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เกณฑ์การประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำยลงในช่องผลกำรประเมิน ดังนี้
“  ” ในช่องที่ผ่ำนกำรดำเนินกำร รวมคะแนนสรุปผล
เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
กำรสนับสนุน 1. ผู้บริหำรระดับสูงให้กำรสนับสนุน  มีนโยบำยลงนำมโดยผู้มีอำนำจสูงสุดของหน่วยงำน (0.25)
ขององค์กร
โดยกำหนดเป็นนโยบำยเกี่ยวกับเรื่อง  มีแผนงำนหรือมีแผนกำรดำเนินกิจกรรม (0.25)
กำรส่งเสริมสุขภำพ อนำมัย
 มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของคนทำงำนทุกคน เช่น สนับสนุน
สิ่งแวดล้อม และควำมสมดุลในชีวิต
ให้เกิดกลุ่มกิจกรรม หรือชมรมต่ำง ๆ (0.25)
กำรทำงำนมีกำรวำงแผนและจัดสรร  ผู้บริหำรมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรดำเนินงำน และแก้ไขเมื่อพบปัญหำ
งบประมำณ สำหรับดำเนินกิจกรรม
(0.25)
พร้อมทั้งเขียนเป็นลำยลักษณ์อกั ษร
และปิดประกำศให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกคน
รับทรำบ
วัฒนธรรมองค์กร 2. มีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมที่เอื้อต่อ  มีประกำศวัฒนธรรมองค์กรและมีกำรประชำสัมพันธ์ (0.25)
กำรส่งเสริมสุขภำพ อนำมัย
 มีกำรประเมินเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรว่ำรู้จักวัฒนธรรมองค์กร (โดยสุ่ม
สิ่งแวดล้อมและควำมสมดุลในชีวิตกำร สัมภำษณ์ไม่น้อยกว่ำ 5 คน) (0.25)
ทำงำน
 มีแนวปฏิบัติที่คำนึงถึงสิทธิ สุขภำพและควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่
เป็นหลัก (0.25)
 มีกำรปฏิบัติที่แสดงให้เห็นควำมพยำยำมของผู้บริหำรในกำรสร้ำง
วัฒนธรรมที่เสริมสร้ำงสุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม และควำมสมดุลในชีวิต
โดยกำรกำหนดพฤติกรรมที่คนในองค์กรคำดหวังที่จะยึดถือปฏิบัติร่วมกัน
เช่น หลัก 3 อ ได้แก่ อำหำร อำรมณ์ ออกกำลังกำย (0.25)
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 : การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
กำรติดต่อ
3. กำหนดและเลือกใช้วิธีกำร
 มีช่องทำงกำรสื่อสำร เช่น ติดประกำศ เสียงตำมสำย ระบบสำรสนเทศ
สื่อสำร
ติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กรอย่ำงมี
Facebook , Group Line และเป็นช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรแบบ 2 ทำง
ประสิทธิภำพในเรื่องกำรส่งเสริม
(0.4)
สุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม และควำม  มีกำรสื่อสำรข้อมูลทำงด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม และ
สมดุลในชีวิตกำรทำงำนตำมควำมเสี่ยง กำรสร้ำงควำมสุขในกำรทำงำน (0.3)
ทั้งนี้ควรเป็นกระบวนกำรสื่อสำรแบบ  เจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ได้สื่อสำร (0.3)
2 ทำง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีสว่ นร่วมใน
กำรรับและให้ข้อมูลข่ำวสำร ไม่ได้เป็น
ผู้รับข้อมูลอย่ำงเดียว
กำรตรวจติดตำม 4. ตรวจติดตำม ทบทวน และ
ทบทวน และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ประเมินผล
ส่งเสริมสุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม
และควำมสมดุลในชีวิตกำรทำงำนใน
องค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำร
ดำเนินกำรตำมแผนและมีกำร
ตรวจสอบผลลัพธ์

 มีแผนกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินงำน/กิจกรรม (0.3)
 มีกำรติดตำม ทบทวน และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนด
เช่น กำรประชุมคณะ/ทีมทำงำน กำรใช้แบบสำรวจ (0.4)
 มีกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนเพื่อจัดทำข้อเสนอใน
กำรพัฒนำและรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ (0.3)

กำรมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติงำน

 เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วม ในกำรให้ข้อคิดเห็นต่อนโยบำย แผนงำน/เป้ำหมำย
(0.25)
 มีช่องทำงกำรให้ข้อเสนอแนะ (0.25)
 มีกำรพบปะหำรือระหว่ำงผูบ้ ริหำร และเจ้ำหน้ำที่อย่ำงสม่ำเสมอ (0.25)
 กำหนดหรือเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำง
เหมำะสม (0.25)

5. กำหนด/เปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบตั ิงำนมี
ส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม และควำมสมดุลใน
ชีวิตกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
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เรื่อง/กิจกรรม

แนวทางการพิจารณา

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑ์สะอาด” ประกอบด้วย 11 ข้อ
อำคำรสถำนที่

1. กำหนดพื้นที่ใช้งำนอย่ำงชัดเจน โดย
แบ่งเป็นพืน้ ที่เพื่อกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรจรำจร ขนย้ำยวัสดุ จัดเก็บวัสดุ/
สำรเคมี จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ พื้นที่
สำหรับพักผ่อน พื้นที่สำหรับ
รับประทำนอำหำร/ดื่มน้ำและพืน้ ที่
อื่นๆ ที่จำเป็น พร้อมมีป้ำยแสดง และ
มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน 5ส
2. ไม่แขวนวัสดุต่ำง ๆ ตำมเสำหรือ
ผนังของอำคำร เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อกำรเฝ้ำระวัง ตรวจตรำหรือใช้เพื่อ
กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในบริเวณ
นั้น และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น
นำฬิกำแขวนผนัง ปฏิทินแขวนผนัง
3. สภำพของหน้ำต่ำง ประตู ขัน้ บันได
รำวบันได อยู่ในสภำพดีและสะอำด

 มีแผนผังหรือแผนที่ของสถำนที่ทำงำนที่เป็นสัดส่วนชัดเจน (0.25)
 บริเวณโดยรอบหน่วยงำนสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีกำร
กำหนด เส้นทำงเดินโดยรอบอย่ำงชัดเจน (0.25)
 มีกำรกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงำน ห้องประชุม ทำงเดิน พืน้ ที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์/สำรเคมี หรือ พื้นที่สำหรับพักผ่อน รับประทำนอำหำร เป็นสัดส่วน
เหมำะสม (0.25)
 มีกำรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เหมำะสม และเป็นระเบียบ ไม่มีกำรวำงสิง่ ของ
กีดขวำงบริเวณทำงเดิน (0.25)
 เสำ ผนัง เพดำน สะอำด ไม่มีครำบสกปรก (0.5)
 เสำ ผนัง เพดำน ไม่แขวนสิง่ ของที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นกับกำร
ทำงำน (0.5)

4. อุปกรณ์และหลอดไฟตำมที่ตำ่ ง ๆ
ต้องอยู่ในสภำพดี และสะอำด

 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำอยู่ในสภำพดี ใช้กำรได้ และมีควำมสะอำด (0.4)
 หลอดไฟ ที่ครอบหลอดไฟ รำงไฟ อยู่ในสภำพดี ใช้กำรได้ และมีควำม
สะอำด (0.4)
 มีแผนตำรำงกำหนดช่วงเวลำหรือรอบกำรทำควำมสะอำด (0.2)

 หน้ำต่ำงและผ้ำม่ำนอยู่ในสภำพดีไม่ชำรุด มีควำมสะอำด (0.3)
 ประตู อยู่ในสภำพดีไม่ชำรุด มีควำมสะอำด (0.3)
 ขั้นบันได รำวบันไดต้องสะอำด และอยู่ในสภำพดี ไม่ชำรุด ไม่ลื่น (0.4)
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เรื่อง/กิจกรรม
บริเวณพื้น

บริเวณที่จัดเก็บ
วัสดุสิ่งของ

เกณฑ์การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

5. พื้นอยู่ในระนำบเดียวกัน เรียบ ไม่
ลื่น ไม่ดดู ซึมน้ำ หำกเป็นบริเวณต่ำง
ระดับต้องมีสัญลักษณ์บอกควำม
แตกต่ำง มีกำรกันลืน่ อยู่ในสภำพดี
และสะอำด

 บริเวณพื้นภำยในหน่วยงำนอยู่ในระนำบเดียวกัน เรียบ ไม่ลนื่ สภำพดี
และมีควำมแข็งแรง (0.3)
 บริเวณพื้นสะอำด ไม่มีเศษฝุ่นผง ไม่มีเศษขยะ (0.4)
 บริเวณพื้นต่ำงระดับหรือมีลักษณะลืน่ มีกำรติดป้ำยสัญลักษณ์บอกควำม
แตกต่ำงหรือกำรติดกันลื่น (0.3)

6. บริเวณที่ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์กลำง จะต้องมีภำชนะ
รองรับหรือมีกำรจัดเก็บอย่ำงถูกวิธี
และเหมำะสม

 มีกำรรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้/ผลิตภัณฑ์กลำง/ครุภัณฑ์รอจำหน่ำย
มีจัดเก็บในภำชนะรองรับที่เหมำะสมและมีกำรกำหนดพืน้ ที่ในกำรเก็บ
รวบรวม (0.5)
 มีแผนกำรจัดกำรเศษวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์กลำง/ครุภัณฑ์รอ
จำหน่ำย (0.3)
 มีกำรกำหนดระยะเวลำในกำรจัดกำรอย่ำงชัดเจน (0.2)

7. ขนำดควำมกว้ำงของพืน้ ทำงเดิน
ทำงขนย้ำย หรือทำงเพื่อกำรจรำจรมี
ขนำดเหมำะสมที่จะใช้เพื่อจุดประสงค์
ในกำรนั้น อยู่ในสภำพดีและสะอำดไม่
มีสิ่งกีดขวำง

 ประตูทำง เข้ำ-ออก หน่วยงำน อย่ำงน้อย 2 จุด* อยู่ในสภำพดี เปิดปิด
ได้ง่ำย ไม่มีสงิ่ กีดขวำง (0.5)
*ยกเว้นบำงหน่วยงำนที่มีข้อจำกัดด้ำนพืน้ ที่
 ทำงเดินภำยในหน่วยงำนไม่ คับแคบ* สะอำด ไม่มสี ิ่งกีดขวำง (0.5)
(*มีระยะ 1-1.5 เมตร)

8. ตู้เก็บของหรือชั้นวำงของอยู่ใน
สภำพดีและสะอำด ติดป้ำยแสดงชนิด
สิ่งของ

 ตู้เก็บของหรือชั้นวำงของอยู่ในสภำพดี มีควำมสะอำด (0.3)
 มีป้ำยแสดงข้อมูลชื่อผู้รับผิดชอบชนิดสิ่งของที่มีกำรจัดเก็บภำย
ในตู้ (0.3)
 มีกำรจัดเก็บเอกสำรและสิ่งของเป็นระเบียบ มีควำมสะอำด (0.4)
*กรณี ที่หำกเป็นตู้กระจกใสสำมำรถมองเห็นสิ่งของภำยในได้อนุโลมให้
ไม่ต้องติดป้ำยแสดงรำยกำรเฉพำะหนังสือ เอกสำร ตำรำวิชำกำร

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

บริเวณสถำนที่
รับประทำน
อำหำร จำหน่ำย
อำหำร และ
เตรียมปรุง
ประกอบอำหำร

9. ได้มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรตำม
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถำนที่
จำหน่ำยอำหำร พ.ศ. 2561 หรือ
มำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำรสำหรับแผง
ลอยจำหน่ำยอำหำร (ภำคผนวก ก.)

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

สำหรับประเมินกรม/ศอ. ที่มีโรงอำหำรหรือร้ำนอำหำร
 ผลกำรประเมินโรงอำหำร และร้ำนอำหำรเป็นไปตำมกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถำนที่จำหน่ำยอำหำร พ.ศ.2561
 กรณีแผงลอยจำหน่ำยอำหำรเป็นไปตำมมำตรฐำนสุขำภิบำลอำหำร
สำหรับแผงลอยจำหน่ำยอำหำร
สำหรับหน่วยงำนย่อยที่มพี ื้นที่รบั ประทำนอำหำรของตนเอง
 พื้นที่รับประทำนอำหำรของหน่วยงำน (ถ้ำมี) จัดอย่ำงเป็นสัดส่วน
เหมำะสม (0.4)
 พื้นที่รับประทำนอำหำรของหน่วยงำน จัดวำงอย่ำงระเบียบและสะอำด
(0.4)
 มีกำรรวบรวมขยะเศษอำหำรและนำไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน ไม่ให้
ตกค้ำงเป็นแหล่งอำหำรของสัตว์และแมลงพำหะนำโรค (0.2)

ห้องน้ำห้องส้วม

กำรควบคุมสัตว์
และแมลงพำหะ
นำโรค

10. ได้มำตรฐำนส้วมสำธำรณะไทย
ของกรมอนำมัย เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม
มีกำรระบำยอำกำศและแสงสว่ำง
เพียงพอไม่มีกลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช้
และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
(ภำคผนวก ข.)
11. มีกำรควบคุมสัตว์และแมลงพำหะ
นำโรค เช่น แมลงสำบ แมลงวัน หนู
และยุงในสถำนที่ทำงำน

 ผลกำรประเมินห้องน้ำห้องส้วมเป็นไปตำมมำตรฐำนส้วมสำธำรณะไทย
ของกรมอนำมัย (1)
*กรณีหน่วยงำนไม่มีส้วมทีต่ อ้ งผิดชอบ ถือว่ำผ่ำนโดยอัตโนมัติ (1)

สำหรับกรมอนำมัย/ศอ.
 มีแผนกำรป้องกัน ติดตำมตรวจสอบ ควบคุมสัตว์และแมลงพำหะนำโรค
(0.5)
 มีกำรดำเนินกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมและมี
กำรกำจัดโดยกำรใช้เครื่องมือดักจับ หรือใช้สมุนไพรฉีดพ่น ที่ไม่มีสำรพิษ
ตกค้ำงและส่งผลกระทบต่อผูป้ ฏิบัติงำน (0.5)
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

สำหรับหน่วยงำน
 มีกำรป้องกัน ติดตำมตรวจสอบ ควบคุมสัตว์และแมลงพำหะนำโรค
(0.5)
 มีกำรทำลำยแหล่งอำหำร/แหล่งเพำะพันธุ์ และมีกำรกำจัดโดยกำรใช้
เครื่องมือดักจับ หรือใช้สมุนไพรฉีดพ่น ที่ไม่มสี ำรพิษตกค้ำงและส่งผล
กระทบต่อผู้ปฏิบัติงำน (0.5)

“เกณฑ์ความปลอดภัย” ประกอบด้วย 12 ข้อ
กำรบันทึกข้อมูล
อุบัติเหตุ/กำร
เจ็บป่วยจำกกำร
ทำงำน

1. อุบัติเหตุจำกกำรทำงำนที่รำยงำน  หน่วยงำนไม่มีควำมเสี่ยงอุบัติเหตุจำกกำรทำงำน (1) (ข้อถัดไป)
ตำมแบบ กท.16 หรือแบบรำยงำนกำร  หน่วยงำนมีควำมเสี่ยงอุบัตเิ หตุจำกกำรทำงำน มีกำรดำเนินกำรดังนี้
เกิดอุบัติเหตุ ลดลงจำกรอบปีทผี่ ่ำนมำ
 แสดงแบบฟอร์มรำยงำนที่ใช้ในกำรบันทึกกำรเกิดอุบัติเหตุจำก
(ภำคผนวก ค.)
สถำนทีท่ ำงำนจัดทำขึน้ (0.3)
 กรณีมีอุบัติเหตุต้องมีรำยงำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติกำรเกิด
อุบัติเหตุ และมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล /กรณีไม่มีอุบัติเหตุไม่ตอ้ งวิเครำะห์
(0.3)
 กรณีมีอุบัติเหตุต้องแสดงสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี เช่น
แสดงค่ำ IFR และ ISR โดยมีอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่ำงต่อเนื่อง/ กรณี
ไม่มีอุบัติเหตุไม่ต้องแสดง (0.4)
2. ไม่มีผู้เจ็บป่วยรำยใหม่ที่ป่วยเป็นโรค ข้อมูลกำรเจ็บป่วยจำกกำรทำงำน
อันเนื่องจำกกำรทำงำน ตลอด
 หน่วยงำนไม่มีคนเจ็บป่วยรำยใหม่จำกกำรทำงำนตลอดระยะเวลำ 1 ปีที่
ระยะเวลำ 1 ปีที่ผำ่ นมำ
ผ่ำนมำ (1) ข้อถัดไป
 หน่วยงำนมีคนเจ็บป่วยรำยใหม่จำกกำรทำงำนตลอดระยะเวลำ 1 ปีที่
ผ่ำนมำ (0)
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เรื่อง/กิจกรรม
กำรทำงำนที่
ปลอดภัย

เกณฑ์การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน  หน่วยงำนไม่มีรูปแบบกำรทำงำนที่มีควำมเสีย่ ง (1) ข้อถัดไป
บุคคลที่ถูกต้อง เหมำะสม และ
 หน่วยงำนที่มีรปู แบบกำรทำงำนที่มีควำมเสีย่ ง เช่น ศูนย์หอ้ งปฏิบัติกำร
เพียงพอ
คลินิกทันตกรรม กลุ่มอำคำรและสถำนที่ เป็นต้น
 มีกำรจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้กับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัตงิ ำน (0.4)
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลทีจ่ ัดให้มีควำมเหมำะสมกับ
ประเภทของงำน (0.3)
 อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลทีจ่ ัดให้มีควำมเพียงพอต่อกำร
ใช้งำน (0.3)
4. มี ก ำรก ำหนดกฎระเบี ย บและ  หน่วยงำนไม่มีรูปแบบกำรทำงำนที่มีควำมเสีย่ ง (1) ข้อถัดไป
ขั้นตอนกำรทำงำนที่ปลอดภัย
 หน่วยงำนที่มีรปู แบบกำรทำงำนที่มีควำมเสีย่ ง เช่น ศูนย์หอ้ งปฏิบัติกำร
คลินิกทันตกรรม กลุ่มอำคำรและสถำนที่ เป็นต้น มีคู่มือ หรือ ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนมำตรฐำน หรือ กฎระเบียบ มำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
โดยเฉพำะสำหรับงำนที่เป็นอันตรำย (1)
5. ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ์ อ ย่ ำ ง  หน่วยงำนไม่มีเครื่องจักร (1) ข้อถัดไป
มั่นคงและปลอดภัย
 หน่วยงำนมีเครื่องจักร มีกำรดำเนินกำรดังนี้
 มีกำรติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่ำงมั่นคงปลอดภัย (0.5)
 มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันส่วนที่เป็นอันตรำยขณะเครื่องจักร
ทำงำน (0.5)
6. เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/
 หน่วยงำนไม่มีเครื่องจักร (1) ข้อถัดไป
เครื่องใช้ได้รับกำรบำรุงรักษำให้อยู่ใน  หน่วยงำนมีเครื่องจักร มีกำรดำเนินกำรดังนี้
สภำพดี และไม่มชี ิ้นส่วนทีช่ ำรุด หรือ
 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีควำมสะอำด อยู่ใน
ส่วนแหลมคมที่อำจทำอันตรำยได้
สภำพใช้กำรได้ดี (0.4)
 มีแผนกำรซ่อมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ (0.3)
 มีกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรซ่อมบำรุงได้รับกำร
ตรวจสอบโดยวิศวกร/เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้เชี่ยวชำญอย่ำงสม่ำเสมอตำมมำตรฐำน
หรือกฎหมำยที่กำหนด (0.3)
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เรื่อง/กิจกรรม
ระบบไฟฟ้ำ

กำรป้องกัน
อัคคีภัย

เกณฑ์การประเมิน
7. กำรเดินสำยไฟเป็นระเบียบ ใช้
สำยไฟถูกประเภท และมีกำรปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ปลอดภัย
8. สวิตช์ สำยไฟ ได้รับกำรบำรุงรักษำ
ให้อยู่ในสภำพดีและปลอดภัย
9. มี เส้ น หรือขอบเขตแสดงบริเ วณที่
อำจมีอันตรำยหรือห้ำมเข้ำใกล้
10. มีอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut/
Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/รั่ว
11. มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิดของ
เชื้อเพลิงอย่ำงเพียงพอ ได้รับกำร
ตรวจสอบให้พร้อมใช้งำน และติดตั้ง
อยู่ในตำแหน่งที่สำมำรถนำมำใช้ได้
ทันที

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

 กำรเดินสำยไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ แผงควบคุมมีสภำพดี ไม่ชำรุด (0.4)
 กำรเดินสำยไฟ มีกำรจัดเก็บเป็นระเบียบ (0.3)
 มีกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำและสำยดิน อย่ำงสม่ำเสมอ (0.3)
 สวิตช์ สำยไฟ มีสภำพดี ไม่ชำรุด หรือเสื่อมสภำพ (1)
 หน่วยงำนไม่มีเครื่องจักรหรือบริเวณที่อันตรำย (1) ข้อถัดไป
 หน่วยงำนมีเครื่องจักร หรือบริเวณที่อันตรำย ต้องมีกำรขีดสีตีเส้น
กำหนดบริเวณติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และเส้นทำงเดิน (1)
 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำมีสภำพดี ใช้กำรได้ (0.5)
 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำอยู่ในตำแหน่งที่เหมำะสมไม่มีสงิ่ กีดขวำง (0.5)
สำหรับประเมินกรม/ศอ.
 มีอุปกรณ์ดับเพลิงตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงอย่ำงเพียงพอ
 มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งสูงจำกพื้นอำคำรไม่เกิน 1.5 เมตร
มองเห็นและเข้ำถึงได้ง่ำย
 มีแผนและมีกำรตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง
 มีกำรบันทึกข้อมูลกำรตรวจอุปกรณ์ดับเพลิง
 จัดให้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี
สำหรับประเมินหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในกรม
 มีอุปกรณ์ดับเพลิง
สภำพพร้อมใช้งำน ติดตั้งสูงจำกพื้นอำคำรไม่เกิน 1.5 เมตร มองเห็นและ
เข้ำถึงได้ง่ำย (0.2)
 มีแบบบันทึกกำรตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง (0.2)
 มีกำรตรวจสอบดูแลรักษำอุปกรณ์ดับเพลิง (0.2)
 มีป้ำยแสดงวิธีกำรใช้ถังดับเพลิง (0.2)
 เข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ (0.2)
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน
12. ทำงหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู่ใน
สภำพที่ดไี ม่มีสิ่งกีดขวำงหรือ ถูกปิด
ตำย

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

 หน่วยงำนไม่มีทำงหนีไฟในพื้นที่รับผิดชอบ (1) ข้อถัดไป
 หน่วยงำนมีทำงหนีไฟในพืน้ ที่รับผิดชอบ มีกำรจัดกำรดังนี้
 จัดให้ทำงหนีไฟอยู่ในสภำพดี ไม่ชำรุด พร้อมใช้งำน (0.4)
 ไม่ปล่อยให้มีสิ่งกีดขวำงทำงหนีไฟ (0.4)
 มีสัญลักษณ์ทำงหนีไฟ หรือหำกมีทำงต่ำงระดับบริเวณทำงหนีไฟก็
ให้ติดสัญลักษณ์แสดงทำงต่ำงระดับ (0.2)

“เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี” ประกอบด้วย 9 ข้อ
แสงสว่ำง

1. มีกำรจัดกำรด้ำนแสงสว่ำงให้มีควำม  ไม่มีกำรตรวจวัดระดับแสงในหน่วยงำน (0) ข้อถัดไป
เข้มแสงเพียงพอต่อกำรทำงำนและ
 มีกำรตรวจวัดระดับแสงในพื้นที่ต่ำง ๆ ของหน่วยงำน (0.5)
เป็นไปตำมมำตรฐำน
 ระดับแสงได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด (0.5)
 ระดับแสงไม่เหมำะสมและมีแผนหรือแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข
หำกผลกำรตรวจวัดระดับแสงไม่ผ่ำนตำมที่กฎหมำยกำหนด (0.5)
 ระดับแสงไม่เหมำะสมและยังไม่มีแผนหรือแนวทำงในกำรปรับปรุง
แก้ไขหำกผลกำรตรวจวัดระดับแสงไม่ผำ่ นตำมที่กฎหมำยกำหนด (0)

กำรระบำย
อำกำศ

2. ภำยในห้องหรือบริเวณที่ทำงำนมี
กำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ อุณหภูมิ
เหมำะสม

 มีกำรจัดให้มีกำรระบำยอำกำศ กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ระบบ
ระบำยอำกำศเฉพำะที่ หรือโดยวิธีธรรมชำติ เหมำะสมตำมแต่ละพื้นที่
ทำงำน (0.4)
 มีกำรกำหนดอุณภูมิ อย่ำงเหมำะสม (กรณีพื้นที่ที่มีติดตั้ง
เครื่องปรับอำกำศกำหนดอุณหภูมิ 25 – 28 องศำ) (0.3)
 มีแผนในกำรดูแลรักษำเครื่องปรับอำกำศ และมีกำรซ่อมบำรุงระบบฯ
ตำมระยะเวลำที่กำหนด (0.3)
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

เสียง/ควำม
สั่นสะเทือน

3. ไม่มีเสียงดังและควำมสัน่ สะเทือนที่
อำจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำน และ
สร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญต่อชุมชน
ใกล้เคียง

สำรเคมี

4. มีกำรจัดประเภทของสำรเคมี และ
แยกเก็บไว้เฉพำะตำมหลักปฏิบตั ิ
สำหรับสำรเคมีประเภทนั้น ๆ

5. ไม่มีปัญหำฝุน่ หรือควันที่มี
ผลกระทบต่อผูป้ ฏิบัตงิ ำน และสร้ำง
ควำมเดือดร้อนรำคำญต่อชุมชน
ใกล้เคียง

6. ไม่มีกลิ่นสำรเคมีหรือกลิ่นเหม็น
รบกวนที่มีผลกระทบต่อผูป้ ฏิบตั ิงำน
และสร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญต่อ
ชุมชนใกล้เคียง

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

 หน่วยงำนไม่มีเครื่องจักรและกิจกรรมที่เสียงดัง (1) ข้อถัดไป
 หน่วยงำนที่มีเครื่องจักรและมีกิจกรรมเสียงดัง มีกำรดำเนินกำรดังนี้
 มีกำรควบคุมโดยติดอุปกรณ์เพื่อลดระดับเสียงจำกเครื่องจักรหรือ
กิจกรรมที่ก่อเสียงดัง เช่น ติดวัสดุดูดซับ กำรแยกพืน้ ที่ปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนไม่ดังจนรบกวนกำรสื่อสำรปกติของผูป้ ฏิบัติงำน (0.5)
 มีกำรจัดกำรกรณีเกิดเรื่องร้องเรียน จำกเสียงดังและควำม
สั่นสะเทือน พร้อมดำเนินกำรแก้ไข (0.5)
 หน่วยงำนไม่มีกำรใช้สำรเคมี (1) ข้อถัดไป
 หน่วยงำนมีกำรใช้สำรเคมี มีกำรดำเนินกำรดังนี้
 มีกำรเก็บสำรเคมีในภำชนะทีป่ ิดฝำมิดชิดเหมำะสมกับควำมเป็น
อันตรำยตำมประเภทของสำรเคมี (0.3)
 มีกำรแยกประเภทและติดฉลำกที่ภำชนะบรรจุสำรเคมี (0.4)
 มีกำรกำหนดวิธีกำรจัดกำรเมื่อสำรเคมีหกรั่วไหล (0.3)
 หน่วยงำนไม่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น (1) ข้อถัดไป
 หน่วยงำนมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นมีกำรดำเนินกำรดังนี้
 มีกำรจัดกำรกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่น จำกกำรประกอบกิจกำร (0.4)
 มีผลกำรตรวจวัดเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดในสถำนประกอบ
กิจกำร (0.3)
 ไม่มีข้อร้องร้องเรียนหรือหำกมีเรื่องข้อร้องเรียน ต้องมีแนวทำง
จัดกำรแก้ไข (0.3)
 หน่วยงำนไม่มีกำรใช้สำรเคมีและกิจกรรมที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น (1)
 หน่วยงำนมีกำรใช้สำรเคมีและกิจกรรมที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น มีกำร
ดำเนินกำรดังนี้
 มีกำรจัดกำรและควบคุมสำรเคมีและกลิ่นจำกกำรประกอบกิจกำร
ตำมที่กฎหมำยกำหนด (0.5)
 ไม่มีข้อร้องร้องเรียนหรือหำกมีเรื่องข้อร้องเรียน ต้องมีแนวทำง
จัดกำรแก้ไข (0.5)
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

มูลฝอย

7. มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝำปิด
มิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรำยออก
จำกมูลฝอยทั่วไป

น้ำเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

 มีภำชนะบรรจุ หรือภำชนะรองรับที่เหมำะสมและเพียงพอกับปริมำณ
(0.3)
 มีกำรแยกตำมประเภทมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย์ (0.4)
 มีกำรแยก มูลฝอยอันตรำย ออกจำกมูลฝอยทั่วไป และมีแนวทำง
ในกำรจัดกำร (0.3)
*เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ำนไฟฉำยหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภำชนะที่ใช้บรรจุสำรกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือ
สำรเคมี เป็นต้น
8. มีกำรจัดกำรมูลฝอยอย่ำงเหมำะสม  มีกำรเก็บรวบรวมมูลฝอยนำไปกำจัดเป็นประจำสม่ำเสมอ (1)
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำน
และสร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญต่อ
ชุมชนใกล้เคียง
9. น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลได้รบั กำรบำบัด  มีกำรจัดกำรน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด (0.5)
ที่ถูกต้องตำมหลักสุขำภิบำลก่อน
 มีกำรสอบถำม หรือตรวจสอบหลักฐำนกำรใช้บริกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลจำก
ระบำยออกนอกอำคำร ไม่ก่อให้เกิด
บริษัทที่ได้รับใบอนุญำตจำกท้องถิ่น (0.5)
ผลกระทบต่อผูป้ ฏิบัตงิ ำน และไม่สร้ำง
ควำมเดือดร้อนรำคำญต่อชุมชน
ใกล้เคียง
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เรื่อง/กิจกรรม

แนวทางการพิจารณา

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

“เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 ข้อ
กำรจัดสถำนที่
เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร

กำรให้ควำมรู้
ด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพอนำมัย
สิ่งแวดล้อมและ
ควำมสมดุลใน
ชีวิตกำรทำงำน

1. มีสถำนที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
และเพิ่มพูนควำมรู้ดำ้ นกำรส่งเสริม
สุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม และควำม
สมดุลในชีวิตกำรทำงำน รวมทั้งมีกล่อง
รับควำมคิดเห็น และ/หรือกระดำน
สนทนำ (เว็บบอร์ด)
2. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพ อนำมัยสิ่งแวดล้อม และควำม
สมดุลในชีวิตกำรทำงำน แก่
ผู้ปฏิบัตงิ ำนอย่ำงน้อย 3 เรื่อง/ปี
(ภำคผนวก ง.)

 มีช่องทำงกำรสื่อสำร เช่น กำรติดประกำศ เสียงตำมสำย ระบบ
สำรสนเทศ (0.3)
 มีกล่องหรือช่องทำงอื่นเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (0.3)
 ข้อมูลที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นถูกนำไปวิเครำะห์และกำหนดเป็น
แนวปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม (0.4)
 หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์โดยใช้ข้อมูล
1. กำรดำเนินงำนสถำนทีท่ ำงำนน่ำอยูน่ ่ำทำงำน เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
และควำมสุขของคนทำงำน ปีงบประมำณ 2564
2. ภำวะสุขภำพของบุคลำกรในหน่วยงำน (โดยใช้แบบประเมินภำวะ
สุขภำพบุคลำกรกรมอนำมัย)
ร่วมกับข้อมูลกำรสำรวจควำมต้องกำรควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ
และอนำมัยสิ่งแวดล้อม (ภำคผนวก ง)
มำจัดลำดับควำมสำคัญของปัญหำเพื่อจัดทำแผนกำรให้ควำมรูแ้ ก่
บุคลำกรในหน่วยงำน (0.3)
 มีกำรดำเนินกำรตำมแผนโดยมีกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงน้อย 3
เรื่อง/ปี (0.7)

กิจกรรม ลด เลิก 3. มีกำรให้ควำมรู้และจัดกิจกรรมกำร  มีกำรดำเนินกำรให้หน่วยงำน/สถำนประกอบกิจกำรเป็นเขตห้ำม
บุหรี่ และสิ่งเสพ รณรงค์กำรลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติด จำหน่ำย และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (0.5)
ติด
รวมทัง้ ห้ำมสูบบุหรี่ในอำคำรสถำน
 มีกำรสื่อสำร ให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ ไม่สบู บุหรี่ (0.5)
ประกอบกิจกำร ทั้งนีส้ ำมำรถจัด “เขต
สูบบุหรี”่ เป็นกำรเฉพำะได้
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เรื่อง/กิจกรรม

กำรตรวจสุขภำพ 4. มีกำรจัดหรือสนับสนุนให้
ประจำปี
ผู้ปฏิบัตงิ ำนได้รับบริกำรตรวจสุขภำพ
ประจำปีทุกคนและเฝ้ำระวังภำวะ
สุขภำพของตนเอง

กำรให้บริกำร
รักษำเบื้องต้น
หรือกำรปฐม
พยำบำล

แนวทางการพิจารณา

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

 หน่วยงำนมีกำรประเมิน Thai save Thai และกำหนดมำตรกำรกำร
จัดกำรกลุ่มเสี่ยงสูง (0.2)
 มีกำรดำเนินกำรให้ผู้ปฏิบตั งิ ำนเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจำปี (0.3)
 กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด
ของบุคลำกรที่มีอำยุ 35 ปีขึ้นไป ด้วยโปรแกรม CV Risk score (0.2)
 มีกำรสรุปวิเครำะห์ผลสุขภำพและนำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพและอนำมัยสิง่ แวดล้อม (0.3)

5. มีตู้ยำ ชุดปฐมพยำบำล และเครื่อง  มีตู้ยำ อุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น เครื่องชั่งน้ำหนัก (0.4)
ชั่งน้ำหนัก พร้อมทั้งมีกำรจดบันทึกกำร  มีกำรบันทึกกำรใช้ยำ อุปกรณ์ปฐมพยำบำล (0.3)
รักษำและกำรใช้ยำ
 มีผู้รับผิดชอบ ดูแลตู้ยำ อุปกรณ์ปฐมพยำบำล (0.3)

“เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดี ประกอบด้วย 2 ข้อ
กำรกำหนด
ผู้รับผิดชอบด้ำน
ส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัย
สิ่งแวดล้อมและ
ควำมสมดุลใน
ชีวิตกำรทำงำน
กิจกรรมกำรมี
ส่วนร่วม

1. สถำนที่ทำงำนต้องกำหนด
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยสิ่งแวดล้อมและควำมสมดุลใน
ชีวิตกำรทำงำน ตำมบทบำทหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำย

 มีคำสั่ง กำหนดและมอบหมำยหน้ำที่รบั ผิดชอบของผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัตงิ ำนเป็นลำยลักษณ์อักษร (1)

2. มีกำรจัดตั้งกลุ่มแกนนำหรือชมรม
สร้ำงเสริมสุขภำพ อนำมัยสิง่ แวดล้อม
และควำมสมดุลในชีวิตกำรทำงำน
พร้อมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ทุก ๆ ปี

 มีคณะกรรมกำรดำเนินกิจกรรมชุดต่ำง ๆ ทีป่ ระกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุก
ภำคส่วน (0.5)
 มีกำรจัดกิจกรรมกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทุก ๆ ปี (0.5)
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เรื่อง/กิจกรรม

แนวทางการพิจารณา

เกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

“เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดีมาก ประกอบด้วย 9 ข้อ
กิจกรรมทำง
กำย/ออกกำลัง
กำย

1. มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตงิ ำนได้
มีกิจกรรมทำงกำย/ออกกำลังกำย เช่น
มีสถำนที่ อุปกรณ์และจัดสิง่ แวดล้อมที่
เอื้อต่อกำรมีกิจกรรมทำงกำย/กำรออก
กำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ พร้อมทั้ง
กำหนดวัน เวลำ กำรออกกำลังกำย
หรือเล่นกีฬำ

 มีกำรจัดกิจกรรมกิจกรรมทำงกำย/ออกกำลังกำย ดังนี้ (1)
 มีสถำนที่ อุปกรณ์และจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีกิจกรรมทำง
กำย/ออกกำลังกำย (0.3)
 มีกำรกำหนดวัน เวลำ กำรออกกำลังกำยหรือเล่นกีฬำ อย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 5 วัน วันละ 30 นำที (0.2)
 มีกำรจัดกิจกรรมทำงกำย/ออกกำลังกำยในระหว่ำงวัน เช่น กำรยืด
เหยียดช่วงสั้นๆ อย่ำงน้อย 5-10 นำทีต่อวัน วันละ 2 ครั้ง (0.5)

กิจกรรมส่งเสริม
โภชนำกำร

2. มีกิจกรรมส่งเสริมโภชนำกำรให้
ผู้ปฏิบัตงิ ำนโดยกำรจัดอำหำรเพื่อ
สุขภำพในระหว่ำงประชุม ทั้งอำหำร
ว่ำงและอำหำรหลัก ส่งเสริมให้มีกำรใช้
น้ำตำลซอง 4 กรัม และให้มีกำร
จัดบริกำรอำหำรลดหวำน มัน เค็ม
เติมเต็มผักผลไม้ เมนูชสู ุขภำพอย่ำง
น้อย 2 เมนูต่อร้ำน ในโรงอำหำรที่
ทำงำน

สำหรับภำพกรม
 มีคณะกรรมกำรโรงอำหำร (0.3)
 มีนโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมกำรจัดอำหำรเพื่อสุขภำพที่คำนึงถึงคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร โดยจะต้องให้พลังงำนร้อยละ10 ของพลังงำนที่ต้องกำรต่อ
วัน หรือไม่เกิน 100 กิโลแคลอรีต่อมื้ อ ซึ่งเป็นอำหำรและเครื่องดื่ ม ที่ ล ด
หวำน มัน เค็มในระหว่ำงประชุม ทั้งอำหำรว่ำงและอำหำรหลัก (0.4)
 มีป้ำย/ข้อควำมแสดงคุณค่ำทำงโภชนำกำรติดหน้ำร้ำน (0.3)

กิจกรรม
นันทนำกำร
กิจกรรมดูแล
สุขภำพช่องปำก

สำหรับหน่วยงำน
 จั ด อำหำรกลำงวั น /อำหำรว่ ำ งพร้ อมเครื่ องดื่ ม ลดหวำน มั น เค็ ม ใน
ระหว่ำงประชุม (1)
3. มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ  มีรำยละเอียดและหรือรูปภำพ กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรต่ำง ๆ เช่น
เพื่อผ่อนคลำยควำมเครียดและส่งเสริม จัดกำรแข่งขันกีฬำ และจัดงำนรื่นเริงในเทศกำลต่ำง ๆ (1)
ควำมสำมัคคีของผูป้ ฏิบัติงำน
4. มีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้กำรดูแล  มีกำรจัดกิจกรรมดูแลสุขภำพช่องปำก ดังนี้ (1)
สุขภำพช่องปำก จัดสิง่ อำนวยควำม
สะดวกให้ผู้ปฏิบัตงิ ำนมีโอกำสแปรงฟัน
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เรื่อง/กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพจิต
กิจกรรมส่งเสริม
ป้องกันภำวะ
โลหิตจำง

เกณฑ์การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

ในที่ทำงำนหรือบุคลำกรมีกำรเฝ้ำระวัง
 มีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพช่องปำก
กำรตรวจสุขภำพช่องปำก
เช่น กำรมีสื่อให้ควำมรู้ กำรให้ควำมรู้ผ่ำนไลน์ เสียงตำมสำย หรือจัดรูปแบบ
กิจกรรมอื่นๆ (0.4)
 จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงำนมีโอกำสแปรงฟันในที่
ทำงำน เช่น มีสถำนที่แปรงฟัน สนับสนุนอุปกรณ์ในกำรทำควำมสะอำดช่อง
ปำก (0.3)
 ร้อยละ 70 ของบุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพช่องปำกอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง (ข้อมูลจำกแบบสำรวจภำวะสุขภำพ) (0.3)
5. มีกำรประเมินควำมเครียดด้วย
 มีผลกำรประเมินควำมเครียดของบุคลำกรในองค์กร (1)
ตนเอง หรือมีบริกำรให้คำปรึกษำเมื่อ
(ใช้ข้อมูลแบบประเมินภำวะสุขภำพบุคลำกรมอนำมัย)
ผู้ปฏิบัตงิ ำนมีปัญหำสุขภำพจิต
6. มีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้หญิงวัย
เจริญพันธุ์ในสถำนที่ทำงำนได้รับ
ประทำนวิตำมินเสริมธำตุเหล็กและ
โฟลิก (เฟอร์โรโฟลิก ซึ่งมีธำตุเหล็ก
60 มิลลิกรัม และกรดโฟลิก
2.8 มิลลิกรัม) สัปดำห์ละ 1 ครั้ง

 มีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทำนวิตำมินเสริมธำตุ
เหล็กและโฟลิก (1)

กำรประเมิน
7. มีกำรประเมินภำวะโภชนำกำร โดย
ภำวะโภชนำกำร ใช้ค่ำดัชนีมวลกำยและวัดรอบวงเอว
(ภำคผนวก จ.)

 มีผลกำรประมินภำวะโภชนำกำร (1)

กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภำพทำง
กำย/ประเมิน

 ร้อยละ 70 ของบุคลำกรเข้ำร่วมกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย/
ประเมินสมรรถภำพร่ำงกำยเกี่ยวกับ ควำมอดทนของหัวใจและปอด ควำม
แข็งแรงของกล้ำมเนื้อ และควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย (0.5)

8. มีกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย/
ประเมินสมรรถภำพร่ำงกำยเกี่ยวกับ
ควำมอดทนของหัวใจและปอด ควำม
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เกณฑ์การประเมิน

แนวทางการพิจารณา

สมรรถภำพ
ร่ำงกำย

แข็งแรงของกล้ำมเนื้อ และควำม
ยืดหยุ่นของร่ำงกำย

 มีผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย/ประเมินสมรรถภำพร่ำงกำย
เกี่ยวกับ ควำมอดทนของหัวใจและปอด ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ
และควำมยืดหยุน่ ของร่ำงกำยอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี (0.5)

กิจกรรมส่งเสริม
คุณภำพชีวิต

9. มีกำรประเมินเพื่อวัดคุณภำพชีวิต
กำรทำงำนรำยบุคคล (ภำคผนวก ฉ)

 ร้อยละ 80 ของบุคลำกรในหน่วยงำนประเมินเพื่อวัดคุณภำพชีวิต
รำยบุคคลและภำพรวมขององค์กร (0.5)
 มีผลกำรประเมินเพื่อวัดคุณภำพชีวิตกำรทำงำนรำยบุคคลและภำพรวม
ขององค์กร (0.5)

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ข้อเสนอแนะ

“เกณฑ์มีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดีเยี่ยม
กำรประเมิน
ประสิทธิผล

มีกำรวัดและวิเครำะห์ผลกำรดำเนิน
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ได้ดำเนินกำร
(กิจกรรมในระดับดีมำก) และนำไปสู่
กำรสร้ำงเสริมหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพ และคุณภำพชีวิต
ในกำรทำงำน

 มีกิจกรรมที่สำมำรถนำไปสูก่ ำรสร้ำงเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(มุ่งให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนสุขภำพครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ ควำมรู้ เจตคติ
และทักษะ) (0.4)
 มีผลเปรียบเทียบก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิผล
ของกำรดำเนินงำน และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำในโอกำส
ต่อไป (0.4)
 ประเมินกำรมีส่วนร่วมและประเมินควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ จำกบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม (0.2)
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