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แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ชื่อหน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

คู่มือการปฏิบตั ิงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
1.5 ความสาเร็จของการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล่อม

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การดาเนินงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Health Accreditation) สาหรับเทศบาล
1.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดาเนินงาน อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
และท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Communities) สาหรับองค์การบริการส่วนตาบล

2. ขอบเขต (Scope)
เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และจัดส่งคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คาจากัดความ (Definition) (ถ้ามี)
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA: Environmental Health Accreditation : EHA)
หมายถึง การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกและเครื่องมือ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบทั้งองค์กร ทาให้
องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยมีประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ให้การรับรอง ประกอบด้วย
9 ประเด็นหลัก (20 ประเด็นย่อย) คือ
1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1000) ได้แก่ การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จาหน่ายและสะสม
อาหาร (EHA 1001) การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA 1002) และ การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (EHA 1003)
2. การจัดการคุณภาพน้าบริโภค (EHA 2000) ได้แก่ การจัดการคุณภาพน้าประปา (ผลิตโดย อปท.) (EHA 2001) การ
จัดการคุณภาพน้าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) (EHA 2002) และ การจัดการคุณภาพตู้น้าดื่มหยอดเหรียญนน้าดื่มบรรจุขวด (EHA
2003)
3. การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3000) ได้แก่ การจัดการส้วมสาธารณะปฏิกูล (EHA 3001) และการจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA
3002)
4. การจัดการมูลฝอย (EHA 4000) ได้แก่ การจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA 4001) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA 4002)
และการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA 4003)
5. การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA 5000)
6. การจัดการเหตุราคาญ (EHA 6000)
7. การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA 7000)
8. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA 8000)
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9. การบังคับใช้กฎหมาย (EHA 9000) ได้แก่ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (EHA 9001) การออกหนังสือรับรองการ
แจ้ง (EHA 9002) การออกใบอนุญาต (EHA 9003) การออกคาสั่งทางปกครอง (EHA 9004) และการเปรียบเทียบปรับ
และการดาเนินคดี (EHA 9005)
อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ หมายถึง มีการดาเนินงานตามแนวทางครบ
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) อบต.มีความพร้อม ด้านข้อมูลและผู้รับผิดชอบ หมายถึง (1) มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการวางแผนการดาเนินงาน และ (2) มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรออนไลน์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-learning) หรือ หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) มีกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง อบต. มี
การกาหนดนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพรบ.การสาธารณสุขนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ มี
การจั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติ หรื อ มี ด าเนิ น งานตามมาตรฐานคุ ณ ภาพระบบบริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ ท้ อ งถิ่ น
(Environmental Health Accreditation: EHA) 3) มีการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย โดย อบต. ร่วมกับชุมชน
หมายถึง อบต. มีการดาเนินโครงการนกิจกรรม ที่สนับสนุนบทบาทของแกนนาชุมชนนประชาชน เพื่อเป็นชุมชนเข้ มแข็ง
(Active Community) และมีกระบวนการสื่อสารให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4) มีผลลัพธ์การ
ดาเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หมายถึง อบต. มีรายงานผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอัน
เนื่องมาจากการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสุขลั กษณะสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน หรือการจัดการข้อร้องเรียนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทพื้นที่

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
1. ศูนย์อนามัย สนับสนุนกากับติดตามเป็นผู้ตรวจประเมินการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม และพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด กาหนดนโยบายจังหวัด จัดทาแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน เป็นผู้ให้
คาปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนางานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
3. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จัดทาแผนงานสนับสนุนการดาเนินงาน เป็นผู้ให้คาปรึกษา และสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
5.1 การดาเนินงาน “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation)”
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ลาดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- มอบหมายบุคลากรในกลุ่มงาน
- กาหนดหน้าที่ให้ชัดเจน

ต.ค. 64

ศูนย์อนามัยฯ

จั ดท าสื่ อประชาสั มพั นธ์ และชี้ แจง
แนวทางการด าเนิ นงานโครงการ
“การพั ฒนาคุ ณภาพระบบบริ การ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental
Health Accreditation) ”

ต.ค. 64 ม.ค. 65

ศูนย์อนามัยฯน
สาธารณสุขจังหวัด

อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการ
และทาความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(1) อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ
(2) อปท. ด าเนิ น การท าความ
เข้ า ใจการพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบ
บริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย
ตนเองผ่านระบบ EHA Smart
Web/เอกสารคู่มือการดาเนินงาน

ธ.ค. 64 –
มี.ค. 65

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอน
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนศูนย์อนามัยฯ

- ระบบ EHA Smart Web
- เอกสารคู่มือการดาเนินงาน

อปท.ประเมินตนเองตาม
แนวทางการประเมินในระบบ
EHA Smart Web

(1) อปท.ประเมินตนเองตามเกณฑ์
ผ่านระบบ EHA Smart Web
(2) ประสานขอรับคาแนะนา
เพิ่มเติมจากกรมอนามัย กรณีมี
ข้อสงสัยในการประเมินตนเอง

ธ.ค. 64 –
มี.ค. 65

- ระบบ EHA Smart Web
- เอกสารคู่มือการดาเนินงาน

(1) เมื่อ อปท.ประเมินตนเอง “ผ่าน”
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ แจ้งขอรับ
การประเมินรับรองจากกรมอนามัย
โดย สสจ. น สสอ. น ศอ.

มี.ค. 65

ทีมประเมินรับรอง (สสอ.นสสจ.น
ศอ.) ตรวจประเมินรับรอง
สสอ.น สสจ.น ศอ.
*การกาหนดทีมและรูปแบบการ
ตรวจประเมินรับรอง*
ประเมินรับรอง ศูนย์อนามัย และ
สสจ. สามารถกาหนดได้ตาม
รูปแบบการดาเนินงานและบริบท
ผ่าน
ของพื้นที่
ทีมประเมินรับรอง (สสจ. น ศอ.) แจ้ง
ทีมประเมินรับรอง (สสจ.นศอ.) แจ้ง ผลการประเมินในระบบรายงานผล
ผลการประเมิน
การประเมินรับรอง
ในระบบรายงาน

มี.ค.-มิ.ย.
65

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลน
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ/
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ/
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
นศูนย์อนามัยฯ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนศูนย์
อนามัยฯ

1

กาหนดผู้รับผิดชอบ

2
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการ
ดาเนินงานโครงการ
3

4

5
อปท. แจ้งขอรับการประเมินและ
รับรองจาก สสจ. น สสอ. น ศอ.น
กรมอนามัย
6

7

รายละเอียดงาน

ไม่ผา่ น

8
ติดตามกากับรายงานผลการ
ประเมินในระบบรายงาน
9
กรมอนามัย
รับรองและขึ้นทะเบียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน
- คู่มือ แนวทางนการดาเนินงาน EHA
- เอกสารประกอบการบรรยาย การขับเคลือ่ น
การดาเนินงาน

- ระบบ EHA Smart Web
- เอกสารคู่มือการดาเนินงาน

- แบบประเมินรับรอง
- ระบบ EHA Smart Web

ภายใน มิ.ย.
65

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
นศูนย์อนามัยฯ

- ผลการประเมินรับรอง

ศูนย์อนามัยนกรมอนามัย ติดตาม
รายงานผลการประเมินในระบบ
รายงาน

ก.ค.-ส.ค.
65

ศูนย์อนามัยฯน กรม
อนามัย

- ระบบการรายงาน

สสจ.น ศูนย์อนามัยฯนกรมอนามัย
สรุปผลการประเมินรับรองและจัดทา
ประกาศเกียรติคุณ แก่ อบต. ทีผ่ ่าน
การประเมินรับรองระดับน่าอยู่ และ
น่าอยู่ยงั่ ยืน

ภายในเดือน
ก.ย. 65

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด นศูนย์อนามัยฯ
นกรมอนามัย

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
2565
- ประกาศเกียรติคุณรับรอง ผลการประเมิน
EHA
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5.2 การดาเนินงาน “อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่”
ลาดับ
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1

2

3

4

5

6

กาหนดผู้รับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์และชี้แจงการ
ดาเนินงานโครงการ

อบต. ประเมินตนเอง
ตามแนวทางการประเมิน
ในระบบการรายงาน

อบต. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
หลักเกณฑ์แนวทางการพัฒนา

ทีมประเมินรับรอง (สสจ. น ศอ.)
วางแผนการประเมินรับรอง อบต.
ในพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่ผา่ น
สสอ.น สสจ.น ศอ.
ตรวจประเมินรับรอง*

ผ่าน

7

8

9

ทีมประเมินรับรอง (สสจ. น ศอ.)
แจ้งผลการประเมิน
ในระบบรายงาน
ติดตามกากับรายงานผลการ
ประเมินในระบบรายงาน

สรุปผลการประเมินรับรอง
และประกาศเกียรติคณ
ุ
แก่ อบต. ในพื้นที่รับผิดชอบ

- มอบหมายบุคลากรในกลุ่มงาน
- กาหนดหน้าที่ให้ชัดเจน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. 64

ศูนย์อนามัยฯ

ต.ค. 64 ม.ค. 65

ศูนย์อนามัย/สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ต.ค. 64 –
ก.พ. 65

องค์การบริหารส่วน
ตาบล

- แบบประเมินตนเอง
- ระบบการรายงาน

อบต. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
ชุมชน และอบต.ดาเนินงาน
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
บริบทพื้นที่

ก.พ. 64 พ.ค. 65

องค์การบริหารส่วน
ตาบลน
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ/
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

สสจ. น ศอ. วางแผนการ
ประเมินรับรอง อบต.ในพื้นที่
รับผิดชอบ

มี.ค.- เม.ย.
65

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
นศูนย์อนามัยฯ

- หลักสูตรการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญสาขาการ
จัดการสุขภาพชุมชนและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- หลักเกณฑ์แนวทางการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
- คู่มือนชุดความรู้สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- แผนการประเมินรับรอง
- ทีมประเมินรับรอง

ทีมประเมินรับรอง (สสอ.นสสจ.น
ศอ.) ตรวจประเมินรับรอง
*การกาหนดทีมและรูปแบบการ
ประเมินรับรอง ศูนย์อนามัย และ
สสจ. สามารถกาหนดได้ตาม
รูปแบบการดาเนินงานและบริบท
ของพื้นที่

พ.ค.-ก.ค.
65

สานักงานสาธารณสุข - แบบประเมินรับรอง
จังหวัดนสานักงาน
- ระบบการรายงาน
สาธารณสุขอาเภอนศูนย์

จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และ
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
โครงการ “อบต.จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและ
ชุมชนน่าอยู่”
อบต. สมัครเข้าร่วมโครงการ
และทาแบบประเมินตนเองใน
ระบบรายงาน

- รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน
- คู่มือ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่
- เอกสารประกอบการบรรยาย การ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน

อนามัยฯ

ทีมประเมินรับรอง (สสจ. น
ภายใน ก.ค.
ศอ.) แจ้งผลการประเมิน
65
ในระบบรายงานผลการ
ประเมินรับรอง
ศูนย์อนามัยฯนกรมอนามัย
ก.ค.-ส.ค.
ติดตามรายงานผลการประเมิน
65
ในระบบรายงาน

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
นศูนย์อนามัยฯ

สสจ.น ศูนย์อนามัยฯนกรม
อนามัย สรุปผลการประเมิน
รับรองและจัดทาประกาศ
เกียรติคุณ แก่ อบต. ที่ผ่าน
การประเมินรับรองระดับน่าอยู่
และน่าอยู่ยั่งยืน

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด นศูนย์อนามัยฯ
/กรมอนามัย

ภายใน
เดือน ก.ย.
65

ศูนย์อนามัยฯ

น กรมอนามัย

- ผลการประเมินรับรอง

- ระบบการรายงาน

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
2565
- ประกาศเกียรติคุณรับรอง ผลการ
ประเมิน อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่
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6. ภาคผนวก (ถ้ามี)
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