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ค�าน�า

 การพัฒนาการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับท้องถิ่นและชุมชน เป็นงานที่มีความ

ส�าคญัอย่างย่ิงทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นให้เกดิการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนจากฐานรากน�าไปสูก่าร

พฒันาทีย่ัง่ยนื และส่งเสรมิให้ประชาชนอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม และเอือ้ต่อการมสีขุภาพดี 

โดยต้องอาศัยกลไกสนับสนุนการด�าเนินงานบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้ท้องถิ่นและชุมชนสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชุมชน เกิดเป็นท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความตระหนักรู้ มีส่วนร่วม สามารถจัดการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นชุมชนในด้านต่างๆ ของตนเองได้ ท้ังนี้ กฎหมายสาธารณสุข ได้ให้อ�านาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผูม้บีทบาทหลกัในการสนบัสนนุและส่งเสรมิการจดับรกิารด้านอนามยั

สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานวิชาการ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง                  

ของชุมชน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

 กรมอนามัยจึงได้พัฒนาคู่มือแนวทางการด�าเนินงาน “องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่” ขึ้น เพื่อส่งเสริมท้องถิ่นในการด�าเนินงานร่วมกับชุมชนและ

ประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็น

แนวทางสนบัสนนุความเข้มแขง็ของท้องถ่ินและชมุชนในการด�าเนินงานแบบบรูณาการ และเพิม่ประสทิธภิาพ 

การด�าเนนิงาน ซึง่จะเป็นกรอบทศิทางและแนวทางในการด�าเนนิงานด้านอนามยัสิง่แวดล้อมทีส่อดคล้อง

กบักฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนาท้องถิน่และเครือข่ายอนามัยสิง่แวดล้อม

ระหว่างท้องถิน่และชมุชน ให้เป็นชมุชนทีม่ศีกัยภาพในการจัดการอนามยัสิง่แวดล้อม และพฒันาเป็นชมุชน

น่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนต่อไป

กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข

2563
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ส่วนที่

ความส�าคัญของการพัฒนา 

“อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่”

  สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม เทคโนโลย ีมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็
และต่อเนื่อง ปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน ปัจจุบัน
ประเทศไทยก�าลังพัฒนาเติบโตด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการขยายตัวของความเป็นเมือง โรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มจ�านวนมากขึ้น การก่อสร้างและการพัฒนาสาธารณูปโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  
เกดิปัญหาอนามัยสิง่แวดล้อมต่าง ๆ อาท ิมลพษิอากาศ การจดัการมูลฝอย น�า้เสยี สารเคมี โรคอุบติัใหม่ 
เป็นต้น และแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทย วิถีการด�าเนินชีวิตแบบ
สังคมเมือง น�ามาซึ่งความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตหลายประการ 
 ประเทศไทยมนีโยบายเน้นหนกัการด�าเนินงานแบบบูรณาการ และเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน 
มุง่เน้นการพัฒนาสูค่วามยัง่ยนื มนีโยบายและแนวทางการด�าเนนิงานสานพลงัประชารฐัเพ่ือขับเคล่ือน
การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐัในระดบัพืน้ที ่และมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแขง็
ของท้องถิ่นและชุมชน โดยประชาชนมีความตระหนักรู้ มีส่วนร่วมและมีความสามารถจัดการปัญหา

และพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนด้านต่าง ๆ ของตนเองได้ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ  

 1 
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ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตามแนวทางประชารัฐ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการใช้
กระบวนการคดิ วเิคราะห์ และก�าหนดวธิกีารด�าเนนิงาน รวมถงึการประเมนิความส�าเรจ็ของหน่วยงาน
ในพื้นที่เป็นหลัก มุ่งเน้นการพัฒนากลไกด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยจังหวัดท�าหน้าที ่
ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งระดับอ�าเภอ ต�าบล รวมถึงแกนน�าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ประชาชน ในการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สร้างการม ี
ส่วนร่วม สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพ พัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมคุณภาพ (EHA) จนถึง
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนร่วมคิด วิเคราะห์ ร่วมวางแผน ก�าหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหานั้น ๆ และร่วมลงมือด�าเนินการ ท�าให้ท้องถิ่นและชุมชนสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ของชุมชนให้เอื้อต่อสุขภาพดี และเกิดเป็นท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ Healthier Community ได้
 กรมอนามัย ก�าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สขุภาพ โดยปี 2563 มแีนวทางสนบัสนนุให้เกดิองค์การบรหิารส่วนต�าบลมกีารจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม 
เพือ่ท้องถิน่และชมุชนน่าอยู ่มเีป้าหมาย ร้อยละ 5 ในปี 2563 ร้อยละ 15 และ 30 ในปี 2564-2565 ดังนั้น 
การด�าเนินงานโครงการ “องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่” 
โดยมุ่งเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนและมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบ
และกลไกการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมี
แนวทางปฏบิตัสินบัสนนุการด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ เพือ่ส่งเสรมิให้
องค์การบริหารส่วนต�าบลและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนมีศกัยภาพในการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม 
เสรมิสร้างขดีความสามารถของแกนน�าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน ร่วมกนัในการจดัการ
ปัญหาอนามยัสิง่แวดล้อม รวมท้ังเฝ้าระวัง และตดิตามตรวจสอบผลกระทบต่อสขุภาพท่ีอาจจะเกดิข้ึนกบั

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นชุมชน และพัฒนาเป็น

องค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ที่เอื้อต่อการมี

สุขภาพดีของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. องค์การบรหิารส่วนต�าบลมแีนวทางในการพฒันาอนามยัสิง่แวดล้อมท้องถิน่และชมุชนน่าอยู่ 

อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

 2. หน่วยงานภาคสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และหน่วยงานอื่น            

ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชน 

 3. ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม และประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพดี
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ส่วนที่ 2

“อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่”

กรอบแนวคิดการพัฒนา



10
อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

2 ส่วนที่ 

กรอบแนวคิดการพัฒนา

“อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่”

ค�านิยาม 

 “อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต�าบล  

มกีารด�าเนนิงานพัฒนาอนามยัสิง่แวดล้อมตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และสามารถ

จดัการอนามยัสิง่แวดล้อมเพือ่สขุภาพ หรอืสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการมีสขุภาพดี โดยการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นชุมชนอย่างบูรณาการ 

 แนวคิดในการพัฒนา “อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่” คือการให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ ที่มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ด้านการ

ด�าเนินงานพฒันาอนามยัสิง่แวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ ให้สามารถด�าเนินการร่วมกับ

ประชาชนและชมุชนในการจัดการปัญหาด้านอนามยัสิง่แวดล้อมในพืน้ทีข่องตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิด

ในการพัฒนาด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ ประกอบด้วย 4  

องค์ประกอบหลัก ดังนี้
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 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินความพร้อม : องค์การบริหารส่วนต�าบล เข้าใจ และรู้สถานการณ์

การจดัการด้านอนามยัสิง่แวดล้อมในพืน้ทีข่องตนเอง สามารถวเิคราะห์ศกัยภาพบคุลากร ความพร้อม

ของหน่วยงาน วเิคราะห์ความเสีย่งด้านการจัดการอนามยัสิง่แวดล้อมจากข้อมลูทีม่อียู ่และเหน็โอกาส

ในการพัฒนา โดยมีแนวทางประเมินความพร้อม ดังนี้ 

  องค์การบริหารส่วนต�าบลมีบุคลากรผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู ้ 

   ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และกฎหมายว่าด้วยการ 

   สาธารณสุข 

  องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการประเมินสถานการณ์การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

   และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม : องค์การบริหารส่วนต�าบล สามารถจัดการ

ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามบริบทพื้นที่ โดยอาศัยเครื่องมือ มาตรการทางกฎหมาย มาตรฐาน

วิชาการ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด�าเนินงาน และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

  องค์การบริหารส่วนต�าบลมีนโยบาย แผนงาน หรือแนวทางปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  องค์การบรหิารส่วนต�าบลมข้ีอบัญญตัท้ิองถิน่ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535

  องค์การบรหิารส่วนต�าบลมกีารจดัการอนามัยสิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน 

   วชิาการ หรือมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
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 องค์ประกอบที ่3 การเสรมิสร้างภาคเีครอืข่าย : องค์การบรหิารส่วนต�าบล ส่งเสรมิให้เกดิ

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และสื่อสารสาธารณะ โดยมี

แนวทางการเสริมสร้างภาคีเครือข่าย ดังนี้

  มีการด�าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม 

   ของท้องถิ่น ชุมชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  สนับสนุนให้เกิดชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนา 

   ศักยภาพแกนน�าชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

  มีการสื่อสารความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการด�าเนินงานให้กับประชาชนในพื้นที่

 องค์ประกอบที่ 4 ผลลัพธ์การด�าเนินงาน : องค์การบริหารส่วนต�าบล สามารถประเมิน

ผลลัพธ์การด�าเนินงาน โดยเน้นปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ได้รบัการจดัการแก้ไข ประชาชนรูส้ทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายสาธารณสขุ และสามารถปกป้องสขุภาพ

ตนเองได้ โดยมีแนวทางในการประเมินผล ดังนี้

  ท้องถิน่ชมุชนสามารถจัดการปัญหาอนามยัสิง่แวดล้อมหรอืปัญหาสขุภาพจากสิง่แวดล้อมได้

  ท้องถิ่นชุมชนสามารถจัดการข้อร้องเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

  ประชาชนรูส้ทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ และสามารถปกป้องสขุภาพ 

   ตนเองได้ 



13
กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 3

“อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่”

หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา
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เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

ส่วนที่ 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา 

“อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่”

 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินความพร้อม องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการวิเคราะห์และ

ประเมินความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และหน่วยงานมีข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการ

ประเมินสถานการณ์ปัญหาการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 

หรือโอกาสในการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการ 

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หรอืมกีารก�าหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ หรือมกีารด�าเนนิงานตามมาตรฐานคณุภาพระบบบรกิาร

อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 

(อย่างน้อย 1 ประเด็นย่อย ใน 9 ประเด็นหลัก 20 ประเด็นย่อย) ดังนี้ 

3 

1. EHA 1000 ด้านการจัดการ
   สุขาภิบาลอาหาร

  EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�าหน่าย
    และสถานที่สะสมอาหาร
  EHA 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด
  EHA 1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจ�าหน่าย

    สินค้าในที่ทางสาธารณะ

2. EHA 2000 ด้านการจัดการ
   คุณภาพน�้าบริโภค

  EHA 2001 การจัดการคุณภาพน�้าประปา (ผลิตโดย อปท.)
  EHA 2002 การจัดการคุณภาพน�้าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)
  EHA 2003 การจัดการคุณภาพตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ

3. EHA 3000 ด้านการจัดการ
   สิ่งปฏิกูล

  EHA 3001 การจัดการส้วมสาธารณะ
  EHA 3002 การจัดการสิ่งปฏิกูล
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4. EHA 4000 ด้านการจัดการ
    มูลฝอย

  EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
  EHA 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  EHA 4003 การจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพษิหรอือันตรายจากชมุชน

5. EHA 5000 ด้านการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

6. EHA 6000 ด้านการจัดการเหตุร�าคาญ

7. EHA 7000 ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

8. EHA 8000 ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

9. EHA 9000 ด้านการบังคับใช้
   กฎหมาย

  EHA 9001 การออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น
  EHA 9002 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
  EHA 9003 การออกใบอนุญาต
  EHA 9004 การออกค�าสั่งทางปกครอง
  EHA 9005 การเปรียบเทียบปรับและการด�าเนินคดี

 องค์ประกอบที่ 3 การเสริมสร้างภาคีเครือข่าย องค์การบริหารส่วนต�าบล ส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพือ่สนบัสนนุการด�าเนินงานด้านอนามยัสิง่แวดล้อมอย่างบรูณาการ และสือ่สารสาธารณะ โดยมแีนวทาง
การเสริมสร้างภาคีเครือข่าย ดังนี้ 
  มกีจิกรรม แนวทางการด�าเนนิงานด้านการจดัการปัญหาและความเสีย่งด้านอนามัยสิง่แวดล้อม 
   หรือจัดสภาพแวดล้อมชุมชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีที่ก�าหนดร่วมกัน โดยสอดคล้อง 
   กับความต้องการของประชาชนในชมุชนตามบรบิทพืน้ที ่มีการด�าเนินกจิกรรมต่อเน่ือง มีการก�ากบั 
   ติดตามความก้าวหน้า สรุปผล และประเมินผลของกิจกรรม 
  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชน ผู้น�าชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข 
   ประจ�าหมู่บ้าน หรือ ส่งเสริมให้มีแกนน�าชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
   ดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเชี่ยวชาญสาขา 
   การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  มช่ีองทางส่ือสารให้ประชาชน เข้าใจ เข้าถงึ และรบัรูข้้อมูลข่าวสารด้านอนามัยสิง่แวดล้อม  
   ที่มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย และเหมาะสมตามบริบทชุมชน เช่น เสียงตามสาย  
   สื่อประชาสัมพันธ์ การประชุมหมู่บ้าน หรือประชุมอื่นใดในระดับต�าบล ที่มีการพูดคุย  
   ชี้แจง ท�าความเข้าใจ และสอบถามความต้องการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
   สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน เป็นต้น
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แผนภาพสรุปขั้นตอนการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา 

“อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่”

Input 

Self-Assessment

Process

Output/

Outcome

 องค์ประกอบที่ 4 ผลลัพธ์การด�าเนินงาน มีผลการด�าเนินงานท่ีช่วยส่งเสริมและป้องกัน

การเกิดโรคอันเนื่องมาจากการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสุขลักษณะสถานที ่

ต่าง ๆ ในชุมชนที่ไม่เหมาะสม เช่น ที่พักอาศัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศาสนสถาน  

สถานบรกิารสาธารณะ อนัส่งผลให้เกดิโรค อาทิ หนอนพยาธ ิไข้เลอืดออก โรคทีเ่กีย่วกบัระบบทางเดินอาหาร 

ระบบทางเดินหายใจ หรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น หรือสามารถลดเรื่องร้องเรียน เหตุร�าคาญ  

ในสถานประกอบการหรือชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

และมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นชุมชน

1. วิเคราะห์และประเมินตนเองด้านการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. สนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย ชุมชน 

และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

อนามัยสิ่งแวดล้อม

4. ผลลัพธ์การด�าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม

การจัดการเรื่องร้องเรียน/เหตุร�าคาญ 

และส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
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กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 4
กลไกการสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

ส่วนที่ 

กลไกการสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กระบวนการสนับสนุนการด�าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับท้องถิ่นและชุมชน  

ต้องอาศัยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ดังน้ัน เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุ 

ผลส�าเร็จ จ�าเป็นต้องมีกลไกการสนับสนุนของหน่วยงานภาคสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน 

ดังนี้

4

กรมอนามัย

ส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ

ภาพแสดงความเชื่อมโยงกลไกการสนับสนุนการด�าเนินงานภาคสาธารณสุข

ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

เขตสุขภาพ/

ศูนย์อนามัย
ท้องถิ่น

ชุมชน

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต�าบล

ประชาชน

อสม.

Policy/Adviser/

Regulator/

Adviser/Supporter 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย 

ให้ค�าปรึกษา และ

สนับสนุน

การด�าเนินงาน

Regulator/ 

Facilitator/Supporter 

ก�ากับดูแล เอื้ออ�านวย

และสนับสนุน

การด�าเนินงาน 

Auditor/Adviser

ตรวจประเมิน

ที่ปรึกษา และให้ค�าแนะน�า
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กระทรวงสาธารณสุข

บทบาทภารกิจหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด�าเนินงาน

   หน่วยงานส่วนกลาง กรมอนามัย

 1. วางแผนก�าหนดยทุธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการในการพฒันางานด้านอนามัยสิง่แวดล้อม

ส�าหรับท้องถิ่นและชุมชน

 2. ส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดกระบวนการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือท้องถิ่นชุมชน 

น่าอยู่

 3. สนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่

 4. สือ่สารประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงาน และขบัเคลือ่นผ่านกลไกสนับสนุนการด�าเนินงานร่วมกับ

หน่วยงานภาคสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 5. สนับสนุนชุดความรู้ คู่มือแนวทางปฏิบัติ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน

 6. เยีย่มเสรมิพลงัการด�าเนนิงานพฒันาการจัดการอนามยัสิง่แวดล้อมเพือ่ท้องถิน่ชุมชนน่าอยู่

 7. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และขยายผลสู่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่/ต่างพื้นที่

 8. ก�ากับ ติดตาม รายงานและสรุปผลการด�าเนินงาน 

 9. พัฒนาข้อเสนอการขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางการด�าเนินงานเพื่อต่อยอดการพัฒนา
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เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

   ศูนย์อนามัยที่ 1–12 กรมอนามัย

 1. ก�าหนดแผนงานกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับท้องถิ่น 

และชุมชน

 2. สือ่สารประชาสมัพนัธ์ ชีแ้จงเป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงานให้กบัส�านักงานสาธารณสขุ

จังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 3. สนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่

 4. สนับสนุนชุดความรู้ คู่มือแนวทางปฏิบัติ และเครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

 5. สนบัสนนุให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้พืน้ทีต้่นแบบการจดัการอนามัยสิง่แวดล้อม เพ่ือท้องถิน่

ชุมชนน่าอยู่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่

 6. ก�ากับติดตามรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด�าเนินงาน

 7. พัฒนาข้อเสนอต่อการพัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนระดับเขต

   ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

 1. ก�าหนดแผนงานเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานพฒันาการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม เพือ่ท้องถิน่

ชุมชนน่าอยู่ระดับจังหวัด

 2. สือ่สารประชาสมัพนัธ์ หรอืการประชมุชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานงานกับหน่วยงานในพืน้ที่ 

อาท ิส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล แกนน�าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน เป็นต้น
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กระทรวงสาธารณสุข

 3. สนับสนุนการด�าเนินงาน และสร้างกระบวนการ 

มีส ่วนร ่วมกับภาคีเครือข ่ายในการส ่งเสริมการพัฒนา 

การจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม เพือ่ท้องถิน่ชุมชนน่าอยู ่สร้างความ

รอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้ค�าปรึกษา 

ในการด�าเนินการ

 4. สนบัสนนุการจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เชดิชูเกยีรติ

ต้นแบบการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม เพ่ือท้องถิน่ชุมชนน่าอยู่ 

ให้สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ได้

 5. ควบคมุก�ากับ ประเมนิ ตดิตามรายงานความก้าวหน้า 

และสรุปผลการด�าเนินงาน

 6. พัฒนาข้อเสนอต่อการพัฒนาการจัดการอนามัย 

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนระดับจังหวัด

   ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

 1. จัดท�าแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุน 

การด�าเนนิงานพัฒนาการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อมเพือ่ท้องถิน่

ชุมชนน่าอยู่ระดับอ�าเภอ

 2. สือ่สารประชาสมัพนัธ์ หรอืการประชมุชีแ้จงแนวทาง

การด�าเนนิงานกบัหน่วยงานในพืน้ที ่อาท ิคณะกรรมการพฒันา

คุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล องค์การบริหารส่วนต�าบล แกนน�าชมุชน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน เป็นต้น 

 3. สนับสนุนการด�าเนินงาน และสร้างกระบวนการ 

มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการด�าเนินการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ สร้างความรอบรู้

ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้ค�าปรึกษาในการ

ด�าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย
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เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

 4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่พัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ให้สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลระดับอ�าเภอหรือต�าบล

 5. ประเมิน ติดตาม รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด�าเนินงาน

 6. จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความส�าเร็จ และข้อเสนอต่อการพัฒนา 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนในระดับอ�าเภอ

 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

 1. จัดท�าแผนงานโครงการกิจกรรมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ 

ร่วมกับท้องถิ่นชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 2. สือ่สารประชาสมัพนัธ์ หรอืการประชมุชีแ้จงแนวทางการด�าเนินงานกบัภาคเีครือข่ายในพืน้ที่ 

อาท ิคณะกรรมการระดบัต�าบล/หมูบ้่าน แกนน�าชมุชน อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน เป็นต้น 

 3. สนบัสนนุข้อมลู สถานการณ์โรคทีเ่กีย่วกบัการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม เพือ่ใช้ในการวางแผน

การด�าเนินงาน 

 4. ด�าเนนิงาน และสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีใ่นการส่งเสรมิการจัดการ

อนามยัสิง่แวดล้อม เพือ่ท้องถิน่ชุมชนน่าอยู ่และพัฒนาศักยภาพแกนน�าชมุชน อาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน รวมทั้ง สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่
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 5. ติดตาม รายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด�าเนินงาน

 6. จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความส�าเร็จ และข้อเสนอต่อการพัฒนา 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนในระดับต�าบล

   การสนับสนุนจากคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นสู่การปฏิบัติในพื้นที่

 การสนบัสนนุการด�าเนนิงานการพฒันาอนามยัสิง่แวดล้อมและสขุภาพในระดับท้องถ่ินและชุมชน 

ต้องอาศัยความรู้วิชาการ ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และความร่วมมือในการด�าเนินงาน ซึ่งมี

หลายกลไกในพื้นที่ท่ีช่วยในการสนับสนุนการด�าเนินงาน นอกจากหน่วยงานภาคสาธารณสุขแล้วนั้น 

ยงัมหีน่วยงานอืน่ ๆ  ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หน่วยงานอาสาสมัครต่าง ๆ  องค์กรอสิระ สถาบนั

การศึกษา และกลไกคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่การ

ปฏิบัติในพื้นที่ 
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เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่
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สถาบัน/

องค์กร

หน่วยงาน/

เครือข่าย

กระบวนการ

ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด

ระดับอ�าเภอ
ระดับต�าบล/ชุมชน

ประเด็นเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบอนามัย

สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

ท้องถิ่น มีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

คุณ
ภาพ

ด�าเนินการตาม  
พรบ. การสาธารณ

สุขฯ

EHA
ข้อบัญ

ญั
ติ

ท้องถิ่น

เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 

อย่างบูรณ
าการ

ชุมชนเข้มแข็ง
(Active Com

m
unity

ประชาชนรอบรู้ ปกป้อง
สุขภาพตนเองได้

มีกลไกความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชน

มีการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานการณ
์ที่ครอบคลุม 

และใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ถูกต้อง 

ทันเหตุการณ
์

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และหนุนเสริมกับภาคีเครือข่าย

อย่างต่อเนื่อง

มีการจัดการความรู้และ 

นวัตกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่นชุมชน

มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์

เพื่อการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชน

อย่างต่อเนื่อง

คณ
ะกรรมการสาธารณ

สุข
คณ

ะกรรมการสาธารณ
สุข

จังหวัด (คสจ.)
คณ

ะกรรมการพัฒ
นา

คุณ
ภาพชีวิตอ�าเภอ (พชอ.)

คณ
ะกรรมการกองทุนสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

 
ก�าหนดนโยบายแผนงาน 

 
 

มาตรการเกี่ยวกับการ  
 

 
สาธารณ

สุข
 

ให้ค�าปรึกษาแก่เจ้าพนักงาน 
 

ท้องถิ่นในการปฏิบัติตาม   
 

พรบ.การสาธารณ
สุขฯ

 
ประสานงานระหว่าง 

 
ส่วนราชการและราชการ

 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อด�าเนินการ  

 
ตามพรบ.สาธารณ

สุขฯ

 
ก�าหนดนโยบายด้านสาธารณ

สุข 
 

และอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม 
 

 
บริบทจังหวัด

 
สนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นใน 

 
การออกข้อบัญ

ญ
ัติ หรือปฏิบัติ 

 
ตามพรบ.สาธารณ

สุขฯ
 

สนับสนุนการรณ
รงค์สร้าง 

 
ความรู้ความเข้าใจด้าน 

 
 

 
สาธารณ

สุขและอนามัย  
 

สิ่งแวดล้อม

 
ก�าหนดเป้าหมาย แนวทางพฒั

นา 
 

คุณ
ภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

 
บริหารจัดการในเชิงพื้นที่เพื่อ

 
ส่งเสริมต�าบลจัดการคุณ

ภาพ
 

ชีวิต
 

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
 

ทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานรัฐ  
 

เอกชน ภาคประชาชน และ
 

ที่เกี่ยวข้อง

 
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณ

สุข  
 

สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือ 
 

โรคระบาด ภัยพิบัติในพื้นที่
 

ให้ค�าแนะน�าการจัดท�าข้อมูล   
 

โครงการหรือกิจกรรมด้าน  
 

 
สาธารณ

สุขแก่ท้องถิ่น หน่วยงาน  
 

องค์กร กลุ่มประชาชนในพื้นที่
 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหาร 

 
หรือพฒั

นากองทนุให้ม ีประสิทธภิาพ

สถาบันการศึกษา

กระทรวง สธ., มท., ทส., 
อก., รง., กษ., สผ., 

ศธ. ฯลฯ

สช./สปสช./สสส./ 
NGO

 / เอกชน

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัด

ท้องถิ่นจังหวัด
พัฒ

นาชุมชน
จังหวัด

อบจ.
สสจ.

สสอ.
ทสจ.

ที่ว่าการ
อ�าเภอ

เกษตร
อ�าเภอ

ท้องถิ่น
อ�าเภอ

พัฒ
นาชุมชน
อ�าเภอ

กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/ชมรมต่างๆ

รพสต.

อบต.

เทศบาล
แกนน�าชุมชน/อสม.

ปราชญ์
ชาวบ้าน

อสม.ท้องถิ่นรักษ์โลก
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กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 5
การรายงานผลการด�าเนินงาน
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อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

ส่วนที่

การรายงานผลการด�าเนินงาน

 การรายงานผลการด�าเนนิงานเป็นกระบวนการส�าคญัทีช่่วยในการตดิตามความก้าวหน้าของการ
ด�าเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เป็นช่องทางในการสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูลของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด�าเนินงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการด�าเนินงานร่วมกันและ
เพือ่ให้การด�าเนนิงานพฒันา “อบต. จดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม เพือ่ท้องถิน่ชมุชนน่าอยู”่ มปีระสทิธภิาพ
และประสบผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจึงก�าหนดแนวทางการรายงานผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนต�าบล สมัครเข้าร่วม โครงการพร้อมประเมินตนเองในระบบรายงานผล
การด�าเนินงานพัฒนาตามหลกัเกณฑ์ และแนวทาง และขอรบัการประเมินรบัรองจาก ส�านักงานสาธารณสขุ
จงัหวัด
 2. ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ สนับสนุนการด�าเนินงาน ติดตามและรายงานผลการประเมิน 
ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
 3. ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั เป็นทีป่รึกษาและให้ค�าแนะน�าในการด�าเนนิงาน ประเมนิรบัรอง
การพัฒนา “อบต. จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่” และรายงานผลการประเมิน  
ในระบบรายงาน 
 4. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ก�ากับดูแล เป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า และสนับสนุนการด�าเนินงาน 
แลกเปลีย่นเรียนรู้สู่การขยายผล ประเมินติดตาม การรายงานผลการด�าเนินงานในระบบรายงาน 
 5. กรมอนามยั สนบัสนนุการด�าเนนิงานให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนา เผยแพร่ผลงาน แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ ประกาศเกียรติคุณ และขยายผล ก�ากับ ดูแลติดตามในระบบรายงานผลการด�าเนินงาน

5

องคการบริิหาร

สวนตำบล

สำนักงาน

สาธารณสุข

อำเภอ

สำนักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

ศูนยอนามัย

ที่ 1-12 

กรมอนามัย 
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กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

   องค์การบริหารส่วนต�าบล

 1. องค์การบรหิารส่วนต�าบลลงทะเบยีนสมคัรเข้าร่วมโครงการ “อบต.จดัการอนามยัสิง่แวดล้อม 

เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

 2. องค์การบริหารส่วนต�าบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัย

 3. องค์การบรหิารส่วนต�าบลประเมนิตนเองด้านการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม และด�าเนนิงาน

พฒันาด้านการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อมตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ สนบัสนนุให้ภาคีเครอืข่าย ชมุชนและประชาชนในพืน้ทีมี่ส่วนร่วมด�าเนินงานพฒันา

อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นปัญหาในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา 

 4. องค์การบรหิารส่วนต�าบลสามารถขอรับการประเมนิรบัรอง “อบต.จดัการอนามยัสิง่แวดล้อม 

เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่” จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 5. องค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ จะได้

รับการประกาศเกียรติคุณจากกรมอนามัย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะให้เป็นต้นแบบความส�าเร็จ  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่พื้นที่อื่นต่อไป
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อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด�าเนินงานโครงการ

“อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่”

ช่วงเวลา ขั้นตอนการด�าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2-3

ไตรมาส 4

องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ประเมินตนเองด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนต�าบล
 ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

และด�าเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต�าบล
ขอรับการประเมินรับรองจากส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

ไม่ผ่าน ผ่านสสจ. และ สสอ. 
ตรวจประเมิน*

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งผลการประเมิน 
ในระบบรายงานผลการด�าเนินงาน

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ติดตามการรายงานผล
ในระบบรายงานผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัยที่  
1-12/ กรมอนามัย ประกาศเกียรติคุณ 

แก่องค์การบริหารส่วนต�าบล

องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12

องค์การบริหารส่วนต�าบล 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

องค์การบริหารส่วนต�าบล

ประเมินระดับน่าอยู่ 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ
 *ประเมินระดับน่าอยู่ยั่งยืน 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศูนย์อนามัยที่ 1-12

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
 ศูนย์อนามัยที่ 1-12 

กรมอนามัย
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กรมอนามัย

กระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก
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อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพ่ือท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

ภาคผนวก

แนวทางการประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่

ค�าอธิบาย

 เครื่องมือประเมินนี้ จัดท�าขึ้นส�าหรับองค์การบริหารส่วนต�าบลประเมินตนเองด้านการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และด�าเนินการร่วมกับประชาชนและชุมชนใน 

การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบล

 ส่วนที ่ 2 หลกัเกณฑ์การประเมนิ “อบต.จดัการอนามยัสิง่แวดล้อม เพือ่ท้องถิน่และชมุชนน่าอยู”่

 ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน “อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่”

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ชื่อองค์การบริหารส่วนต�าบล........................................................................................................ 

อ�าเภอ…...................................................………จังหวัด………………………………………………………… 

องค์การบริหารส่วนต�าบล   ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................

เบอร์โทร.................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... 

ต�าแหน่ง.......................................................................................... เบอร์โทร.......................................

  ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การประเมิน “อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่”

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินความพร้อม :

1. องค์การบริหารส่วนต�าบลมีความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

มีผู้รบัผิดชอบงานด้านอนามยัสิง่แวดล้อม แต่ไม่มบุีคลากรเฉพาะทางด้านอนามยัสิง่แวดล้อม 

มผีูร้บัผดิชอบงานด้านอนามยัสิง่แวดล้อม และมบีคุลากรเฉพาะทางด้านอนามยัสิง่แวดล้อม 

   อย่างน้อย 1 คน 
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2. องค์การบรหิารส่วนต�าบลมกีารสนบัสนนุให้บคุลากรผูป้ฏบิตังิานด้านอนามยัสิง่แวดล้อมได้รบัการพฒันา

ศักยภาพ

 2.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

    ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

      ศึกษาเรียนรู้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทางออนไลน์ 

       ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

      เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

      เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่มีเนื้อหาด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

      อื่น ๆ ระบุ ........................................................................................................... 

ค�าอธิบาย

 บุคลากรเฉพาะทางด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม หมายถึง ผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิ

อย่างอืน่ทีเ่ทยีบได้ในระดบัเดยีวกนัในสาขาวชิาด้านการสขุาภบิาล อนามยัชมุชน อนามยัสิ่งแวดล้อม 

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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 2.2 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาศักยภาพครอบคลุมจ�านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

     ได้รับการพัฒนาศักยภาพครอบคลุมทุกคน 

    ได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 50 ขึ้นไป 

    ได้รับการพัฒนาศักยภาพน้อยกว่าร้อยละ 50 

3. องค์การบริหารส่วนต�าบลมีข้อมูลสถานการณ์อนามัยส่ิงแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันและมีการน�าไปใช้

ประโยชน์

 3.1  มีการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   ไม่มีข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   มข้ีอมลูสถานการณ์ปัญหาการจัดการด้านอนามัยสิง่แวดล้อม (โปรดระบ ุตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

      การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 

      การจัดการน�้าอุปโภคบริโภค 

      การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล 

      การจัดการมูลฝอย 

      การจัดการเหตุร�าคาญ 

      การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

      การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน 

      สถานการณ์โรคและความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

        อาท ิโรคไข้เลอืดออก หนอนพยาธ ิโรคอจุจาระร่วง ฝุน่ละออง โรคอบุตัใิหม่ เป็นต้น

อื่น ๆ ..................................................................................................................  

ค�าอธิบาย

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน 

การเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรที่มีเนื้อหากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (พระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม) หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง หรอืหลกัสตูรทีม่เีนือ้หา

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน�้า การจัดการมูลฝอย  

การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการเหตุร�าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น 
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 3.2  มรีะบบการจดัการข้อมลูด้านอนามยัสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นปัจจบุนัและมีการน�าไปใช้ประโยชน์ 

ไม่มีการจัดการข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

มีระบบในการจัดการข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

มกีารออกแบบเครือ่งมอืหรอืแบบส�ารวจในการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านอนามยัสิง่แวดล้อม

มีการน�าเครื่องมือหรือแบบส�ารวจมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

มีการน�าระบบสารสนเทศหรือโปรแกรมการจัดการข้อมูลที่ประมวลผลได้และ 

        เป็นปัจจุบัน 

มกีารน�าข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้มาวเิคราะห์และใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด�าเนนิงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม :

4. องค์การบริหารส่วนต�าบลมีโยบาย หรือข้อส่ังการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับปัญหาหรือ
บริบทของพื้นที่ 

ไม่มี มี 
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ค�าอธิบาย

 *ครอบคลุมหมวดส�าคัญ หมายถึง มีข้อบัญญัติหมวด 3 ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอย 

และการจัดการสิ่งปฏิกูล, ข้อบัญญัติหมวด 8 ตลาด สถานที่จ�าหน่ายอาหาร และสถานที่สะสม

อาหาร, ข้อบัญญัติหมวด 9 การจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

5. มีการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 5.1 มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

 ไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่น 
มีข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

      (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

     ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอย (หมวด 3)*

      ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล (หมวด 3)*   

        ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (หมวด 3)*

  ข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย (หมวด 3)

  ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (หมวด 6) 

        ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (หมวด 7)

  ข้อบัญญัติตลาด (หมวด 8)*  

  ข้อบัญญัติสถานที่จ�าหน่ายอาหาร (หมวด 8)*    

       ข้อบัญญัติสถานที่สะสมอาหาร (หมวด 8)*    

        ข้อบัญญัติการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (หมวด 9)* 
 หมายเหตุ: *หมายถึง ข้อบัญญัติท้องถิ่นในหมวดที่ส�าคัญ
 5.2 มีข้อบญัญตัท้ิองถิน่ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครอบคลมุในหมวดส�าคญั

 ไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นในหมวดส�าคัญ 
    มีข้อบัญญัติในหมวดส�าคัญอย่างน้อย 1 หมวด 
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 5.3 มีการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นและมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

    ไม่มีการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่น 
    มีการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่น (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
       มีการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นเมื่อมีการออกหรือปรับปรุงกฎหมายฉบับใหม่ 
       มีการทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นทุก 5 ปี 
       อื่น ๆ ....................................................................................................................

6. องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการด�าเนินงานพัฒนาการจัดบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) 

     ไม่มีการด�าเนินการ 
     มีการด�าเนินการ (โปรดระบุรหัสที่มีการด�าเนินการ ตอบได้มากกว่า 1 รหัส)

 EHA 1000 ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
          EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�าหน่ายและสถานที ่
         สะสมอาหาร
         EHA 1002 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด
         EHA 1003 การจัดการสุขาภบิาลอาหารในการจ�าหน่ายสนิค้าในทีท่างสาธารณะ

EHA 2000 ด้านการจัดการคุณภาพน�้าบริโภค
         EHA 2001 การจัดการคุณภาพน�้าประปา (ผลิตโดย อปท.)
         EHA 2002 การจัดการคุณภาพน�้าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)
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        EHA 2003 การจัดการคุณภาพตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญ
	 EHA 3000 ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล

         EHA 3001 การจัดการส้วมสาธารณะ
         EHA 3002 การจัดการสิ่งปฏิกูล
      EHA 4000 ด้านการจัดการมูลฝอย
          EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 
          EHA 4002 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
        EHA 4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

EHA 5000 ด้านการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
       EHA 6000 ด้านการจัดการเหตุร�าคาญ
      EHA 7000 ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      	 EHA 8000 ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

EHA 9000 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
         EHA 9001 การออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น
         EHA 9002 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
          EHA 9003 การออกใบอนุญาต
         EHA 9004 การออกค�าสั่งทางปกครอง 
         EHA 9005 การเปรียบเทียบปรับและการด�าเนินคดี

ค�าอธิบาย

 Environmental Health Accreditation: EHA หรือ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating  

Procedure: SOP) ที่ช่วยให้การด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่มปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ โดยสอดคล้องครอบคลมุการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

หมายเหต:ุ ใช้เกณฑ์การประเมนิ Environmental Health Accreditation: EHA ผ่านระดับพ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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องค์ประกอบที่ 3 การเสริมสร้างภาคีเครือข่าย :

7. องค์การบรหิารส่วนต�าบลมกีจิกรรมการสร้างความร่วมมอืกบัประชาชนและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการ
พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทพื้นที่ 
 7.1 มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    ไม่มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     มแีผนงานโครงการหรอืกจิกรรมด้านอนามยัสิง่แวดล้อม (โปรดระบ ุตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 ด้านการจัดการมูลฝอย
      ด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล  
      ด้านการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

 ด้านการจัดการเหตุร�าคาญ
      ด้านการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
       ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
      ด้านการจัดการตลาด 
      ด้านการจัดการสถานที่จ�าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
      ด้านการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      ด้านการสุขาภิบาลที่พักอาศัย

 ด้านการจัดการสุขลักษณะในสถานที่ท�างาน
 ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ 

        เช่น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ เป็นต้น
      ด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี เป็นต้น
     ด้านการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัย และโรคอุบัติใหม่
       ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................. 
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  7.2 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    ไม่มีกระบวนการสร้างความร่วมมือ 
    มีกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างความร่วมมือ (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
     	  มกีารส�ารวจวเิคราะห์ปัญหาชมุชนร่วมกับประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง
      มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น หรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
      มีการด�าเนินงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ เอกชน  
       องค์กรอิสระ 
      มกีารตดิตามเฝ้าระวงัและประเมนิผลร่วมกบัประชาชนและภาคเีครอืข่ายในพืน้ที่ 
       อื่น ๆ ....................................................................................................................

8. องค์การบริหารส่วนต�าบลสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชน หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านที่สนับสนุนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  8.1 มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน 
    ไม่มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
    มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
      มีการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชน หรือ อสม. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   
      ส่งเสริมให้มีแกนน�าชุมชน หรือ อสม. ดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับต�าบล/ 
       หมู่บ้าน
      ส่งเสรมิให้ม ีอสม. เชีย่วชาญสาขาการจดัการสขุภาพชุมชนและอนามัยสิง่แวดล้อม 
      มกีารสร้างขวัญก�าลังใจ ยกย่องเชดิชเูกยีรต ิแกนน�าชมุชน หรอื อสม. ด้านอนามยั 
       สิ่งแวดล้อม 
      อื่น ๆ ระบุ ...........................................................................................................  
  8.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมจ�านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
    ได้รับการพัฒนาศักยภาพครอบคลุมทุกคน 
    ได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 50 ขึ้นไป 

    ได้รับการพัฒนาศักยภาพน้อยกว่าร้อยละ 50 
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9. องค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัให้มีกระบวนการส่ือสารให้ประชาชน เข้าถงึ เข้าใจ และรบัรูข้้อมลูข่าวสาร

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย และเหมาะสมตามบริบทของแต่ละ

ชุมชน 
 9.1 มช่ีองทางสือ่สารเพ่ือการรับรู้ข้อมลูสถานการณ์ปัญหาและการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อมทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 
    ไม่มีช่องทางการสื่อสาร 
    มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โปรดระบุ (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
      การประชุมคณะกรรมการระดับต�าบล/หมู่บ้าน 
      เสียงตามสาย วิทยุชุมชน รถเคลื่อนที่กระจายเสียง
      แผ่นป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
      การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น Website, Facebook, Line 
      การสื่อสารจาก อสม. แกนน�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
      กล่องรับฟังความคิดเห็นความต้องการประชาชน
      อื่น ๆ ระบุ ..........................................................................................................
.. 9.2 มีกระบวนการจัดการในการสื่อสารให้กับประชาชนในพื้นที่ 
    ไม่มีกระบวนการในการจัดการสื่อสาร 
    มีกระบวนการในการจัดการสื่อสาร (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
      มีการจัดท�าสื่อรูปแบบต่าง ๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย 
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      มีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับความต้องการ

      มีกระบวนการตอบข้อซักถามหรือปัญหา และให้ค�าแนะน�ากับประชาชน

      มกีารประเมนิผลการสือ่สาร และการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของประชาชนเพือ่การพฒันา

      อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................................

องค์ประกอบที่ 4 ผลลัพธ์การด�าเนินงาน : 

10. องค์การบริหารส่วนต�าบลมีผลการด�าเนินงานพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม และป้องกันการเกิดโรค 

อันเนื่องมาจากการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

 10.1 มีผลผลิตกระบวนการด�าเนินงานท่ีสนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้าง 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

    ไม่มีผลผลิตกระบวนการด�าเนินงาน

    มีผลผลิตกระบวนการด�าเนินงาน (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

      มมีาตรการทางสงัคม ก�าหนดกติกา ประกาศ ข้อตกลงร่วมกนัระหว่างท้องถิน่และชมุชน 

      มมีาตรการทางกฎหมายในการควบคมุก�ากับตามข้อบญัญัติท้องถิน่ เช่น การออก 
       ใบอนญุาต การตรวจสขุลกัษณะสถานประกอบการ การออกค�าสัง่ทางปกครอง เป็นต้น

      มมีาตรการทางวชิาการ แนวทางปฏบิติัส�าหรบัการด�าเนินงานตามประเด็นปัญหาพืน้ที่

      อืน่ ๆ ระบ ุ...........................................................................................................................
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 10.2  มีการประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน 
    ไม่มีการประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน 
    มีการประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงาน (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
      ข้อร้องเรยีนหรอืเหตรุ�าคาญด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมลดลง หรอืสามารถจดัการยติุเรือ่งได้
      อตัราการเกดิโรคท่ีมสีาเหตอัุนเนือ่งมาจากการจดัการอนามัยสิง่แวดล้อมมีแนวโน้มลดลง 
      อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................................

11. องค์การบรหิารส่วนต�าบลมีการประเมนิผลประชาชนมส่ีวนร่วมและมคีวามรอบรูด้้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

และสุขภาพ
 11.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
      มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนางานด้านอนามัย 
       สิ่งแวดล้อม 
      มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรในการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านอนามัย 
       สิ่งแวดล้อม 
      มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานโครงการหรอืกจิกรรมการพฒันางานด้านอนามัยสิง่แวดล้อม
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      มส่ีวนร่วมในการเฝ้าระวงัเพือ่ป้องกนัการเกิดปัญหาด้านการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อม
      มส่ีวนร่วมในการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรอืกจิกรรมด้านอนามยัสิง่แวดล้อม
      อืน่ ๆ ระบ ุ...................................................................................................................  
  11.2 แกนน�าชุมชน อสม. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 ไม่มีการประเมินผลความรอบรู้ 
     มีการประเมินผลความรอบรู้แกนน�าชุมชน อสม. และประชาชน 

12. องค์การบริหารส่วนต�าบลมีผลการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ไม่มีผลการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

    มีผลการด�าเนินงานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (โปรดระบุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
      มบีคุคลต้นแบบด้านอนามยัสิง่แวดล้อม 
      มนีวตักรรมหรอืเทคโนโลยีด้านการจดัการอนามัยสิง่แวดล้อม

 มแีหล่งเรยีนรู ้หรอืศกึษาดงูานด้านอนามัยสิง่แวดล้อม 
 มกีารขยายผลพืน้ท่ีเรยีนรูสู่้ระดบัประเทศหรือต่างประเทศ
 อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................................

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน “อบต. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่” 

ระดับ
อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่

ระดับน่าอยู่ ระดับน่าอยู่ยั่งยืน

ค�าอธิบาย มีการด�าเนินการใน 4 องค์ประกอบหลัก  
ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และแนวทาง

ที่ก�าหนด ร้อยละ 60 ขึ้นไป

มีการด�าเนินการใน 4 องค์ประกอบหลัก 
ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 

ที่ก�าหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ค�าอธิบาย

 การประเมินความรอบรู ้หมายถึง การประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิง่แวดล้อมและสขุภาพ

ของแกนน�าชุมชน อสม. และประชาชน โดยใช้เครื่องมือหรือแบบประเมินที่หน่วยงานก�าหนดขึ้น 

หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา

 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  อธิบดีกรมอนามัย
 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา  รองอธิบดีกรมอนามัย
 นายสมชาย ตู้แก้ว  ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 นางณีรนุช อาภาจรัส  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมือง
         และชุมชน ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานผู้ร่วมจัดท�า

 ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย
 ส�านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย
 ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า  กรมอนามัย
 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  กรมอนามัย
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัย
 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย  กรมอนามัย
 ศูนย์อนามัยที่ 1-12  กรมอนามัย
 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  จังหวัดสระบุรี
 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม  จังหวัดสิงห์บุรี



สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท 0-2590-4253 โทรสาร 0-2590-4255

http://env.anamai.moph.go.th

คูมือ
อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอม

เพ�อทองถิ่นชุมชนนาอยู

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


