําหนดทิศทาง เม่ือพบ
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ท่ีกําหนด (10 คะแนน) 

1. เอกสารแสดงการกําหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
เป้าประสงค์ หรือผลการ
ดําเนินการท่ีคาดหวัง 
ขององค์กร ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

2. ช่องทางการสื่อสารทิศทาง 
เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ 
ประกาศ แบบมอบหมาย
งาน 

3. แผนกําหนดระยะเวลาการ
ติดตามงาน/รายงานการ
ติดตามงาน เช่น  
การประชุมประจําเดือน 

4. แสดงเอกสาร/วิธีการ
ปรับปรุงเพ่ือให้การทํางาน 
ดีขึ้น  

2 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน/
ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลองค์กรท่ีดี 
ในการจัดการผลกระทบ 
ทางลบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
ขององค์กรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ซ่ึงส่งผลต่อชุมชน  

50   มีแผนงาน/โครงการ/วิธีการเพ่ือ
แก้ไขผลกระทบทางลบ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของ
องค์กร (15 คะแนน) 

 มีการสื่อสารแผนงาน/โครงการ/
วิธีการเพ่ือนําไปปฏิบัติ 
การจดัการผลกระทบทางลบ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของ
องค์กร (15 คะแนน) 

 มีการติดตามและทบทวนผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/วิธีการในการจัดการ 
ผลกระทบทางลบ จัดทําเป็น
ข้อเสนอในการปรับปรุงต่อไป  
(10 คะแนน) 

 มีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/ 
วิธีการเพ่ือให้การดําเนินการ
ป้องกันผลกระทบทางลบ 
ท่ีเกิดดีขึ้น (10 คะแนน) 

1. แผนงาน/โครงการ/
วิธีการเพ่ือจัดการ
ผลกระทบทางลบ 

2. รายงานผลการแก้ไข
ผลกระทบทางลบ 

3. แผนงาน/โครงการ 
ท่ีปรับปรุงเพ่ือจัดการ
ผลกระทบทางลบท่ีดีขึ้น 

 

คะแนนรวม 100    
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องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน  
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ (B) 

แนวทางการพจิารณา(A) หลักฐานที่ปรากฏ 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการจดัทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม  

50   มีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม 
(Flow Chart) ในการจัดทํา
แผน (15 คะแนน) 

 มีการถ่ายทอดแผนให้กับ
บุคลากรเพื่อนําไปปฏิบัติ 
(15 คะแนน) 

 มีการติดตามประเมินผล 
เพื่อติดตามงานตามแผน 
(10 คะแนน) 

 มีการปรับปรุงแผนเพื่อ
ผลักดันการทํางานได้ 
ตามเป้าหมาย (10 คะแนน) 

1. เอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี และ 1 ปี 
ที่แสดงกจิกรรม 
การดําเนินงานด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

2. ช่องทางการส่ือสาร
แผนปฏิบัติราชการ/
แบบมอบหมายงาน 

3. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่ 
กําหนด 

4. เอกสารแผนที่มกีาร
ปรับปรงุ 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  
 

30    มีแผนการบริหารทรพัยากร
บุคคลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  
(9 คะแนน) 

 ช่องทางการส่ือสาร
แผนพัฒนาบุคลากร  
(9 คะแนน) 

 การติดตามการพัฒนา
บุคลากรตามแผนที่กําหนด 
(6 คะแนน) 

 ปรับปรงุแผนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสนบัสนุน 
การปฏิบัตงิาน  
(6 คะแนน) 

1. แผนการบริหารกําลังคน 
แผนพัฒนาบุคลากร 
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

2. เอกสาร/หนงัสือที่แสดง
การส่ือสารการพัฒนา
บุคลากรให้กับบุคลากร
ในองค์กรทราบ 

 
 

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการจดัทําแผนบริหารความ
เส่ียงของโครงการ                
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

20   มีการจัดทําแผนบริหาร 
ความเส่ียงโครงการ (6 คะแนน) 

 ดําเนินการจัดทําความเส่ียง
ตามแผนที่กําหนด (6 คะแนน) 

 มีการติดตามตรวจสอบเพื่อ
ทราบความก้าวหน้า (4 คะแนน) 

 ปรับปรงุการบริหารความ
เส่ียงเพือ่สามารถดําเนินโครงการ
ได้ตามเป้าหมาย (4 คะแนน) 

1. แผนบริหารความเส่ียง 
2. รายงานผลการ

ดําเนินการความเส่ียง
ตามแผนที่กําหนด 

คะแนนรวม 100    
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องค์ประกอบท่ี 3 การให้ความสําคญักับผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน  
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ (B) 

แนวทางการพจิารณา(A) หลักฐานที่ปรากฏ 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการกําหนดและจําแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามประเด็นงาน 
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ที่ดําเนินการครอบคลุม 
ทุกกลุ่ม 

50   มีการจําแนกประเภท
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้าน
อนามยัส่ิงแวดล้อมครอบคลุม
ตามประเด็นงานที่ดําเนินการ  
(15 คะแนน) 
 มีช่องทางการรับฟงั เรียนรู้
ความต้องการ ของผู้รับบรกิาร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
อนามยัส่ิงแวดล้อม 
(15 คะแนน) 
 มีการตรวจสอบและนํา
ข้อมูล ข้อร้องเรยีนของ
ผู้รับบริการ/ผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสียมาวิเคราะห์และ
วางแผนเพื่อปรบัปรุง
คุณภาพงานไดอ้ย่างรวดเร็ว 
เหมาะสมกับสถานการณท์ี่
เกิดขึ้นอยู่เสมอ (10 คะแนน) 
 มีการวัดความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านการบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม เพือ่นําผลไป
ปรับปรงุที่เหมาะสมต่อไป  
(10 คะแนน) 

1. เอกสารแสดงให้ เห็น
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

2. มีช่องทางการรบัฟัง 
เช่น การสํารวจ  
การสัมภาษณ์ เว็บ
บอร์ด หรือการ
รวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ  

3. มีการนําข้อมูลจาก 
ข้อรอ้งเรียนมาจัดทํา
แผนการปรับปรุง 
การทํางานให้ดขีึ้น 

4. มีรายงานการวัดความ
พึงพอใจของผู้รบับรกิาร 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม เพือ่สร้าง 
ความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ด ี

50   มีการกําหนดกิจกรรมการ
สร้างความสัมพนัธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  (15 คะแนน) 
 ดําเนินการตามกิจกรรม 
ที่กําหนด  (15 คะแนน) 
 ติดตามผลการทํากิจกรรม
เพื่อรายงานความก้าวหน้า  
(10 คะแนน) 
 ปรับวิธกีาร/กิจกรรมเพือ่ให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีตอ่
ผู้รับบริการ/ผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสีย  (10 คะแนน) 

1. รายงาน/ รูปถ่ายการ
สร้างความสัมพนัธ์กับ
ผู้รับบริการ/ผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย 

 

คะแนนรวม 100    
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องค์ประกอบท่ี 4 การวดัการ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน  
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ (B) 

แนวทางการพจิารณา(A) หลักฐานที่ปรากฏ 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการวเิคราะหแ์ละจัดทํา
ระบบฐานข้อมลูด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 
 

50   มีการจัดทําฐานข้อมูล 
การบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (15 คะแนน) 
 ผู้ปฏิบัติงานมีการนําข้อมลู
ไปใช้ในการพัฒนางาน 
ผู้บริหารนําข้อมูลไปใช้ 
ในการตัดสินใจ ปรับปรงุงาน 
การกําหนดนโยบายและ
ทิศทาง (15 คะแนน) 
 มีการจัดทําระบบการติดตาม  
เพื่อทราบสถานการณ์ ผล 
การดําเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม (10 คะแนน) 
 มีการทบทวนปรบัปรงุระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั 
(10 คะแนน) 

1.มรีะบบฐานขอ้มูล
(ครอบคลุม/ถูกต้อง/
ทันสมัย) 
 - ข้อมูลที่จําเปน็ต่อการ
บริการทีก่ําหนด (ตามแผน
ยุทธศาสตรก์ารปฏิบัติการ) 
 - ประชาชนสามารถสืบค้น
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้
2.มรีะบบเตือนภัยการ
ดําเนินงานเพื่อรับรู้ปัญหา 
ที่ทันกาล เช่น สีสัญญาณ  
(เขยีว แดง เหลือง) เพื่อ 
บ่งใช้ถึงผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
สีเขียว แสดงผลการ
ดําเนินงานไดเ้ทา่กับ หรอื
มากกว่าค่าเป้าหมาย  
สีเหลือง แสดงผลการ
ดําเนินงานระหว่างรอ้ยละ 
51 – 99 ของค่าเป้าหมาย 
สีแดง แสดงผลการ
ดําเนินงานได้นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย 
3.มีเอกสารแสดงการ
ทบทวนปรับปรงุระบบ
ฐานข้อมูล เช่น สถานะ
ข้อมูล มี/ไม่มี หรือ ยงัใช/้
ยกเลิก 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการจดัการความรู้ภายใน
องค์กรเพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

50  มีแผนการจัดการความรู ้
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(15 คะแนน) 
มีการดําเนินการตามแผน 
การจดัการความรู้ (15 คะแนน) 
 มีการติดตามผลการจัดการ
ความรู้ (10 คะแนน) 
มีการปรับปรุงการจดัการ
ความรู้ที่สนับสนุนการ
ดําเนินงาน (10 คะแนน) 

1. แผนการจัดการความรู ้
2. รายงานผลการดําเนินการ

จัดการความรู้ตามแผนที่
กําหนด 

3. มีการปรับปรงุการ
จัดการความรู้ที่
สนับสนุน 
การดาํเนนิงาน 

คะแนนรวม 100    
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องค์ประกอบท่ี 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน  
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ (B) 

แนวทางการพจิารณา(A) หลักฐานที่ปรากฏ 

1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการกําหนดแนวทางเพื่อ
สร้างความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 

50   มีการกําหนดแผน/กิจกรรม
การสร้างความผาสุก และ
ความพึงพอใจให้กับบุคลากร 
(15 คะแนน) 

 มีการดําเนนิการตามแผน/
กิจกรรมที่กําหนด 
(15 คะแนน) 

 มีการติดตาม (สํารวจ)  
ความพึงพอใจของบุคลากร 
ในการปฏิบัติงาน 
(10 คะแนน) 

 มีการปรับปรุงแผน/กิจกรรม
การสร้างความผาสุกกับ
บุคลากรเพื่อสรา้งความรกั
และมุ่งมั่นปฏิบัติงาน 
ให้องค์กร (10 คะแนน) 

1. มีการจดัสภาพแวดล้อม
ในการทํางานทีเ่หมาะสม
เอื้อต่อสุขภาพ 

2. มีการจดักิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพนัธ์ที่ดี 
ระหว่างผู้บริหาร/
บุคลากรในหน่วยงาน 

3. มีมาตรการรกัษาความ
ปลอดภัยจากความเส่ียง
จากการปฏิบัติงาน 

4. ผลการสํารวจ/ประเด็น
ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อหนว่ยงาน 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดําเนินการตามแผน 
บริหารทรพัยากรบุคคล 
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(ตามหมวด 2) 

50   มีการกําหนดแนวทาง/
วิธีการในการพฒันา
บุคลากร (15 คะแนน) 

 มีการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง/วิธกีารทีก่ําหนด  
(15 คะแนน) 

 ติดตามผลการดําเนินงาน
บุคลากรหลังจากผ่าน 
การอบรม (10 คะแนน) 

 ปรับแนวทาง/วธิีการพัฒนา
บุคลากรให้เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(10 คะแนน) 

1. มีรายงานผล 
การดําเนินงานพัฒนา
บุคลากร เช่น ศึกษาตอ่ 
ผ่านการอบรม 

2. มีการสํารวจความ 
พึงพอใจที่มีต่อการ
พัฒนาบุคลากร 

3. มีการจดัรางวัล/ยกย่อง
ชมเชยผู้ปฏิบัติงานดี 
โดยพิจารณาจากผล 
การประเมินการ 
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และผลงาน
ที่ได้จากการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

คะแนนรวม 100    

 
 
ลงช่ือ 1)..........................................2) ..........................................3) ..........................................(ผู้ตรวจประเมิน) 

วันที่.................................................................. 
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Environmental Health Accreditation : EHA) 

 
ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป   

 รหัสการรับรอง EHA : 4100 
 

 
ช่ือ อปท. ......................................................อําเภอ............................................จังหวัด......................................... 
 

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

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ ร้อยละ 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ 100   

องค์ประกอบท่ี 7 ผลลัพธ์ 100   

คะแนนรวม 200   
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา..................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

ลงช่ือ 1)..............................................2) .............................................3) .......................................ผู้ตรวจประเมิน 

      วันที่.......................................................... 

 

ลงช่ือ  .......................................................................ผู้รับการประเมิน 

     (.....................................................................) 

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

 

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

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ 
ประเด็นงานที่ 4.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA : 4100 ประกอบด้วย 1 กระบวนงาน 

คือ  
1) กระบวนงานที่ 9  : การจัดการมูลฝอยทั่วไป 

 
คําช้ีแจง : ให้ระบุคะแนนการประเมินกระบวนงานในช่อง “คะแนนที่ได้” 

 
                                                                 คะแนนท่ีได ้
 

กระบวนงานที่ 9 : การจัดการมูลฝอยทัว่ไป  
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องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ 

กระบวนงานที ่9  : การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
การประเมินกระบวนงานที่ 9 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ให้มีผลการดําเนินงานตามเง่ือนไข 

ที่กําหนด ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อกําหนดเง่ือนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนงานที่ 9 
 
 

ผ่าน 
มีการดําเนินงานตามแผนภูมกิารทํางานต้ังแต่ขั้นตอนที่ 1 - 7      
และมีคะแนนรวม 70 คะแนนขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเง่ือนไขที่กําหนด 
 

ตารางที่ 2 ตารางแจกแจงคะแนน : ให้ใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อความ “มีการดําเนินการ” หรือ “ไม่มีการ
ดําเนินการ” ในช่อง “ผลการประเมิน (A)” และระบุคะแนนที่ได้ ในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)” 
กรณี  1. “มีการดําเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ ตามท่ีปรากฏในช่อง “คะแนนเต็ม” 

2. “ไม่มีการดําเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “ 0 ” 

ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(B) 

หลักฐาน 

1       มีการดําเนนิการ 
     
     ไม่มีการดําเนินการ 

10  

1. ข้อมูล
สถานการณ์ 
การจดัการ
มูลฝอย
ทั่วไป 

2. แบบสํารวจ 

2       มีการดําเนนิการ 
       
     ไม่มีการดําเนินการ 

 
 
 
 
 

5  

ฐานข้อมูลระบบ
การจดัการ 
มูลฝอยทั่วไป 
ของ อปท.  

3 
 
 
 
 
 
 

 

      มีการดําเนนิการ 
       
     ไม่มีการดําเนินการ 

 
 
 
 

5  

 
- 

สํารวจ วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ ์

การจัดการมูลฝอยทั่วไปภายใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อปท.  

มูลฝอยทั่วไป 

วิเคราะห์ความพร้อม/ 
ความเป็นไปได้ในการจัดบริการ

เก็บ ขน บําบัดหรือกําจัด 
มูลฝอยทั่วไป แนวทาง 
การบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีการจัดการ  

เสนอ
ผู้บริหาร 

ดําเนินการ
จัดทําระบบ 

ไม่พร้อม
จัดทําระบบ 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(B) 

หลักฐาน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     มีการดําเนนิการ 
       
     ไม่มีการดําเนินการ 

 
 
 
 

 
10 
 

 

1. โครงการ 
ลดปริมาณ/
การคัดแยก 

2. กิจกรรม
รณรงค์ลด
ปริมาณ/ 
คัดแยก 
มูลฝอยของ 
อปท. 

5  
 
 
 

 
 

     มีการดําเนนิการ 
       
     ไม่มีการดําเนินการ 
 

 
 
 
 

 

10  

แนวทางปฏิบัติ
ในการเก็บขน 
มูลฝอยทั่วไป 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     มีการดําเนนิการ 
       
     ไม่มีการดําเนินการ 

 
 
 

10  

แบบคําขอ
อนุญาตประกอบ

กิจการ 
(กรณีที่มอบหรอื

ให้เอกชน
ดําเนินการ) 

 

อปท.
ดําเนิน
การ
เอง 

- เก็บ
ขน 

-กําจัด 

อปท.
มอบให้
ผู้อ่ืน 
ดําเนิน 
การ 

- เก็บขน 
-กําจัด 

อปท.ให้
เอกชน 
ดําเนิน 
การโดย
เป็นธุรกิจ 
- เก็บขน 
- กําจัด 

เลือก 
แนวทาง / 
เทคโนโลยี
การจัดการ 
ท่ีเหมาะสม 

ทําโครงการ 
ลดปริมาณ/ 

คัดแยกมูลฝอย
ท่ัวไป  

การเผยแพร่
ความรู้ วิธีการ
จัดการมูลฝอย

ท่ัวไป 
 ในครัวเรือน 
ต่อประชาชน 

 

กําหนดรูปแบบ 
การดําเนินการให้บริการ 
เก็บ ขน บําบัด หรือกําจัด
มูลฝอยทั่วไปจากชุมชน 
ในเขตพ้ืนท่ีของ อปท. 

กําหนดวิธีการปฏิบัติ สําหรับ
การคัดแยก การเก็บขน หรือ

กําจัดมูลฝอยทั่วไป 
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ขั้นตอน
ที ่

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน (A) คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 
(B) 

หลักฐาน 

7.  
 
 
 
 

     มีการดําเนนิการ 
       
     ไม่มีการดําเนินการ 

 
 

20  

ข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่น 

8. 
 
 
 
 

      มีการดําเนนิการ 
       
     ไม่มีการดําเนินการ 

 
 

 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 

1. แบบประเมิน 
2. แผนการ

ติดตาม 

9.  
 
 

     มีการดําเนนิการ 
       
     ไม่มีการดําเนินการ 
 10  

- 

คะแนนรวม 100   
 

 
 

ลงช่ือ 1)........................................ 2) ..................................... 3) .........................................(ผู้ตรวจประเมิน) 
วันที่..................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกข้อกําหนดของท้องถ่ิน 
กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ือใช้สําหรับการให้บริการ 
เก็บ ขน บําบัดหรือกําจัด 

มูลฝอยทั่วไป 

ติดตาม/ควบคุม/กํากับ การ
เก็บ ขน มูลฝอยท่ัวไป 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานวิชาการ 

แก้ไข/
ปรับปรุง 

ดําเนินการ
ต่อ 

ได้มาตรฐาน ไม่ได้
มาตรฐาน 

วิเคราะห์ ทบทวน ประเมินผล
กระบวนการลดปริมาณ/คัดแยก 
การเก็บขนหรือกําจัดมูลฝอย

ท่ัวไปและพัฒนาการดําเนินการ
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องค์ประกอบท่ี 7 ผลลัพธ์ 
 

ผลลัพธ์การดําเนนิการ (องค์ประกอบที่ 7) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

สรุปคะแนนผลลพัธ์การดําเนินการที่ได้     
 

คําช้ีแจง : ให้พิจารณาผลลัพธ์การดําเนินงานที่เป็นจริงตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด และระบุคะแนนในช่อง 
“คะแนนที่ได้”  

กรณี  1. “มีผลลัพธ์การดําเนินงานเป็นจริง” ให้ระบุคะแนนตามที่ปรากฏในช่อง “คะแนนเต็ม” 
2. “ไม่มีมีผลลัพธ์การดําเนินงาน” ระบุคะแนนที่ได้เป็น “ 0 ” 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1 มีกิจกรรมการดําเนินการส่งเสริมการลดปรมิาณ/การคัดแยกมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

   1.1   มี นโยบาย  แผนงาน โครงการ  
   1.2   การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมการอบรมให้ความรู้/ 
สร้างความเข้าใจ และความตระหนักเก่ียวกับการลดปริมาณ  / การคัดแยกมูลฝอยทั่วไป 
ด้วยหลักการ 3Rs ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  และการนํามูลฝอยทั่วไปไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ
สุขาภิบาลย่ังยืน 

15  

2. มีระบบบริการ เก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ซึ่งรถขนมูลฝอยทั่วไปจะต้องได้มาตรฐาน 
ด้านสุขลักษณะ 
   2.1  รถมีลักษณะมิดชิดสามารถป้องกันการปลิวหล่นและการร่ัวไหลของน้ําชะ มูลฝอย  
   2.2  มีการดูแลบํารุงรักษารถเก็บ ขน มูลฝอยให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างสมํ่าเสมอ   
   2.3  มีการป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญจากการเก็บ ขน มูลฝอย    

15  

3. มีการกําจัด/บําบัดมูลฝอยทั่วไป โดยสถานที่กําจัด/บําบัด จะต้องได้มาตรฐาน 
ด้านสุขลักษณะ  
3.1 หลุมฝังกลบ 

- มีระบบป้องกันการปนเป้ือนนํ้าใต้ดิน    
- มีการบดอัดมูลฝอยและปิดทับด้วยดินหรือวัสดุกลบทับทุกวัน     
- มีระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายก๊าซจากหลุมฝังกลบ            
- มีมาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญจากการฝังกลบ    
- ระบบอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี    

3.2 การเผาในเตาเผา 
- มีการเผามูลฝอยตามอุณหภูมิที่กําหนด (ไมน้่อยกว่า 1,000 องศาเซลเซยีส)  
- มีระบบป้องกันมลพิษทางอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ       
- ระบบอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี   

3.3  การหมักทําปุ๋ย 
- ระบบอยู่ในสภาพดี  ถูกสุขลักษณะ 
- ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

30  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป 10  

5. ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน ได้แก่  ผ้าปิดปาก 
จมูก ถุงมือยางหนา รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และมีการตรวจสุขภาพประจําปี 

10  

6. มีการนํามูลฝอยทั่วไปมาใช้ประโยชน์ ตามแนวทาง Sustainable Sanitation  เช่น ผลติ
พลังงาน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น   ผลิตกระแสไฟฟ้า ,  ผลิตแก๊สชีวภาพ 

20  

คะแนนรวม 100  
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รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 

 
ประเด็นงานท่ี 4.1 การจัดการมูลฝอยท่ัวไป 

รหัสการรับรอง EHA : 4100 
 

1. ผู้รับผิดชอบประเด็นงาน 
 
นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว   โทร. 081 805 1503  หรือ  0 2590 4128 
นายประโชติ กราบกราน โทร. 081 626 4111  หรือ  0 2590 4128 

 
 

2. ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงานการพัฒนาคณุภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 
นายธนชีพ   พีระธรณิศร์   โทร. 081 821 2681   หรือ  0 2590 4638 
นางสุนทรีย์  รักษามั่นคง  โทร. 083 054 7248   หรือ  0 2590 4317 
นางสาวนวรัตน์   อภิชัยนันท์  โทร. 083 777 6229   หรือ  0 2590 4319 
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แบบรายงานผลการประเมนิมาตรฐาน 

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Environmental Health Accreditation : EHA) 

 
เงื่อนไขสอดคล้องตามแบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจําปี 2557 

ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินที่ 9 ด้านงานสาธารณสขุ 
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แบบประเมินมาตรฐาน 
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

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

ชื่อ อปท. (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตําบล) ………….……..…………………………………………… 

อําเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..……………………………… 
 

คําช้ีแจง 1 : ให้ผู้ตรวจประเมินระบุคะแนนที่ได้ และร้อยละคะแนนที่ได้ ในช่อง “คะแนน” และ “ร้อยละ” 
ตามลําดับ พร้อมใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ตามผลการประเมินที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการได้คะแนนการประเมินฯ ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

เรื่องท่ีรบัการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได้ ผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 700     

2. การจัดการคุณภาพนํ้าบริโภค 700     
3. การจัดการมูลฝอย 

3.1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
3.2 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ 
3.3 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน 

700     

4. การจัดการสิ่งปฏิกูล 
4.1 การจัดการส้วมสาธารณะ 
4.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล 

700     

 
 

เงื่อนไขสอดคล้องตามแบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจําปี 2557 
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ หัวข้อประเมินที่ 9 ด้านงานสาธารณสขุ 

 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

 มีระบบบรกิารอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคณุภาพ 2 ด้านขึ้นไป 5 คะแนน 
 มีระบบบรกิารอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคณุภาพ 1 ด้าน 3 คะแนน 
 มีการสมัครเข้าร่วม และดําเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่
ผ่านการประเมนิคุณภาพ  

    1    คะแนน 

 ไม่มีการสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม      0   คะแนน 

 

ลงช่ือ ................................................................. ประธานผู้ตรวจประเมินEHA 
            ( ................................................................. )  
 

                           ลงช่ือ ................................................................... ผู้รับการประเมิน 
                     ( ................................................................. ) 
ปลัด/รองปลัด/ผอ.สํานัก/กอง ................................................................... 
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คณะทาํงานจัดทําคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามคาํสั่ง กรมอนามัยท่ี ๔๗๑/๒๕๕๖  
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
(Environmental Health Accreditation : EHA) 
๑. นายพิษณ ุ  แสนประเสรฐิ   ผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๒. นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ   ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
๓. นายสมชาย   ตู้แก้ว    ผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
๔. นางสาวนพเก้า  พรหมม ี   ผู้อํานวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
๕. นางนันทกา   หนูเทพ    รักษาการผู้อํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
๖. นางฉันทนา   ลิ้มนิรันดร์กุล   รองผู้อํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Environmental Health Accreditation : EHA) 
๑. นายธนชีพ   พีระธรณิศร ์ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ          ประธาน 
๒. นางสุนทรีย์   รักษามั่นคง  สํานักอนามัยสิง่แวดล้อม       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   รอดสวาสด์ิ  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  อภิชัยนันท ์ สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม      คณะกรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวพรทิพา  โพธ์ิไพโรจน์  สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางสาวยุพดี  กันระดก  สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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