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เกณฑ์การประเมินสถานทีท่ างานน่าอยู่ น่าท างาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต” 

ปรับใช้เฉพาะบริบทกรมอนามัย (ข้อมูล 7 ม.ค.2565) 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องผลการประเมิน ดังนี้ 
 “   ” ในช่องที่ผ่านการด าเนนิการ รวมคะแนนสรุปผล 
  

เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน รวม 5  
การสนับสนนุ
ขององค์กร 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน 
โดยก าหนดเปน็นโยบายเก่ียวกับเร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม และความสมดลุในชีวิต
การท างานมีการวางแผนและจดัสรร
งบประมาณ ส าหรับด าเนนิกิจกรรม 
พร้อมทั้งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
และปิดประกาศให้ผู้ปฏบิัติงานทุกคน
รับทราบ 

 มีนโยบายลงนามโดยผู้มีอ านาจสงูสุดของหน่วยงาน (0.25) 
 มีแผนงานหรือมีแผนการด าเนินกิจกรรม (0.25) 
 มีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนท างานทุกคน เชน่ สนบัสนุน
ให้เกิดกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมต่าง ๆ (0.25) 
 ผู้บริหารมีการติดตามตรวจสอบการด าเนนิงาน และแก้ไขเมื่อพบปัญหา 
(0.25) 

1  

วัฒนธรรมองค์กร 2. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อ
การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อมและความสมดลุในชวีิตการ
ท างาน  

 มีประกาศวัฒนธรรมองค์กรและมีการประชาสัมพันธ์  (0.25) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
วัฒนธรรมข้ึนอยู่กับการก าหนดของแต่ละองค์กร 
 
 มีการประเมินเจ้าหน้าที่ในองค์กรว่ารู้จักวัฒนธรรมองค์กร (โดยสุ่ม
สัมภาษณไ์ม่น้อยกว่า 5 คน) (0.25) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ตอบได้อย่างน้อย 3 ใน 5 คน หากเป็นค าย่อจะต้องสามารถอธิบาย
ความหมายค าย่อได้  

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

 
 มีแนวปฏิบัติที่ค านึงถึงสิทธ ิสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
เป็นหลัก (0.25) 
 มีการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นความพยายามของผู้บริหารในการสร้าง
วัฒนธรรมที่เสริมสร้างสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิต 
โดยการก าหนดพฤติกรรมที่คนในองค์กรคาดหวังที่จะยึดถือปฏบิัติร่วมกัน 
เช่น หลัก 3 อ ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย (0.25) 
 

ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน   
การติดต่อ 
สื่อสาร 

3. ก าหนดและเลือกใช้วิธีการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพในเร่ืองการส่งเสรมิ
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความ
สมดุลในชีวิตการท างานตามความเสี่ยง 
ทั้งนี้ควรเป็นกระบวนการสื่อสารแบบ 
2 ทาง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสว่นร่วมใน
การรับและให้ข้อมูลข่าวสาร ไมไ่ด้เป็น
ผู้รับข้อมูลอย่างเดียว 
 

 มีช่องทางการสื่อสาร เช่น ติดประกาศ เสียงตามสาย ระบบสารสนเทศ 
Facebook , Group Line และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง 
(0.4) 
 มีการสื่อสารข้อมูลทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
การสร้างความสุขในการท างาน (0.3) 
 เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ได้สื่อสาร (0.3) 

1  

การตรวจติดตาม
ทบทวน และ
ประเมินผล 

4. ตรวจติดตาม ทบทวน และ
ประเมินผลการด าเนนิงานดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
และความสมดุลในชีวิตการท างานใน
องค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ
ด าเนินการตามแผนและมีการ

 มีแผนการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน/กิจกรรม (0.3) 
 มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนด 
เช่น การประชุมคณะ/ทีมท างาน การใช้แบบส ารวจ (0.4) 
 มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนนิงานเพื่อจัดท าข้อเสนอใน
การพัฒนาและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ (0.3) 
 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

ตรวจสอบผลลัพธ์  
การมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติงาน 

5. ก าหนด/เปิดโอกาสให้ผู้ปฏบิตัิงานมี
ส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลใน
ชีวิตการท างานอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 

 เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม ในการให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบาย แผนงาน/เปา้หมาย 
(0.25)               
 มีช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ (0.25) 
 มีการพบปะหารือระหว่างผูบ้ริหาร และเจ้าหนา้ที่อย่างสม่ าเสมอ (0.25) 
 ก าหนดหรือเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (0.25) 
 

1  

ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”   
“เกณฑ์สะอาด” ประกอบด้วย 11 ข้อ รวม 10.85  
อาคารสถานที ่ 1. ก าหนดพื้นที่ใช้งานอยา่งชัดเจน โดย

แบ่งเป็นพืน้ที่เพื่อการปฏิบัตงิาน 
การจราจร ขนย้ายวสัดุ จัดเก็บวัสดุ/
สารเคม ีจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ พื้นที่
ส าหรับพักผ่อน พืน้ที่ส าหรับ
รับประทานอาหาร/ดื่มน้ าและพืน้ที่
อ่ืนๆ ที่จ าเปน็ พร้อมมีป้ายแสดง และ
มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส 

 มีแผนผังหรือแผนที่ของสถานที่ท างานที่เป็นสดัส่วนชัดเจน (0.25)  
 บริเวณโดยรอบหน่วยงานสะอาด เป็นระเบยีบเรียบร้อย และมีการ
ก าหนด เส้นทางเดินโดยรอบอย่างชัดเจน (0.25) 
 มีการก าหนดพื้นที่ปฏบิัติงาน ห้องประชุม ทางเดิน พืน้ที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์/สารเคมี หรือ พื้นที่ส าหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร เป็นสัดส่วน
เหมาะสม (0.25) 
 มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม และเป็นระเบียบ ไม่มีการวางสิง่ของ
กีดขวางบริเวณทางเดิน (0.25) 
 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ในแต่ละข้อย่อยหากมีจุดบกพร่อง 

1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 

0.90 - โต๊ะและตู้เหล็กบริเวรหน้าห้อง
ฟิตเนสชัน้ 2 วางกีดขวางบริเวณ
ทางเดิน  

 
- แนะน าให้เก็บโต๊ะเทเบิลเทนนสิ
บริเวณหน้าลิฟทช์ั้น 7 กรณีเล่น
เสร็จแล้ว เพื่อจะได้ไม่กีดขวาง
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

ทางเดิน 

 

2. ไม่แขวนวัสดุต่าง ๆ ตามเสาหรือ
ผนังของอาคาร เว้นแต่เปน็อุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อการเฝ้าระวัง ตรวจตราหรือใช้เพื่อ
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบริเวณ
นั้น และวัสดุอื่น ๆ ที่จ าเปน็ เชน่ 
นาฬิกาแขวนผนัง ปฏิทนิแขวนผนัง  

 เสา ผนัง เพดาน สะอาด ไม่มีคราบสกปรก (0.5) 
 เสา ผนัง เพดาน ไม่แขวนสิง่ของที่ไม่เก่ียวข้องและไม่จ าเปน็กับการ
ท างาน (0.5) 
 
แนวทางการพจิารณาเพิ่มเติม 
- อนุญาตให้มี นาฬิกา ปฏิทนิ ป้าย บอร์ด 1 จุด  
- รูปพระบรมฉายาลักษณ์ 1 จุด ตามหลักของส านักพระราชวัง 
- ห้ิงพระหรือโต๊ะหมู่บูชา ห้ามวางบนหลังตู้ หน่วยงานละ 1 จุด (กรณีที่
หน่วยงานมีหลายชั้นและชัน้นัน้มีหลายกลุ่มงาน  ให้มีชั้นละ 1 จุด 
ในแต่ละข้อย่อยหากมีจุดบกพร่อง 

1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 
 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

3. สภาพของหน้าต่าง ประตู ขัน้บันได 
ราวบันได อยู่ในสภาพดีและสะอาด 

 หน้าต่างและผา้ม่านอยู่ในสภาพดีไมช่ ารุด มีความสะอาด (0.3) 
 ประตู อยู่ในสภาพดไีม่ช ารุด มีความสะอาด (0.3) 
 ขั้นบันได ราวบนัไดต้องสะอาด และอยู่ในสภาพดี ไมช่ ารุด ไม่ลื่น (0.4) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ในแต่ละข้อย่อยหากมีจุดบกพร่อง 

1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 

1  

 4. อุปกรณ์และหลอดไฟตามที่ตา่ง ๆ 
ต้องอยู่ในสภาพดี และสะอาด 
 
 
 
 

 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี ใช้การได้ และมีความสะอาด (0.4) 
 หลอดไฟ ที่ครอบหลอดไฟ รางไฟ อยู่ในสภาพดี ใช้การได้ และมีความ
สะอาด (0.4) 
 มีแผนตารางก าหนดช่วงเวลาหรือรอบการท าความสะอาด (0.2) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ในแต่ละข้อย่อยหากมีจุดบกพร่อง 

1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 
 

1  

บริเวณพื้น 

 

5. พื้นอยู่ในระนาบเดียวกัน เรียบ ไม่
ลื่น ไม่ดดูซึมน้ า หากเป็นบริเวณต่าง
ระดับต้องมีสัญลักษณ์บอกความ
แตกต่าง มีการกันลืน่ อยู่ในสภาพดี
และสะอาด 

 บริเวณพื้นภายในหน่วยงานอยู่ในระนาบเดียวกัน เรียบ ไมล่ืน่ สภาพดี 
และมีความแข็งแรง (0.3) 
 บริเวณพื้นสะอาด ไม่มีเศษฝุ่นผง ไม่มีเศษขยะ (0.4)  
 บริเวณพื้นต่างระดบัหรือมีลักษณะลืน่ มีการติดปา้ยสญัลักษณ์บอกความ
แตกต่างหรือการติดกันลื่น (0.3) 
แนวทางการพิจารณาเพิม่เติม 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

ในแต่ละข้อย่อยหากมีจุดบกพร่อง 
1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 

6. บริเวณที่ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์กลาง จะต้องมีภาชนะ
รองรับหรือมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี
และเหมาะสม 

 มีการรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้/ผลิตภัณฑ์กลาง/ครุภัณฑ์รอจ าหน่าย    
มีจัดเก็บในภาชนะรองรับที่เหมาะสมและมีการก าหนดพืน้ที่ในการเก็บ
รวบรวม (0.5) 
 มีแผนการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์กลาง/ครุภัณฑ์รอ
จ าหน่าย (0.3) 
 มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดการอย่างชดัเจน (0.2) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
จะต้องมีแผนจ าหน่ายครุภัณฑ์ หากไม่มีแผนจ าหน่ายครุภัณฑ์ให้ 0 คะแนน 
 

1  

7. ขนาดความกว้างของพืน้ทางเดิน 
ทางขนยา้ย หรือทางเพื่อการจราจรมี
ขนาดเหมาะสมที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์
ในการนั้น อยู่ในสภาพดีและสะอาดไม่
มีสิ่งกีดขวาง 

 ประตูทาง เข้า-ออก หน่วยงาน อย่างน้อย 2 จุด* อยู่ในสภาพดี เปิดปดิ
ได้ง่าย ไม่มีสิง่กีดขวาง  (0.5) 
 *ยกเว้นบางหน่วยงานที่มีข้อจ ากัดด้านพืน้ที่ 
 ทางเดินภายในหน่วยงานไม ่คับแคบ* สะอาด ไม่มสีิ่งกีดขวาง (0.5)     
(*มีระยะ 1-1.5 เมตร) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ในแต่ละข้อย่อยหากมีจุดบกพร่อง 

1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 
 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

บริเวณที่จัดเก็บ
วัสดุสิ่งของ 

8. ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ใน
สภาพดีและสะอาด ติดปา้ยแสดงชนิด
สิ่งของ 

 ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดี มีความสะอาด (0.3) 
 มีป้ายแสดงข้อมูลชื่อผู้รบัผดิชอบชนิดสิ่งของที่มีการจัดเก็บภาย 
ในตู้ (0.3) 
 มีการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของเป็นระเบียบ มีความสะอาด (0.4) 
*กรณี ที่หากเป็นตู้กระจกใสสามารถมองเห็นสิ่งของภายในได้อนุโลมให้     
ไม่ต้องติดปา้ยแสดงรายการเฉพาะหนังสือ เอกสาร ต าราวิชาการ 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ในแต่ละข้อย่อยหากมีจุดบกพร่อง 

1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 

 

1  
 

 

บริเวณสถานที่
รับประทาน
อาหาร จ าหน่าย
อาหาร และ
เตรียมปรุง
ประกอบอาหาร  

9. ได้มาตรฐานสุขาภบิาลอาหารตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 หรือ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารส าหรับแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร (ภาคผนวก ก.)  

ส าหรับประเมินกรม/ศอ. ที่มีโรงอาหารหรือร้านอาหาร 
 ผลการประเมินโรงอาหาร และร้านอาหารเป็นไปตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ.2561  
 กรณีแผงลอยจ าหน่ายอาหารเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับแผงลอยจ าหนา่ยอาหาร  
 
ส าหรับหน่วยงานย่อยที่มพีื้นที่รบัประทานอาหารของตนเอง 
 พื้นที่รับประทานอาหารของหน่วยงาน (ถ้าม)ี จัดอย่างเปน็สัดส่วน 
เหมาะสม (0.4) 
 พื้นที่รับประทานอาหารของหน่วยงาน จัดวางอย่างระเบียบและสะอาด 
(0.4) 
  มีการรวบรวมขยะเศษอาหารและน าไปก าจัดเปน็ประจ าทกุวัน  ไม่ให้
ตกค้างเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และแมลงพาหะน าโรค (0.2) 

1 - แนะน าบริเวณพื้นที่เก็บถังน้ า
ดื่ม ควรหาที่รองถังน้ าให้ยกสูงขึ้น
จากพื้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
กรณีหน่วยงานไม่มีพื้นที่รับประทานอาหารได้คะแนนฟรี 

ห้องน้ าห้องส้วม 10. ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย 
ของกรมอนามัย เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม
มีการระบายอากาศและแสงสวา่ง
เพียงพอไม่มีกลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช้
และสิ่งอ านวยความสะดวก  
(ภาคผนวก ข.)   

 ผลการประเมินห้องน้ าห้องส้วมเป็นไปตามมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย 
ของกรมอนามัย (1) 
*กรณีหน่วยงานไม่มีส้วมทีต่อ้งผิดชอบ ถือว่าผา่นโดยอัตโนมัติ (1) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ในแต่ละข้อย่อยหากมีจุดบกพร่อง 

1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 

 
1. กรณีหน่วยงานมีหลายชั้นและมีหน่วยงานอ่ืนใช้ห้องน้ าร่วมกัน ให้เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกัน ตัดคะแนนเท่ากนัในภาพรวม เชน่ หน่วยงานของ
ส านักสง่เสริมสุขภาพที่มีหนว่ยงานร่วมรับผดิชอบ ดงันี้ 

- ชั้น 2 กองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาต ิ

- ชั้น 4 ส านักอนามยัสูงอายุ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- ชั้น 5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2. กรณีหน่วยงานมีหลายชั้นและได้มีการตกลงความรับผิดชอบระหว่าง
หน่วยงานแล้ว ให้แจ้งแก่คณะกรรมการประเมินทราบ 
3. การตรวจประเมินห้องน้ าของศูนย์อนามัยที่มีหลายชั้น ขึน้อยู่กับ
คณะกรรมการประเมินในการสุม่ตรวจ 
 

0.95 - ห้องน้ าหญิงชั้น 2 มีกลิน่เหม็น 
- แนะน าบริเวณพื้นห้องน้ าชัน้ 2 
เนื่องจากพื้นมีความลื่น กรณีที่
แม่บ้านถูพืน้ด้วยผา้เปียกเสร็จ
แล้วขอให้ถูด้วยผ้าแห้งอีกรอบ
ทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ
- แนะน าให้ลองใช้ไฮเตอร์ขัด 
โถส้วม เนื่องจากเปน็ปัญหาจาก
คราบน้ าหรือสิ่งปฏิกูลที่สะสม 
มานาน 
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

การควบคุมสัตว์
และแมลงพาหะ
น าโรค 

11. มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะ
น าโรค เชน่ แมลงสาบ แมลงวนั หนู 
และยุงในสถานที่ท างาน  

ส าหรับกรมอนามัย/ศอ. 
 มีแผนการป้องกัน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(0.5) 
 มีการด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อมและมี
การก าจัดโดยการใช้เครื่องมือดักจับ หรือใช้สมุนไพรฉีดพ่น ที่ไม่มีสารพิษ
ตกค้างและสง่ผลกระทบต่อผูป้ฏิบัติงาน (0.5) 
 
ส าหรับหน่วยงาน 
 มีการป้องกัน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 
(0.5) 
 มีการท าลายแหล่งอาหาร/แหล่งเพาะพันธุ์ และมีการก าจดัโดยการใช้
เครื่องมือดักจับ หรือใช้สมุนไพรฉีดพ่น ที่ไม่มสีารพิษตกคา้งและส่งผล
กระทบต่อผู้ปฏบิัติงาน (0.5) 
 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ภายในห้องพบจุดที่เปน็แหล่งอาหาร 

1 จุด ตัดคะแนน 0.05 คะแนน 
2 จุด ตัดคะแนน 0.10 คะแนน 
3 จุดขึ้นไป ได้ 0 คะแนน 
 

1  
 

“เกณฑ์ความปลอดภัย” ประกอบด้วย 12 ข้อ รวม 11.5  
การบันทึกข้อมูล
อุบัติเหตุ/การ
เจ็บป่วยจากการ

1. อุบัติเหตุจากการท างานที่รายงาน
ตามแบบ กท.16 หรือแบบรายงานการ
เกิดอุบัติเหตุ ลดลงจากรอบปีทีผ่่านมา 

 หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงอบุัติเหตุจากการท างาน (1) (ข้อถัดไป) 
 หน่วยงานมีความเสี่ยงอุบัตเิหตุจากการท างาน มีการด าเนนิการดังนี้  
        แสดงแบบฟอร์มรายงานที่ใช้ในการบนัทึกการเกิดอุบัติเหตุจาก

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

ท างาน (ภาคผนวก ค.) สถานทีท่ างานจดัท าขึน้ (0.3)  
        กรณีมีอุบัติเหตุต้องมีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ และมีระบบการจัดเก็บข้อมูล /กรณีไม่มีอุบัติเหตุไม่ตอ้งวิเคราะห์
(0.3) 
        กรณีมีอุบัติเหตุต้องแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี เช่น 
แสดงค่า IFR และ ISR โดยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างตอ่เนื่อง/ กรณี
ไม่มีอุบัติเหตุไม่ต้องแสดง (0.4) 
 

2. ไม่มีผู้เจ็บป่วยรายใหม่ที่ป่วยเป็นโรค
อันเนื่องจากการท างาน ตลอด
ระยะเวลา 1 ปทีี่ผา่นมา 
 
 

ข้อมูลการเจ็บป่วยจากการท างาน  
 หน่วยงานไม่มีคนเจ็บป่วยรายใหม่จากการท างานตลอดระยะเวลา 1 ปทีี่
ผ่านมา (1) ข้อถัดไป 
 หน่วยงานมีคนเจ็บป่วยรายใหม่จากการท างานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา (0) 
 

1  

การท างานที่
ปลอดภัย 

3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสม และ
เพียงพอ  

 หน่วยงานไม่มีรูปแบบการท างานที่มีความเสีย่ง (1)  ข้อถัดไป 
 หน่วยงานที่มีรปูแบบการท างานที่มีความเสีย่ง เช่น ศนูย์หอ้งปฏิบัติการ 
คลินิกทันตกรรม กลุ่มอาคารและสถานที่ เป็นตน้ 
        มีการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน (0.4) 
        อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีจ่ัดให้มีความเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน (0.3) 
        อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีจ่ัดให้มีความเพียงพอต่อการ
ใช้งาน (0.3) 

1  

4. มี ก ารก าหนดกฎระเบี ยบและ
ขั้นตอนการท างานที่ปลอดภัย 

 หน่วยงานไม่มีรูปแบบการท างานที่มีความเสีย่ง (1)  ข้อถัดไป 
 หน่วยงานที่มีรปูแบบการท างานที่มีความเสีย่ง เช่น ศนูย์หอ้งปฏิบัติการ 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

คลินิกทันตกรรม กลุ่มอาคารและสถานที่ เป็นตน้ มีคู่มือ หรอื ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน หรือ กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยในการท างาน
โดยเฉพาะส าหรับงานที่เปน็อันตราย (1)  

 
 

5. ติดตั้ งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่าง
มั่นคงและปลอดภัย  

 หน่วยงานไม่มีเคร่ืองจักร (1)  ข้อถัดไป 
 หน่วยงานมีเครื่องจักร มีการด าเนินการดังนี้ 
        มีการติดตั้งเคร่ืองจักร/อุปกรณ์อย่างมั่นคงปลอดภัย (0.5) 
        มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันส่วนที่เปน็อันตรายขณะเครื่องจักร
ท างาน (0.5) 

1  

 6. เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/
เครื่องใช้ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี และไม่มชีิ้นสว่นทีช่ ารุด หรือ 
ส่วนแหลมคมที่อาจท าอันตรายได้ 

 หน่วยงานไม่มีเคร่ืองจักร (1)  ข้อถัดไป 
 หน่วยงานมีเครื่องจักร มีการด าเนินการดังนี้ 
       เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องมีความสะอาด อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี (0.4) 
       มีแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เครื่องใช้ (0.3) 
       มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนการซ่อมบ ารุงไดร้ับการ
ตรวจสอบโดยวิศวกร/เจ้าหนา้ทีผู่้เชี่ยวชาญอย่างสม่ าเสมอตามมาตรฐาน
หรือกฎหมายที่ก าหนด (0.3) 

1  

ระบบไฟฟ้า 7. การเดินสายไฟเปน็ระเบียบ ใช้
สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟา้อย่าง
ปลอดภัย 

 การเดินสายไฟ อปุกรณ์ไฟฟ้า แผงควบคุมมีสภาพดี ไม่ช ารุด (0.4) 
 การเดินสายไฟ มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (0.3) 
 มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายดิน อย่างสม่ าเสมอ (0.3) 

 

แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ช ารุด/ไม่เป็นระเบยีบ 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 
ช ารุด/ไม่เป็นระเบยีบ มากกว่า 1 จุด ให้  0 คะแนน 

0.9 สายไฟไม่เปน็ระเบียบ 1 จุด 
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

8. สวิตช์ สายไฟ ได้รับการบ ารงุรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 

 สวิตช์ สายไฟ มสีภาพดี ไมช่ ารุด หรือเสื่อมสภาพ (1) 

แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
ช ารุด/ไม่เป็นระเบยีบ 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 
ช ารุด/ไม่เป็นระเบยีบ มากกว่า 1 จุด ให้  0 คะแนน 
 

1  

9. มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่
อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้ 

 หน่วยงานไม่มีเครื่องจักรหรือบริเวณที่อันตราย (1)  ข้อถัดไป 
 หน่วยงานมีเครื่องจักร หรือบริเวณที่อันตราย ต้องมีการขีดสีตีเส้น 
ก าหนดบริเวณติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ์และเส้นทางเดิน (1) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 

ไม่แสดงขอบเขต 1 จุด ตัด 0.10 คะแนน 
ไม่แสดงขอบเขต มากกว่า 1 จุด ให้  0 คะแนน 
 

1  

10. มีอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut/ 
Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/รั่ว 

 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ามสีภาพดี ใช้การได้ (0.5) 
 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมไม่มีสิง่กีดขวาง  (0.5) 
 

1  

การป้องกัน
อัคคีภัย 

11. มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนดิของ
เชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ ได้รับการ
ตรวจสอบให้พร้อมใช้งาน และติดตั้ง
อยู่ในต าแหน่งที่สามารถน ามาใช้ได้
ทันท ี

ส าหรับประเมินกรม/ศอ. 
 มีอุปกรณ์ดับเพลิงตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ 
 มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลงิติดตั้งสูงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร 
มองเห็นและเข้าถึงได้ง่าย 
 มีแผนและมีการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง  
 มีการบันทึกข้อมูลการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง 
 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนไีฟเปน็ประจ าทุกปี  
ส าหรับประเมินหน่วยงานตา่งๆ ภายในกรม 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

 มีอุปกรณ์ดับเพลิง 
สภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งสูงจากพื้นอาคารไม่เกิน 1.5 เมตร มองเห็นและ
เข้าถึงได้ง่าย (0.2) 
 มีแบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
 มีการตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง (0.2) 
 มีป้ายแสดงวธิีการใช้ถังดับเพลิง (0.2) 
 เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนไีฟ (0.2) 
 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
กรณีในปีงบประมาณ 2565 ยังไม่จัดฝึกซ้อมดับเพลิง ณ วันตรวจประเมิน
เดือนกุมภาพันธ์ ให้ใช้หลักฐานของปีงบประมาณ 2564 ได้ โดยแสดงแผน
อพยพหนีไฟหรือหลักฐานการสง่บุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง ที่
หน่วยงานจัด 

 
 
 
 
 

 12. ทางหนีไฟและบนัไดหนไีฟอยู่ใน
สภาพที่ดไีม่มีสิ่งกีดขวางหรือ ถูกปิด
ตาย 

 หน่วยงานไม่มีทางหนีไฟในพื้นที่รับผดิชอบ (1) ข้อถัดไป 
 หน่วยงานมีทางหนไีฟในพืน้ที่รับผิดชอบ มีการจัดการดังนี ้
        จัดให้ทางหนีไฟอยู่ในสภาพดี ไมช่ ารุด พร้อมใช้งาน (0.4) 
        ไม่ปล่อยให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ (0.4)   
        มีสัญลักษณ์ทางหนีไฟ หรือหากมีทางต่างระดบับริเวณทางหนไีฟก็

ให้ติดสัญลักษณ์แสดงทางตา่งระดับ (0.2) 
แนวทางการพิจารณาเพ่ิมเติม 

ไม่สะอาด ช ารุด 0 คะแนน 
มีสิ่งกีดขวาง 0 คะแนน 
ไม่มีสัญลักษณ์ 0 คะแนน 

0.6 มีสิ่งกีดขวางระเบียบทางเดิน 
บริเวณชั้น 2 หน้าห้องฟิตเนส 
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

“เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี” ประกอบด้วย 9 ข้อ รวม 9  
แสงสว่าง 1. มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความ

เข้มแสงเพียงพอต่อการท างานและ
เป็นไปตามมาตรฐาน 

 ไม่มีการตรวจวัดระดับแสงในหน่วยงาน (0) ข้อถัดไป 
 มีการตรวจวัดระดับแสงในพื้นที่ต่าง ๆ ของหน่วยงาน (0.5) 
        ระดับแสงไดต้ามมาตรฐานที่ก าหนด (0.5)  
        ระดับแสงไม่เหมาะสมและมีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
หากผลการตรวจวัดระดบัแสงไม่ผ่านตามที่กฎหมายก าหนด (0.5) 
        ระดับแสงไม่เหมาะสมและยังไม่มีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขหากผลการตรวจวัดระดบัแสงไม่ผา่นตามที่กฎหมายก าหนด (0) 
 

1  

การระบาย
อากาศ 

2. ภายในห้องหรือบริเวณที่ท างานมี
การระบายอากาศที่เพียงพอ อุณหภูมิ
เหมาะสม 

 มีการจัดให้มีการระบายอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที่ หรือโดยวิธีธรรมชาติ เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่
ท างาน (0.4) 
 มีการก าหนดอุณภูมิ อย่างเหมาะสม (กรณีพื้นที่ที่มีติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศก าหนดอุณหภูมิ 25 – 28 องศา) (0.3) 
 มีแผนในการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และมีการซ่อมบ ารุงระบบฯ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (0.3) 

1 ข้อเสนอแนะ 
ห้องฟิตเนสมีเครื่องปรับ 
อากาศท่ีช ารุด ให้ท าการซ่อม  
และการก าหนดอุณหภูมิใน
ห้องฟิตเนสที่เฉพาะเจาะจง 
ต้องมีหลักฐานในการแสดงช่วง
อุณหภูมิเฉพาะที่ 20-25 องศา
เซลเซียส 

เสียง/ความ
สั่นสะเทือน 

3. ไม่มีเสียงดังและความสัน่สะเทือนที่
อาจมีผลกระทบต่อผู้ปฏบิัติงาน และ
สร้างความเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง 

 หน่วยงานไม่มีเคร่ืองจักรและกิจกรรมที่เสียงดัง (1) ข้อถัดไป 
 หน่วยงานที่มีเคร่ืองจักรและมีกิจกรรมเสียงดัง มีการด าเนนิการดังนี้ 
        มีการควบคุมโดยติดอุปกรณ์เพื่อลดระดับเสียงจากเคร่ืองจักรหรือ
กิจกรรมที่ก่อเสียงดัง เช่น ติดวสัดุดูดซับ การแยกพืน้ที่ปฏบิัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานไม่ดังจนรบกวนการสื่อสารปกติของผูป้ฏิบัติงาน (0.5) 
        มีการจัดการกรณีเกิดเร่ืองร้องเรียน จากเสียงดังและความ
สั่นสะเทือน พร้อมด าเนินการแก้ไข (0.5) 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

สารเคมี 4. มีการจัดประเภทของสารเคมี และ
แยกเก็บไว้เฉพาะตามหลักปฏิบตัิ
ส าหรับสารเคมีประเภทนั้น ๆ 

 หน่วยงานไม่มีการใช้สารเคมี (1) ข้อถัดไป 
 หน่วยงานมีการใชส้ารเคมี มีการด าเนินการดงันี้  
        มีการเก็บสารเคมีในภาชนะทีป่ิดฝามิดชิดเหมาะสมกบัความเปน็
อันตรายตามประเภทของสารเคมี (0.3) 
        มีการแยกประเภทและติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมี (0.4) 
        มีการก าหนดวิธีการจัดการเมื่อสารเคมีหกร่ัวไหล (0.3) 
 

1  

5. ไม่มีปัญหาฝุน่หรือควันที่มี
ผลกระทบต่อผูป้ฏิบัตงิาน และสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง 

 หน่วยงานไม่มีกิจกรรมที่ท าให้เกิดฝุ่น (1) ข้อถัดไป 
 หน่วยงานมีกิจกรรมที่ท าให้เกิดฝุ่นมีการด าเนนิการดังนี้ 
        มีการจัดการการฟุ้งกระจายของฝุ่น จากการประกอบกิจการ (0.4) 
        มีผลการตรวจวัดเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดในสถานประกอบ
กิจการ (0.3) 
        ไม่มีข้อร้องร้องเรียนหรือหากมีเร่ืองข้อร้องเรียน ต้องมีแนวทาง
จัดการแก้ไข (0.3) 
 

1  

6. ไม่มีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็น
รบกวนที่มีผลกระทบต่อผูป้ฏิบตัิงาน 
และสร้างความเดือดร้อนร าคาญต่อ
ชุมชนใกล้เคียง 

 หน่วยงานไม่มีการใช้สารเคมีและกิจกรรมที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น (1) 
 หน่วยงานมีการใชส้ารเคมีและกิจกรรมที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น มีการ
ด าเนินการดงันี้  
        มีการจัดการและควบคุมสารเคมีและกลิ่นจากการประกอบกิจการ
ตามที่กฎหมายก าหนด (0.5) 
        ไม่มีข้อร้องร้องเรียนหรือหากมีเร่ืองข้อร้องเรียน ต้องมีแนวทาง
จัดการแก้ไข (0.5) 
 

1  

มูลฝอย 7. มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิด
มิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรายออก

 มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 
(0.3) 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

จากมูลฝอยทั่วไป  มีการแยกตามประเภทมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย 
รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย์ (0.4) 
 มีการแยก มูลฝอยอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป และมีแนวทาง 
ในการจัดการ (0.3) 
*เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภาชนะที่ใชบ้รรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือ
สารเคมี เป็นต้น 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
กรณีหน่วยงานมีหลายชัน้และมหีน่วยงานอ่ืนทิ้งขยะร่วมกัน ให้เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน ตัดคะแนนเทา่กันในภาพรวม เชน่เดียวกับเร่ืองห้องน้ า 
 

 8. มีการจัดการมูลฝอยอย่างเหมาะสม
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏบิัติงาน
และสร้างความเดือดร้อนร าคาญต่อ
ชุมชนใกล้เคียง 

 มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยน าไปก าจัดเปน็ประจ าสม่ าเสมอ (1) 
 

1  

น้ าเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล 

9. น้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูลได้รบัการบ าบัด
ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อน
ระบายออกนอกอาคาร ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผูป้ฏิบัตงิาน และไม่สร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง 
 
 
 

 มีการจัดการน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูลเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด (0.5) 
 มีการสอบถาม หรือตรวจสอบหลักฐานการใชบ้ริการก าจัดสิ่งปฏิกูลจาก
บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากท้องถิ่น (0.5) 
 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

“เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อ รวม 5  
การจัดสถานที่
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 1. มีสถานที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และเพิ่มพูนความรู้ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความ
สมดุลในชีวิตการท างาน รวมทั้งมีกล่อง
รับความคิดเห็น และ/หรือกระดาน
สนทนา (เวบ็บอร์ด) 

 มีช่องทางการสื่อสาร เช่น การติดประกาศ เสียงตามสาย ระบบ
สารสนเทศ (0.3) 
 มีกล่องหรือช่องทางอื่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (0.3) 
 ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นถูกน าไปวิเคราะห์และก าหนดเป็น
แนวปฏิบัติอยา่งเปน็รูปธรรม (0.4)   
 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
- มีการติดประกาศข้อมูลข่าวสารด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อม 
- มีกล่องรับฟังความคิดเห็น และน ามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา (ถ้าไม่มี
ข้อคิดเห็นให้คะแนนฟรี) 

1  

การให้ความรู้
ด้านการสง่เสริม
สุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลใน
ชีวิตการท างาน 
 

2. มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความ
สมดุลในชีวิตการท างาน แก่
ผู้ปฏิบัตงิานอย่างน้อย 3 เร่ือง/ปี 
(ภาคผนวก ง.) 

 หน่วยงานมีการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูล 
1. การด าเนินงานสถานทีท่ างานน่าอยูน่่าท างาน เสริมสรา้งคณุภาพชีวิต

และความสุขของคนท างาน ปีงบประมาณ 2564  
2. ภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (โดยใช้แบบประเมินภาวะ

สุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)  
ร่วมกับข้อมูลการส ารวจความตอ้งการความรู้ด้านการส่งเสริมสขุภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ง) 
มาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อจัดท าแผนการให้ความรูแ้ก่

บุคลากรในหน่วยงาน (0.3) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม  
การวิเคราะห์ คือ การน าข้อมูลไปหาความสัมพันธ์และชี้ให้เห็นว่า
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดกับคนกลุ่มใด ท าไมถึงเปน็เช่นนั้น จะมีแนว
ทางการจัดการอย่างไร 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

- มีการน าเสนอข้อมูล แต่ไมไ่ดม้ีการวิเคราะห์ ให้ 0.1 คะแนน 
- มีการน าเสนอข้อมูล และมีการวิเคราะห์ ให้ 0.2 คะแนน 
- มีการน าเสนอข้อมูล มีการวิเคราะห์ และล าดับความส าคัญของปัญหา

เพื่อจัดท าแผนให้ความรู้แก่บุคลากร ให้ 0.3 คะแนน 
 
 มีการด าเนินการตามแผนโดยมีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 
เร่ือง/ปี (0.7) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
1. พิจารณาว่าแผนการให้ความรูท้ี่จัดท าขึน้สัมพันธ์กบัข้อมูลที่ได้มีการ
วิเคราะห์ตามข้อ 1หรือไม่ (สัมพันธ์ให้ 0.3 คะแนน, ไม่สัมพนัธใ์ห้ 0 
คะแนน) 
2. พิจารณาว่ามีการด าเนินการตามแผนถึงระยะเวลาตรวจประเมิน เช่น 
ก าหนดตรวจเดือนกุมภาพันธ์ มกีารท าแผนให้ความรู้ก่ีเร่ืองและได้
ด าเนินการครบตามจ านวนเร่ืองที่ระบุไว้หรือไม่ (ครบ ให้ 0.4 คะแนน,      
ไม่ครบให้ 0 คะแนน) 
 

กิจกรรม ลด เลิก 
บุหรี่ และสิ่งเสพ
ติด 

3. มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมการ
รณรงค์การลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติด
รวมทั้งห้ามสูบบุหรี่ในอาคารสถาน
ประกอบกิจการ ทั้งนีส้ามารถจัด “เขต
สูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได ้
 

 มีการด าเนินการให้หน่วยงาน/สถานประกอบกิจการเปน็เขตห้าม
จ าหน่าย และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (0.5) 
 มีการสื่อสาร ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ไม่สบูบุหรี่ (0.5) 
 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
เช่น ติดปา้ยรณรงค์ บอร์ดให้ความรู้ หลักฐานการให้ความรู ้
 

1  

การตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

4. มีการจัดหรือสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัตงิานได้รับบริการตรวจสขุภาพ

 หน่วยงานมีการประเมิน Thai save Thai และก าหนดมาตรการการ
จัดการกลุ่มเสี่ยงสูง (0.2) 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

ประจ าปีทุกคนและเฝ้าระวงัภาวะ
สุขภาพของตนเอง 

แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
หลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการเสี่ยงสูง เชน่ หนังสือเวียน ไลนก์ลุ่ม 
 มีการด าเนินการให้ผู้ปฏิบัตงิานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี  (0.3) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
หลักฐานจากแบบส ารวจภาวะสขุภาพ  
 ร้อยละ 70 ให้ 0.3 คะแนน 
- ร้อยละ 50.1 - 69.99 ให้ 0.2 คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ 50 ให้ 0.1 คะแนน 
 

 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด
ของบุคลากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk score (0.2) 
 มีการสรุปวิเคราะห์ผลสุขภาพและน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม (0.3) 

การให้บริการ
รักษาเบื้องต้น
หรือการปฐม
พยาบาล 

5. มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และเคร่ือง
ชั่งน้ าหนัก พร้อมทั้งมีการจดบนัทึกการ
รักษาและการใช้ยา 

 มีตู้ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องชั่งน้ าหนัก (0.4) 
 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 

มีตู้ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ให้ 0.2 คะแนน 
มีเครื่องชั่งน้ าหนัก ให้ 0.2 คะแนน 

 
 มีการบันทึกการใช้ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (0.3) 
แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 

ไม่มีสมุดบนัทึกการใช้ยาให้ 0 คะแนน 
มีสมุดบันทึกแต่ไม่บนัทึกการใชใ้ห้ดูการใช้ยาประกอบ หากมีการใช้ยาแต่

ไม่บันทึกให้ 0 คะแนน 
 มีผู้รับผิดชอบ ดูแลตู้ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (0.3) 

1  
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เรื่อง/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน 
แนวทางการพิจารณา ผลการประเมิน 

(คะแนน) 
หลักฐาน/แนวทาง 

แนวทางการพิจารณาเพิ่มเติม 
มีผู้รับผิดชอบ แต่ยาหมดอายุให้ 0 คะแนน 
 
กรณีศูนย์อนามัยที่มีโรงพยาบาล ไม่ต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา 
 

“เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดี ประกอบด้วย 2 ข้อ รวม 2  
การก าหนด
ผู้รับผิดชอบด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ความสมดุลใน
ชีวิตการท างาน 

1. สถานที่ท างานต้องก าหนด
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมและความสมดุลใน
ชีวิตการท างาน ตามบทบาทหนา้ที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

 มีค าสั่ง ก าหนดและมอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิานเป็นลายลักษณ์อักษร (1) 

1  

กิจกรรมการมี
ส่วนร่วม 

2. มีการจัดตั้งกลุ่มแกนน าหรือชมรม
สร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิง่แวดล้อม 
และความสมดุลในชีวิตการท างาน 
พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทุก ๆ ป ี
 
 
 
 
 

 มีคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมชุดต่าง ๆ ทีป่ระกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน (0.5) 
 มีการจัดกิจกรรมการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี (0.5) 
 
 

1  

 


