กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

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

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

ประเด็นงานที่ 2.1
การจัดการคุณภาพนาประปา
(ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.))

รหัสการรับรอง EHA : 2001

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ........................................................................................................
ที่ตังหน่วยงาน : ................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
วันที่ตรวจประเมิน : ……………………………………………… ครังทีร่ ับการตรวจประเมิน: ………………….

สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจาปี................

ประเด็นงานที่ 2.1 การจัดการคุณภาพนาประปา
(ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)) รหัสการรับรอง EHA : 2001
ชื่อ อปท. ......................................................อำเภอ............................................จังหวัด.........................................

หัวข้อประเมิน

ร้อยละคะแนนที่ได้

องค์ประกอบที่ 1- 5
ใช้ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิรำชกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (LPA) (คะแนนเฉลี่ยรวม)

คะแนน
เต็ม
100
100
200

หัวข้อประเมิน
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ
องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์

คะแนนรวม
หมายเหตุ :

(A)

คะแนนที่ได้
คะแนน
ร้อยละ
(B)
(C)

(D)

(E)

1. ร้อยละของคะแนนรวม (E) =

(D) x 100
; ( D) = (B) + (C)
200
2. ผ่ำนกำรประเมินระดับพื้นฐำน ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
3. ผ่ำนกำรประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

 ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง
 ผ่านระดับพืนฐาน
 ไม่ผ่าน
คณะผู้ตรวจประเมิน
ลงชื่อ ...............................................................
ลงชื่อ ...............................................................
ลงชื่อ ...............................................................

ลงชื่อ

..............................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
(ผู้รับกำรประเมิน)

แบบประเมินกระบวนการที่ 2.1 การจัดการคุณภาพนาประปา
(ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.))
ประเด็ น งำนที่ 2.1 กำรจั ด กำรคุ ณ ภำพน้ ำประปำ (ผลิ ต โดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.))
รหัสกำรรับรอง EHA : 2001 ให้มีผลกำรดำเนินงำนตำมเงื่อนไขตำรำงที่ 1 ดังนี้

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตารางที่ 1 แสดงข้อกำหนดเงื่อนไขกำร “ผ่ำน” เกณฑ์กำรประเมินกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำประปำ
(ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.))
ผ่าน
ไม่ผ่าน

มีผลกำรดำเนินงำนได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำ 60 คะแนน
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนด

ตารางที่ 2 แสดงกำรแจกแจงคะแนนกระบวนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำประปำ (ผลิตโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.))
ให้ใส่เครื่องหมำย √ ใน หน้ำข้อควำม “มีกำรดำเนินกำร” หรือ “ไม่มีกำรดำเนินกำร” ในช่อง “ผลกำร
ประเมิน(A)” และระบุผลคะแนนที่ได้ในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)” โดยพิจำรณำให้คะแนนตำม “หลักฐำน” ที่ปรำกฏ
กรณี “ไม่มีกำรดำเนินกำร” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “0”
ขันตอน
ที่
ระยะเตรียมการ
1

ผังกระบวนการ

กำหนดผูร้ ับผิดชอบ

ระยะดาเนินการ
2
สำรวจ จัดทำฐำนข้อมูล
วิเครำะห์สถำนกำรณ์
ระบบประปำ

ผลการประเมิน(A)

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (B)

หลักฐาน

มีกำรดำเนินกำร
ไม่มีกำรดำเนินกำร

10

คำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมำยผู้รับผิดชอบ
คณะทำงำน/เอกสำรมอบหมำยงำน
(10 คะแนน)

มีกำรดำเนินกำร
ไม่มีกำรดำเนินกำร

15

1.ข้อมูลกำรให้บริกำรน้ำประปำใน
เขตพื้นที่ อปท. ประกอบด้วย
- ควำมครอบคลุมของกำรให้บริกำร
ประชำชน
- ข้อมูลแหล่งน้ำดิบ กำลังกำรผลิต
อัตรำกำรจ่ำยน้ำของหน่วยให้บริกำร
- เส้นท่อ/แนวกำรจ่ำยน้ำให้
ประชำชน
- แผนผังอธิบำยกระบวนกำรผลิต
น้ำประปำตำมหลักวิชำกำร (Water
Supply System)
- ข้อมูลกำรร้องเรียนด้ำนกำรบริกำร
กำรจัดกำร และคุณภำพน้ำประปำ
(7 คะแนน)
2.มีรำยงำนหรือบทสรุปกำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ระบบประปำ
ตำมข้อมูล หัวข้อที่ 1 (3 คะแนน)

ขันตอน
ที่

ผังกระบวนการ

ผลการประเมิน(A)

3
วิเครำะห์ระบบประปำและ
บุคลำกรที่ดแู ลระบบ

มีกำรดำเนินกำร
ไม่มีกำรดำเนินกำร

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ได้ (B)

15

แก้ไข

ประเมินจุดเสี่ยง
ของระบบประปำ

หลักฐาน
3.มีกำรจัดทำระบบข้อมูล หรือ
ฐำนข้อมูลทะเบียนระบบประปำและ
จัดทำเป็นแฟ้มข้อมูลพร้อมบันทึกลง
ในระบบคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ
(5 คะแนน)
1.มีเอกสำรข้อมูลผลกำรวิเครำะห์
รู้สภำพปัญหำและประเมินจุดเสี่ยง
ของระบบประปำทีต่ ้องควบคุม
(10 คะแนน)
2.มีแผนพัฒนำปรับปรุงระบบ
ประปำกำรเฝ้ำระวัง และแผน
สนับสนุนที่เกีย่ วข้อง เช่น
กำรพัฒนำบุคลำกร วิชำกำร
(5 คะแนน)

เสี่ยง
ไม่เสี่ยง
ให้คำแนะนำ
เพื่อปรับปรุง

กำรป้องกันควำมเสีย่ ง
4
กำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่
ผู้ดูแลระบบประปำ

มีกำรดำเนินกำร
ไม่มีกำรดำเนินกำร

10

1.มีแผนงำน/โครงกำรอบรมผูด้ ูแล
ระบบประปำ หรือสนับสนุนให้
บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร
เกี่ยวข้องกับระบบประปำ
(2 คะแนน)
2.มีกำรอบรมผู้ดูแลระบบประปำ
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง หรือผูด้ ูแลระบบ
ประปำได้รับกำรอบรม อย่ำงน้อย
1 คน (5 คะแนน)
3.มีหลักฐำนกำรจัดกำรอบรม เช่น
โครงกำรฯ รูปถ่ำยกำรจัดอบรม
หรือประกำศนียบัตรรับรองกำรผ่ำน
กำรอบรม (3 คะแนน)

ขันตอน
ที่
5

ผังกระบวนการ

ผลการประเมิน(A)
มีกำรดำเนินกำร
ไม่มีกำรดำเนินกำร

พัฒนำ/ปรับปรุงระบบประปำ

6

คะแนน คะแนน
หลักฐาน
เต็ม ที่ได้ (B)
15
1. มีแผนพัฒนำและรำยงำนกำร
ดำเนินกำรตำมแผนฯและ
กำหนดเวลำ (5คะแนน)
2. มีผลกำรตรวจสอบระบบตำม
มำตรฐำนคุณภำพงำน (10 คะแนน)

มีกำรดำเนินกำร
ไม่มีกำรดำเนินกำร

20

มีกำรดำเนินกำร
ไม่มีกำรดำเนินกำร

15

กำรเฝ้ำระวัง
คุณภำพน้ำประปำ

7

สรุปผลกำรดำเนินงำน

รวมคะแนน

100

1.มีสรุปผลกำรเฝ้ำระวังฯด้วย
ชุดทดสอบ อ.31/ อ.11 ทุก 3เดือน
(5 คะแนน)
2.มีผลกำรตรวจวิเครำะห์คณ
ุ ภำพ
น้ำประปำตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพ
น้ำประปำดื่มได้ กรมอนำมัย
ปี 2553 ทำงห้องปฏิบัติกำร
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง (7 คะแนน)
3.มีรำยงำนสรุปข้อมูลสถำนกำรณ์
เฝ้ำระวังคุณภำพน้ำประปำ
(5 คะแนน)
4.มีแผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง/
ประชำสัมพันธ์รำยงำนคุณภำพ
น้ำประปำและมีกำรเผยแพร่รำยงำน
สถำนกำรณ์คณ
ุ ภำพน้ำประปำ
(3 คะแนน)
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี (15 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คาชีแจง : ให้พิจำรณำผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ำประปำในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ตำมประเด็นกำรวัดที่กำหนด พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)”
กรณี 1. “มีผลกำรดำเนินงำนเป็นจริง” ระบุคะแนนที่ได้ตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ
2. “ไม่มีกำรดำเนินกำร” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “ 0 ”
3. หำกมีประเด็นใดเพิ่มเติม สำมำรถระบุเหตุผลในช่อง “หมำยเหตุ”
ประเด็นการวัด
1. ระบบกำรผลิตน้ำประปำได้รับ
กำรดูแลบำรุงรักษำ

2. ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพ
น้ำประปำ

หลักฐาน
1. สภำพโดยทั่วไปบริเวณระบบ
ผลิตประปำมีควำมสะอำดเรียบร้อย
ไม่มีหญ้ำรกหรือเศษสิ่งอื่นใดที่ไม่
เกี่ยวกับระบบประปำอยู่ในบริเวณ
ระบบประปำ
2. ระบบผลิตประปำสำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และมี
แผนสำรองกำรผลิตน้ำประปำกรณี
ฉุกเฉิน (เช่น กำรสำรองหรือจัดหำน้ำ
จำกหน่วยผลิตอื่นกรณีภัยแล้ง ฯลฯ)
1. ผลกำรตรวจพบ Residual
Chlorine จำกจำกระบบผลิตประปำ
(ต้นท่อ)
- เดือนละ 1 ครั้ง (10 คะแนน)
- สัปดำห์ละ 1 ครั้ง (20 คะแนน)
2. มีผลกำรตรวจสอบคุณภำพ
น้ำประปำต้นท่อและปลำยท่อ ผ่ำน
ตำมเกณฑ์คุณภำพ น้ำประปำดื่มได้
กรมอนำมัย (20 parameter) อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
2.1 ผ่ำนเกณฑ์ < 30 % ของ
จำนวนประปำทั้งหมด = 20 คะแนน
2.2 ผ่ำนเกณฑ์ 30-50 % ของ
จำนวนประปำทั้งหมด = 30 คะแนน
2.3 ผ่ำนเกณฑ์ > 50 % ของ
จำนวนประปำทั้งหมด = 40 คะแนน

คะแนน คะแนน
หมายเหตุ
เต็ม
ที่ได้
20
กรณีมีประปำ
มำกกว่ำ 1
แห่งให้คิด
คะแนนแต่ละ
แห่งและนำมำ
หำค่ำเฉลี่ย
20

20

40

รวมคะแนน 100

