กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

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

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

ประเด็นงานที่ 5 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รหัสการรับรอง EHA : 5000

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : ........................................................................................................
ที่ตั้งหน่วยงาน : ................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
วันที่ตรวจประเมิน : ……………………………………………… ครั้งที่รับการตรวจประเมิน: ………………….

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

ประเด็นงานที่ 5 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
รหัสการรับรอง EHA : 5000
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 :

1. ร้อยละของคะแนนรวม (E) =

(D) x 100

(A)

คะแนนที่ได้
คะแนน
ร้อยละ
(B)
(C)

(D)

(E)

; (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
 ผ่านระดับพื้นฐาน
 ไม่ผ่าน
คณะผู้ตรวจประเมิน
ลงชื่อ ...............................................................
ลงชื่อ ...............................................................
ลงชื่อ ...............................................................

ลงชื่อ

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

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)
ประเด็ น งำนที่ 5 กำรรองรั บ ภำวะฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ รหั ส กำรรั บ รอง EHA : 5000 มี ม ำตรฐำน
กำรปฏิบั ติงำนระบบบริ กำรอนำมัยสิ่ งแวดล้ อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จำนวน
1 กระบวนกำร ได้แก่ กระบวนกำรรองรับภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เงื่อนไขที่ 1 แสดงข้อกำหนดกำร “ผ่ำน” เกณฑ์กระบวนกำรรองรับภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
สาหรับพื้นที่เสี่ยงหรือเคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

มีกำรดำเนินกำรตำมแผนภูมิกำรทำงำน จำนวน 11 ขั้นตอน โดยต้องดำเนินกำรในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 11 ตำมลำดับ
ไม่มีกำรดำเนินกำรตำมแผนภูมิกำรทำงำน หรือมีกำรดำเนินกำรไม่ครบ 11 ขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 11 หรือดำเนินกำรข้ำมขั้นตอน

เงื่อนไขที่ 2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละขั้นตอน
สาหรับพื้นที่ไม่เคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

มีกำรดำเนินกำรตำมแผนภูมิกำรทำงำน และได้คะแนนรวมเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 60 คะแนน ขึ้นไป
มีกำรดำเนินกำรตำมแผนภูมิกำรทำงำน และได้คะแนนรวมน้อยกว่ำ 60 คะแนน ขึ้นไป

3) ตารางแสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
คาชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมำย ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่เป็นจริงตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ
ในช่อง “ผลกำรประเมิน” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)”
ขั้นตอน
ที่

ผังกระบวนการ

ผลการประเมิน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้ (B)

หลักฐาน

ระยะเตรียมการ

1

2

3

กำหนดผู้รับผิดชอบ

พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อมในภำวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ

จัดทำทำเนียบภำคีเครือข่ำย
พร้อมใช้ทันที

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

10

คำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบหรือ
หนังสือมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐำนกำรอบรม
ของคณะทำงำน

10

10

(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)

ระเบียน/ทำเนียบ
ภำคีเครือข่ำย พร้อม
ช่องทำงกำรติดต่อ
(ปรับปรุงทุก 1 ปี)

ระยะดาเนินการ

4

สำรวจ เก็บรวบรวม ศึกษำ และ
วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนอนำมัยสิ่งแวด
ล้อมและข้อมูลทรัพยำกรและวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแยกตำม
ประเภทภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

10

- รำยงำนกำร
สำรวจ/เก็บ
รวบรวม/ศึกษำ
- รำยกำรข้อมูล
ทรัพยำกรและวัสดุ
อุปกรณ์ที่
(อย่างน้อย 1 ระเบียน
และปรับปรุงทุก 1 ปี)

5

6

จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมรองรับภำวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติในทุกประเภทภัย
(All Hazard Plan)

ซ้อมแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมรองรับภำวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ (All Hazard Plan)

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

15

แผนปฏิบัติกำรฯ
(All Hazard Plan)
ของหน่วยงำน

รำยงำนผลกำรซ้อม
แผน (แบบ Hard

10

Copy)

ขั้นตอน
ที่

ผังกระบวนการ

ผลการประเมิน

ลักษณะพื้นที่เสี่ยงหรือ
เคยเกิดภำวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ

7
ใช่

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

คะแนน
เต็ม

5

ไม่ใ
ช่

8

ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
(All Hazard Plan)
ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมขณะเกิด
ภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

9

เฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพ
ขณะเกิดและหลังกำรเกิดภำวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติในพื้นที่

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

5

10

สื่อสำรควำมเสี่ยง หรือ แจ้งเตือน
ภัยในพื้นที่

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

5

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

10

คะแนน
ที่ได้ (B)

หลักฐาน
คำสั่งกำร หรือ
เอกสำรกำรข้อมูล
เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำลักษณะ
พื้นที่

บันทึกผลกำร
ดำเนินงำนและ
รำยกำรสนับสนุน
ด้ำนต่ำงๆ
รำยงำนผลกำรเฝ้ำ
ระวังด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมขณะเกิด
ภำวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ
บันทึกผลกำรสื่อสำร
ควำมเสีย่ ง หรือ แจ้ง
เตือนภัย

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์

11

1. สรุปและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ในภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
หรือ
2. สรุปและประเมินผลกำรซ้อม
แผนปฏิบัติกำรฯ
(All Hazard Plan)

คะแนนรวม

รำยงำนสรุป และ
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำน หรือ
กำรซ้อมแผน

 มีกำรดำเนินกำร
 ไม่มีกำรดำเนินกำร

10

100

สรุปผลการประเมินกระบวนการ
คะแนนที่ได้..........................................คะแนน
สรุปผล
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
เหตุผล...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คาชี้แจง : 1. ให้ระบุคะแนนที่ได้ตำมผลกำรดำเนินงำนที่เป็นจริงในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)”
2. พิจำรณำให้คะแนนตำมเงื่อนไข ดังนี้
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ได้คะแนนรวมเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 60 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนนรวมน้อยกว่ำ 60 คะแนน

ประเด็นการวัดผล

เป้าหมายการวัดผล

หลักฐาน

กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมรองรับ
ภำวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ
(Man Manage
Material : 3M)

1. เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพใน
กำรดำเนินงำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
รองรับภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
2. มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมรองรับภำวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติในทุกประเภทภัย (All Hazard
Plan)
3. มีกำรฝึกซ้อมแผนด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อมในภำวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
4. มีข้อมูลทรัพยำกรและวัสดุอุปกรณ์
ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดย
แยกตำมประเภทภัยและพืน้ ที่เสี่ยงภัย
หรือมีกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกร วัสดุ
อุปกรณ์ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม และกำร
ขนส่ง (Logistic)

หลักฐำนกำรเข้ำรับกำรอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ เช่น ใบประกำศนียบัตร
หนังสือขออนุมัติไปรำชกำร ฯลฯ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
รองรับภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(All Hazard Plan)

รวมคะแนน

รำยงำนผลกำรซ้อมแผนฯ ของหน่วยงำน
1. เอกสำรข้อมูลทรัพยำกร วัสดุอุปกรณ์
ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับกำรจัดเตรียมกำร
สนับสนุนด้ำนวัสดุอปุ กรณ์ด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม และกำรขนส่ง (Logistic)
หรือ
2. รำยงำนกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกร
และวัสดุอุปกรณ์ดำ้ นอนำมัยสิ่งแวดล้อม
กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

คะแนน คะแนน
เต็ม ทีได้ (C)

30

30
20

20

100

สรุปผลการประเมิน
คะแนนที่ได้..........................................คะแนน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
เหตุผล...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

