รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 5 /2564
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวสุกัญญา
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
ลมูลศิลป
นนสุรัตน
คณะวาป
ฟองออน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ
2. นายสมภพ

เรืองเจริญ
สุทัศนวิริยะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ติดราชการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายพูลสินธุ
2. นายจรณะ

พงษประเทศ
มังคะตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการ
ระบาดของ Covid 19 เปนขออางในการทำงานที่ไมได ตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเข า กับ
สถานการณ
1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอม
กัน เก็บขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด
1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน
โดยใหหัวหนากลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย
แตอาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

วาระที่ 1
ที่

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประเด็น/ขอสั่งการ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการระบาดของ Covid
19 เปนขออางในการทำงานที่ไมไดตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเขากับสถานการณ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอมกัน เก็บ
ขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน โดยใหหัวหนา
กลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย แต
อาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.4 ขอมูลตางๆ ที่จะตองสงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใหสงใหผูอำนวยการศูนยฯ ทบทวนกอน

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.5 มาตรการ Work from home ใหหัวหนาพิจารณาพฤติกรรมความเสี่ยงของเจาหนาที่ในกลุมงาน ใน
การปฏิบัติงานหรือการเดินทาง เชน การเดินทางจากขนสงสาธารณะ เปนตน

ทุกกลุมงาน/

ดังนั้น มอบงานจ.จัดทำมาตรการเสนอผูอำนวยการศูนยฯ ลงนามและประกาศเพื่อใหเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค Covid 19 ใหแกเจาหนาที่
1.6 การสงทีมจากโรงพยาบาลศูนย ไปชวยจังหวั ดสมุ ทรสาครในชวงสถานการณแพรร ะบาดของโรค
Covid 19
หากเจาหนาที่ทานใดในศูนยฯมีความประสงคอยากจะไปชวย ใหแจงความประสงคใหคณะ กบศ
ทราบ ผานทางหัวหนากลุม โดยการไปชวยจะตองไมกระทบกับงานประจำ

รับทราบ

งานจ.

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

25 มกราคม 64

- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ม.ค. 64 รอยละ 38.10
- เปาหมาย รอยละการเบิกจาย (ต.ค. 63 – ม.ค. 64)

รอยละ 40.00

- เพื่อบรรลุเปาหมาย ศอ.8 ตองการอีก 234,084 บาท
- หากทุก Cluster ดำเนินการตามแผนเดือน มกราคม 2564
(923,248 บาท) จะทำใหรอยละการเบิกจายสูงขึ้นถึง

รอยละ 45.60

- มอบกลุมยุทธฯตรวจสอบแผนงาน C2 เศรษฐกิจพิเศษ สรุปและรายงานใหผอ.ทราบ
3.2 รายงานความกาวหนาของกลุมอำนวยการ

- การตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ มอบหมาย กลุมอำนวยการ
กลุมอำนวยการประสานกับทางโรงพยาบาล
3.3 การติดตามผลการลง doc
- ผลการลง doc เปนไปตามแผน ขอใหแตละกลุมดำเนินการตอไป

ทุกกลุมงาน

25 กุมภาพันธ 64

รับทราบ

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.4 ติดตามความกาวหนาของกิจกรรมที่จะจัดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- กลุมแมและเด็ก มีการจัดประชุมเรื่องนม กลุมเปาหมายคือสถานประกอบการนำรอง 7 จังหวัด โดย
จะจัดประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ซึ่งเดิมเลื่อนมาจากเดือนมกราคม) การประชุมนี้สามารถ กลุมแมและเด็ก
บูรณาการเขากับกลุมวัยทำงานไดหรือไม

10 กุมภาพันธ 64

- แผนอัคคีภัย ใหจัดภายในเดือนกุมภาพันธนี้ โดยมอบกลุมอำนวยการประสานหาที่จัด (15 หรือ 16
กลุมอำนวยการ
กุมภาพันธ)

10 กุมภาพันธ 64

3.5 ติดตามความกาวหนาของคณะกรรมการศูนยคาดการณ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานศูนยคาดการณ ขอใหเลื่อนไปกอนจนกวาสถานการณการแพร
ระบาดของโรค Covid 19 จะดีขึ้น และใหทุกกลุมงานเตรียมขอมูลยอนหลังในหัวขอที่เลือกไว
3.6 ติดตามความกาวหนาของ Healthy workplace
- จากการประเมิน 5ส. ภายในองคกร รอบที่ผานมา พบวา ยังมีสวนที่ตองแกไข 3 เรื่อง
1) บางโตะยังมีของวางกองอยูบนโตะ
2) ยังมีของอยูใตโตะ
3) หลักการ 5ส การใช label ตองใชแบบเดียวกัน และมีการแจงลำดับการขนยายของเมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉิน
ทางทีมผูประเมินไดมีการแจงใหหนางานทราบและใหแกไข
- การประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 จะเปนวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.7 ติดตามความกาวหนาของคณะทำงาน SEhRT

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะทำงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- การลงพื้นที่ของทีม Operation ขอใหการลงพื้นที่ครั้งนั้นๆเก็บขอมูลใหครบทุก Setting ดังนั้นให
หัวหนากลุม Operation แตละทีมประสานกับกลุมสิ่งแวดลอม (คุณเบญจวรรณ) เพื่อที่จะจัดแผน
สถานที่ และปรับตารางแผนใหระบุอำเภอทีจ่ ะลง
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

ประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

รับทราบ

2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคประจำเดือนเปนไปตามการดำเนินงานปกติ ไมมีแนวโนมสูงเกินกำหนด
5.2 เรื่องแจงทราบจากกลุม
- การจัดประชุม กรณีคืนเงินเกิน 20% ที่พบปญหา เกิดจากการที่กลุมเปาหมายแจงวาจะเขาพัก
แตไมไดพัก ทำใหคาโรงแรมที่พัก ไมตรงตามที่วางแผนไว ดังนั้นในสวนนี้ ขอใหผลักดันใหใชบัตร
เครดิตของหนวยงานในการชำระ โดยมอบใหกลุมยุทธฯประสานและสำรวจโรงแรมที่สามารถรับ
การจายดวยบัตรเครดิตของหนวยงานโดยไมเสียคาชารต (ทำเนียบโรงแรม) แจงในการประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.3 การปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม
สืบเนื่องจากมีขาราชการโอนยาย ทำใหตองมีการปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม ตามมติคณะ กบศ.
จึงไดขอสรุป ดังนี้
1. นายสมภพ สุทัศนวิริยะ ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ใหปฏิบัติหนาที่
ที่ปรึกษางานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
2. นายจรณะ มังคะตา ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
อำนวยการ
3. นายพัฒนพงศ ฟองออน ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายสมภพ สุทัศนวิริยะ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะ กบศ

-

เห็นชอบ

1

เอกสารแนบ 7

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ เดือนมกราคม 2564
ผลสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (Engagement) รอบที่ 1 ประจำป 2564

ผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรตอองคกร พบวา ภาพรวมความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี คะแนนอยูในเกณฑระดับปานกลาง รอยละ 79.70 โดยปจจัยที่มีระดับคะแนนสูงสุด
ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับผูคนในองคกร รอยละ 83.18 รองลงมาไดแก ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารระดับสูง รอยละ
80.45 และป จ จั ย เกี ่ ย วกั บ งานที ่ ท ำ ร อ ยละ 80.23 ป จ จั ย ที ่ ม ี ค ะแนนปานกลาง ได แ ก ป จ จั ย เกี ่ ย วกั บ
ผูบังคับบัญชาโดยตรง ปจจัยเกี่ยวกับสถานการณของตนเองและสภาพแวดลอม และปจจัยปจจัยเกี่ยวกับองคกร
คะแนนรอยละ 77.91, 77.27 และ 73.56 ตามลำดับ สำหรับปจจัยที่มีคะแนนนอยที่สุด ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับ
ผลตอบแทน คะแนนอยูในระดับปานกลาง รอยละ 70.30

2

การวิเคราะหผลการทดสอบสมรรถภาพบุคลากร ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี 2563
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รายงานผลการวิเคราะหขอมูลสถานการณภาวะสุขภาพบุคลากรศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รอบ 6 เดือน
หลัง พบวาผลการดำเนินงานในดานการสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานมีสุขภาพที่ดีสงผลใหคาดัชนีมวยกายของ
บุคลากรในหนวยงาน ลดลงจำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 39.7 เสนรอบเอวลดลงจำนวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 39.7 การเปลี่ยนแปลงภาวะความดันโลหิตจากกลุมเสี่ยงสูงเปนกลุมเสี่ยง และจากกลุมเสี่ยงเปนกลุมปกติ
จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.8 สมรรถภาพของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เพิ่มขึ้นจำนวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 44.8 ความอดทนกลามเนื้ออกและแขน เพิ่มขึ้นจำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 24.1 ความอดทน
กลามเนื้อหนาทอง เพิ่มขึ้นจำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 60.3 ความยืดหยุนของกลามเนื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 18
คน คิดเปนรอยละ 31.0 ไขมันในรางกาย ลดลง จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 22.4คะแนนสมรรภาพรางกาย
โดยรวม เพิ่มขึ้น จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 48.3 (คำนวนการเปลี่ยนแปลงจากบุคลากรเดิมที่มีการทดสอบ
สมรรถภาพครบทั้ง 2 รอบ จำนวน 58 คน) และเมื่อมีการวิเคราะหภาวะสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหนวยงาน
ในรอบ 6 เดือนหลังโดยการประเมินจากคาความดันโลหิต คาดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว การประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CV Risk score) การประเมินสมรรถภาพรางกาย และการตรวจสุขภาพชองปาก
และฟน จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 98.50 ไมไดประเมินสุขภาพ 1 คน เนื่องจากตั้งครรภ คิดเปนรอยละ
2.50
การประเมินสุขภาพพบวาสวนใหญมีความดันโลหิตปกติ จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 68.18 มีภาวะ
เสี่ยง 14 คน คิดเปนรอยละ 21.21 มีภาวะเสี่ยงสูง 7 คน คิดเปนรอยละ 10.61 คาดัชนีมวลกายสมสวนจำนวน
27 คน คิดเปนรอยละ 40.91 น้ำหนักเกินจำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 18.18 อวนระดับ 1 จำนวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 24.24 อวนระดับ 2 จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 15.15 และน้ำหนักนอยกวาเกณฑจำนวน 1
คน คิดเปนรอยละ 1.52 มีภาวะเสนรอบเอวปกติ จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 62.12 เสนรอบเอวเกิน
จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 37.88 คาเฉลี่ยคะแนนการทำสอบสมรรถภาพรางกายของระบบหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต เทากับ 1.98 ความอดทนกลามเนื้ออกและแขน เทากับ 3.88 ความอดทนกลามเนื้อหนาทอง
เทากับ 3.14 และความยืดหยุนของกลามเนื้อ เทากับ 3.30
การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CV Risk score) พบวามีบุคลากรที่เขาเกณฑ
ประเมินจำนวน 21 คน ทำการประเมินครบ รอยละ 100 มีภาะวะเสี่ยงนอยจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ
95.23 มีภาวะเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76
การตรวจสุขภาพชองปากและฟนพบวา ปกติจำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 46.96
ผิดปกติ จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 53.03 โดยภาวะผิดปกติที่พบไดแก มีหินปูน ฟนผุ ฟนสึก ฟนบิ่น เหงือก
อักเสบ และคราบบุหรี่ โดยบุคลากรทุกคนที่มีปญหาภาวะสุขภาพในแตละดานจะไดรับการใหคำแนะนำทั้งเปน
รายกลุมและรายบุคคล ซึ่งจะมีการประเมินผลซ้ำในรอบ 6 เดือนถัดไป
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การวิเคราะหสถานการณสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
การประเมิน สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน โดยคณะกรรมการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ครั้งที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบกับศูนยอนามัยที ่อยูภายใต กรมอนามัย พบวามีคาคะแนนเฉลี่ย ที่น อยกวาค าเฉลี่ ย
ระดับประเทศ ซึ่งจากผลการประเมินจะพบวาศูนยอนามัยยังคงตองดำเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเปน
สถานที่ทำงานนาอยูนาทำงาน ปรับปรุงในสวนที่ยังดำเนินการไมผานมาตรฐาน
การประเมิน สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน โดยคณะกรรมการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ครั้งที่ 2
พบวามีผลการประเมินอยูในระดับพื้นฐาน และการประเมิน 5 ส.ยังตองมีการปรับปรุง โดยมีขอเสนอแนะ
ของกรรมการดังนี้
1.การดูแลโตะทำงานดวยมาตรฐาน 5 ส.
2.การจัดอุปกรณในหองเก็บของใหเปนระเบียบ
3.การเพิ่มจุด 5 ส.ของระบบไฟ และอุปกรณ
4.การจัดตูเก็บวัสดุสำนักงานใหเปนระเบียบ
จากข อมู ล จะเห็ น ได ว  า บุ คลากรของศูน ยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี จำเปน ตองเพิ่มความรูในการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน 5 ส. เพื่อใหดำเนินตามมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน และการมีสวนรวมของ
บุคลากรในองคกรตอไป
2.ดานผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ
การประเมินความสมดุลในชีวิตและการทำงาน ผลพบวา องคประกอบที่ 1 ฉันไมมีสมาธิในการทำงาน
เพราะกังวลถึงภาระที่บาน มีผลกับสมดุลในชีวิตของการทำงาน องคประกอบที่ 2 บอยครั้งที่ฉันมีงานติดพันจนทำ
ใหไมสามารถไปรวมกิจกรรมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือทำกิจกรรมที่สนใจได มีผลกับสมดุลชีวิตของบุคลากร
มากที่สุด องคประกอบที่ 3 งานของฉันสนับสนุนใหฉันมีโอกาสพัฒนาตัวเอง และมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมที่ฉันสนใจ บุคลากรสวนมากเห็นวางานที่ทำสงผลใหมีการพัฒนาตนเอง
องคประกอบที่ 4 ครอบครัวของฉันชวยสนับสนุน และเปนกำลังใจที่ดีใหฉันในการทำงาน บุคลากรมีแรงสนับสนุน
ที่ดีจากครอบครัวในการกอใหเกิดสมดุลชีวิตในการทำงาน
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ผลการประเมินความสมดุลในชีวิตการทำงาน

องคประกอบที่ 1
[ฉันไมมีสมาธิในการทำงานเพราะกังวลถึงภาระที่บาน]
[ความเครียดจากเรื่องสวนตัวทำใหฉันทำงานบกพรอง]
[ฉันเหนื่อยลาจากภาระงานที่บานจนทำใหทำงานไดไมเต็มที่]
[ฉันไมสามารถทำงานเสร็จตามเวลาเพราะตองการจัดการกับเรื่องสวนตัว]
องคประกอบที่ 2
[ฉันทำงานหนักจนไมมีเวลาใหกับครอบครัว]
[ความเครียดจากที่ทำงานทำใหฉันมีปญหากับครอบครัว]
[บอยครั้งที่ฉันมีงานติดพันจนทำใหไมสามารถไปรวมกิจกรรมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือทำ
กิจกรรมที่สนใจได]
[ฉันทำงานหนักจนไมมีเวลาพักผอน และดูแลสุขภาพของตัวเอง]
องคประกอบที่ 3
[งานของฉันชวยใหรับผิดชอบตอครอบครัวไดดีขึ้น]
[ตารางงานของฉันมีความเหมาะสม และชวยใหฉันสามารถบริหารจัดการกับภาะสวนตัวไดเปน
อยางดี]
[งานของฉันมีสวนในการชวยสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว]

1.84
2.07
1.82
1.76
1.69
2.54
2.64
2.13
2.71
2.69
3.33
3.29
3.25
2.98
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[งานของฉันสนับสนุนใหฉันมีโอกาสพัฒนาตัวเอง และมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางสังคมที่ฉัน
สนใจ]
องคประกอบที่ 4
[ครอบครัวของฉันชวยสนับสนุน และเปนกำลังใจที่ดีใหฉันในการทำงาน]
[ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงชวยใหฉันคลายเครียดจากการทำงาน]
[กิจกรรมในชีวิตสวนตัวของฉัน ชวยเสริมสรางทักษะใหฉันทำงานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น]
[การเรียนรูจากการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวชวยใหฉันมีสัมพันธภาพที่ดีกับหัวหนางานและ
เพื่อนรวมงาน]

3.78
4.03
4.24
4.04
3.85
4.00

ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย
จากการสอบถามดวยระบบออนไลนของผูมีสวนได สวนเสีย คือบุคลากรศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ได
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนได สวนเสียดังนี้
1.เพิ่มกิจกรรมที่ดำเนินการรวมกันเชน ปลูกตนไม แขงกีฬา
2.เพิ่มรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจสำหรับผูที่เปน Model ในเรื่องๆตางๆเชน การแตงกาย การบริการ
จากการวิเคราะหทั้งสามสวน ความผูกพันในองคกร ผลการทดสอบสมรรถภาพบุคลากร และสถานการณ
สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) แลว จึงจัดทำมาตรการ และแผนการ
พัฒนาองคกรแหงความสุขที่ มีคุณภาพ เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรในหนวยงานมีความผูกพัน มีความเชื่อมั่ น
มีทัศนคติเชิงบวกตอองคกร มีความภาคภูมิใจทุมเทและความเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อใหองคกรประสบผลสำเร็จตาม
เปาหมาย
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แผนปฏิบัติการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
หนวยงาน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
มาตรการหรือกิจกรรมสำคัญ
แผนงาน/กิจกรรม
(Key Activities)
1. มีการสื่อสารทิศทางและ
1. การประชุมถายทอดตัวชี้วัด และพิธีลงนาม
ขับเคลื่อนงานทั้งภายในและ คำรับรองการปฏิบัติราชการ จากหนวยงานสู
ภายนอกองคกร
กลุมงานและบุคคล ปงบประมาณ 2564

หนวย
นับ

เปาหมาย

วันที่เริ่มตน

วันที่สิ้นสุด

ผูรับผิดชอบ

ครั้ง

2

ธ.ค.-63

พ.ค.-64

2. ถายทอดหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และแนวทางการเลื่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน ปงบประมาณ
2564 (PMS)

กลุม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
และพัฒนา
กำลังคน

ครั้ง

2

ธ.ค.-63

พ.ค.-64

กลุม
อำนวยการ

3. ประกาศเจตนารมยตอตานทุจริตภายใต
แนวคิดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดรวมตาน
ทุจริต

ครั้ง

1

ม.ค.-64

ม.ค.-64

กลุม
อำนวยการ

พ.ย.-64

กลุม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
และพัฒนา
กำลังคน

5. จัดประชุมวิชาการระดับเขต/ภาค
ครั้ง

1

พ.ย.-64

หมาย
เหตุ
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6. จัดประชุมเจาหนาที่และสรุปรายงานการ
ประชุมเจาหนาที่ โดยอัพโหลดลงเว็ปไซตศูนย
7. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใน
กลุมงานรอบ 5 เดือน โดยทุกคนมีสวนรวมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดรูปแบบการ
ดำเนินงาน
6. สงผลงานวิชาการเขารวมประกวดหรือ
แขงขันในงานตางๆ เชน รางวัลเลิศรัฐ

8. สำรวจความตองการในการจัดซื้ออุปกรณ
เครื่องใชที่เหมาะสมและจำเปนในการทำงาน
2. มีการบริหารพัฒนาบุคคล 9. มีการเปดโอกาสใหสามารถเขียนขอเสนอ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให หรือเจตจำนงในการปฏิบัติงาน โดยจัดทำ
แบบฟอรมแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติ เชน
มีการพัฒนาสมรรถนะของ
ตองการปฏิบัติงานอะไร ดานไหน เปนตน
บุคลากรในดานตางๆที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
10. สงหัวหนางาน/หัวหนากลุมเขาอบรม
หลักสูตรผูบริหารระดับกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ครั้ง

8

ต.ค.-63

ก.ค.-64

กลุม
อำนวยการ

ครั้ง

2

ต.ค.-63

เม.ย.-64

ทุกกลุมงาน
กลุม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
และพัฒนา
กำลังคน
กลุม
อำนวยการ

ครั้ง

1

ก.พ.-64

มี.ค.-64

ครั้ง

2

ต.ค.-63

เม.ย.-64

ครั้ง

1

มี.ค.-64

มี.ค.-64

กลุม
อำนวยการ

ก.พ.-64

กลุม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
และพัฒนา
กำลังคน

ครั้ง

1

ก.พ.-64
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3. มีการสรางความสุขและ
สงเสริมสุขภาพ

11. จัดประชุมวางแผนกิจกรรมเสริมสราง
ความผูกพันรวมกันตั้งแตกอนเริ่ม
ปงบประมาณ

ครั้ง

1

ม.ค.-64

ม.ค.-64

12. กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

ครั้ง

10

ต.ค.-63

ก.ค.-64

ครั้ง

10

ต.ค.-63

ก.ค.-64

ครั้ง

1

ม.ค.-64

ม.ค.-64

ครั้ง

2

ม.ค.-64

เม.ย.-64

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

1
10
4
4

ก.พ.-64
ต.ค.-63
ต.ค.-63
ต.ค.-63

เม.ย.-64
ก.ค.-64
ก.ค.-64
ก.ค.-64

ครั้ง

6

ต.ค.-63

ก.ค.-64

ครั้ง

1

ต.ค.-63

ต.ค.-63

ครั้ง

1

13. กิจกรรมยืดเหยียดทุกเชา - บาย เวลา
10.30/14.30 เปนเวลา 10-15 นาที
14. กิจกรรมวันปใหมศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี
15. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญ เชน วัน
ปใหม วันสงกรานต เปนตน
16. การแขงกีฬาในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
17. กิจกรรมอวยพรวันเกิดเจาหนาที่
18. ทานขาวเที่ยงรวมกัน
19. กิจกรรมจิตอาสา
20. ประกวดบุคคลตนแบบวัฒนธรรมองคกร
moph
21. สนับสนุนการหารายไดเพิ่ม เชน มีกลุม
ไลนขายของในศูนยอนามัยที่ 8
22. กิจกรรมการเปดตัวกาวทาใจ SS3 และ
เขารวมกิจกรรมกาวทาใจ SS3

คณะทำงาน
องคกรแหง
ความสุขที่มี
คุณภาพ

15-ก.พ.-64 15-ก.พ.-64 กลุมวัยทำงาน
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23. กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำป
เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
24. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปละ 2
ครั้ง เชน Step test, วิดพื้น, ลุกนั่งงอตัว, นั่ง
งอตัว, BMI, รอบเอว, เปอรเซ็นตไขมัน และ
พฤติกรรมสุขภาพ

4. มีการสรางบรรยากาศที่ดี
ในการทำงาน

25. กิจกรรมเจาหนาที่ที่มีอายุมากกวา 35 ป
ขึ้นไป มีการประเมิน CV Risk
26. กิจกรรมการตรวจวิเคราะหองคประกอบ
ของรางกาย (ตรวจวัด Inbody)
27. ประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงานนา
อยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของคนทำงาน Healthy
Workplace Happy for Life

ครั้ง

1

ก.พ.-64

ก.พ.-64

กลุมวัยทำงาน

ครั้ง

2

ต.ค.-63

เม.ย.-64

กลุมวัยทำงาน

ครั้ง

1

ต.ค.-63

เม.ย.-64

กลุมวัยทำงาน

ครั้ง

2

ต.ค.-63

เม.ย.-64

กลุมวัยทำงาน

ครั้ง

3

พ.ย.-63

พ.ค.-64

28. ปรับปรุงทัศนียภาพ สถานที่ทำงานนาอยู
นาทำงานและ5 ส.

ครั้ง

5

พ.ย.-63

มิ.ย.-64

29. เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ของคนทำงาน Healthy Workplace Happy
for Life
- ปลูกผักสวนครัวไมตองกลัวสารพิษ

ครั้ง

2

ม.ค.-64

ก.พ.-64

คณะทำงาน
HWP
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30. ประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน Healthy Workplace Happy for
Life

ครั้ง

3

ธ.ค.-63

ก.ค.-64

12

มาตรการที่ 1. มีการสื่อสารทิศทางและขับเคลื่อนงานทั้งภายในและภายนอกองคกร
กิจกรรมที่ 1 การประชุมถายทอดตัวชี้วัด และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากหนวยงาน
สูกลุมงานและบุคคล ปงบประมาณ 2564
- มีการจัดประชุมถายทอดตัวชี้วัด และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ในวันที่ 29 ธันวาคม
2563

กิจกรรมที่ 2 ถายทอดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการเลื่อนเงินเดือน/
คาจาง/คาตอบแทน ปงบประมาณ 2564 (PMS)
- มีการประชุมถายทอดหลักเกณฑการประเมินผลปฏิบัติราชการ และแนวทางการเลื่อนเงินเดือน/คาจาง/
คาตอบแทน ปงบประมาณ 2564 (PMS) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563

13

14

ทุจริต

กิจกรรมที่ 3 ประกาศเจตนารมยตอตานทุจริตภายใตแนวคิดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดรวมตาน

- มีการประกาศเจตนารมณ ตอตานการทุจริต ของผูบริหารและเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีใน
วันที่ 4 มกราคม 2564
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กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการระดับเขต/ภาค
- มีการจัดประชุมขับเคลื่อนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และอนามัยสิ่งแวดลอม เขตสุขภาพที่ 8
ปงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโดยรวมกับภาคเครือขายเขตสุขภาพที่ 8
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กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเจาหนาที่และสรุปรายงานการประชุมเจาหนาที่ โดยอัพโหลดลงเว็ปไซตศูนย
- มีการจัดประชุมเจาหนาที่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และมีการสรุปรายงานการประชุม
ลงเว็ปไซดศูนยฯ รายละเอียดตามลิงค https://moph.cc/aIFMAdjsU

- มีการจัดประชุมเจาหนาที่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มกราคม 2564 และมีการสรุปรายงานการประชุม
ลงเว็ปไซดศูนยฯ รายละเอียดตามลิงค https://moph.cc/9E6FBGPfD

กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในกลุมงานรอบ 5 เดือน โดยทุกคนมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดรูปแบบการดำเนินงาน
- แตละกลุมงานมีการจัดประชุมวางแผนดำเนินงานภายในกลุม ในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผานมา
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กิจกรรมที่ 7 สงผลงานวิชาการเขารวมประกวดหรือแขงขันในงานตางๆ เชน รางวัลเลิศรัฐ
- อยูในระหวางดำเนินการสงผลงานวิชาการเขารวมประกวด
กิจกรรมที่ 8 สำรวจความตองการในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชที่เหมาะสมและจำเปนในการทำงาน
- มีการสำรวจความตองการในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชฯ รอบ 5 เดือนแรก ในเดือนตุลาคม 2563
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กิจกรรมที่ 9 มีการเปดโอกาสใหสามารถเขียนขอเสนอหรือเจตจำนงในการปฏิบัติงาน โดยจัดทำ
แบบฟอรมแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติ เชน ตองการปฏิบัติงานอะไร ดานไหน เปนตน
- อยูระหวางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 10 สงหัวหนางาน/หัวหนากลุมเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพ
- อยูระหวางการดำเนินการสงใบสมัครเขารวมอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง
กิจกรรมที่ 11 จัดประชุมวางแผนกิจกรรมเสริมสรางความผูกพันรวมกันตั้งแตกอนเริ่มปงบประมาณ
- มีการประชุมวางแผนกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2563

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
- มีการออกกำลังกายทุกวันพุธ
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กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมยืดเหยียดทุกเชา - บาย เวลา 10.30/14.30 เปนเวลา 10-15 นาที
- มีการยืดเหยียดรางกายทุกวัน

กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมวันปใหมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- มีการจัดกิจกรรมปใหมของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ในวันที่ 4 มกราคม 2564
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กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญ เชน วันปใหม วันสงกรานต เปนตน
- มีการทำบุญตักบาตรวันปใหม ในวันที่ 4 มกราคม 2564

กิจกรรมที่ 16 การแขงกีฬาในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเจาหนาที่
- มีกิจกรรมอวยพรวันเกิดเจาหนาที่ที่เกิดในแตละเดือน

21

กิจกรรมที่ 18 ทานขาวเที่ยงรวมกัน
- อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมจิตอาสา
- อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 20 ประกวดบุคคลตนแบบวัฒนธรรมองคกร moph
- มีการประกวดบุคคลตนแบบวัฒนธรรมองคกรแตละดาน และมีการมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน
2563 และเดือนมกราคม 2564
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กิจกรรมที่ 21 สนับสนุนการหารายไดเพิ่ม เชน มีกลุมไลนขายของในศูนยอนามัยที่ 8
- มีการตั้งกลุมไลนขายของในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมการเปดตัวกาวทาใจ SS3 และเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ SS3
- อยูระหวางดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2564
กิจกรรมที่ 23 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำป เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- อยูระหวางดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2564
กิจกรรมที่ 24 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปละ 2 ครั้ง เชน
Step test, วิดพื้น, ลุกนั่งงอตัว, นั่งงอตัว, BMI, รอบเอว, เปอรเซ็นตไขมัน และพฤติกรรมสุขภาพ
- มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ครั้งที่ 1
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กิจกรรมที่ 25 กิจกรรมเจาหนาที่ที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป มีการประเมิน CV Risk โดยการสำรวจ
รายชื่อและแจงใหมีการประเมิน
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กิจกรรมที่ 26 กิจกรรมการตรวจวิเคราะหองคประกอบของรางกาย (ตรวจวัด Inbody)
- มีการตรวจวิเคราะหองคประกอบของรางกายครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ 27 ประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life
- มีการจัดประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ ในเดือนตุลาคม 2563, พฤศจิกายน 2563 ,
ธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 ดังรายงานการประชุม ดังนี้
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รายงานการประชุมคณะกรรมการ สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน ( Healthy Workplace Happy for Life )
ครั้งที่1/2563
วันที่ 15 ตุลาคม 25963
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------------ผูเขาประชุม
1. นางสาวสุกัญญา คณะวาป
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นางสาวกัญญารัตน สรอยมาลัย นักโภชนาการปฏิบัติการ
4. นายชิณโชติ ทองตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นายพีรพัฒน เลี้ยงประยูร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6. นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7. นางสาวเอมอร แกวกาสี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
8. นางชนกนันท ทองดอนบม
เจาพนักงานทันตสาสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางสาวสิริภา จิตติพิมพ
นักทรัพยากรบุคคล
10. นายอภิชิต ศรีอวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
11. นางสาวปรียาพร สรางไร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
12. นางสาวจิราพร อนุศรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
13. นางสาวอรสา สำมะลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14. นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน
เจาพนักงานพัสดุ
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบกำหนดการประชุมดังนี้
จัดทำคำสั่งแตง คณะกรรมการสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน( Healthy Workplace Happy for Life ) ดังนี้
1.
นางสาวสุกัญญา คณะวาป
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประธาน
2.
นางสาวเบญจวรรณ จันทพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รองประธาน
3.
นางสาวกัญญารัตน สรอยมาลัย นักโภชนาการปฏิบัติการ
กรรมการ
4.
นายชิณโชติ ทองตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
5.
นายพีรพัฒน เลี้ยงประยูร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
6.
นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
7.
นางสาวเอมอร แกวกาสี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
8.
นางชนกนันท ทองดอนบม
เจาพนักงานทันตสาสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางสาวสิริภา จิตติพมิ พ
นายอภิชิต ศรีอวน
นางสาวปรียาพร สรางไร
นางสาวจิราพร อนุศรี
นางสาวอรสา สำมะลี
นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจาพนักงานพัสดุ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการฯ
กรรมการและเลขานุการฯ
กรรมการและเลขานุการฯ
กรรมการและเลขานุการฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ

ใหคณะกรรมการดังกลาวมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยแนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑวิธีการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของคนทำงาน
2. จัดทำแผนการดำเนินงาน สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน
3. กำหนดแนวทางการตรวจติดตามประเมิลผล เกณฑการประเมิน และการใหคะแนนสถานที่ทำงาน นาอยู
นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของคนทำงาน
4. ดำเนินการตรวจ ติดตาม และประเมินผลสถานที่ทำงาน นาอยูนาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
ความผาสุกของคนทำงาน
5. ใหคำแนะนำ พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดำเนินงาน
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นายอภิชิต ศรีอวน
เลขานุการฯ
สรุปประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการ สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน ( Healthy Workplace Happy for Life )
ครั้งที่2/2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 25963
ณ หอวงประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------------ผูเขาประชุม
1. นางสาวสุกัญญา คณะวาป
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประธาน
2. นางสาวเบญจวรรณ จันทพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รองประธาน
3. นางสาวกัญญารัตน สรอยมาลัย นักโภชนาการปฏิบัติการ
กรรมการ
4. นายชิณโชติ ทองตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
5. นายพีรพัฒน เลี้ยงประยูร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
6. นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
7. นางสาวเอมอร แกวกาสี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
8. นางชนกนันท ทองดอนบม
เจาพนักงานทันตสาสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
9. นางสาวสิริภา จิตติพิมพ
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
10. นายอภิชิต ศรีอวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
11. นางสาวปรียาพร สรางไร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
12. นางสาวจิราพร อนุศรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
กรรมการและเลขานุการฯ
13. นางสาวอรสา สำมะลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
14. นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน
เจาพนักงานพัสดุ
กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบกำหนดการประชุมดังนี้
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เนื้อหา
ทำไมตองเปนสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต

ความเปนมาในการดําเนินงาน
โดยแบงเกณฑการตรวจ ประเมินเปน 2 รูปแบบ คือ
1.1 สถานประกอบกิจการหรือ สถานที่ทำงานที่มีผูปฏิบัติงาน ตั้งแต 10 คนขึ้นไป
1.2 สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่ทํางานที่มี ผูปฏิบัติงานนอยกวา 10 คน
2. เกณฑการตรวจประเมิน โดยปรับ ใหสามารถนําไปใชไดกับ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ
ทุกขนาด เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) หมวด
5 วาดวยเรื่องการมุงเนน ทรัพยากรบุคคล ขอ 16 หัวขอ การจัดระบบสภาพแวดลอมการ ทำงาน
การขับเคลื่อนสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต
1.พัฒนาศูนยอนามัยใหเปนตนแบบสถานที่ ทำงานนาอยู นาทำงานฯ
2.พัฒนาหนวยงานตนแบบสถานที่ทำงาน นาอยู นาทํางานฯ ใหเปนแหลงเรียนรู
ปญหา/อุปสรรคการดําเนินงาน
1. การกำหนดนโยบาย
2. การสนับสนุนขอมูลวิชาการ สื่อการดําเนินงาน 3. การสรางแรงจูงใจกับพื้นที่
3.ความสำคัญของการจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน Healthy Workplace Happy for Life
1. การสนับสนุนขององคกร และการมีสว นรวม
2. หลัก 5 ประการ สูการเปนสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน
การสนับสนุนขององคกร และการมีสวนรวม
1. กำหนดนโยบาย พรอมทั้งติดประกาศใหคนทํางานทุกคนรับทราบ
2. กำหนดกฎระเบียบในการทำงานที่เอื้อตอสุขภาพและความ ปลอดภัย
3. สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนทํางานทุกคน
4. รวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอมในการทำงาน
5. จัดกิจกรรมหรือโครงการจัดการสิ่งแวดลอม และการสงเสริมสุขภาพ ดานตาง ๆ
6. ประสานงานกับหนวยบริการสุขภาพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ภายในและภายนอกองคกร
7. มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
หลัก 5 ประการ
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สูการเปน“สถานที่ทำงานนาอยู นาทํางาน” สถานที่ ทํางาน นาอยู นาทำงาน “สะอาด” เปนจุดเริ่มตนของการ
ปรับปรุงสถานที่ทํางานโดย สามารถนําหลักการ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สรางนิสัย) มา
ประยุกตใช ประกอบกับการจัดการแบงพื้นที่อยาง เหมาะสมเปนสัดสวน มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณอยางเปน
ระเบียบ เรียบรอย มีการจัดการหองสุขา และการควบคุมสัตวและแมลง
“ปลอดภัย”
เปนการสรางความมั่นใจตอการทำงาน เพราะหาก เราสามารถทำใหสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ทั้งในดาน
อาคาร สถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ และสภาพแวดลอมในการ ทำงาน จะสงผลใหคนทํางานเกิดความเชื่อมั่น และ
ไมมีความ วิตกกังวลในระหวางการทำงาน
“สิ่งแวดลอมดี”
เปนการสรางความเชื่อมั่นตอสถานที่ทำงานวา เปนสถานที่ที่ไมกอใหเกิดมลพิษทั้งตอสุขภาพของคนทํางาน และ
ชุมชนโดยรอบ ดวยการจัดการปองกันและมีมาตรการลดผลกระทบ สิ่งแวดลอมทั้งในเรื่องมลพิษทางเสียง ฝุน
ละออง ความสั่นสะเทือน สารเคมี น้ำเสีย และมูลฝอย รวมถึงการจัดพื้นที่สีเขียว
ชีวิตชีวา”
เปนการสรางเสริมขวัญ กําลังใจ และความ ประทับใจตอผูปฏิบัติงานดวยการสร างสมดุลในชีวิตและการ ทำงาน
จัดกิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกาย การบริโภค อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ และ
การ สงเสริมสุขภาพคนทํางานใหปฏิบัติตนอยางถูกตองในการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อใหรางกายแข็งแรง และ
สงเสริมใหคนทํางานมี ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
“สมดุลชีวิตคนทํางาน”
เปนการรักษาดุลยภาพของการทำงาน กับการใช ชีวิตสวนตัวที่แตละคนตองการให เกิดขึ้น ผานการ โปรแกรมตาง
ๆ ตามวัตถุประสงคขององคกรและความตองการของ พนักงาน โดยหากสามารถใชเวลากับแบบแผนการดำเนิน
ชีวิตได อยางสมดุลจะทำใหการดำเนินชีวิตและการทำงานราบรื่น งาน สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สงผลใหเกิด
ความสุขในชีวิตและ การทำงาน
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นายอภิชิต ศรีอวน
เลขานุการฯ
สรุปประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการ สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน ( Healthy Workplace Happy for Life )
ครั้งที่3/2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ณ หอวงประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------------ผูเขาประชุม
1.
นางสาวสุกัญญา คณะวาป
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประธาน
2.
นางสาวเบญจวรรณ จันทพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รองประธาน
3.
นางสาวกัญญารัตน สรอยมาลัย นักโภชนาการปฏิบัติการ
กรรมการ
4.
นายชิณโชติ ทองตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
5.
นายพีรพัฒน เลี้ยงประยูร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
6.
นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
7.
นางสาวเอมอร แกวกาสี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
8.
นางชนกนันท ทองดอนบม
เจาพนักงานทันตสาสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
9.
นางสาวสิริภา จิตติพิมพ
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
10. นายอภิชิต ศรีอวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
11. นางสาวปรียาพร สรางไร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
12. นางสาวจิราพร อนุศรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
กรรมการและเลขานุการฯ
13. นางสาวอรสา สำมะลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
14. นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน
เจาพนักงานพัสดุ
กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบกำหนดการประชุมดังนี้
แนวทางการดําเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยูนาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต และความสุขของ
คนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
1. พัฒนาหนวยงานใหเปนตนแบบสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานตามเกณฑสถานที่ทำงานนาอยู เสริมสราง
คุณภาพชีวิต และความสุขของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
2. สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานตามเกณฑสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ โดยการ พัฒนา
ศักยภาพผูตรวจประเมิน สนับสนุนองคความรู และวิชาการ
3. สวนกลางสนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานตามเกณฑสถานที่ทำงานนาอยู นา
ทํางานฯ
4. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาหนวยงานตนแบบ รวมทั้งดำเนินงานถอดบทเรียนหนวยงานภาครัฐ ที่
ดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานไดสำเร็จ
5. สนับสนุนใบประกาศนียบัตรรับรองสถานที่ทำงานนาอยู นาทํางานฯ
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6. จัดทําฐานขอมูลและสรุปผลนําเสนอผูบริหาร
เกณฑการสรางสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน
1. การสนับสนุนขององคกร และการมีสวนรวม สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน หมายถึง สถานที่ทำงานที่มี
การจัดสภาพแวดลอมในการทำงานใหเอื้อตอ การมีสุขภาพดีของคนทํางานทุกคน
2. หลัก 5 ประการ สูการเปน“สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางสมดุลชีวิตคนทํางาน” การ
ดําเนินงานอาศัยหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ
1) “สะอาด” เปนจุดเริ่มตนของการปรับปรุงสถานที่ทำงาน สามารถนําหลักการ 5 ส (สะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย)
2) “ปลอดภัย” เปนการสรางความมั่นใจตอการทำงาน สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ทั้งดานอาคาร
สถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ และสภาพแวดลอมในการทำงาน
3) “สิ่งแวดลอมดี” เปนการสรางความเชื่อมั่นตอสถานที่ทำงานวาเปนสถานที่ที่ไมกอใหเกิดมลพิษทั้งต
อ สุขภาพของคนทํางาน และชุมชนโดยรอบ
4) “มีชีวิตชีวา” เปนการสรางเสริมขวัญ กําลังใจ และความประทับใจตอผูปฏิบัติงานดวยการสรางสม
ดุล ในชีวิตและการทํางาน จัดกิจกรรมนันทนาการ การออกกําลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ
5) “สมดุลชีวิต” เปนการรักษาดุลยภาพของการทํางานกับการใชชีวิตสวนตัวที่แตละคนตองการ
3. ความสมดุลในชีวิตและการทำงาน
1) แนวทางการสรางความสุขในสถานที่ทํางาน
2) กรอบแนวคิดของการสรางสมดุลในชีวิตและการทํางาน
3) องคประกอบในการประเมินสมดุลชีวิตและการทํางาน
4) ตัวอยางโปรแกรมการสรางสมดุลในชีวิตและการทํางาน
4. องคประกอบที่มีสวนสนับสนุนการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ
หัวใจของการทำใหสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน ประสบผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน อยูที่ความมุงมั่นของ ผู
บริหารและคณะกรรมการในการกำหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณสนับสนุน ตลอดจนการ
มี สวนรวมและการประสานความรวมมือกันของทั้งเจาของกิจการและคนทํางาน ในการปฏิบัติใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน โดยมีหนวยงานตาง ๆ
5. ประโยชนของการดําเนินงาน “สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางสมดุลชีวิตคนทํางาน” การปรับปรุง
สถานที่ทํางานใหนาอยู นาทํางาน มีประโยชนมากมาย ทั้งตอเจาของ/ผูประกอบกิจการ และคนทํางาน อีกทั้ง
ยังกอใหเกิดผลตอเนื่องตอสวนรวมและชุมชนดวย
6. เกณฑการประเมินสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
สวนที่ 1 การสนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย ๕ ขอ
ดังนี้ 1. การสนับสนุนขององคกร
2. วัฒนธรรมองคกร
3. การติดตอสื่อสาร
4. การตรวจติดตาม ทบทวนและประเมินผล
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5. การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 เกณฑ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต เกณฑสะอาด ประกอบดวย 11 ข
อ โดยพิจารณาประเด็นอาคารสถานที่ บริเวณพื้น บริเวณที่จัดเก็บวัสดุ สิ่งของ บริเวณสถานที่รับประทาน
อาหาร จําหนายอาหารและเตรียมปรุงประกอบอาหาร หองนํา หองสวม และ การควบคุมสัตวและแมลง
พาหะนําโรค เกณฑปลอดภัย ประกอบดวย 12 ขอ โดยพิจารณาประเด็นการบันทึกขอมูลอุบัติเหตุ/การเจ็บป
วยจาก การทํางาน การทํางานที่ปลอดภัย เครื่องจักร/อุปกรณ/เครื่องใช ระบบไฟฟา และการปองกันอัคคีภัย
เกณฑสิ่งแวดลอมดี ประกอบดวย 9 ขอ โดยพิจารณาประเด็นแสงสวาง การระบายอากาศ เสียง/ความ
สั่นสะเทือน สารเคมี มูลฝอย นําเสียหรือสิ่งปฏิกูล เกณฑมีชีวิตชีวา แบงเปน ๔ ระดับ คือ
๑. ระดับพื้นฐาน ประกอบดวย 5 ขอ โดยพิจารณาประเด็นการจัดสถานที่เผยแพรขอมูลขาวสาร การใหความ
รูดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ และสิ่งเสพติดการตรวจสุขภาพ ประ
จําป และการใหบริการรักษาเบื้องตนหรือการปฐมพยาบาล
๒. ระดับดี ประกอบดวย 2 ขอ โดยพิจารณาประเด็นการกําหนดผูรับผิดชอบดานสงเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม และกิจกรรมการมีสวนรวม
๓. ระดับดีมาก ประกอบดวย 9 ขอ โดยพิจารณาประเด็นกิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกาย กิจกรรม สงเสริม
โภชนาการ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมดูแลสุขภาพชองปาก กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต กิจกรรม สงเสริมป
องกันภาวะโลหิตจาง การประเมินภาวะโภชนาการ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย/ประเมิน
สมรรถภาพรางกาย และกิจกรรมสงเสริมความสมดุลในชีวิต
๔. ระดับดีเยี่ยม ประกอบดวย 1 ขอ โดยพิจารณาประเด็นการประเมินประสิทธิผล
7. การรับรองสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน ระดับพื้นฐาน ตองผานเกณฑสวนที่ 1 และผานเกณฑ สะอาด
ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี และเกณฑมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต ระดับพื้นฐาน ระดับดี ตองผานเกณฑสวนที่ 1
และผานเกณฑระดับพื้นฐาน และเกณฑมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต ระดับดี ระดับดีมาก ตองผานเกณฑสวนที่ 1
และผานเกณฑระดับพื้นฐาน ระดับดี และเกณฑมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต ระดับดีมาก 6 ขอ ใน 9 ขอ ระดับดี
เยี่ยม ตองผานเกณฑสวนที่ 1 และผานเกณฑระดับพื้นฐาน ระดับดี และเกณฑมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต ระดับดี
มาก และตองผานเกณฑมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต ระดับดีเยี่ยม จึงจะผานการรับรองระดับดีเยี่ยม ระดับดีเดน
ตองผานเกณฑระดับดีเยี่ยมติดตอกัน 3 รอบการตรวจประเมิน (6 ป) เมื่อผานการประเมินในแตละระดับ
จะไดรับใบรับรองจากกรมอนามัยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นายอภิชิต ศรีอวน
นายอภิชิต ศรีอวน
เลขานุการฯ
เลขานุการฯ
สรุปประชุม
สรุปประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการ สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน ( Healthy Workplace Happy for Life )
ครั้งที่4/2564
วันที่ 6 มกราคม 2564
ณ หอวงประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------------ผูเขาประชุม
1.
นางสาวสุกัญญา คณะวาป
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประธาน
2.
นางสาวเบญจวรรณ จันทพล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รองประธาน
3.
นางสาวกัญญารัตน สรอยมาลัย นักโภชนาการปฏิบัติการ
กรรมการ
4.
นายชิณโชติ ทองตัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
5.
นายพีรพัฒน เลี้ยงประยูร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
6.
นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
7.
นางสาวเอมอร แกวกาสี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
8.
นางชนกนันท ทองดอนบม
เจาพนักงานทันตสาสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการ
9.
นางสาวสิริภา จิตติพิมพ
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
10. นายอภิชิต ศรีอวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
11. นางสาวปรียาพร สรางไร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
12. นางสาวจิราพร อนุศรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิ าร
กรรมการและเลขานุการฯ
13. นางสาวอรสา สำมะลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
14. นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน
เจาพนักงานพัสดุ
กรรมการและผูชวยเลขานุการฯ
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบกำหนดการประชุมดังนี้
การดำเนินงาน สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
- กิจกรรม เกณ สะอาด ปลอดภัย สิงแวดลอมดี มีชีวีวา และสมดุลชีวิต
ผูรับผิดชอบ นายชิณโชติ ทองตัน
นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน
นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
- กิจกรรม แบงพื้นที่ 5 ส ในหนวยงาน ตรวจสอบมาตรฐานสวมในหนวยงาน มาตรฐาน 5 ส ในหองทำงาน
ปรับปรุงภูมิศาสตรใหนาอยู นาทำงาน
เกณฑความปลอดภัย ผูรับผิดชอบ นายพีรพัฒน เลี้ยงประยูร
นางสาวอรสา สำมะลี
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- กิจกรรม บันทึกการเจ็บปวยและอุบัติเหตุในหนวยงาน จัดอุปกรณปองกันอันตรายสำหรับเจาหนาที่ มีการ
ตรวจสอบระบบไฟฟาที่ปลอดภัย มีถังดับเพลิงและการตรวจเช็คประจำเดือน มีการซอมแผนอัคคีภัยและ
ผังการเคลื่อนยาย
เกณฑสิ่งแวดลอดดี ผูรับผิดชอบ นางสาวปรียาพร สรางไร
นายภีมภูริ ปทมธรรมกุล
นางสาวเบญจวรรณ จันทพล
- กิจกรรม การตรวจวัดแสงในหองทำงาน มีการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะที่ถูกตอง มีการจัดการ
น้ำเสียอยางถูกตอง
เกณฑมีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต ผูรับผิดชอบ นางชนกนันท ทองดอนบม
นางสาวสิริภา จิตติพิมพ
นางสาวอรสา สำมะลี
นางสาวเอมอร แกวกาสี
กิจกรรมอื่น ๆ
ดังนี้ 1. มีกลองหรือชองทางรับความคิดเห็นในการปรับปรุงใหสถานที่ทำงานนาอยู
2. มีการสำรวจความตองการบุคลากรและแผนฝกอบรม
3. มีการกำหนดขอตกลง งดสูบบุหรี่และดื่มสุราในศูนยและมีมุมใหความรู
4. มีการตรวจสุขภาพประจำป
5. มีตูยาสำหรับบริการ
6. มีแกนนำ Health Model ในแตละกลุมงาน
7. มีการจักกิจกรรมออกกำลังกาย
8. มีนโยบายจีดอาหารเบรกตามหลักโภชนาการ
9. มีการตรวจสุขภาพชองปากและมีกิจกรรมสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปาก
10. มีการประเมินความเครียดของคนในองคกร
11. มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
12. มีการสงเสริมวิตามินธาตุเหล็กในหญิงเจริญพันธ
13. การประเมินเพื่อวัดสมดุลชีวิตรายบุคคล
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
นายอภิชิต ศรีอวน
เลขานุการฯ
สรุปประชุม
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กิจกรรมที่ 28 ปรับปรุงทัศนียภาพ สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานและ 5ส.
- มีการปรับทัศนียภาพสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน ในเดือนพฤศจิกายน 2563, ตุลาคม 2563 และ
มกราคม 2564
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- มีการทำ 5ส. ในสถานที่ทำงาน
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กิจกรรมที่ 29 เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของคนทำงาน Healthy Workplace Happy for
Life - ปลูกผักสวนครัวไมตองกลัวสารพิษ
- ปลูกผักสวนครัวไมตองกลัวสารพิษในเดือนมกราคม 2564

กิจกรรมที่ 30 ประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life
- มีการประเมินสถานที่ทำงานนาอยูตามเกณฑการประเมินในวันที่ 5 มกราคม 2564
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สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life)
เกณฑการประเมิน 5 ส
ชื่อหนวยงาน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผูประเมิน นางสาวสุกัญญา คณะวาป
วันที่ประเมิน 30 มกราคม 2564
คำชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมายในชองผลการประเมินดังนี้
มีการดำเนินการ
เติมหมายเลข 1
ไมมีการดำเนินงาน
เติมหมายเลข 0 (รวมคะแนนทั้งหมดพรอมใหขอเสนอแนะและ
ภาพประกอบ)
ประเด็น
1. ปายและบอรด
ประชาสัมพันธตางๆ
(รวม 4 คะแนน)

2. โตะทำงานหรือพื้นที่
บริเวณโตะทำงาน
(รวมบริเวณโตะ
คอมพิวเตอร)
(รวม 13 คะแนน)

เกณฑการพิจารณา
1.1 มีปายการระบุกลุมงาน/ผังโครงสรางองคกร เพื่อสะดวกใน
การติดตอราชการ
1.2 มีปาย/สัญลักษณบงชี้ บริเวณที่ไมปลอดภัย เชน พื้นที่ตาง
ระดับ หรือจุดอันตรายอื่นๆ
1.3 บอรดประชาสัมพันธอยูในตำแหนงที่เหมาะสม ติดประกาศ
อยางเปนระเบียบ สะอาด สวยงาม
1.4 ขอมูลขาวสารที่ประชาสัมพันธมีความทันสมัยอยูเสมอ
2.1 ปายชื่อประจำโตะ (ชื่อ ตำแหนง รูปถาย) (ติดไวในตำแหนง
ที่มองเห็นไดงาย โดยมีรูปแบบและขนาดปายเปนแบบ
เดียวกันในหนวยงาน)
2.2 บนโตะทำงานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จำเปน
(ปากกา ดินสอ ยางลบ) ตามความเหมาะสมหรือเกีย่ วของ
กับการปฏิบัติงาน และจัดวางอยางเปนระเบียบ
2.3 มีการจัดวางสิ่งของบริเวณพื้นที่ทำงาน ดังนี้
• บนโตะทำงานไมวางอาหาร ยกเวน เครื่องดื่ม ไมเกิน
1 แกว/ขวด
• ใตโตะทำงานไมวางเอกสารหรือสิง่ ของใด ๆ ยกเวน
รองเทาไมเกิน 1 คู

ผลการ
ประเมิน
1
1
1
1
1

1

1

หมายเหตุ
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ประเด็น

เกณฑการพิจารณา
2.4 ของใชสวนตัว มีปายระบุคำวา “ของใชสวนตัว” ที่ลิ้นชัก มี
รูปแบบเดียวกัน กำหนดเพียง 1 ลิน้ ชักที่สามารถเก็บของใช
สวนตัวได กรณีไมมีลิ้นชัก สามารถจัดหาตูเก็บของใชสวนตัว
ไดไมเกิน 1 ตู
2.5 อุปกรณสำนักงาน กรณีเปนลิน้ ชักติดปายระบุคำวา
“อุปกรณสำนักงาน” และเปนรูปแบบเดียวกัน อุปกรณ
สำนักงานมีปริมาณเหมาะสม จัดเก็บเรียบรอย พรอมใช
กรณีมีถาด/ชั้นเอกสาร/ตะแกรง 3 ชั้น มีไดไมเกินโตะละ 2
ชิ้น
2.6 วัสดุ อุปกรณบนโตะคอมพิวเตอร จัดวางอยางเปนระเบียบ
และคำนึงถึงความปลอดภัย สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ สาย
คอมพิวเตอรอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย ไมชำรุด
เสียหาย

3. อุปกรณสำนักงาน
(รวม 4 คะแนน)

2.7 ไมนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณพื้นที่ของ
โตะคอมพิวเตอร
2.8 ไมติดสติ๊กเกอรหรือกระดาษอืน่ ๆ ที่ไมจำเปนและไม
เกี่ยวของกับการรับประกัน บนเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
เครื่องพิมพ
2.9 ไมพาดสิ่งของไวที่เกาอี้
2.10 มีเบาะรองนั่ง/พิงไดไมเกิน 1 ชิ้น
2.11 มีการจัดเก็บเกาอี้ใหเรียบรอยหลังเลิกงาน
2.12 มีการทำความสะอาดโทรศัพทอยางสม่ำเสมอ และจัดวาง
อยางเปนระเบียบ
2.13 หลังเลิกงานควรจัดเก็บเอกสารและอุปกรณบนโตะทำงาน
ใหเปนระเบียบ
3.1 สภาพอุปกรณ/ เครื่องมือ/ เครื่องใชสำนักงานไมชํารุดและ
พรอมใชงาน
3.2 มีการจัดวางอุปกรณ/ เครื่องมือ/ สำนักงานสวนกลางอยาง
เปนระเบียบ

ผลการ
ประเมิน
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ
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ประเด็น

เกณฑการพิจารณา

3.3 มีผูรับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบรอยของอุปกรณ
เครื่องมือ/เครื่องใชสำนักงาน (อาจเปนชื่อบุคคลหรือกลุม
งาน)
3.4 หากติดปาย/วิธีใชงาน บนเครือ่ งใชสำนักงานใหติดอยาง
เปนระเบียบ
4. ตูเก็บเอกสาร/ตูเก็บ 4.1 มีปายแสดงรายการประเภทเอกสารในตูและชื่อผูรบั ผิดชอบ
ของ
รูปแบบเดียวกัน
(รวม 5 คะแนน)
4.2 ภายในตูมีปายดัชนีบงชี้ประเภทเอกสาร/วัสดุอุปกรณที่
จัดเก็บเปนรูปแบบเดียวกัน
* กรณี เปนตูกระจกใสสามารถมองเห็นสิ่งของภายในได
อนุโลมใหไมตองติดปายแสดงปายดัชนีเฉพาะหนังสือ
เอกสาร ตำราวิชาการ
4.3 มีการจัดเก็บเอกสาร/ คูมือ/ หนังสือ/ รายงาน/ วัสดุ
อุปกรณเปนหมวดหมู จัดวางเปนระเบียบ
4.4 มีความสะอาดเรียบรอย กรณีจัดวางของบนตูใหจัดวางเปน
ระเบียบและปลอดภัย
4.5 สามารถคนหาสิ่งของตาง ๆ ภายในตูไดสะดวก
5. หองประชุม
5.1 จัดโตะเกาอี้หลังการใชงาน
(รวม 3 คะแนน)
5.2 ปดเครื่องปรับอากาศ เครื่องใชไฟฟา เครื่องเสียง หลังการ
ประชุมทุกครั้ง
5.3 ทำความสะอาดหองประชุมทุกวัน
6. มุมรับประทานอาหาร 6.1 มีการทำความสะอาดเปนประจำ ไมมเี ศษอาหารตกคาง
(รวม 3 คะแนน)
6.2 จัดเก็บภาชนะอุปกรณอยางเปนระเบียบ
6.3 อุปกรณเครื่องครัว/ เครื่องใชไฟฟา มีการตรวจสอบความ
สะอาด ปลอดภัย และอยูในสภาพพรอมใชงาน
7. พื้นที่พักผอน/
7.1 มีการจัดพื้นที่พักผอน/ สวนหยอมอยางเปนสัดสวนสวยงาม
สวนหยอม
และเปนระเบียบ
(รวม 3 คะแนน)
7.2 มีการกำหนดผูร ับชอบพื้นที่พักผอน/สวนหยอม
7.3 มีการดูแลและทำความสะอาดพื้นที่พักผอน/สวนหยอมเปน
ประจำสม่ำเสมอ

ผลการ
ประเมิน
1

1
1
1
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1

หมายเหตุ
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ประเด็น
8. ทางเดิน/ทางหนีไฟ
(รวม 2 คะแนน)

9. ถังขยะ
(รวม 3 คะแนน)

10. อื่นๆ
(รวม 2 คะแนน)

เกณฑการพิจารณา
8.1 ไมวางสิ่งของกีดขวางทางเดินภายในบริเวณสำนักงานและ
ทางหนีไฟ
8.2 บริเวณพื้นตางระดับตองมีสัญลักษณแสดงชัดเจนปองกัน
อุบัติเหตุการสะดุดหกลม
9.1 จัดใหมีถังขยะเพียง 1 จุดของกลุมงาน/ ฝาย โดยเลือกใชถัง
ขยะที่มีฝาปดมิดชิด ไมทิ้งเศษอาหารและภาชนะใสอาหาร
เครื่องดื่มในถังขยะนั้น
9.2 จัดใหมีจุดรวบรวมขยะของหนวยงานและมีการคัดแยกขยะ
อยางนอย 3 ประเภท (ทั่วไป อินทรีย รีไซเคิล)
9.3 มีการจัดการขยะ โดยการรวบรวมนำไปทิ้งภายนอกเปน
ประจำทุกวัน เพื่อไมใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวแมลงและ
พาหะนำโรค
10.1 มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน เชน ตั้งอุณหภูมไิ ม
ต่ำกวา 25 C และกำหนดเวลาเปด – ปด เครื่องปรับอากาศ
1) เวลา 09.30 – 12.00 น.
2) เวลา 13.30 – 16.00 น.
10.2 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามหลัก 5 ส

รวมคะแนน (เต็ม 42 คะแนน)
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาสถานที่ทำงานตามเกณฑ 5ส.

ผลการ
ประเมิน
1
1
1

1
1

1

1

หมายเหตุ
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เกณฑการประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวติ
และความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)
ชื่อหนวยงาน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
วันที่ประเมิน 30 มกราคม 2564
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เกณฑการประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในชองผลการประเมิน ดังนี้
“  ” ในชองที่ผานการดำเนินการ รวมคะแนนสรุปผล
เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

สวนที่ 1 : การสนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน
การสนับสนุน 1. ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุน  มีนโยบายลงนามโดยผูมีอำนาจสูงสุดของหนวยงาน (0.25)
ขององคกร โดยกำหนดเปนนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง  มีแผนงานหรือมีแผนการดำเนินกิจกรรม (0.25)
การสงเสริมสุขภาพ อนามัย
 มีการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคนทำงานทุกคน เชน สนับสนุน
สิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิต
ใหเกิดกลุมกิจกรรม หรือชมรมตาง ๆ (0.25)
การทำงานมีการวางแผนและจัดสรร  ผูบริหารมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และแกไขเมื่อพบปญหา
งบประมาณ สำหรับดำเนินกิจกรรม (0.25)
พรอมทั้งเขียนเปนลายลักษณอกั ษร
และปดประกาศใหผูปฏิบัติงานทุกคน
รับทราบ
วัฒนธรรม 2. มีการเสริมสรางวัฒนธรรมที่เอื้อตอ  มีประกาศวัฒนธรรมองคกรและมีการประชาสัมพันธ (0.25)
องคกร
การสงเสริมสุขภาพ อนามัย
 มีการประเมินเจาหนาที่ในองคกรวารูจักวัฒนธรรมองคกร (โดยสุม
สิ่งแวดลอมและความสมดุลในชีวิตการ สัมภาษณไมนอยกวา 5 คน) (0.25)
ทำงาน
 มีแนวปฏิบัติที่คำนึงถึงสิทธิ สุขภาพและความปลอดภัยของเจาหนาที่
เปนหลัก (0.25)
 มีการปฏิบัติที่แสดงใหเห็นความพยายามของผูบริหารในการสราง
วัฒนธรรมที่เสริมสรางสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลในชีวิต

ผลการประเมิน
(คะแนน)
1

1

ขอเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

โดยการกำหนดพฤติกรรมที่คนในองคกรคาดหวังที่จะยึดถือปฏิบัติรวมกัน
เชน หลัก 3 อ ไดแก อาหาร อารมณ ออกกำลังกาย (0.25)

สวนที่ 1 : การสนับสนุนขององคกรและการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน
การติดตอ
3. กำหนดและเลือกใชวิธีการ
 มีชองทางการสื่อสาร เชน ติดประกาศ เสียงตามสาย ระบบสารสนเทศ
สื่อสาร
ติดตอสื่อสารภายในองคกรอยางมี
Facebook , Group Line และเปนชองทางการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง
ประสิทธิภาพในเรื่องการสงเสริม
(0.4)
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และความ  มีการสื่อสารขอมูลทางดานการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ
สมดุลในชีวิตการทำงานตามความ
การสรางความสุขในการทำงาน (0.3)
เสี่ยง ทั้งนี้ควรเปนกระบวนการสื่อสาร  เจาหนาที่เขาถึงขอมูลและมีสวนรวมกับกิจกรรมที่ไดสื่อสาร (0.3)
แบบ 2 ทาง เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีสวน
รวมในการรับและใหขอมูลขาวสาร
ไมไดเปนผูรับขอมูลอยางเดียว
การตรวจ
4. ตรวจติดตาม ทบทวน และ
 มีแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน/กิจกรรม (0.3)
ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานดานการ
 มีการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
ทบทวน และ สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม
เชน การประชุมคณะ/ทีมทำงาน การใชแบบสำรวจ (0.4)
ประเมินผล
และความสมดุลในชีวิตการทำงานใน  มีการตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลผลการดำเนินงานเพื่อจัดทำขอเสนอใน
องคกร เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการ
การพัฒนาและรายงานผลใหผูบริหารทราบ (0.3)

1

1

ขอเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

ดำเนินการตามแผนและมีการ
ตรวจสอบผลลัพธ
การมีสวนรวม 5. กำหนด/เปดโอกาสใหผูปฏิบตั ิงานมี
ของ
สวนรวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูปฏิบัตงิ าน อนามัยสิ่งแวดลอม และความสมดุลใน
ชีวิตการทำงานอยางสม่ำเสมอและ
ตอเนื่อง

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

 เจาหนาที่มีสวนรวม ในการใหขอคิดเห็นตอนโยบาย แผนงาน/เปาหมาย
(0.25)
 มีชองทางการใหขอเสนอแนะ (0.25)
 มีการพบปะหารือระหวางผูบ ริหาร และเจาหนาที่อยางสม่ำเสมอ (0.25)
 กำหนดหรือเปดโอกาสใหเจาหนาทีเ่ ขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยาง
เหมาะสม (0.25)

1

สวนที่ 2 : เกณฑ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี และมีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต”
“เกณฑสะอาด” ประกอบดวย 11 ขอ
อาคารสถานที่ 1. กำหนดพื้นที่ใชงานอยางชัดเจน
โดยแบงเปนพื้นที่เพื่อการปฏิบัตงิ าน
การจราจร ขนยายวัสดุ จัดเก็บวัสดุ/
สารเคมี จัดเก็บวัสดุเหลือใช พื้นที่
สำหรับพักผอน พืน้ ที่สำหรับ
รับประทานอาหาร/ดื่มน้ำและพืน้ ที่

 มีแผนผังหรือแผนที่ของสถานที่ทำงานที่เปนสัดสวนชัดเจน (0.25)
 บริเวณโดยรอบหนวยงานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และมีการ
กำหนด เสนทางเดินโดยรอบอยางชัดเจน (0.25)
 มีการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน หองประชุม ทางเดิน พืน้ ที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ/สารเคมี หรือ พื้นที่สำหรับพักผอน รับประทานอาหาร เปนสัดสวน
เหมาะสม (0.25)

1
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เรื่อง/กิจกรรม

บริเวณพื้น

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

อื่นๆ ที่จำเปน พรอมมีปายแสดง และ
มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส
2. ไมแขวนวัสดุตาง ๆ ตามเสาหรือ
ผนังของอาคาร เวนแตเปนอุปกรณที่
ใชเพื่อการเฝาระวัง ตรวจตราหรือใช
เพื่อการตรวจวัดสภาพแวดลอมใน
บริเวณนั้น และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเปน
เชน นาิกาแขวนผนัง ปฏิทนิ แขวน
ผนัง
3. สภาพของหนาตาง ประตู ขัน้ บันได
ราวบันได อยูในสภาพดีและสะอาด

 มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณเหมาะสม และเปนระเบียบ ไมมีการวางสิง่ ของ
กีดขวางบริเวณทางเดิน (0.25)
 เสา ผนัง เพดาน สะอาด ไมมีคราบสกปรก (0.5)
 เสา ผนัง เพดาน ไมแขวนสิง่ ของที่ไมเกี่ยวของและไมจำเปนกับการ
ทำงาน (0.5)

 หนาตางและผามานอยูในสภาพดีไมชำรุด มีความสะอาด (0.3)
 ประตู อยูในสภาพดีไมชำรุด มีความสะอาด (0.3)
 ขั้นบันได ราวบันไดตองสะอาด และอยูในสภาพดี ไมชำรุด ไมลื่น (0.4)

1

4. อุปกรณและหลอดไฟตามที่ตา ง ๆ
ตองอยูในสภาพดี และสะอาด

 อุปกรณเครื่องใชไฟฟาอยูในสภาพดี ใชการได และมีความสะอาด (0.4)
 หลอดไฟ ที่ครอบหลอดไฟ รางไฟ อยูในสภาพดี ใชการได และมีความ
สะอาด (0.4)
 มีแผนตารางกำหนดชวงเวลาหรือรอบการทำความสะอาด (0.2)

1

5. พื้นอยูในระนาบเดียวกัน เรียบ ไม
ลื่น ไมดดู ซึมน้ำ หากเปนบริเวณตาง
ระดับตองมีสัญลักษณบอกความ

 บริเวณพื้นภายในหนวยงานอยูในระนาบเดียวกัน เรียบ ไมลนื่ สภาพดี
และมีความแข็งแรง (0.3)
 บริเวณพื้นสะอาด ไมมีเศษฝุนผง ไมมีเศษขยะ (0.4)

1

1
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เรื่อง/กิจกรรม

บริเวณที่
จัดเก็บวัสดุ
สิ่งของ

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

แตกตาง มีการกันลืน่ อยูในสภาพดี
และสะอาด
6. บริเวณที่ตองมีเศษวัสดุเหลือใชหรือ
เปนผลิตภัณฑกลาง จะตองมีภาชนะ
รองรับหรือมีการจัดเก็บอยางถูกวิธี
และเหมาะสม

 บริเวณพื้นตางระดับหรือมีลักษณะลืน่ มีการติดปายสัญลักษณบอกความ
แตกตางหรือการติดกันลื่น (0.3)
 มีการรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช/ผลิตภัณฑกลาง/ครุภัณฑรอจำหนาย มี
จัดเก็บในภาชนะรองรับที่เหมาะสมและมีการกำหนดพื้นที่ในการเก็บ
รวบรวม (0.5)
 มีแผนการจัดการเศษวัสดุเหลือใชหรือผลิตภัณฑกลาง/ครุภัณฑรอ
จำหนาย (0.3)
 มีการกำหนดระยะเวลาในการจัดการอยางชัดเจน (0.2)

7. ขนาดความกวางของพืน้ ทางเดิน
ทางขนยาย หรือทางเพื่อการจราจรมี
ขนาดเหมาะสมที่จะใชเพื่อจุดประสงค
ในการนั้น อยูในสภาพดีและสะอาดไม
มีสิ่งกีดขวาง

 ประตูทาง เขา-ออก หนวยงาน อยางนอย 2 จุด* อยูในสภาพดี เปดปด
ไดงาย ไมมีสงิ่ กีดขวาง (0.5)
*ยกเวนบางหนวยงานที่มีขอจำกัดดานพืน้ ที่
 ทางเดินภายในหนวยงานไม คับแคบ* สะอาด ไมมสี ิ่งกีดขวาง (0.5) (*มี
ระยะ 1-1.5 เมตร)

8. ตูเก็บของหรือชั้นวางของอยูใน
 ตูเก็บของหรือชั้นวางของอยูในสภาพดี มีความสะอาด (0.3)
สภาพดีและสะอาด ติดปายแสดงชนิด  มีปายแสดงขอมูลชื่อผูรับผิดชอบชนิดสิ่งของที่มีการจัดเก็บภาย
สิ่งของ
ในตู (0.3)
 มีการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของเปนระเบียบ มีความสะอาด (0.4)
*กรณี ที่หากเปนตูกระจกใสสามารถมองเห็นสิ่งของภายในไดอนุโลมใหไม
ตองติดปายแสดงรายการเฉพาะหนังสือ เอกสาร ดำราวิชาการ

ผลการประเมิน
(คะแนน)

1

1
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

บริเวณสถานที่
รับประทาน
อาหาร
จำหนาย
อาหาร และ
เตรียมปรุง
ประกอบ
อาหาร

9. ไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตาม
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหนายอาหาร พ.ศ. 2561 หรือ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับแผง
ลอยจำหนายอาหาร (ภาคผนวก ก.)

หองน้ำหอง
สวม

แนวทางการพิจารณา

สำหรับประเมินกรม/ศอ. ที่มีโรงอาหารหรือรานอาหาร
 ผลการประเมินโรงอาหาร และรานอาหารเปนไปตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ.2561
 กรณีแผงลอยจำหนายอาหารเปนไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
สำหรับแผงลอยจำหนายอาหาร

สำหรับหนวยงานยอยที่มพี ้นื ที่รบั ประทานอาหารของตนเอง
 พื้นที่รับประทานอาหารของหนวยงาน (ถามี) จัดอยางเปนสัดสวน
เหมาะสม (0.4)
 พื้นที่รับประทานอาหารของหนวยงาน จัดวางอยางระเบียบและสะอาด
(0.4)
 มีการรวบรวมขยะเศษอาหารและนำไปกำจัดเปนประจำทุกวัน ไมให
ตกคางเปนแหลงอาหารของสัตวและแมลงพาหะนำโรค (0.2)
10. ไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย
 ผลการประเมินหองน้ำหองสวมเปนไปตามมาตรฐานสวมสาธารณะไทย
ของกรมอนามัย เชน หองน้ำ หองสวม ของกรมอนามัย (1)
มีการระบายอากาศและแสงสวาง
*กรณีหนวยงานไมมีสวมทีต่ อ งผิดชอบ ถือวาผานโดยอัตโนมัติ (1)
เพียงพอไมมีกลิ่น รวมทั้งมีเครื่องใช

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ขอเสนอแนะ

1

ไมมีโรงอาหารหรือรานอาหาร

1
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

และสิ่งอำนวยความสะดวก
(ภาคผนวก ข.)
การควบคุม
11. มีการควบคุมสัตวและแมลงพาหะ สำหรับกรมอนามัย/ศอ.
สัตวและแมลง นำโรค เชน แมลงสาบ แมลงวัน หนู  มีแผนการปองกัน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนำโรค
พาหะนำโรค และยุงในสถานที่ทำงาน
(0.5)
 มีการดำเนินการถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและมี
การกำจัดโดยการใชเครื่องมือดักจับ หรือใชสมุนไพรฉีดพน ที่ไมมีสารพิษ
ตกคางและสงผลกระทบตอผูป ฏิบัติงาน (0.5)

สำหรับหนวยงาน
 มีการปองกัน ติดตามตรวจสอบ ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนำโรค
(0.5)
 มีการทำลายแหลงอาหาร/แหลงเพาะพันธุ และมีการกำจัดโดยการใช
เครื่องมือดักจับ หรือใชสมุนไพรฉีดพน ที่ไมมสี ารพิษตกคางและสงผล
กระทบตอผูปฏิบัติงาน (0.5)

“เกณฑความปลอดภัย” ประกอบดวย 12 ขอ
การบันทึก
ขอมูล

1. อุบัติเหตุจากการทำงานที่รายงาน
ตามแบบ กท.16 หรือแบบรายงาน

 หนวยงานไมมีความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงาน (1) (ขอถัดไป)
 หนวยงานมีความเสี่ยงอุบัตเิ หตุจากการทำงาน มีการดำเนินการดังนี้

1

ขอเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม
อุบัติเหตุ/การ
เจ็บปวยจาก
การทำงาน

เกณฑการประเมิน
การเกิดอุบัติเหตุ ลดลงจากรอบปที่
ผานมา (ภาคผนวก ค.)

2. ไมมีผูเจ็บปวยรายใหมที่ปวยเปน
โรคอันเนื่องจากการทำงาน ตลอด
ระยะเวลา 1 ปที่ผา นมา

การทำงานที่
ปลอดภัย

3. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลที่ถูกตอง เหมาะสม และ
เพียงพอ

แนวทางการพิจารณา
 แสดงแบบฟอรมรายงานที่ใชในการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจาก
สถานทีท่ ำงานจัดทำขึน้ (0.3)
 กรณีมีอุบัติเหตุตองมีรายงานการวิเคราะหขอมูลสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ และมีระบบการจัดเก็บขอมูล /กรณีไมมีอุบัติเหตุไมตอ งวิเคราะห
(0.4)
 กรณีมีอุบัติเหตุตองแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุยอนหลัง 3 ป เชน
แสดงคา IFR และ ISR โดยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงอยางตอเนื่อง/ กรณี
ไมมีอุบัติเหตุไมตองแสดง (0.4)
ขอมูลการเจ็บปวยจากการทำงาน
 หนวยงานไมมีคนเจ็บปวยรายใหมจากการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปที่
ผานมา (1) ขอถัดไป
 หนวยงานมีคนเจ็บปวยรายใหมจากการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปที่
ผานมา (0)
 หนวยงานไมมีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ ง (1) ขอถัดไป
 หนวยงานที่มีรปู แบบการทำงานที่มีความเสีย่ ง เชน ศูนยหอ งปฏิบัติการ
คลินิกทันตกรรม กลุมอาคารและสถานที่ เปนตน
 มีการจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ าน (0.4)
 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทีจ่ ัดใหมีความเหมาะสมกับ
ประเภทของงาน (0.3)

ผลการประเมิน
(คะแนน)

1

ขอเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทีจ่ ัดใหมีความเพียงพอตอการใช
งาน (0.3)
4. มี ก ารกำหนดกฎระเบี ย บและ  หนวยงานไมมีรูปแบบการทำงานที่มีความเสีย่ ง (1) ขอถัดไป
ขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
 หนวยงานที่มีรปู แบบการทำงานที่มีความเสีย่ ง เชน ศูนยหอ งปฏิบัติการ
คลินิกทันตกรรม กลุมอาคารและสถานที่ เปนตน มีคูมือ หรือ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน หรือ กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
โดยเฉพาะสำหรับงานที่เปนอันตราย (1)
5. ติ ด ตั ้ ง เครื ่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ อ ย า ง  หนวยงานไมมีเครื่องจักร (1) ขอถัดไป
มั่นคงและปลอดภัย
 หนวยงานมีเครื่องจักร มีการดำเนินการดังนี้
 มีการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณอยางมั่นคงปลอดภัย (0.5)
 มีการติดตั้งอุปกรณปองกันสวนที่เปนอันตรายขณะเครื่องจักร
ทำงาน (0.5)
6. เครื่องจักร/อุปกรณ/เครื่องมือ/
 หนวยงานไมมีเครื่องจักร (1) ขอถัดไป
เครื่องใชไดรับการบำรุงรักษาใหอยูใน  หนวยงานมีเครื่องจักร มีการดำเนินการดังนี้
สภาพดี และไมมชี ิ้นสวนทีช่ ำรุด หรือ
 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณที่เกี่ยวของมีความสะอาด อยูใน
สวนแหลมคมที่อาจทำอันตรายได
สภาพใชการไดดี (0.4)
 มีแผนการซอมบำรุงเครื่องจักร/อุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องใช (0.3)
 มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนการซอมบำรุงไดรับการ
ตรวจสอบโดยวิศวกร/เจาหนาทีผ่ ูเชี่ยวชาญอยางสม่ำเสมอตามมาตรฐาน
หรือกฎหมายที่กำหนด (0.3)

ผลการประเมิน
(คะแนน)

ขอเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม
ระบบไฟฟา

เกณฑการประเมิน
7. การเดินสายไฟเปนระเบียบ ใช
สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการใชไฟฟาอยาง
ปลอดภัย
8. สวิตช สายไฟ ไดรับการบำรุงรักษา
ใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย
9. มีเสนหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่
อาจมีอันตรายหรือหามเขาใกล
10. มีอุปกรณตัดไฟ (Safety Cut/
Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/รั่ว

การปองกัน
อัคคีภัย

11. มีเครื่องดับเพลิงตรงกับชนิดของ
เชื้อเพลิงอยางเพียงพอ ไดรับการ
ตรวจสอบใหพรอมใชงาน และติดตั้ง
อยูในตำแหนงที่สามารถนำมาใชได
ทันที

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

 การเดินสายไฟ อุปกรณไฟฟา แผงควบคุมมีสภาพดี ไมชำรุด (0.4)
 การเดินสายไฟ มีการจัดเก็บเปนระเบียบ (0.3)
 มีการตรวจสอบระบบไฟฟาและสายดิน อยางสม่ำเสมอ (0.3)

1

 สวิตช สายไฟ มีสภาพดี ไมชำรุด หรือเสื่อมสภาพ (1)

1

 หนวยงานไมมเี ครื่องจักรหรือบริเวณที่อันตราย (1) ขอถัดไป
 หนวยงานมีเครื่องจักร หรือบริเวณที่อันตราย ตองมีการขีดสีตีเสน
กำหนดบริเวณติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณและเสนทางเดิน (1)
 ตูควบคุมระบบไฟฟามีสภาพดี ใชการได (0.5)
 ตูควบคุมระบบไฟฟาอยูในตำแหนงที่เหมาะสมไมมีสงิ่ กีดขวาง
(0.5)
สำหรับประเมินกรม/ศอ.
 มีอุปกรณดับเพลิงตรงกับชนิดของเชื้อเพลิงอยางเพียงพอ
 มีการติดตั้งอุปกรณดับเพลิงติดตั้งสูงจากพื้นอาคารไมเกิน 1.5 เมตร
มองเห็นและเขาถึงไดงาย
 มีแผนและมีการตรวจอุปกรณดับเพลิง
 มีการบันทึกขอมูลการตรวจอุปกรณดับเพลิง
 จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟเปนประจำทุกป
สำหรับประเมินหนวยงานตางๆ ภายในกรม

1

1

1

ขอเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

12. ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยูใน
สภาพที่ดไี มมีสิ่งกีดขวางหรือ ถูกปด
ตาย

แนวทางการพิจารณา
 มีอุปกรณดับเพลิง
สภาพพรอมใชงาน ติดตั้งสูงจากพื้นอาคารไมเกิน 1.5 เมตร มองเห็นและ
เขาถึงไดงาย (0.2)
 มีแบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง (0.2)
 มีการตรวจสอบดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง (0.2)
 มีปายแสดงวิธีการใชถังดับเพลิง (0.2)
 เขารวมการฝกซอมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ (0.2)
 หนวยงานไมมีทางหนีไฟในพื้นที่รับผิดชอบ (1) ขอถัดไป
 หนวยงานมีทางหนีไฟในพืน้ ที่รับผิดชอบ มีการจัดการดังนี้
 จัดใหทางหนีไฟอยูในสภาพดี ไมชำรุด พรอมใชงาน (0.4)
 ไมปลอยใหมีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ (0.4)
 มีสัญลักษณทางหนีไฟ หรือหากมีทางตางระดับบริเวณทางหนีไฟก็
ใหติดสัญลักษณแสดงทางตางระดับ (0.2)

ผลการประเมิน
(คะแนน)

1

“เกณฑสิ่งแวดลอมดี” ประกอบดวย 9 ขอ
แสงสวาง

1. มีการจัดการดานแสงสวางใหมี
ความเขมแสงเพียงพอตอการทำงาน
และเปนไปตามมาตรฐาน

 ไมมกี ารตรวจวัดระดับแสงในหนวยงาน (0) ขอถัดไป
 มีการตรวจวัดระดับแสงในพื้นที่ตาง ๆ ของหนวยงาน (0.5)
 ระดับแสงไดตามมาตรฐานที่กำหนด (0.5)
 ระดับแสงไมเหมาะสมและมีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงแกไข
หากผลการตรวจวัดระดับแสงไมผานตามที่กฎหมายกำหนด (0.5)
 ระดับแสงไมเหมาะสมและยังไมมีแผนหรือแนวทางในการปรับปรุง
แกไขหากผลการตรวจวัดระดับแสงไมผา นตามที่กฎหมายกำหนด (0)

1

ขอเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

การระบาย
อากาศ

2. ภายในหองหรือบริเวณที่ทำงานมี  มีการจัดใหมีการระบายอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบ
การระบายอากาศที่เพียงพอ อุณหภูมิ ระบายอากาศเฉพาะที่ หรือโดยวิธีธรรมชาติ เหมาะสมตามแตละพื้นที่
เหมาะสม
ทำงาน (0.4)
 มีการกำหนดอุณภูมิ อยางเหมาะสม (กรณีพื้นที่ที่มีติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศกำหนดอุณหภูมิ 25 – 28 องศา) (0.3)
 มีแผนในการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และมีการซอมบำรุงระบบฯ
ตามระยะเวลาที่กำหนด (0.3)

เสียง/ความ
สั่นสะเทือน

3. ไมมีเสียงดังและความสัน่ สะเทือน
ที่อาจมีผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน
และสรางความเดือดรอนรำคาญตอ
ชุมชนใกลเคียง

สารเคมี

 หนวยงานไมมีเครื่องจักรและกิจกรรมที่เสียงดัง (1) ขอถัดไป
 หนวยงานที่มีเครื่องจักรและมีกิจกรรมเสียงดัง มีการดำเนินการดังนี้
 มีการควบคุมโดยติดอุปกรณเพื่อลดระดับเสียงจากเครื่องจักรหรือ
กิจกรรมที่กอเสียงดัง เชน ติดวัสดุดูดซับ การแยกพืน้ ที่ปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานไมดังจนรบกวนการสื่อสารปกติของผูป ฏิบัติงาน (0.5)
 มีการจัดการกรณีเกิดเรื่องรองเรียน จากเสียงดังและความ
สั่นสะเทือน พรอมดำเนินการแกไข (0.5)

4. มีการจัดประเภทของสารเคมี และ  หนวยงานไมมีการใชสารเคมี (1) ขอถัดไป
แยกเก็บไวเฉพาะตามหลักปฏิบตั ิ
 หนวยงานมีการใชสารเคมี มีการดำเนินการดังนี้
สำหรับสารเคมีประเภทนั้น ๆ

ผลการประเมิน
(คะแนน)
1

1
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เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

 มีการเก็บสารเคมีในภาชนะทีป่ ดฝามิดชิดเหมาะสมกับความเปน
อันตรายตามประเภทของสารเคมี (0.3)
 มีการแยกประเภทและติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมี (0.4)
 มีการกำหนดวิธีการจัดการเมื่อสารเคมีหกรั่วไหล (0.3)
5. ไมมีปญหาฝุน หรือควันที่มี
ผลกระทบตอผูป ฏิบัตงิ าน และสราง
ความเดือดรอนรำคาญตอชุมชน
ใกลเคียง

6. ไมมีกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็น
รบกวนที่มีผลกระทบตอผูป ฏิบตั ิงาน
และสรางความเดือดรอนรำคาญตอ
ชุมชนใกลเคียง

 หนวยงานไมมีกิจกรรมที่ทำใหเกิดฝุน (1) ขอถัดไป
1
 หนวยงานมีกิจกรรมที่ทำใหเกิดฝุนมีการดำเนินการดังนี้
 มีการจัดการการฟุงกระจายของฝุน จากการประกอบกิจการ (0.4)
 มีผลการตรวจวัดเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดในสถานประกอบ
กิจการ (0.3)
 ไมมีขอรองรองเรียนหรือหากมีเรื่องขอรองเรียน ตองมีแนวทาง
จัดการแกไข (0.3)
 หนวยงานไมมีการใชสารเคมีและกิจกรรมที่ทำใหเกิดกลิ่นเหม็น (1)
1
 หนวยงานมีการใชสารเคมีและกิจกรรมที่ทำใหเกิดกลิ่นเหม็น มีการ
ดำเนินการดังนี้
 มีการจัดการและควบคุมสารเคมีและกลิ่นจากการประกอบกิจการ
ตามที่กฎหมายกำหนด (0.5)
 ไมมีขอรองรองเรียนหรือหากมีเรื่องขอรองเรียน ตองมีแนวทาง
จัดการแกไข (0.5)

ขอเสนอแนะ
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เรื่อง/กิจกรรม
มูลฝอย

น้ำเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูล

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

7. มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปด  มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ
มิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรายออก (0.3)
จากมูลฝอยทั่วไป
 มีการแยกตามประเภทมูลฝอยที่เกิดขึ้น เชน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย
รีไซเคิลและมูลฝอยอินทรีย (0.4)
 มีการแยก มูลฝอยอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป และมีแนวทาง
ในการจัดการ (0.3)
*เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพทเคลื่อนที่
ภาชนะที่ใชบรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือ
สารเคมี เปนตน
8. มีการจัดการมูลฝอยอยาง
 มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยนำไปกำจัดเปนประจำสม่ำเสมอ (1)
เหมาะสมไมกอใหเกิดผลกระทบตอ
ผูปฏิบัตงิ านและสรางความเดือดรอน
รำคาญตอชุมชนใกลเคียง
9. น้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลไดรบั การ
 มีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด (0.5)
บำบัดที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
 มีการสอบถาม หรือตรวจสอบหลักฐานการใชบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลจาก
กอนระบายออกนอกอาคาร ไม
บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตจากทองถิ่น (0.5)
กอใหเกิดผลกระทบตอผูปฏิบัตงิ าน
และไมสรางความเดือดรอนรำคาญตอ
ชุมชนใกลเคียง

“เกณฑมีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับพื้นฐาน ประกอบดวย 5 ขอ

ผลการประเมิน
(คะแนน)
1

1

1
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เรื่อง/กิจกรรม
การจัดสถานที่
เผยแพรขอมูล
ขาวสาร

เกณฑการประเมิน

1. มีสถานที่เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารและเพิ่มพูนความรูดา นการ
สงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม
และความสมดุลในชีวิตการทำงาน
รวมทั้งมีกลองรับความคิดเห็น และ/
หรือกระดานสนทนา (เว็บบอรด)
การใหความรู 2. มีการใหความรูดานการสงเสริม
ดานการ
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม และ
สงเสริมสุขภาพ ความสมดุลในชีวิตการทำงาน แก
อนามัย
ผูปฏิบัตงิ านอยางนอย 5 เรื่อง/ป
สิ่งแวดลอม
(ภาคผนวก ง.)
และความ
สมดุลในชีวิต
การทำงาน
กิจกรรม ลด
เลิก บุหรี่ และ
สิ่งเสพติด

แนวทางการพิจารณา
 มีชองทางการสื่อสาร เชน การติดประกาศ เสียงตามสาย ระบบ
สารสนเทศ (0.5)
 มีกลองรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ(0.2)
 ขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นถูกนำไปวิเคราะหและกำหนดเปน
แนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (0.3)

ผลการประเมิน
(คะแนน)
1

 มีการสำรวจความตองการ ความจำเปน ในการจัดทำแผนการใหความรู 1
ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมบุคลากรทุกระดับ(แผนการ
ดำเนินการกิจกรรมสงเสริมความรูตาง ๆ อยางตอเนื่อง
(0.3)
 มีการดำเนินการตามแผนโดยมีการใหความรูแกผูปฏิบัติงานอยางนอย
5 เรื่อง/ป (0.7)

3. มีการใหความรูและจัดกิจกรรมการ  มีการดำเนินการใหหนวยงาน/สถานประกอบกิจการเปนเขตหาม
รณรงคการลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพ จำหนาย และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (0.5)
ติดรวมทั้งหามสูบบุหรี่ในอาคารสถาน  มีการสื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธ ไมสบู บุหรี่ (0.5)
ประกอบกิจการ ทั้งนีส้ ามารถจัด
“เขตสูบบุหรี่” เปนการเฉพาะได

1
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เรื่อง/กิจกรรม

แนวทางการพิจารณา

เกณฑการประเมิน

 มีการดำเนินการใหผูปฏิบตั งิ านเขารับการตรวจสุขภาพประจำป (0.4)
 มีการดำเนินการใหมีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงที่ผูปฏิบัติงานตอง
สัมผัส หากไมมีความเสี่ยงใหผา นอัตโนมัติ (0.3)
 มีการสรุปวิเคราะหผลสุขภาพและนำมาใชในการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่ แวดลอม (0.3)

การตรวจ
สุขภาพ
ประจำป

4. มีการจัดหรือสนับสนุนให
ผูปฏิบัตงิ านไดรับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำปทุกคนและมีการตรวจตาม
ความเสี่ยงที่ผปู ฏิบัตงิ านตองสัมผัส

การใหบริการ
รักษาเบื้องตน
หรือการปฐม
พยาบาล

5. มีตูยา ชุดปฐมพยาบาล และเครื่อง  มีตูยา อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เครื่องชั่งน้ำหนัก (0.4)
ชั่งน้ำหนัก พรอมทั้งมีการจดบันทึก
 มีการบันทึกการใชยา อุปกรณปฐมพยาบาล (0.3)
การรักษาและการใชยา
 มีผูรับผิดชอบ ดูแลตูยา อุปกรณปฐมพยาบาล (0.3)

ผลการประเมิน
(คะแนน)
1

“เกณฑมีชีวิตชีวา” และ “สมดุลชีวิต” ระดับดี ประกอบดวย 2 ขอ
การกำหนด
ผูรับผิดชอบ
ดานสงเสริม
สุขภาพอนามัย
สิ่งแวดลอม
และความ
สมดุลในชีวิต
การทำงาน

1. สถานที่ทำงานตองกำหนด
 มีคำสั่ง กำหนดและมอบหมายหนาที่รบั ผิดชอบของผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ผูปฏิบัตงิ านเปนลายลักษณอักษร (1)
อนามัยสิ่งแวดลอมและความสมดุลใน
ชีวิตการทำงาน ตามบทบาทหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย

1
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เรื่อง/กิจกรรม
กิจกรรมการมี
สวนรวม

เกณฑการประเมิน

แนวทางการพิจารณา

ผลการประเมิน
(คะแนน)

2. มีการจัดตั้งกลุมแกนนำหรือชมรม  มีคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชุดตาง ๆ ทีป่ ระกอบดวยผูเกี่ยวของทุก 1
สรางเสริมสุขภาพ อนามัยสิง่ แวดลอม ภาคสวน (0.5)
และความสมดุลในชีวิตการทำงาน
 มีการจัดกิจกรรมการดำเนินการอยางตอเนื่องทุก ๆ ป (0.5)
พรอมทั้งมีการจัดกิจกรรมดำเนินการ
อยางตอเนื่อง ทุก ๆ ป

ขอเสนอแนะ

