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Service Profile
หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลกันตัง
หน่วยงาน งานระบบกาจัดของเสีย (บ่อบาบัดนาเสียและการจัดการขยะ)
1. บริบท ( Context)
ระบบบาบัดนาเสียโรงพยาบาลกันตังเป็นแบบบ่อเติมอากาศ(บ่อผึ่ง) น้้าทิ้งจากหน่วยงานต่างๆจะไหล
ลงสู่ท่อรวมน้้าเสียแล้วไหลสู่บ่อพักน้้าเสีย สูบน้้าเสียไปยังบ่อผึ่งที่ 1ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งมีเครื่องเติมอากาศ
จากนั้น น้้าเสียไหลไปยังบ่อผึ่งที่ 2 แล้วไหลไปยังบ่อเล็กซึ่งเป็นบ่อเติมคลอรีนก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน มี
ผู้ดูแลระบบปฏิบัติงานประจ้า 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช้านาญงาน(วุฒิการศึกษาปริญญาตรีอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย)1คน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน มีการขึ้นเวรในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ 1คน กรณีมีคนลามีเจ้าหน้าที่งานสวนปฏิบัติงานแทนซึ่งผ่านการอบรมงานIC และงานบ่อบ้าบัดน้้าเสีย
ปริมาณงานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย ปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู่ระบบเฉลี่ยวันละ 35 ลูกบาศก์เมตร
ระบบกาจั ด ขยะ ผู้ ป ฏิ บั ติ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานการจัด การขยะรับ ผิ ดชอบร่ว มกั บ งานบ่ อบ้ าบั ดน้้ าเสี ย
กระบวนการท้างานเริ่มจากทุกหน่วยงานมีการคัดแยกขยะตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล
ก. หน้าที่และเป้าหมาย
มีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีประสิทธิภาพ น้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดมีค่ามาตรฐานตามที่หน่วยราชการ
ก้าหนด มีกระบวนการในการก้าจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายอย่างเหมาะสม เอื้อต่อการส่งเสริมสุขและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ข. ขอบเขตการบริการ (Scope of service)
1. ให้บริการก้าจัดขยะในโรงพยาบาล
- ขยะทั่วไปมีหน่วยงานเทศบาลอ้าเภอกันตังรับไปก้าจัดโดยวิธีฝังกลบที่ ต.คลองชี้ล้อมห่างจาก
รพ.ประมาณ10 กิโลเมตร
- ขยะติดเชื้อก้าจัดโดยการจ้างบริษัทการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคใต้ (2009) ซึง่ ตัง้ อยู่ อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี ระยะทาโดยประมาณ263 กิโลเมตร จากรพ.กันตังง่ายต่อสอบตรวจซึ่งมี สคร.12จ.ยะลา เข้า
ไปตรวจสอบและรายงานผลส่งมาให้ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
- ขยะอันตรายน้าไปเก็บในถังด้า (safety tank) ซึ่งประยุกต์ใช้ขึ้นมาใหม่เนื่องจากก่อนหน้านี้มี
ปัญหาเรื่องน้้าซึมเข้าไปให้บ่อเก็บขยะอันตราย
- ขยะรีไซเคิล ขายให้กับบริษัทวงศ์พานิช
- ขยะเศษอาหารน้าไปเลี้ยงสุกรซึ่งการประกอบอาหารในรพ.ให้เอกชนเข้ามาประมูล
2. ให้บริการบ้าบัดน้้าเสียจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล
ค. ความต้องการของผู้รับผลงานสาคัญ
น้้าทิ้งจากบ่อบ้าบัดน้้าเสียเมื่อปล่อยออกไปสู่ชุมชนต้องปลอดภัย มีจัดการในการก้าจัดขยะติดเชื้อ
และขยะอันตรายอย่างเหมาะสมร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ ด้าเนินการพิทักษ์ปกป้องและปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม
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ลูกค้าภายใน
ฝ่าย/หน่วยงาน
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน
งาน IC
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ รพ.กันตัง
ลูกค้าภายนอก
ฝ่าย/หน่วยงาน
เทศบาลอ้าเภอกันตัง
บ.เอกชน siamgreentech
engineering co.,ltd

ความต้องการของผู้รับผลงาน
การประสานงานที่ชัดเจน ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
มีการทบทวนและปรับแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
บริบทของหน่วยงาน
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงต่อเวลา
ไม่มีขยะตกค้าง
ความต้องการของผู้รับผลงาน
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน,ยาม
มีสิ่งอ้านวยความสะดวกเช่นแสงสว่างบริเวณเก็บขยะในช่วงเช้ามืด
ได้รับการประสานงานที่ชัดเจน และตรงต่อเวลา

ความต้องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ
หน่วยงานที่ต้องการประสานงาน
ความต้องการการประสานงาน
งานการเงิน
โทรศัพท์สอบถามการเบิก-จ่ายเงิน
ง. ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
งานบ้าบัดน้้าเสียได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และกระบวนการในการก้าจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายอย่างเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน.
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงที่สาคัญ
ความท้าทาย
1. ไม่เกิดอันตรายจากการท้างาน
2. มีผู้ดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียและการจัดการขยะปฏิบัติงานประจ้าเพียง 1 มีการก้าหนด
ตารางการปฏิบัติงานขึ้น การท้างานจะเป็นระบบ
3. คุณภาพน้้าทิ้งต้องผ่านมาตรฐานทุกพารามิเตอร์
ความเสี่ยงที่ส้าคัญ
1. ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการท้างาน
2. ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการท้างาน
3. มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวหากมีการหยุดงานกะทันหันโดยไม่มีการบอกเพื่อนร่วมงาน
อาจท้างานให้งานมีปัญหาได้
4. บริษัทเอกชนที่มารับขยะมีเพียงบริษัทเดียวหากมีปัญหาด้านพาหนะท้าให้การมารับขยะ
เกิดล่าช้า
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5. ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อสารเคมี (คลอรีน)
6. คุณภาพน้้าไม่ผ่านมาตรฐาน
ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร(คน เทคโนโลยี เครื่องมือ)
ปริมาณงาน
1.งานสวนและสนาม
- ตัดหญ้า ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ่อบ้าบัดน้้าเสียเป็นประจ้า
- ตัดไขมัน บ่อดักไขมันทุกวันศุกร์
2. งานระบบบาบัดนาเสีย
- วัดค่า เป็นประจ้าทุกวัน
- วัดค่าคลอรีนเป็นประจ้าทุกวัน
- วัดค่าออกซิเจนในน้้า เป็นประจ้าทุกวัน
- ส่งตรวจคุณภาพน้้าประปา/น้้าดื่ม (2 ครั้ง/ปี)
- ส่งตรวจคุณภาพน้้าทิ้ง 3 ครั้ง/ปี
- ตักวัชพืชในบ่อบ้าบัด เป็นประจ้าทุกวัน
4.งานกาจัดขยะ
- จัดเก็บขยะติดเชื้อ ทุกวัน
- จัดเก็บขยะทั่วไป ทุกวัน
- ท้าความสะอาดที่พักขยะ รถขนขยะติดเชื้อ /ถังขยะ (3 ครั้ง/สัปดาห์)

ปริมาณงาน
ปริมาณขยะทั่วไป
ปริมาณขยะติดเชื้อ
ปริมาณขยะรีไซเคิล

ปี 2556
46,811
9,865
9494.9

ปี 2557
33,065
9,644
9,773

ปี 2558
34,741
10,543
6,382.5

ปี 2559
29,998
13,407
6,998

 ด้านบุคลากร : จ้านวนบุคลากรในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม3 คน ต้าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 คน
ต้าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัช(ป.ตรี เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1คน ลูกจ้างชั่วคราวต้าแหน่ง
เกษตรพืน้ ฐาน 1 คน ปฏิบัติงานในเวลาราชการทุกคน ส่วนนอกเวลาราชการปฏิบัติงานเวรเช้าสัปดาห์
ละ 1 คนนอกจากนี้จะมีพนักงานสวนที่ผ่านการอบรม ICและผ่านการอบรมการดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสีย
มาช่วยในวันหยุดและวันลา
 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ : มีเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง , ชุดทดสอบน้้าประจ้าวันและอุปกรณ์
ป้องกันตนเองอย่างครบถ้าน
 ด้านเทคโนโลยี : ภายในทีมงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานได้ดี
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ฉ. ศักยภาพและข้อจ้ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน(คน เครื่องมือ เทคโนโลยี)
ด้าน
ศักยภาพ
ข้อจากัด
ผู้ปฏิบัติงาน - มีผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอีกทีหนึ่งหากมี - ทั้ง 2ระบบมีผู้ดูแลเพียงคนเดียว
ปัญหาสามารถปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ได้
- ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
ดีท้าให้การขอความร่วมมือเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น
-ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ในการท้างาน
เป็นลูกจ้างมาก่อนท้าให้มีความรับผิดชอบต่อ
งานสูง
เครื่องมือ - ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1
- หากเกิดเหตุขัดข้องต้องรอช่างจาก
- เครื่องเติมคลอรีนอัตโนมัติ1 ตัว
ภายนอกมาแก้ไขท้าให้เกิดการล่าช้า
- มีจุดพักขยะ 2จุด
- มีห้องเก็บขยะติดเชื้อ
- มีห้องเก็บขยะทั่วไป
- มีห้องท้างานเป็นสัดส่วน
- มีห้องน้้าแยกเป็นสัดส่วน
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แผนภูมิกระบวนการทางาน (รวมทั้งความเสี่ยงและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน)
กระบวนการของหน่วยงาน (Top down flow chart)
ระบบบาบัดนาเสีย
กระบวนการงานหลัก
1.น้้าเสียจากทุกจุด

2. บ่อรวมน้้าเสีย

3. การบ้าบัดน้้าเสียบ่อผึ่งที่ 1

4. การบ้าบัดน้้าเสียบ่อผึ่งที่ 2

5. บ่อเติมคลอรี นบ่อที่ 3

6. ปล่อยน ้ำออกจำกระบบบ่อบำบัด

-

กระบวนการงานย่อย
วางระบบเส้นทางน้้าไหล
ตรวจสอบท่อส่งน้้าเสีย
ตักไขมันในบ่อดักไขมัน
ตรวจสอบบ่อรับน้้าทิ้ง
ตรวจสอบการท้างานของตู้ควบคุม
เก็บขยะออกจากตะแกรงดักขยะ
สูบน้้าเสียของบ่อโดยระบบอัตโนมัติ

- ตักสาหร่ายออกจากบ่อ
- เติมอากาศโดยใช้ใบพัดตีน้า
- ก้าจัดวัชพืชรอบๆบ่อ
- ตักสาหร่ายออกจากบ่อ
- ก้าจัดวัชพืชรอบๆบ่อ
-

เตรียมสารละลายคลอรีน
ตักสาหร่ายออกจากบ่อ
ก้าจัดวัชพืชรอบๆบ่อ
เก็บตัวอย่างน้้าเพื่อตรวจหาค่า ออกซิเจน,ค่า
คลอรีน,ค่า pH.

- เก็บตัวอย่างน้้าส่งตรวจวิเคราะห์ 3เดือนครั้ง
- หาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาค่าน้้าเกิน
มาตรฐาน
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ระบบบาบัดนาเสีย
กระบวนการ
น้้าเสียจากทุกจุด

ความเสี่ยงที่พบ/หรืออาจเกิด

- น้้าเสียไม่ลงระบบบ่อบ้าบัด
- ท่อน้้าทิ้งมีรอยรั่ว
- พนักงานท้าความสะอาดผู้ป่วยทิ้ง
ขยะลงในโถส้วม
บ่อรวมน้้าเสีย
- มีเศษขยะลงในบ่อ เช่นหลอด
กาแฟ,ผ้าอนามัย,ช้อนพลาสติก
- สารเคมีเข้าในระบบ
การบ้าบัดน้้าเสียบ่อผึ่ง - มีตะไคร้น้ามากเกินไปท้าให้
ที่ 1
ปริมาณแสงแดดส่องไม่ถึงน้้า
การบ้าบัดน้้าเสียบ่อผึ่ง - เครื่องสูบน้้าช้ารุด
ที่ 2
- อุบัติเหตุจากการท้างาน
- ไฟฟ้าดับ
บ่อเติมคลอรีนบ่อที่ 3 - คลอรีนน้้าหมด
- ปั๊มคลอรีนเสีย
- เจ้าหน้าที่ได้รับสารเคมี
ปล่อยน้้าออกจาก
ระบบบ่อบ้าบัด

แนวทางป้องกัน
- วางระบบท่อน้้าเสียและน้้าสาธารณะ,น้้า
ธรรมชาติออกจากกันอย่างชัดเจน
- มีการท้า ENV. น้าปัญหาที่เกี่ยวกับบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียมาปรับปรุงแก้ไข
- ให้ความรู้กับพนักงานท้าความสะอาด
-ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
-ก้าหนดแนวทางการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์

-จัดเตรียมคลอรีนน้้า 10 % ให้เพียงพอ
-ก้าหนดปริมาณคงคลัง
-ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สารเคมี
-จัดซื้อคลอรีนแห้งส้ารอง
- น้้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
-ให้ความรู้แม่บ้านพนักงานท้าความสะอาด
- น้้ายาทดสอบคุณภาพน้้าประจ้าวัน -ตรวจวิเคราะห์ผลน้้าประจ้าวันหากมี
หมด
ปัญหาให้แจ้งผู้ควบคุม
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กระบวนการของหน่วยงาน (Top down flow chart)
การจัดการขยะ
กระบวนการงานหลัก
กระบวนการงานย่อย
- เตรียมอุปกรณ์ในการก้าจัดขยะ ถุงขยะ,รถเข็นขยะ ชุดปฏิบัติงาน
- เตรียมผู้ปฏิบัติงานโดยการให้ความรู้เจ้าหน้าที่และพนักงานท้าความ
1.การเตรียม
สะอาด
- ก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
- ก้าหนดสีของถุงและสีของถังขยะให้ถูกต้องกับขยะที่ใส่
- จัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูก
- ก้าหนดเวลาในการจัดเก็บขยะตามหน่วยงาน
2. จัดเก็บขยะตามหน่วยงาน
- ตรวจสภาพถังขยะ การท้าความสะอาดถังขยะ
- ตรวจสอบการทิ้งขยะให้ถูกประเภทถูกสีถูกถัง
- ก้าหนดเส้นทางการขนขยะเป็นแบบ ONE WAY
- ก้าหนดเวลาในการปฏิบัติงาน
3. จัดเก็บขยะ
- เก็บขยะจากหน่วยงานไปไว้ที่โรงพักขยะ
- ล้าเลียงขยะโดยใช้รถเข็น
- การท้าความสะอาดรถเข็นขยะ
4. โรงพักขยะ

5. กำจัดขยะ

- จัดเก็บขยะให้ถูกประเภทเพื่อความสะดวกในการน้าไปก้าจัด
- ท้าความสะอาดถังขยะและพื้นห้อง
- ขยะทั่วไปชั่งน้้าหนักก่อนน้าไปเก็บที่เก็บขยะ เทศบาลน้าไปก้าจัด
ทุกเช้า
- ขยะอันตรายน้าไปเก็บในถังด้า (safety tank) บริเวณเดียวกับโรง
เก็บขยะ
- ขยะรีไซเคิลจัดท้าเป็นธนาคารขยะ พนักงานสวนเป็นรับผิดชอบแล้ว
มีบริษัทเอกชนมารับซื้อ
- ขยะติดเชื้อน้าไปรวบรวมที่เก็บขยะมีการชั่งน้้าหนักก่อนส่งไปก้าจัด
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4. 4 กระบวนการหรือระบบงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ
กระบวนการ

ความเสี่ยงที่พบ/
หรืออาจเกิด

การเตรียม

- ถังขยะช้ารุด -ท้าแผนงบประมาณประจ้าปี
ล้อถังช้ารุด -มีการตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ
ถุงขยะฉีกขาด- ให้ความรู้เจ้าหน้าที่และชี้ให้เห็นถึงอันตรายของเชื้อโรค
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ .ปรับปรุงโครงสร้างของที่พักมูลฝอยติดเชื้อฝอย ดังนี้
ปฏิบัติตาม
1.1 พื้น : ปูกระเบื้องเรียบ ง่ายต่อการท้าความสะอาด
แนวทางที่
1.2 ผนัง : กรุ ตาข่ายเหล็ก กรุมุ้งลวด ป้องกันสัตว์ แมลง
ก้าหนด
1.3 เพดาน : ตีฝ้าแผ่นเรียบให้มิดชิด
1.4 ห้องอาบน้้า:จัดท้าห้องอาบน้้า ส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอย
1.5 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า: จัดท้าห้อง และมีที่เก็บอุปกรณ์ป้องกัน ส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
1.6 อ่างล้างมือ : ติดตั้งอ่างล้างมือส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน ลงสู่ระบบบ้าบัดน้้า
เสียของโรงพยาบาล
2. มีการจัดเตรียมภาชนะ ส้าหรับรองรับมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะ
รองรับมูลฝอยอันตรายให้ได้ตามมาตรฐานกระทรวงอย่างเพียงพอ (โดย
บริษัทที่ท้าการรับเหมาก้าจัดมูลฝอยเป็นผู้จัดเตรียม)
4. ก้าหนดเส้นทางและเวลาเคลื่อนย้ายมูลฝอยที่แน่นอน
- 5. ก้าหนดให้มีการท้าความสะอาด รถขนส่งมูลฝอยทุกวันหลังจากเสร็จ
ภารกิจ
- มีการติดขยะผิด 1. ก้าหนดเส้นทางและเวลาเคลื่อนย้ายมูลฝอยที่แน่นอน
ประเภท
2. ก้าหนดให้มีการท้าความสะอาดถังขยะติดเชื้อ
- พนักงานท้า
3. จัดท้าแนวทางปฏิบัติ
ความสะอาด 4. ผู้รับผิดชอบได้รับการอบรมงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
ไม่ท้าตาม
โรงพยาบาล ในเรื่องวิธี ปฏิบตั ิการป้องกันการติดเชื้อและการ
แนวทางปฏิบัติ
แพร่กระจายเชื้อ การใช้เครื่องป้องกัน
5. มีการนิเทศก้ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวการ
จัดการมูลฝอย ให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อและการ
แพร่กระจายเชื้อ โดยงาน IC

จัดเก็บขยะตาม
หน่วยงาน

แนวทางป้องกัน
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กระบวนการ
จัดเก็บขยะ

ความเสี่ยงที่พบ/ แนวทางป้องกัน
หรืออาจเกิด

- ผู้ปฏิบัติงาน
หยุดงานกะทันหัน
- ก้าหนด
- ล้อถังขยะช้ารุด
เส้นทางการขน - ผู้ปฏิบัติงานมี
ขยะเป็นแบบ
อาการปวดเมื่อย
ONE WAY
จากการท้างาน
- ก้าหนดเวลาใน - ผู้ปฏิบัติติดเชื้อ
การปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติงาน
- เก็บขยะจาก
หน่วยงานไปไว้
ที่โรงพักขยะ
- ล้าเลียงขยะ
โดยรถเข็นขยะ
การท้าความ
สะอาดถังและรภ
เข็นขยะ

1. ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวการจัดการมูลฝอย อาบน้้า
เปลี่ยนเสื้อผ้าหลังเสร็จภารกิจทุกวัน
2. มีการนิเทศก้ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวการ
จัดการมูลฝอย ให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อและการ
แพร่กระจายเชื้อ โดยงาน IC
3. หลังเสร็จกิจกรรมของแต่ละรอบให้ท้าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน
อาบน้้าเปลี่ยนเสื้อผ้า
4. หลังเสร็จกิจกรรมของแต่ละวัน ล้างท้าความสะอาดบริเวณที่พักมูล
ฝอยติดเชื้อ

2.กระบวนการสาคัญ (Key Performance)
กระบวนการสาคัญ
สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process requirement)
(Process requirement)
งานบาบัดนาเสีย
1. ผู้ดูแลระบบปลอดภัย
ผู้ดูและระบบบ้าบัดน้้าเสียและ 1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุจาก
ระบบจัดการขยะมีความ
การท้างานเท่ากับ 0%
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. อัตราการติดเชื้อจากการ
ท้างานเท่ากับ 0%
3. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ้าปี ปีละ1 ครั้ง
2. ระบบการท้างาน
1. ระบบท้างานได้อย่างมี
1. จ้านวนอุบัติการณ์ ระบบหยุด
ประสิทธิภาพ ปัญหาได้รับ
ท้างานเกิน 24 ชม.
การแก้ไขอย่างทันท่วงที
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนว
2. ระบบท้างานได้อย่างมี
ทางการตรวจสอบ ดูแล
ประสิทธิภาพ ลดภาระการ
บ้ารุงรักษาตามแผนที่ก้าหนด
ท้างานของระบบ ลดการ
ไว้
ช้ารุดของระบบ
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3. น้้าทิ้งที่ผ่านมาตรฐาน กระบวนการ 1. เพื่อให้น้าทิ้งจากระบบบ้าบัด 1. คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบ
ในการก้าจัดขยะติดเชื้อและขยะ
น้้าเสียผ่านตามเกณฑ์
บ้าบัดน้้าเสียผ่านเกณฑ์
อันตรายอย่างเหมาะสม ไม่มี
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ผลกระทบต่อชุมชน.
2. เพือ่ ให้น้าเสียที่ปล่อยออกไปสู่ 2. จ้านวนข้อร้องเรียนเท่ากับ0
ชุมชนไม่มีผลกระทบต่อการ
คุณภาพชีวิต
3. อัตราการทิง้ ขยะถูกต้องไม่ต่้า
3. เพื่อให้ระบบการจัดการขยะ
กว่า 80%
ในหน่วยงานถูกต้อง
งานกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบการท้างาน
1. ระบบท้างานได้อย่างมี
ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชน
ประสิทธิภาพ ปัญหาได้รับ
การแก้ไขอย่างทันท่วงที
2. ระบบการท้าความสะอาดมี
ประสิทธิภาพ ลดลดการแพร่
เชื้อโรค
3.ตัวชีวัดผลการดาเนินงาน (Performance Indicator)
ตัวชีวัด
1. จ้านวนครั้งของอุบัติการณ์/ข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการมูล
ฝอย
2. จ้านวนข้อร้องเรียนจากชุมชน
3. ไม่พบอุบัติเหตุบุคลากรได้รับ
อันตรายจากขยะ

เป้าหมาย
≤ 5 ครั้ง/ปี
0
0

2556
2
0
0

ระดับที่ปฏิบัติได้
2557
2558
1
0
0

2559
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1.ค่าพารา มิเตอร์ของน้้าที่
ผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสีย
-pH
- SS
- สารขวนลอย
(Suspended Solids)
-TDS
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด
-BOD
-COD
- Oil and Grease
น้้ามันและไขมัน
-ซัลไฟด์ (Sulfide)
-ทีเคเอ็น (TKN)
-ตะกอนหนัก
(Settleable Solids)
-Total Coliform
-Fecal Coliform

3 ครั้ง/ปี

ครังที่ ครังที่
1
2
พ.ย. ก.พ.

ครังที่
3
มิ.ย.

ครังที่
1
ต.ค.

ครังที่ ครังที่
2
3
ก.พ. พ.ย.

ครังที่
1

ครังที่
2

23/1/2558 22/5/2558

ครังที่
3

ครังที่ ครังที่ ครังที่
1
2
3

24-ก.ย.58

24-ต.ค.58

24 มี.ค
59

มิ.ย.-59

24-

5-9
≤30mg/l

7.4
2.3

7.5
6

7.6
8

7.1
5

7.3
3.5

7.4
7

7.0
16

8.3
30

7.8
43

7.8
43

8.2
19

8
19

≤500mg/l

270

400

225

335

345

380

350

210

210

210

260

325

≤20mg/l
ไม่เกิน120
≤20mg/l

0.8
27
1.6

2.8
26
0

5.8
23
0

0.6
1.9
0.6

2.8
18
0

5.3
23
0.2

3.0
33
0.40

19
87
1.0

8.1
39
0.0

8.1
39
0

9.8
50
0.6

6.8
27
4.6

≤1.0mg/l
≤35mg/l
≤0.5mg/l

0
7.7
0

0.13
0
0.4
0
13
5.2
4.9
6.6
<0.05 <0.05 <0.05 <0.05

0
6.6
0

0.0
5.4
0.0

0.0
8.2
0.0

0.0
0
2.9
2.9
<0.05 <0.05

0.13
72
0.2

0
10
0

<1.8
<1.8

<1.8
<1.8

<1.8
<1.8

<1.8
<1.8

790
<1.8

<1.8
<1.8

<1.8
<1.8

≤5,000MPA <1.8
≤1,000MPA <1.8

<1.8
<1.8

<1.8
<1.8

79
<1.8

290
<1.8
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5.แผนพัฒนาต่อเนื่อง งานระบบบ้าบัดน้้าเสีย
จัดท้าแผนพัฒนาต่อเนื่องที่นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติซึ่งยึดถือเป็นงานประจ้าที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
แผนการพัฒนา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. แผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าทิ้งส่งตรวจห้องปฏิบัติการกรม
1. เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งได้มาตรฐาน
4 ครั้ง/ปี
อนามัย
2. เพื่อท้าความสะอาดคูระบายน้้าลดการอุดตัน
2. ล้างและลอกคระบายน้้ารอบอาคาร
1ครั้ง/ปี
งานระบบก้าจัดขยะ
จัดท้าแผนพัฒนาต่อเนื่องที่นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติซึ่งยึดถือเป็นงานประจ้าที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ ในปีงบประมาณ 2558 ดังนี้
แผนการพัฒนา
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
1. จัดซื้อจัดจ้างรถเข็นขยะในอาคาร
1. เพื่อลดการกระจายเชื้อและปฏิบัติตามแนวทาง
1 คัน
2. อบรมเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองและการ
ที่ถูกต้อง
จัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
2. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยจากเชื้อโรค
1ครั้ง/ปี

ระยะเวลา
ต.ค59-ก.ย.60
ต.ค59-ก.ย.60

ระยะเวลา
ด้าเนินการแล้วเสร็จ
มิถุนายน
ร่วมกับงาน IC

