
 



 
 

 

ค าน า 
 

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental 
Health Accreditation: EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) กระบวนการที่ 3 การจัดการสิ่งปฏิกูล 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพบริหารราชการของประเทศต่อไป 

 

กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ SOP 
 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน ทราบว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการท างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เพื่อเป็นส่ือในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ SOP 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้คู่มือ SOP นี้ จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ได้งานท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดขั้นตอน
การท างานท่ีซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ 

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น 

เนื้อหาของคู่มือ SOP 

1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP นั้นๆ 
2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น คลอบคลุมส่ิงใดบ้าง 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ต าแหน่งบุคคลท่ีน า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  
4. เอกสารอ้างอิง ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการท างาน เป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท างานตามแผนภูมิ 
7. ค านิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึกการ

ปฏิบัติงานตรามข้ันตอนต่างๆ 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ากระบวนการจัดการส้วมสาธารณะไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ส้วมสาธารณะท่ีสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย รวมท้ังเฝูาระวัง เฝูาระวังด้านความสะอาด                    
ส้วมสาธารณะ 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมการด าเนินงานการจัดการส้วมสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่การก าหนด
ผู้รับผิดชอบการจัดการส้วมสาธารณะ ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลส้วมสาธารณะ ประเมินความพร้อมและ         
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาส้วมสาธารณะ เสนอแนวทางการพัฒนาส้วมสาธารณะ ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา
ส้วมสาธารณะ การขอรับการประเมินและรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ ติดตาม ควบคุม ก ากับ การจัดการ                     
ส้วมสาธารณะ พัฒนาศักยภาพบุคลากร เฝูาระวังด้านความสะอาดส้วมสาธารณะ   วิเคราะห์และประเมินผล
กระบวนการจัดการส้วมสาธารณะ  พัฒนาการด าเนินงานส้วมสาธารณะ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 สถานท่ีสาธารณะเปูาหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

2.2 สถานท่ีสาธารณะเปูาหมายท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 

สถานที่เป้าหมาย ความหมาย 
1. แหล่งท่องเท่ียว - แหล่งท่องเท่ียว 100 อันดับแรกของ ททท. ท่ีเป็นท่ีนิยมสูงสุด 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีประชาชนท่องเท่ียวมากที่สุด 3 ล าดับแรกของแต่ละจังหวัด 
- อุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

2. ร้านจ าหน่ายอาหาร ร้านอาหารท่ีผ่าน Clean Food Good taste 
3. ตลาดสด ตลาดประเภทท่ี 1 
4. สถานีขนส่งทางบกและ
ทางอากาศ 

 

  - สถานีขนส่งทางบก สถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง (บขส.) และสถานีรถไฟ 
  - สถานีขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการส้วมสาธารณะ 

รหัสกระบวนงาน   EHA 3001 
แก้ไขครั้งท่ี 5 : ตุลาคม 2564 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร: ตุลาคม 2564 
ผู้จัดท า ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน : 9 หน้า 

สถานที่เป้าหมาย ความหมาย 
1. แหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างข้ึนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเท่ียว 
2. ตลาดสด ตลาดสดในรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. สถานีขนส่งทางบก สถานีขนส่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. สถานท่ีราชการ ส านักงานเทศบาล ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ 
6. สวนสาธารณะ สวนสาธารณะท่ีมีส้วมสาธารณะบริการ 
7. ส้วมสาธารณะริมทาง ส้วมในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 
 

 

สถานที่เป้าหมาย ความหมาย 
5. สถานีบริการเช้ือเพลิง สถานีบริการเช้ือเพลิงท้ังหมดของประเทศ เช่น  

- บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
- บริษัท ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด 
- บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
- บริษัท เชพรอน (ไทย) จ ากัด  
- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

6. สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. โรงพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
- โรงพยาบาลศูนย์  
- โรงพยาบาลท่ัวไป  
- โรงพยาบาลชุมชน  

  - โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/สถานีอนามัย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานีอนามัย 
  

8. สถานท่ีราชการ ศาลากลาง ท่ีว่าการอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ส านักงานเทศบาล ฯลฯ 

9. สวนสาธารณะ สวนสาธารณะท่ีมีส้วมสาธารณะบริการ 

10. ศาสนสถาน วัดในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

11. ส้วมสาธารณะริมทาง ส้วมสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจัดไว้ให้บริการประชาชน 

12. ห้างสรรพสินค้า/
ศูนย์การค้า/ดิสเคานต์สโตร์ 

 
 

  - ศูนย์การค้า หมายถึง  อาคารหรือสิ่ งปลูกสร้ า ง ท่ีมีพื้ น ท่ี ให้ เ ช่า เพื่ อประกอบการค้าปลีก                 
ไม่ต่ ากว่า 10,000 ตารางเมตร และมีร้านค้าย่อยเช่าประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 50 ราย 

  - ห้างสรรพสินค้าหรือการ
ขายปลีกสินค้าท่ัวไปอื่นๆ 

หมายถึง สถานประกอบการท่ีด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าใหม่หลาย
ประเภท ซึ่งสินค้าหลักไม่ใช่สินค้าประเภทอาหาร เครื่องด่ืมหรือยาสูบ             แต่เป็น
การขายสินค้าท่ัวไป ประเภทสิ่งถักทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน เครื่องใช้หรือภาชนะประจ าบ้าน เช่น โต๊ะ 
เครื่องครัว จาน และภาชนะต่างๆ เครื่องท าความสะอาด เครื่องโลหะ เครื่องส าอาง 
หนังสือและเครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟูา เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ อุปกรณ์กีฬา 
โดยจัดแยกออกเป็นแผนกตามประเภทของสินค้า แต่อยู่ภายใต้การบริหารงานเดียวกัน 

  - ดิสเคานต์สโตร์ 
(Discount Store) 

หมายถึง ร้านค้าท่ีด าเนินการขายปลีกสิ้นค้าอุปโภคบริโภคท่ัวๆไป เน้นการขายสินค้า
จ านวนมากในราคาถูก รวมถึงซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หรือไฮเปอร์มาร์ทซึ่งเป็นร้านค้าท่ีวาง
จ าหน่ายสินค้าอุปโภคท่ีจ าเป็นร้อยละ 80 และสินค้าท่ัวไปร้อยละ 20 และยังมีบริการ
อื่นๆ เช่น ซ่อมรองเท้า ขายยา และศูนย์อาหาร 



 
 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เอกสารอ้างอิง  
1. กรมอนามัย, ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม.เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ. พิมพ์ครั้งท่ี 9. 
            กรุงเทพมหานคร: บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ ากัด, 2556.  
2. กรมอนามัย, ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม. คู่มือการจัดการส้วมสาธารณะ ลดความเส่ียงสุขภาพ. พิมพ์ครั้ง

ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ ากัด, 2563. 
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 109 ตอนท่ี38, หน้า 27-52.                

                      (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 
4. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 135 ตอนท่ี 43ก, 
            หน้า 32-40. (ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561), 2561. 

5. แผนภูมิการท างาน 
 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1  

 
 
 
 
 

7 วัน 1. มีความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) หรือผ่านการ
อบรมที่เก่ียวกับการจัดการ
ส้วมสาธารณะหรือมี
ประสบการณ์ในการท างาน
อย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบและ
คณะท างาน 

ค าสั่งแต่งต้ังหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน 
และคณะท างาน  

นายกเทศมนตรี 

ระยะด าเนินการ 
2  

 
30 วัน ฐานข้อมูลครอบคลุม

ประเด็น ดังน้ี   
- จ านวนสถานที่ที่มีส้วม
สาธารณะทั้งหมดที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อปท.
และไม่อยู่ในควารับผิดชอบ
ของ อปท. โดยแยกตาม
ประเภทส้วมสาธารณะ  
- จ านวนสถานที่ที่มีส้วม
สาธารณะที่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน HAS  
- การบริหารจัดการส้วม
สาธารณะ 

ฐานข้อมูลการจัดการ
ส้วมสาธารณะ  

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

3  
 
 
 
 

15 วัน ประเมินความพร้อม และ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา 
ส้วมสาธารณะตาม
มาตรฐาน HAS โดยใช้
ข้อมูลจากการวิเคราะห์
สถานการณ์การจัดการส้วม
สาธารณะ 

เอกสารสรุปความ
พร้อมในการพัฒนาส้วม
สาธารณะตาม
มาตรฐาน HAS 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการจัดการ 
ส้วมสาธารณะ 

 ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ 

ในการพัฒนาส้วมสาธารณะ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

4  
 
 
 
 

1 วัน 
 

 

เสนอแนวทาง/มาตรการ
การพัฒนาส้วมสาธารณะ
ตามความพร้อม และความ
เป็นไปได้ใหผู้้บริหาร
พิจารณา 
 

เอกสารแนวทาง/
มาตรการการพัฒนา
ส้วมสาธารณะ 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 60 วัน 
 
 
 
 

 
 
 
 

ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา
ส้วมสาธารณะให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน HAS 
 

เอกสารการด าเนินงาน
ปรับปรุง/พัฒนาส้วม
สาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

เสนอแนวทาง 
การพัฒนาส้วมสาธารณะ 

ไม่อนุมัติ 
อนุมัติ 

ด าเนินการแก้ไข/
ปรับปรุงส้วมฯตาม

มาตรฐาน HAS 
 

ประสานความ
ร่วมมือจากเจ้าของ

ส้วมสาธารณะ 

 เจ้าของพิจารณา
ปรับปรุงส้วมฯตาม

มาตรฐาน HAS 

 

แก้ไข/ปรับปรุง 
 

เจ้าของส้วม
ด าเนินการแก้ไข/

ปรับปรุง 

ให้ค าแนะน าด้าน
วิชาการ 

ไม่แก้ไข/ปรับปรุง 
 

ส้วมสาธารณะทั้งหมด
ที่ไม่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อปท. 

ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนา 
ส้วมสาธารณะ 

ส้วมสาธารณะทั้งหมด
ในความรับผิดชอบของ 

อปท. 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

ขอรับการประเมินและ
รับรองมาตรฐานส้วม
สาธารณะจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

เอกสารการขอรับการ
ประเมินและรับรอง
มาตรฐานส้วม
สาธารณะ 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7  

 
 
 
 

ตลอด
ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

ติดตาม ควบคุม ก ากับการ
จัดการส้วมสาธารณะตาม
มาตรฐาน HAS 
 

แผนงานและรายงาน
ผลการก ากับ ติดตาม
การจัดการส้วม
สาธารณะ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

8  
 
 
 
 
 

2 วัน พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ พนักงานท า
ความสะอาด ผู้รับผิดชอบ
งานเฝ้าระวังความสะอาด 
เก่ียวกับการรักษาความ
สะอาด สุขลักษณะและการ
จัดการส้วมสาธารณะ 

แผนการ/เอกสาร
ด าเนินการการพัฒนาผู้
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

9  30 วัน เฝ้าระวังความสะอาด 
โดยด าเนินการตรวจการ
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียอย่าง
น้อย ประเภท (setting) ละ 
1 แห่ง ในบริเวณจุดพื้น
ผิวสัมผัสร่วมหรือจุดเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน 

รายงานผลการตรวจ
เฝ้าระวังการปนเปื้อน
เชื้อแบคทีเรียในส้วม
สาธารณะ ปีละ 1 คร้ัง  
 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

10  7 วัน วิเคราะห์และประเมินผล
กระบวนการจัดการส้วม
สาธารณะ 
 

เอกสารการประเมินผล
การด าเนินงานจัดการ
ส้วมสาธารณะตามหลัก
วิชาการ 
 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

11  ไม่เกิน 15 วัน พัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพตามผลการ
วิเคราะห์กระบวนการ
จัดการส้วมสาธารณะ  
 

แผน/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการส้วม
สาธารณะ 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

การขอรับการประเมิน  
และรับรองมาตรฐาน 

ส้วมสาธารณะ 

 

ติดตาม ควบคุม ก ากับ การจัดการส้วมสาธารณะ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เฝูาระวังความสะอาดส้วมสาธารณะ 

วิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการจัดการ 
ส้วมสาธารณะ 

พัฒนาการด าเนินงาน 

 



 
 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

6.1 ระยะเตรียมการ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

1.1 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัยส่ิงแวดล้อม) หรือผ่านการอบรม   
      ท่ีเกี่ยวกับการจัดการส้วมสาธารณะ หรือมีประสบการณ์ในการท างานส้วมสาธารณะอย่างน้อย 1 ปี   
1.2 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและคณะท างานในการด าเนินการจัดการส้วมสาธารณะ 

6.2 ระยะด าเนินการ   

 2. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการจัดการส้วมสาธารณะ   
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลการจัดการส้วมสาธารณะ  
ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 

2.1 ส้วมสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมประเด็นดังนี้   
   - จ านวนสถานท่ีท่ีมีส้วมสาธารณะท้ังหมด โดยแยกตามประเภทส้วมสาธารณะ   

- จ านวนส้วมทั้งหมด โดยแยกตามประเภทส้วมสาธารณะ  
- จ านวนสถานท่ีท่ีมีส้วมสาธารณะท้ังหมดท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 

  2.2  ส้วมสาธารณะท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
- จ านวนสถานท่ีท่ีมีส้วมสาธารณะท้ังหมด โดยแยกตามประเภทส้วมสาธารณะ 
- จ านวนสถานท่ีท่ีมีส้วมสาธารณะท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS โดยแยกตามประเภท  

ส้วมสาธารณะ 
  2.3 การบริหารจัดการส้วมสาธารณะ ประกอบด้วย  

- ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งก าหนดผู้รับผิดชอบตามข้อ (1) เพื่อให้การด าเนินการ      
จัดการส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS  
   - การจัดสรรเงิน/งบประมาณเพื่อใช้ในการปรับปรุง/ พัฒนาส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS 
   - การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานการจัดการส้วมสาธารณะ 
   - การซ่อมบ ารุง/การดูแลรักษาให้ส้วมสาธารณะอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา 
 ท่ีเปิดให้บริการ 
   - การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม และมีเจ้าหน้าท่ีก ากับ ติดตาม  
                                 การท าความสะอาดส้วมสาธารณะ โดยจัดท า checklist และใช้ checklist ในการ 
ด าเนินการตรวจสอบติดตาม 
   - ระบบการน าส่ิงปฏิกูลไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

 3. ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการปรับปรุง/พัฒนาส้วมสาธารณะ 
   น าข้อมูลท่ีได้จากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค เพื่อประเมินความพร้อม  ขีด
ความสามารถศักยภาพทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ งบประมาณ ตลอดจนความเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ีและ
บริบทอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้ในการปรับปรุง/พัฒนาส้วมสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน HAS 
รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง 

4. เสนอแนวทางการพัฒนาส้วมสาธารณะ   
 ผู้รับผิดชอบและคณะท างานท่ีได้รับมอบหมาย จัดท าแนวทาง/มาตรการการพัฒนาส้วม

สาธารณะตามความพร้อมและความเป็นไปได้ให้ผู้บริหารพิจารณา 



 
 

 

5. ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาส้วมสาธารณะ    

 ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาส้วมสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ดังนี้ 
5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาส้วมสาธารณะท้ังหมดในความ

รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน HAS และก ากับ ดูแลให้พนักงานท าความสะอาดห้องส้วมต้องใส่อุปกรณ์
ปูองกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น (กรณีท าความสะอาดธรรมดา) หรือ
รองเท้ายาง (กรณีท่ีมีการใช้สารเคมี) และผ้าปิดปาก-ปิดจมูก (กรณีท่ีมีการใช้สารเคมี) 

5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาส้วมสาธารณะท้ังหมดท่ีไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบ โดยประสานความร่วมมือกับเจ้าของส้วมสาธารณะปรับปรุง/พัฒนาส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS 

 6. การขอรับการประเมินและรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าของส้วมสาธารณะติดต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ
ขอรับการประเมิน ดังนี้ 

1) การประเมิน 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดส่งเจ้าหน้าท่ีมาท าการส ารวจ และตรวจประเมินส้วม

สาธารณะท่ีขอรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)  
- เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สรุปผลการตรวจประเมินส้วมสาธารณะมาตรฐาน

ส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) (กรณีผลการตรวจประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ
ระดับประเทศ (HAS) เจ้าหน้าท่ีฯ อาจมีข้อเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงส้วมสาธารณะ
เพื่อให้ส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)) 

2) การรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ และการมอบปูายสัญลักษณ์ 
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับจังหวัด ประสานศูนย์อนามัยท่ีจังหวัด

สังกัดเพื่อขอรับใบประกาศหรือปูายสัญลักษณ์มาตรฐานส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) เพื่อ
มอบให้กับเจ้าของสถานท่ีต้ังส้วมที่ผ่านการประเมิน 

6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 7. ติดตาม ควบคุม ก ากับ การจัดการส้วมสาธารณะ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตาม ควบคุม ก ากับการจัดการส้วมสาธารณะให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน HAS และจัดท าแผนงาน รายงานผลการติดตาม ก ากับการจัดการส้วมสาธารณะ  

  8. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงาน            
ท าความสะอาดห้องส้วม ผู้รับผิดชอบงานเฝูาระวังความสะอาดห้องส้วม เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
สุขลักษณะ และการจัดการส้วมสาธารณะ  

 9. เฝ้าระวังด้านความสะอาดส้วมสาธารณะ  
  ด าเนินการตรวจสอบการปนเป้ือนโดยตรวจหาเช้ือแบคทีเรียอย่างน้อยประเภท (setting) ละ 1 
แห่ง ในบริเวณจุดเส่ียงสัมผัสร่วมกันหรือจุดท่ีมีความเส่ียงต่อการปนเปื้อน ได้แก่ กลอนประตู/ลูกบิด ท่ีรองนั่ง
ส้วม ท่ีจับสายฉีดน้ าช าระ ท่ีกดโถส้วม ท่ีกดโถปัสสาวะ ก๊อกน้ าท่ีอ่างล้างมือ และราวจับ โดยท าการสุ่มตัวอย่าง
ท้ังห้องส้วมชาย ห้องส้วมหญิง และห้องส้วมคนพิการ ปีละ 1 ครั้ง ด้วยวิธีการ Swab ในจุดท่ีก าหนด และจัดท า
รายงานสรุปผลการตรวจ และเมื่อตรวจพบเช้ือฯ ให้ปรับปรุงวิธีการท าความสะอาดให้ดีและเพิ่มความถี่มากขึ้น 



 
 

 

โดยสามารถใช้คู่มือการจัดการส้วมสาธารณะ ลดความเส่ียงสุขภาพ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องการท า
ความสะอาดส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
 10. วิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการจัดการส้วมสาธารณะ  
  วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานจัดการส้วมสาธารณะตามหลักวิชาการ โดยจัดท าเป็น
เอกสารผลการประเมนิผลการด าเนินงานจัดการส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS ประจ าป ี 

  11. พัฒนาการด าเนินงาน 
  พัฒนาการด า เนินงานให้มีประ สิทธิภาพตามผลการวิ เคราะห์กระบวนการจัดการ                    
ส้วมสาธารณะ โดยจัดท าแผน/แนวทางการจัดการส้วมสาธารณะ เพื่อยกระดับพัฒนาส้วมสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
7. ค านิยาม  

ส้วม หมายความว่า สถานท่ีท่ีจัดไว้ส าหรับขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึง ระบบ
รองรับส่ิงปฏิกูล  
          ส้วมสาธารณะ หมายความว่า ส้วมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการเป็นการท่ัวไปในสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังกรณีท่ีมีการ
จัดเก็บค่าบริการและไม่จัดเก็บค่าบริการ และให้หมายความรวมถึงส้วมท่ีจัดไว้  เพื่อให้บริการภายในหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน 
 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

8.1 แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

8.2 คู่มือการจัดการส้วมสาธารณะ ลดความเส่ียงสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ากระบวนการจัดการส่ิงปฏิกูลไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

ในการจัดการส่ิงปฏิกูลของท้องถิ่นให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ และกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

2. ขอบเขต 
ครอบคลุมการด าเนินงานการจัดการส่ิงปฏิกูลขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่การก าหนด

ผู้รั บ ผิดชอบการ จัดการ ส่ิ งปฏิ กู ล  ส ารวจและจัดท าฐานข้ อมู ลการ จัดการ ส่ิ งปฏิ กู ลภายใน  
เขตพื้นท่ี ประเมินความพร้อมและความเป็นไปได้ในการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการเลือกรูปแบบการจัดการส่ิงปฏิกูลก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูบ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล เฝูาระวังการปนเป้ือนจากน้ าท้ิงและ
กากตะกอนก่อนปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม  ประเมินผลกระบวนการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล และ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและมาตรฐานท่ีก าหนด 

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

4. เอกสารอ้างอิง   
1. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการ   
           ในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559.ราชกิจจานุเบกษา.เล่มท่ี 133 ตอนท่ี 86 ก, 
           หน้า 26-32. (ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559), 2559. 
2. กรมอนามัย,ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม.คู่มือการจัดการส่ิงปฏิกูล (แบบครบวงจร).พิมพ์ครั้งท่ี 1.    
            กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2558.  
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.ราชกิจจานุ เบกษา.เล่มท่ี 109 ตอนท่ี 38,  
            หน้า 27-52. (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535. 
4. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2561.ราชกิจจานุเบกษา.เล่มท่ี 135  
           ตอนท่ี 43 ก, หน้า 32-40. (ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561), 2561. 
 
 
 
 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการสิ่งปฏิกูล 

รหัสกระบวนงาน EHA 3002 
แก้ไขครั้งท่ี 4 : ตุลาคม 2564 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร : ตุลาคม 2564 
ผู้จัดท า ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวนหน้า : 9 หน้า 



 
 

 

5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1  

 
 
 
 
 

7 วัน 1. มีความรู้ทางด้าน
สาธารณสุข (อนามัย
สิ่งแวดล้อม) หรือผ่านการ 
อบรมที่เก่ียวกับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือมีประสบการณ์
ในการท างานอย่างน้อย 1 ปี  
2. ก าหนดหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบและคณะท างาน 

ค าสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบหรือหนังสือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน
และคณะท างาน  
 

นายกเทศมนตรี 
 

ระยะด าเนินการ 
2  

 
 
 
 

30 วัน ฐานข้อมูลครอบคลุม
ประเด็น ดังน้ี 
1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที ่
2. ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น 
3. การให้บริการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลใน
ปัจจุบัน 

ฐานข้อมูลการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ อปท. 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

3  
 
 
 
 
 

15 วัน ประเมินความพร้อมและ
ความเป็นไปได้ในการ
จัดบริการสูบ ขน หรือก าจัด
สิ่งปฏิกูล โดยใช้ข้อมูลจาก
การวิเคราะห์สถานการณ์
การจัดการสิ่งปฏิกูล  
 

เอกสารการประเมิน
ความพร้อมและความ
เป็นไปได้ในการ
จัดบริการสูบ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน มีการเสนอรูปแบบการ
จัดการสิ่งปฏิกูลตาม
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และ
กฎหมายก าหนด 

รูปแบบการจัดการ 
สิ่งปฏิกูลและข้อเสนอ
แนวทางแต่ละรูปแบบ 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.  

 ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ 
ในการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  

เสนอ
ผู้บริหาร 

ด าเนิน 
การเอง 

มอบให้
บุคคลใด
ด าเนิน 

การแทน 

อนุญาตให้
บุคคลใด
ด าเนิน 
การเป็น
ธุรกิจ 

ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงาน
ของรัฐหรือ
อปท. อ่ืน 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ
,jvo6,y9



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 
 

 

ไม่เกิน  
120 วัน 

1. ก าหนดเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์มาตรฐาน และ
วิธีการในการให้บริการสูบ 
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 
และกฎกระทรวงสุขลักษณะ
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.
2561  
2. ก าหนดค่าธรรมเนียมใน
การให้บริการสูบ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลตาม
กฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต หนังสือรับรอง
การแจ้ง และการให้บริการ
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย พ.ศ. 2559 และ
ประกาศกระทรวงอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ก าหนดหลักเกณฑ์
มาตรฐาน และ
ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการสูบ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

6  
 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 
30 วัน 

การสูบ ขน สิ่งปฏิกูล 
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการ 
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561  
และข้อบัญญัติท้องถิ่น 

- เอกสารก าหนด
มาตรฐานวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติใน
การสูบ ขน สิ่งปฏิกูล 
- แบบเอกสารก ากับ
การขนสิ่งปฏิกูล 

  

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

7  
 
 

ไม่เกิน 
30 วัน 

การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะการจัดการ 
สิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561  
และข้อบัญญัติท้องถิ่น 

- เอกสารก าหนด
มาตรฐานวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติใน 
การก าจัดสิ่งปฏิกูล  
- แบบเอกสารก ากับ
การขนสิ่งปฏิกูล 

 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
8 

 

ไม่เกิน 
30 วัน 

เฝ้าระวังการปนเปื้อนจาก 
น้ าทิ้งและกากตะกอน  
โดยตรวจไข่หนอนพยาธิ 
และแบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia Coli) 

รายงานผลการตรวจ 
ไข่หนอนพยาธิและ
แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia Coli)  
ในน้ าทิ้งและ 
กากตะกอนที่ผ่านระบบ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ และค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการสูบ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ออก
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

การสูบ ขน สิ่งปฏิกูล 

การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

เฝูาระวังการปนเปื้อน 
จากน้ าทิ้งและกากตะกอน 



 
 

 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

9 
 

7 วัน ประเมินผลกระบวนการฯ 
โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การสูบ ขน หรือก าจัด 
สิ่งปฏิกูล  

เอกสารผลการประเมิน
กระบวนการจัดบริการ
สูบ ขน หรือก าจัด 
สิ่งปฏิกูล 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 

10. 
 

15 วัน มีข้อเสนอการพัฒนาการ
ด าเนินงานกระบวนการ
จัดบริการสูบ ขน หรือก าจัด
สิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

เอกสารแนวทาง/
แผนงานการพัฒนาการ
จัดบริการสูบ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่

ได้รับมอบหมาย 
 

 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ระยะเตรียมการ  
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

  1.1 มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข (อนามัยส่ิงแวดล้อม) หรือผ่านการอบรมท่ีเกี่ยวกับการจัดการ
ส่ิงปฏิกูลหรือมีประสบการณ์ในการท างานการจัดการส่ิงปฏิกูลอย่างน้อย 1 ปี   

1.2 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและคณะท างานในการด าเนินการจัดการส่ิงปฏิกูล 
    6.2 ระยะด าเนินการ 
          2. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน โดยมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลการจัดการส่ิงปฏิกูล ดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ี 

- ขนาดพื้นท่ีขอบเขตท่ีรับผิดชอบ   
- จ านวนหลังคาเรือนในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ  
- จ านวนอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ 
- จ านวนสถานประกอบการ 
- จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 
- จ านวนประชาชากรท้ังหมด 
- จ านวนเอกชนท่ีด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในพื้นท่ี 

2.2 ปริมาณส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดขึ้น (ข้อมูลจาก 2.1) 
2.3 การให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลในปัจจุบัน  

   - จ านวนรถสูบส่ิงปฏิกูล 
   - จ านวนสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูล   
   - รูปแบบการให้บริการสูบ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล 
 
 

ประเมินผลกระบวนการจัดบริการสูบ 
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 

พัฒนาการด าเนินงาน 



 
 

 

   3. ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ในการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล   
น าข้อมูลท่ี ไ ด้จากฐานข้อมูลมาวิ เคราะห์  ปัญหาอุปสรรค เพื่ อประเมินความพร้อม                  

ขีดความสามารถศักยภาพทางด้านบุคลากร องค์ความรู้ งบประมาณ ตลอดจนความเหมาะสมตามสภาพพื้นท่ี  
และบริบทอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และความเป็นไปได้ในการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูล 
   4. เสนอผู้บริหารตัดสินใจ 
  การตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลอย่างถูกต้อง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบการจัดการส่ิงปฏิกูลสามารถด าเนินการได้ใน 4 รูปแบบ ได้แก่    

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง   
   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลใดด าเนินการแทน  ภายใต้การควบคุมดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น     
   3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้บุคคลใดด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจ  
   4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน  
  5. ก าหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูบ  ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อเป็นการก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการเก็บ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  6. การสูบ ขน สิ่งปฏิกูล 
  การด าเนินการให้บริการสูบ ขน ส่ิงปฏิกูล ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิง
ปฏิกูล พ.ศ. 2561 และข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้  
  6.1 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2561 
       6.1.1 ลักษณะยานพาหนะ            -  

             - ถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีฝาเปิดและปิดอยู่ด้านบน โดยสามารถปิดได้มิดชิด   
ไม่รั่วซึม และปูองกันกล่ิน สัตว์ แมลง หรือพาหะน าโรคได้ 

             - ท่อหรือสายท่ีใช้สูบส่ิงปฏิกูลต้องไม่รั่วซึม 
             - มีอุปกรณ์สูบส่ิงปฏิกูลท่ีสามารถสูบตะกอนหนักได้ และมีมาตรวัดส่ิงปฏิกูลท่ีอยู่ 

ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
             - มีช่องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดประจ ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล เช่น ถังใส่น้ า 

ไม้กวาด และน้ ายาฆ่าเช้ือ 
             - บนตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนส่ิงปฏิกูล”  

โดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกยานพาหนะ 
               * ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงช่ือของ 

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้านของตัวถัง  
ท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูล โดยอยู่ในต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

               * ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากราชการ  
ส่วนท้องถิ่นภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ให้แสดงช่ือของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยตัวหนังสือ
ขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ด้านข้างท้ังสองด้านของตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูล พร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ 
ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีได้รับมอบหมาย โดยอยู่ในต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 



 
 

 

               * ในกรณีท่ีการขนส่ิงปฏิกูลด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ให้แสดงรหัสหรือหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตพร้อมด้วยข้อความระบุช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ของนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรือเจ้าของกิจการด้วยตัวหนังสือขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ท่ี
ด้านข้างท้ังสองด้านของตัวถังท่ีใช้บรรจุส่ิงปฏิกูล ในต าแหน่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถมองเห็นไ ด้ชัดเจน 
โดยตัวอักษรต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร ในกรณีท่ีได้รับใบอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น  
หลายแห่ง ให้แสดงเฉพาะหมายเลขทะเบียนใบอนุญาตฉบับแรก และให้เก็บส าเนาหลักฐานใบอนุญาต                         
ฉบับอื่นไว้ในยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลเพื่อการตรวจสอบ 
         6.1.2 การขนส่ิงปฏิกูล  
                 - จัดให้มียานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นท่ีมีจ านวนเพียงพอกับ 
การให้บริการ                                

             - ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยต้องมีมาตรการปูองกันกล่ินใน
ขณะท่ีท าการสูบส่ิงปฏิกูล เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ท่ีพักอาศัยในอาคารหรือสถานท่ีใกล้เคียงจนเป็นเหตุร าคาญ 

             - ท าความสะอาดท่อส าหรับใช้สูบส่ิงปฏิกูลหลังจากสูบส่ิงปฏิกู ลเสร็จแล้วโดย 
การสูบน้ าสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายสูบ และท าความสะอาดท่อหรือสายสูบด้านนอกท่ีสัมผัส  
ส่ิงปฏิกูลด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ           

             - ในกรณีท่ีมีส่ิงปฏิกูลตกหล่นหรือรั่วไหล ให้ท าลายเช้ือโรคด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือแล้ว 
ท าความสะอาดด้วยน้ า               

             - จัดให้มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและมีสภาพพร้อมใช้งาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
และตรวจตราควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าว รวมท้ังจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นไว้ประจ ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล  

             - ต้องท าความสะอาดยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลหลังจากท่ีออกปฏิบัติงานอย่างน้อยวัน
ละหนึ่ งครั้ ง น้ าเสียท่ีเกิดจากการท าความสะอาดต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดหรือก าจัดน้ าเสีย หรือบ่อซึ ม  
โดยบ่อซึมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ า คู คลอง หรือแหล่งน้ าธรรมชาติไม่น้อยกว่าสิบเมตร 

             - ต้องจัดให้มีสถานท่ีเฉพาะท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียงพอส าหรับจอดเก็บยานพาหนะขนส่ิงปฏิกูล                    
                                      - ห้ามน ายานพาหนะขนส่ิงปฏิกูลไปใช้ในกิจกรรมอื่น และห้ามน าส่ิงปฏิกูลไปท้ิงในท่ีสาธารณะ 
     6.1.3 ผู้ปฏิบัติงาน 
              - ต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล   
              - มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 

           - ต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูก และสวมรองเท้าพื้นยางหุ้ม
แข้ง รวมท้ังต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
   6.2 จัดท าเอกสารก าหนดมาตรฐานวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติในการสูบ ขน ส่ิงปฏิกูล 
   6.3 จัดท าข้อมูลส่ิงปฏิกูลท่ีสูบได้รายวัน 
   6.4 จัดท าเอกสารก ากับการขนส่ิงปฏิกูล 
 
 
 
 
 



 
 

 

  7. การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  การด าเนินการให้บริการก าจัดส่ิงปฏิกูล ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการ  
ส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2561 และข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้  
  7.1 กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ.2561  

      7.1.1 การด าเนินการก าจัด  
                 - ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และต้องมีประเภท 
ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนและวิธีการระบายน้ าท้ิงท่ีได้มาตรฐาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
                       - ควบคุม ก ากับ การด าเนินการการเดินระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                       - มีแผนงานและงบประมาณการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบให้อยู่ในสภาพ 
ใช้งานได้ดี                               
                      - มีการเฝูาระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการด าเนินการก าจัดท่ีไม่ได้มาตรฐาน เช่น 
ปัญหาเรื่องกล่ินเหม็น ฝุุนละออง น้ าเสีย อันเป็นการปูองกันผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
            7.1.2 ผู้ปฏิบัติงาน 
                     - ต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการส่ิงปฏิกูล   
                 - มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
                                   - ต้องสวมเส้ือผ้ามิดชิด ถุงมือยางหนา ผ้าปิดปากปิดจมูก และสวมรองเท้า 
พื้นยางหุ้มแข้ง รวมท้ังต้องท าความสะอาดถุงมือยางหนาและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน 
                               - มีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือปูองกัน
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
       7.2 จัดท าเอกสารก าหนดมาตรฐานวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติในการก าจัดส่ิงปฏิกูล 
        7.3 จัดท าข้อมูลส่ิงปฏิกูลท่ีก าจัดได้รายวัน 
        7.4 จัดท าเอกสารก ากับการขนส่ิงปฏิกูล 
 
 6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
   8. เฝ้าระวังการปนเปื้อนจากน้ าทิ้งและกากตะกอน  

การก าจัดส่ิงปฏิกูลไม่ว่าจะใช้วิธีการใดจะต้องมีการตรวจเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการก าจัด 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ าท้ิงและกากตะกอนส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ท้ังนี้  
น้ าท้ิงและกากตะกอนต้องมีปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coli) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ และน้ าท้ิงท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อมต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 

ประเภท ไข่หนอนพยาธิ แบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coli)  

1. น้ าท้ิง  น้อยกว่า 1 ฟอง ต่อ ลิตร น้อยกว่า 1,000 MPN (Most Probable Number) ต่อ 
100 มิลลิลิตร 

2. กากตะกอน น้อยกว่า 1 ฟอง ต่อ กรัม 
(น้ าหนักแห้ง) 

น้อยกว่า 1,000 MPN (Most Probable Number) 
ต่อกรัม (น้ าหนักแห้ง) 

  



 
 

 

9. วิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
  วิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดส่ิงปฏิกูลและสภาพปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินการ 
  10. พัฒนาการด าเนินงาน 
        พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัด
ส่ิงปฏิกูล 

 
7.ค านิยาม 

สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือส่ิงอื่นใดท่ีปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ (ข้อ 2 
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. 2561)  

กากตะกอน หมายถึง ส่วนท่ีเป็นของแข็งซึ่งเหลือจากการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

การจัดการสิ่งปฏิกูล  หมายถึง กระบวนการด าเนินการต้ังแต่ระบบการรองรับ การเก็บ การขน  
และการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

ถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล หมายถึง ถังหรือบ่อท่ีมีลักษณะมิดชิด น้ าซึมผ่านไม่ได้ เพื่อใช้เป็นท่ีรองรับ 
ส่ิงปฏิกูลจากส้วมก่อนการขนหรือการก าจัดส่ิงปฏิกูล 

การขนสิ่งปฏิกูล หมายถึง การด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลจากส้วมแล้วน าไปยังสถานท่ีก าจัดส่ิงปฏิกูล 

ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูลแบบติดกับที่ หมายถึง การด าเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลจากส้วม
และส่ิงปฏิกูลจากระบบท่อของแต่ละอาคารให้ปราศจากพิษภัยจากการก่อให้เกิดโรค สภาพอันน่ารังเกียจ  
และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วย   

ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล หมายถึง การด าเนินการปรับปรุงหรือแปรสภาพส่ิงปฏิกูลท้ังท่ีสูบจากส้วมและส่ิง
ปฏิกูลจากระบบท่อของอาคารหลายแห่งให้ปราศจากพิษภัยจากการก่อให้เกิดโรค สภาพอันน่ารังเกียจ  
และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วย ท้ังนี้ให้หมายรวมถึงระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลแบบติดกับท่ีและระบบบ าบั ด 
น้ าเสียท่ีรับส่ิงปฏิกูลบ าบัดด้วย 

8.แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

8.1 แบบเอกสารก ากับการขนส่ิงปฏิกูล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
ประเด็นงานท่ี 3.1 การจัดการส้วมสาธารณะ รหัสการรับรอง EHA : 3001 ให้มีผลการด าเนินงานตามเงื่อนไข
ตารางท่ี 1 ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการส้วมสาธารณะ 
 

ผ่าน 
มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1 -10 มีคะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป            
และมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของขั้นตอนล าดับท่ี 1 -10 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนของกระบวนการจัดการส้วมสาธารณะ 
 ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความ “ด าเนินการ” หรือ “ไม่ด าเนินการ” ในช่อง “ผลการ
ประเมิน” และระบุคะแนนท่ีได้ ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ีปรากฏ 
กรณี “ไม่ด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “ 0 ” 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1  

 
 
 

 
 ด าเนินการ  
 
 ไม่ด าเนินการ 

5 
 

 เอกสารค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
หรือหนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานคุณภาพงานและ
คณะท างาน  
 
 

ระยะด าเนินการ 
2  

 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

10  ฐานข้อมูลการจัดการส้วม
สาธารณะทั้งหมดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อปท.และที่ไม่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อปท. 
 
 
 

3  
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

5  เอกสารสรุปผลที่แสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมในการพัฒนาส้วม
สาธารณะตามมาตรฐาน HAS  
 
 
 

รหัสการรับรอง EHA : 3001 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการจัดการ 
ส้วมสาธารณะ 

ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ 

ในการพัฒนาส้วมสาธารณะ 



 
 

 

4  
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

5  เอกสารแนวทางการพัฒนาส้วม   
สาธารณะ 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15  1. เอกสารการด าเนินงาน
ปรับปรุง/พัฒนาส้วมสาธารณะ 
(5 คะแนน) 
2. ภาพถ่ายการปรับปรุงส้วม
สาธารณะก่อน-หลัง (5 คะแนน) 
3. เอกสาร/หลักฐานของ
พนักงานท าความสะอาด (5 
คะแนน) 
  

6  
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

10  เอกสาร/หลักฐานการขอรับการ
ประเมินและรับรองมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 

 
เสนอแนวทาง 

การพัฒนาส้วมสาธารณะ 

ผ่าน 

 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาส้วมสาธารณะ 

ส้วมสาธารณะใน 
ความรับผิดชอบของ อปท. 

ส้วมสาธารณะที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อปท. 

ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง
ส้วมฯตามมาตรฐาน HAS 
 

ประสานความร่วมมือให้
เจ้าของส้วมสาธารณะ  

แก้ไข/ปรับปรุง ไม่แก้ไข/ปรับปรุง 

เจ้าของส้วม
ด าเนินการ

แก้ไข/ปรับปรุง 

ให้ค าแนะน า
ด้านวิชาการ 

เจ้าของพิจารณาปรังปรุง
ส้วมฯตามมาตรฐาน HAS 

การขอรับการประเมิน  
และรับรองมาตรฐาน 

ส้วมสาธารณะ 

 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
7  

 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

5  แผนงานและรายงานผลการ
ติดตาม ก ากับการจัดการส้วม
สาธารณะ 

8  
 
 
 

 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

10  แผนการ/เอกสารด าเนินการการ
พัฒนาผู้ที่เก่ียวข้อง 

9   ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

20  รายงานผลตรวจการปนเปื้อนเชื้อ
แบคทีเรีย บนพื้นผิวสัมผัสในส้วม
สาธารณะ ปีละ 1 คร้ัง และเมื่อ
ตรวจพบมีการปรับปรุงวิธีการท า
ความสะอาดการฆ่าเชื้อ และเพิ่ม
ความถี่การท าความสะอาดมาก
ขึ้น 

10.   ด าเนินการ   
 ไม่ด าเนินการ  

  
  
 

 

5  เอกสารผลการประเมินผลการ
ด าเนินงานจัดการส้วมสาธารณะ
ตามมาตรฐาน HAS ประจ าปี 

11.   ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

10  แผน/แนวทางการจัดการส้วม
สาธารณะ 

รวมคะแนน 100   

เฝูาระวังด้านความสะอาดส้วมสาธารณะ 

พัฒนาการด าเนินงาน 

วิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการจัดการ 
ส้วมสาธารณะ 

ติดตาม ควบคุม ก ากับ การจัดการส้วมสาธารณะ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 



 
 

 

องค์ประกอบท่ี 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

การผ่านระดับพื้นฐาน ผลลัพธ์การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะท้ังหมดในพื้นท่ีรับผิดชอบและ
ไม่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผ่านมาตรฐาน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

การผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง ผลลัพธ์การด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะท้ังหมดในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผ่านมาตรฐาน HAS และมีการเฝูาระวัง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ค าชี้แจง : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด และระบุคะแนนในช่อง 
“คะแนนท่ีได้ (C)” 

ประเดน็การวัดผล 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C)  

1. องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะทั้งหมดในความรับผิดชอบ                  
มีผลส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐาน  HAS 
 
          จ านวนส้วมสาธารณะท้ังหมดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ (A) ……………………..แห่ง   
 จ านวนส้วมสาธารณะท่ีผา่นมาตรฐาน HAS (B)            …………………....แห่ง  

  คิดเปน็คะแนน  (
    

 
) = ……………………..คะแนน  

 

50  

2. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะทั้งหมดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ             
มีผลส้วมสาธารณะผ่านมาตรฐาน HAS ตั้งแต่รอ้ยละ 25 ของจ านวนประเภท (setting)   

20    

3. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทเีรียบนพื้นผิวสัมผัส ในส้วม
สาธารณะทุกประเภท (setting)ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

20  

4. ผลการตรวจการปนเปื้อนเชือ้แบคทีเรีย ไมพ่บเชือ้ ในส้วมสาธารณะที่อยู่ในความรับผดิชอบของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  

 จ านวนประเภท (setting) ส้วมสาธารณะท้ังหมดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (A)  ....….. ประเภท 
(setting) 
 จ านวนประเภท (setting) ส้วมสาธารณะท่ีมีผลการตรวจไม่พบการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรีย(B) ........ประเภท 
(setting)        

  คิดเปน็คะแนน  (
    

 
) = ……………………..คะแนน  

 

 

10  

รวมคะแนน 100  

 
 
 



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
ประเด็นงานท่ี 3.2 การจัดการส่ิงปฏิกูล รหัสการรับรอง EHA : 3002 ให้มีผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขตารางท่ี 
1 ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการปฏิกูล 
 

ผ่าน 
มีการด าเนินงานตามแผนภูมิการท างานต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1 -10 มีคะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป            
และมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของขั้นตอนล าดับท่ี 1 -10 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนของกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูล 
 ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความ “ด าเนินการ” หรือ “ไม่ด าเนินการ” ในช่อง “ผลการ
ประเมิน” และระบุคะแนนท่ีได้ ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ีปรากฏ 
กรณี “ไม่ด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “ 0 ” 

ขั้นตอน
ท่ี 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1  

 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

5  เอกสารค าสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบหรือหนังสือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
คุณภาพงานและ
คณะท างาน 
 

ระยะด าเนินการ 
2  

 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

10  1. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที ่ 
( 5 คะแนน) 
2. ปริมาณสิง่ปฏิกูลที่
เกิดขึ้น ( 2 คะแนน) 
3. การให้บริการเก็บ ขน 
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ในปัจจุบัน (3 คะแนน) 

3  
 
 
 
 
  
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

5  เอกสาร/รายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการจัดการ
สิ่งปฏิกูลในพื้นที่/ปัญหา
อุปสรรค/ความพร้อม 
และความเป็นไปได้ในการ
จัดบริการสูบ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 

รหัสการรับรอง EHA : 3002 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.  

 ประเมินความพร้อม และความเป็นไปได้ 
ในการจัดบริการสูบ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  



 
 

 

ขั้นตอน
ท่ี 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

5  รายงาน/เอกสารแสดง
ข้อสรุปการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในการเลือก
รูปแบบการจัดการ 
สิ่งปฏิกูล 

 

5 
 
 
 

 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

5  ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน และ
ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการสูบ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 
 

6  
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

15  - เอกสารก าหนด
มาตรฐานวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
การสูบ ขน สิ่งปฏิกูล 
- แบบเอกสารก ากับการ
ขนสิ่งปฏิกูล 

7  
 
 
 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

15  - เอกสารก าหนด
มาตรฐานวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล 
- แบบเอกสารก ากับการ
ขนสิ่งปฏิกูล 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
8 

 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

20  รายงานผลการตรวจ 
ไข่หนอนพยาธิและ
แบคทีเรียอีโคไล 
(Escherichia Coli)  
ในน้ าทิ้งและกากตะกอนที่
ผ่านระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 

เสนอ
ผู้บริหาร 

ด าเนิน 
การเอง 

มอบให้
บุคคล

ใด
ด าเนิน 
การ
แทน 

อนุญาต
ให้บคุคล
ใดด าเนิน 
การเป็น
ธุรกิจ 

ด าเนิน 
การร่วมกับ
หน่วยงาน
ของรัฐหรือ
อปท. อ่ืน 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ
,jvo6,y9

การสูบ ขน สิ่งปฏิกูล 

การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

เฝูาระวังการปนเปื้อนจากน้ าทิ้ง 
และกากตะกอน 

ก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการสูบ ขน 

หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ออกข้อ 
บัญญัติ
ท้องถิ่น 



 
 

 

ขั้นตอน
ท่ี 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

9 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

10  - รายงานผลการ
ด าเนินงาน และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ
สูบ ขน หรือก าจัด 
สิ่งปฏิกูล (5 คะแนน) 
- รายงานผลการวิเคราะห์
และประเมินผล
กระบวนการจัดบริการสูบ 
ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล  
(5 คะแนน) 

10. 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ด าเนินการ 

10  รายงานผลการด าเนินงาน
รายปี และปัญหาอุปสรรค
ในกระบวนการจัดบริการ
สูบ ขน หรือก าจัด 
สิ่งปฏิกูล 

รวมคะแนน 100   
 

องค์ประกอบท่ี 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีได้ (C) ให้เป็นไปตามคะแนนผลการด าเนินงานท่ีท าได้จริง 
ค าชี้แจง : พิจารณาผลการด าเนินงานการจัดการส่ิงปฏิกูล ในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามประเด็นการวัดท่ีก าหนด พร้อมระบุคะแนน ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” 
กรณี  1. “มีผลการด าเนินงานเป็นจริง” ตามหลักฐานท่ีปรากฏ จะได้คะแนนเต็ม 

2. “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “ 0 ” 
3. กรณีมีประเด็นใดเพิ่มเติม สามารถระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ” 

ประเด็นการวัด หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หมายเหตุ 

1. การสูบและขน : มีบริการรถสูบ 
สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะและ
ครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เอกสาร/รายงานแสดงผลการ
ให้บริการสูบและขนส่ิงปฏิกูล 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20   

2. การก าจัด : มีระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ถูกหลักสุขาภิบาล และมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  

มีและใช้งาน ควบคุม ดูแล 
ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ    

25 

 

 

 

 
 

ประเมินผลกระบวนการจัดบริการสูบ ขน  
หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 

พัฒนาการด าเนินงาน 



 
 

 

ประเด็นการวัด หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หมายเหตุ 

3. การเฝ้าระวังการปนเปื้อนจากน้ าทิ้ง
และกากตะกอนที่ผ่านระบบก าจัด 
สิ่งปฏิกูล  
 

3.1 มีหลักฐานการส่งตรวจ 
ไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรีย 
อีโคไล (Escherichia Coli)  
ในน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่าน
ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล 

15   

3.2 มีรายงานผลการตรวจ 
ไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรีย 
อีโคไล (Escherichia Coli)  
ในน้ าท้ิงและกากตะกอนท่ีผ่าน
ระบบก าจัดส่ิงปฏิกูล    
ผ่านเกณฑ์ปริมาณท่ีก าหนดตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 

30   

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการใช้
ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการก าจัด
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

เอกสารข้อมูลสถานท่ีและ
ปริมาณการน ากากตะกอน/ 
น้ าท้ิงหลังการก าจัดส่ิงปฏิกูล
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลไปใช้
ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ย 

10   

รวมคะแนน 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


