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รายการตรวจประเมิน (Audit Check list) 
โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดบัการพัฒนา ปี 2563  

หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

หมวด 1 
การ
สนับสนุน
ขององค์กร 
การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
การใส่ใจต่อ
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ระหว่าง
องค์กรและ
ชุมชน 

1. การ

สนับสนุนของ

องค์กร และ

นโยบายด้าน

ปลอดโรค 

ปลอดภัย 

กายใจเป็นสขุ 

1.1 องค์กร ต้อง กำหนด
ขอบเขตของระบบการ
จัดการดา้นปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

1 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ใน

การดำเนินงานโครงการสถาน
ประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

2. นโยบายที่สอดคล้องหรือ 
สนับสนุนการพัฒนาสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
ที่ประกาศโดยผูบ้ริหารระดับสูง 
ครบถ้วนท้ัง 3 ประเด็นและ
เป็นลายลักษณ์อักษร  

3. มีการแจ้งใหผู้้ปฏิบัติงาน
รับทราบอย่างทั่วถึง 

4. มีผู้รับผิดชอบหลักของ
โครงการฯ ในรูปแบบ
คณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
ที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบตัิงานจาก
หลายฝ่ายแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

1. มีการกำหนดขอบเขตพื้นท่ีใน 
การดำเนินงานโครงการสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข 
2. นโยบายที่สอดคล้องหรือ 
สนับสนุนการพัฒนาสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข ท่ีประกาศโดย
ผู้บริหารระดับสูง ครบถ้วนท้ัง 3 
ประเด็น และเป็นลายลักษณ์อักษร 
และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3. มีการแจ้งให้ผู้ปฏิบตัิงานรับทราบ
อย่างทั่วถึง 
หรือ 
4. มีผู้รับผิดชอบหลักของโครงการฯ  
ในรูปแบบคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน ที่ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานจากหลายฝ่ายแบบเปน็
ลายลักษณ์อักษร 

1. มีการกำหนดขอบเขตพื้นทีใ่น
การดำเนินงานโครงการสถาน
ประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

2. นโยบายที่สอดคล้องหรือ 
สนับสนุนการพัฒนาสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ที่
ประกาศโดยผู้บริหารระดับสูง  
ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น 
และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 

 

            - 

1.2 ผู้บริหารระดับสูงต้องให้
การสนับสนุน โดยกำหนด
เป็นนโยบายนำไปสู่ “สถาน
ประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมท้ังลงนามและ
ประกาศใหผู้้ปฏิบตัิงานทุก
คนรับทราบ และ มี
ผู้รับผิดชอบหลักของ
โครงการฯ ในรูปแบบ
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

คณะกรรมการ หรือ
คณะทำงานที่ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานจากหลายฝ่าย
แบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 * 1.3 องค์กร ต้อง มีการ

ยกระดับ สถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข สู่การดำเนินงาน
ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 
 

2 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีนโยบายทีส่นับสนุนการ

ดำเนินงานที่ระบุการจัดการ
ความเสีย่งสำคญัที่พบของ
องค์กร ร่วมกับสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน 

2. การจัดสรรงบประมาณที่
สนับสนุนขององค์กรที่
สนับสนุนการดำเนินงาน 
ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 

3. มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัย
ทำงานในสถานประกอบการ
เพื่อให้บริการผู้ปฏิบัติงานที่เป็น
สัดส่วนและสามารถเข้าถึงได้
ง่าย 

1. มีนโยบายทีส่นับสนุนการ
ดำเนินงาน ที่ระบุการ
จัดการความเสีย่งสำคญัที่
พบขององค์กร  

2. มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพด ี
วัยทำงานในสถาน
ประกอบการเพื่อให้
บริการผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็น
สัดส่วนและสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย 

1. มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพด ี
วัยทำงานในสถาน
ประกอบการเพื่อให้บริการ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นสัดส่วน
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

            - 

2. การ
วางแผนของ
องค์กร 

   * 2.1 องค์กร ต้อง มีการ

ช้ีบ่งอันตราย และ การ
ประเมินความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวกับปลอดโรค ปลอดภยั 

3 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการคัดกรอง หรือประเมิน

ความเสีย่ง ครบทั้ง 3 ด้าน  
ที่เกี่ยวกับด้านปลอดโรค 

1. มีการคัดกรอง หรือประเมิน
ความเสีย่ง ครบทั้ง 3 ด้าน  
ที่เกี่ยวกับด้านปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

1. มีการคัดกรอง หรือประเมิน
ความเสีย่ง ครบทั้ง 3 ด้าน  
ที่เกี่ยวกับด้านปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

            - 



3 

 

หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

กายใจเป็นสุขที่เหมาะสมกับ
องค์กร  พร้อมท้ังมีการ
เรียงลำดับความสำคญัของ
ความเสีย่งที่พบ และ
วางแผนการดำเนินงาน 
 

    * 2.2 องค์กร ต้อง 

กำหนดวิธีการในการจดัการ
ความเสีย่ง กำหนด
ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ี
ของโครงการฯ ตามความ
เสี่ยงท่ีได้จัดลำดับ
ความสำคญัของปัญหาของ
องค์กร 
 

ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  
2. มีทะเบียนรายการความเสี่ยง 

และ มีรายงานสรุปจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีผ่านการคดั
กรอง แยกออกเป็นได้  
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ปกติ  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย  

3. การเรยีงลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่
การจัดทำโครงการลด
ผลกระทบของความเสี่ยง 

4. มีการจัดทำโครงการ
ดำเนินงานท่ีกำหนด
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและ
อำนาจหน้าที่ ในระดับและ
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
องค์กร ระบุถึงวิธีการ และ
กรอบเวลา ที่สอดคล้องกับ
ความเสีย่งท่ีได้จดัลำดับ
ความสำคญัของปัญหาของ
องค์กร 

5. มีการวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกับสถานบริการ

2. มีทะเบียนรายการความเสี่ยง 
และ มีรายงานสรุปจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีผ่านการคดั
กรอง แยกออกเป็นได้  
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ปกติ  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย  

3. การเรยีงลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่
การจัดทำโครงการลด
ผลกระทบของความเสี่ยง 

4. มีการจัดทำโครงการ
ดำเนินงานท่ีกำหนด
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและ
อำนาจหน้าที่ ในระดับและ
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
องค์กร ระบุถึงวิธีการ และ
กรอบเวลา ที่สอดคล้องกับ
ความเสีย่งท่ีได้จดัลำดับ
ความสำคญัของปัญหาของ
องค์กร 
 

2. มีทะเบียนรายการความเสี่ยง 
และมรีายงานสรุปจำนวน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีผ่านการคดั
กรอง แยกออกเป็นได้ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุม่ปกติ กลุม่เสีย่ง 
และกลุม่ป่วย  

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3. การเรยีงลำดับความสำคัญ

ของความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่
การจัดทำโครงการลด
ผลกระทบของความเสี่ยง 

หรือ 
4. มีการจัดทำโครงการ

ดำเนินงานท่ีกำหนด
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและ
อำนาจหน้าที่ ในระดับและ
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
องค์กร ระบุถึงวิธีการ และ
กรอบเวลา ที่สอดคล้องกับ
ความเสีย่งท่ีได้จดัลำดับ
ความสำคญัของปัญหาของ
องค์กร 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

สาธารณสุขหรือชุมชนและ
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
แสดงความคดิเห็นในการ
ดำเนินกิจกรรม 

3. การนำ
แผนสู่การ
ปฏิบัติและ
การ
ดำเนินการ  
 

* 3.1 องค์กร ต้อง มีการ

ดำเนินงานตามแผนที่
กำหนด 
 

4 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการดำเนินการตามแผนท่ี

กำหนด 
2. มีการดำเนินงานด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็น

รูปธรรม ร่วมกับสถานบริการ

สาธารณสุขหรือชุมชน เช่น 

หน่วยงานตามการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. 

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

เทศบาลตำบล) 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1. มีการดำเนินการตามแผนท่ี
กำหนด 

หรือ 
2. มีการดำเนินงานด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็น
รูปธรรม ร่วมกับสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน เช่น 
หน่วยงานตามการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลตำบล 

1. มีการดำเนินการแต่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 

            - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

3.2 องค์กร ต้อง มีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
โครงการฯ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องด้านปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ไป
ยังผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกดิ
ความตระหนักและรูส้ึกมี
ส่วนร่วม โดยการใช้สื่อหรือ
วิธีการที่เหมาะสม 
ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการสื่อสารภายในองค์กร 

ไปยังทุกคนในองค์กรในทุก
ระดับ และในส่วนต่าง ๆ  
ได้อย่างท่ัวถึง 

2. มีการสื่อสารไปยังผูร้ับจ้าง
ช่วงทีเ่ข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์กร 

3. มีการสื่อสารไปยังผูเ้ยี่ยม
เยียนสถานท่ีขององค์กร 

1. มกีารสื่อสารภายในองค์กร 
ไปยังทุกคนในองค์กรในทุก
ระดับ และในส่วนต่าง ๆ  
ได้อย่างท่ัวถึง 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มกีารสื่อสารไปยังผูร้ับจ้าง

ช่วงทีเ่ข้ามาปฏิบัติงานใน
องค์กร 

หรือ 
3. มกีารสื่อสารไปยังผูเ้ยี่ยม

เยียนสถานท่ีขององค์กร 

1. มีการสื่อสารภายในองค์กร ไป
ยังทุกคนในองค์กรในทุกระดับ   
และในส่วนต่าง ๆ ได้อยา่ง
ทั่วถึง 

 

            - 

3.3 องค์กร ต้อง มีการ
ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม
การใส่ใจสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างองค์กรและชุมชน 

6 มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
องค์กรและชุมชนครบทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย 
และด้านสิ่งแวดล้อม  

มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
องค์กรและชุมชนเพียง 2 ด้าน  

มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
องค์กรและชุมชน เพียงด้านเดียว 

            - 

* 3.4 องค์กร ต้อง มี

นวัตกรรมในการลดโรคหรือ
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
ตามความเสี่ยงท่ีได้จัดลำดับ
ความสำคญัของปัญหาของ
องค์กร 

7 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. มีการสร้างความรู ้
ความสามารถให้กับบุคลากรทุก
ระดับเกี่ยวกับ นวัตกรรม หรือ 
ความเสีย่งท่ีได้จดัลำดับความสำคญั
ของปัญหาขององค์กร อาจ

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. มีการสร้างความรู ้
ความสามารถให้กับบุคลากรทุก
ระดับเกี่ยวกับ นวัตกรรม หรือ 
ความเสีย่งท่ีได้จดัลำดับความสำคญั
ของปัญหาขององค์กร อาจ

-             - 



6 

 

หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี ้
  1.1 การป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เป็นต้น 

         1.2 การป้องกันโรคติดต่อ 
เช่น วัณโรค ไข้เลือดออก อุจจาระ
ร่วง หัด การได้รับวัคซีน เป็นต้น 
         1.3 กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ 
เช่น การออกกำลังกาย ด้าน
โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพช่อง
ปาก อนามัยวัยเจริญพันธุ์ พิษภัย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ
สิ่งเสพตดิ เป็นต้น 
          1.4 การจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในสถานท่ีทำงาน  

2. เกิดนวัตกรรมและการนำไปใช้ 
เพื่อลดโรคหรือพฤติกรรมเสีย่งทาง
สุขภาพขององค์กรอย่างน้อย 1 เรื่อง                                 
   3. มีรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตามนวตักรรมขององค์กร 

ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี ้
  1.1 การป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เป็นต้น 

       1.2 การป้องกันโรคติดต่อ เช่น 
วัณโรค ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง 
หัด การได้รับวัคซีน เป็นต้น 
       1.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
เช่น การออกกำลังกาย ด้าน
โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพช่อง
ปาก อนามัยวัยเจริญพันธุ์ พิษภัย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ
สิ่งเสพตดิ เป็นต้น 
       1.4 การจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีทำงาน  

2. เกิดนวัตกรรมและการ 
นำไปใช้เพื่อลดโรคหรือพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพขององค์กรอย่าง
น้อย 1 เรื่อง                                 
   3. มีรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตามนวตักรรมขององค์กร         



7 

 

หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

3.5 องค์กร ต้อง มีการ
ขยายการดำเนินงานไป
ยังหน่วยงานอ่ืน เช่น 
สถานประกอบการ 
หรือวิสาหกิจชุมชน   

 - - -  

4. การ
ติดตาม  
ประเมินผล 
และระบบ
รายงาน 

* 4.1 องค์กร ต้อง มีระบบ

การติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน 
 
 

8 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการตดิตามการดำเนินการ

ตามแผนงานท่ีกำหนด 
2. มีการประเมินผลการ

ดำเนินงาน  
3. มีการทบทวนแผนและ

ประเมินผลเป็นระยะๆ และ
นำผลการประเมินไปวางแผน
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายต่อไป 

1. มีการตดิตามการดำเนินการ
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการประเมินผลการ

ดำเนินงาน 
หรือ 
3. มกีารทบทวนแผนและ

ประเมินผลเป็นระยะๆ และ
นำผลการประเมินไปวางแผน
เพื่อให้บรรลเุป้าหมายต่อไป 

1. มีการตดิตามการดำเนินการ
ตามแผนงานท่ีกำหนด 
 

            - 

 4.2 องค์กร ต้อง มีระบบ 
การจดัเก็บเอกสารและการ
รายงาน ด้านปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
อย่างเพียงพอ เพื่อให้การ
จัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล เอกสารเหล่านี้

9 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. เอกสารและรายงานมีความ
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

2. มีการจัดเก็บเอกสารและ
รายงานอย่างเป็นระบบ 
เอกสารเหล่านี้อาจอยู่ใน

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

1.  เอกสารและรายงานมีความ
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  

2. มีการจัดเก็บเอกสารและ
รายงานอย่างเป็นระบบ 

-             - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

อาจอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ 
โดย องค์กร ต้อง จัดทำ 
ปฏิบัติ และคงรักษาไวซ้ึ่ง
ระเบียบปฏิบัติ สำหรบัการ
ควบคุมเอกสาร 
 

รูปแบบใดก็ได้ (มกีารชี้บ่ง 
จัดเก็บ ป้องกัน การเรยีกดู 
ระยะเวลาการจัดเก็บ ค้นหา
ได้ทันที) 

3. มีการระบุการทำลายเอกสาร
ต่าง ๆ    
 

เอกสารเหล่านี้อาจอยู่ใน
รูปแบบใดก็ได้ (มกีารชี้บ่ง 
จัดเก็บ ป้องกัน การเรยีกดู 
ระยะเวลาการจัดเก็บ ค้นหา
ได้ทันที) 

3. มีการระบุการทำลายเอกสาร
ต่าง ๆ    

 * 4.3 องค์กรต้องมีการ

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนยส์ุขภาพดีวัย
ทำงานในสถานประกอบการ 

10 1. มากกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้บริการศูนยส์ุขภาพดีวัย
ทำงานในสถานประกอบการ 
มีความพึงพอใจในการบริการ
ของศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 

1. ต้ังแต่ร้อยละ 60 - 80  ของ
ผู้ใช้บริการศูนยส์ุขภาพดีวัย
ทำงานในสถานประกอบการ 
มีความพึงพอใจในการบริการ
ของศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 

1. ไม่มีการประเมินความพึง
พอใจ หรือ น้อยละร้อยละ 
60 ของผู้ใช้บริการศูนย์
สุขภาพดีวัยทำงานในสถาน
ประกอบการ มคีวามพึง
พอใจในการบริการของศูนย์
สุขภาพดีวัยทำงาน 

            - 

5. การ
ทบทวนโดย
ผู้บริหาร  

5.1 ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้
ได้รับมอบอำนาจขององค์กร
ต้ อ งท บ ท วน ระ บ บ ก า ร
จั ด ก า ร ด้ า น ป ล อ ด โร ค 
ปลอดภั ย  กายใจเป็ นสุ ข 
และการดำเนินงานศูนย์
สุขภาพดีวัยทำงาน ตามรอบ
ระยะเวลาที่วางแผนเพื่อให้
มั่ น ใ จ ว่ า ร ะ บ บ ยั ง ค ง

11 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้มากกว่าร้อยละ 50 

1. สิ่ งที่ น ำ เข้ า ท บ ท วน โด ย
ผู้บริหาร หรือผู้ ได้รับมอบ
อ ำ น า จ  มี ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก
ประเด็น ดังนี้ 
(1) ผลการตรวจสอบด้าน

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข และการดำเนินงาน

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. สิ่ งที่นำเข้าทบทวนโดย
ผู้บริหาร หรือผู้ได้รับมอบ
อำนาจ มี ค รบถ้ วนทุ ก
ประเด็น ดังนี้ 

(1) ผลการตรวจสอบด้าน
ปลอดโรค ปลอดภัย กาย

-             - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิผล 

ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 
โดยต้องมีประเด็นดังนี ้

1.1 ผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.2 สถานะของการ
ดำเนินการแกไ้ขและ
การป้องกันปัญหาด้าน
ปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข 

(2) การสื่อสารที่เกี่ยวข้องด้าน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข และศูนย์สุขภาพดี
วัยทำงาน จากกลุ่มผูส้นใจ
ภายนอก รวมถึงข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ (ถ้ามี) 

(3) การติดตามผลการ
ดำเนินการจากผลการ
ประชุมครั้งที่ผา่นมา 

(4) สถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงรวมถึง
กฎหมายและข้อกำหนดที่

ใจเป็นสุขและการ
ดำเนินงานศูนยส์ุขภาพดี
วัยทำงาน โดยต้องมี
ประเด็นดังนี ้

1.1 ผลการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.2 สถานะของการ
ดำเนินการแกไ้ขและ
การป้องกันปัญหาด้าน
ปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข 

(2) การสื่อสารที่เกี่ยวข้องด้าน
ปลอดโรค ปลอดภัย กาย
ใจเป็นสุข และศูนย์
สุขภาพดีวัยทำงานจาก
กลุ่มผูส้นใจภายนอก 
รวมถึงข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
(ถ้ามี) 

(3) การติดตามผลการ
ดำเนินการจากผลการ
ประชุมครั้งที่ผา่นมา 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

เกี่ยวข้องในด้านปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

(5) ปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงานและการแกไ้ข 

2. ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ได้รับ
มอบอำนาจ มีการทบทวน
ระบบการจัดการด้านปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
และการดำเนิ น งานศู นย์
สุขภาพดีวัยทำงาน ตามรอบ
ระยะเวลาที่วางแผน เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบยังคงเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผล 

3. มีการบันทึกการทบทวน และ
มีการจัดเก็บรักษาบันทึกของ
การทบทวน 

(4) สถานการณ์ต่าง ๆ ที ่ 
เปลี่ยนแปลงรวมถึง
กฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องในด้านปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

(5) ปัญหา อุปสรรคในการ
ดำเนินงานและการแกไ้ข 

2. ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้
ได้รับมอบอำนาจ มีการ
ทบทวนระบบการจัดการ
ด้านปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็ นสุขและการ
ดำเนินงานศูนย์สุขภาพดี
วั ย ท ำ ง า น  ต า ม ร อ บ
ระยะ เวล าที่ ว างแผ น 
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคง
เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิผล 

3. มีการบันทึกการทบทวน 
และมีการจัดเก็บรักษา
บันทึกของการทบทวน 
 



11 

 

หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

หมวดที่ 2 
ปลอดโรค 

1. การให้
คำปรึกษาเพ่ือ
ป้องกัน 
ควบคุมโรค 
การให้บริการ
รักษาเบ้ืองต้น
และการส่งต่อ 

 องค์กร ต้อง มีการให้
คำปรึกษาเพื่อป้องกัน 
ควบคุมโรค การให้บริการ
รักษาเบื้องต้นและการส่งต่อ 
ตามความเสี่ยงที่ได้
จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาขององค์กร 
 

12 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการให้คำแนะนำปรึกษาใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามความเสี่ยงท่ีได้
จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาขององค์กร  

2. สรุปผลรายงานกิจกรรมการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ
ตามความเสี่ยงท่ีได้จัดลำดับ
ความสำคญัของปัญหาของ
องค์กร 

1. มีการให้คำแนะนำปรึกษาใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพทไม่ครบทุกความเสีย่ง
ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาขององค์กร  

2. สรุปผลรายงานกิจกรรมการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ
ไม่ครบทุกความเสี่ยงท่ีได้
จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาขององค์กร  

 

1. มีการให้คำแนะนำปรึกษาใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามความเสี่ยงท่ีได้
จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาขององค์กร 

            - 

13 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. มีแบบคัดกรองความเสีย่ง
ด้านสุขภาพ มตีู้ยาและชุด
ปฐมพยาบาล เครื่องช่ัง
น้ำหนัก เครื่องวัดความดัน
โลหิต และที่วัดส่วนสูง  

2. มีการจดบันทึกการรักษา 
และ การใช้ยา 

3. มีการสรุปบันทึกการรักษา
และ การใช้ยาภาพรวมของ
องค์กร พร้อมนำผลมาใช้

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. มแีบบคัดกรองความเสีย่ง
ด้านสุขภาพ มตีู้ยาและชุด
ปฐมพยาบาล เครื่องช่ัง
น้ำหนัก เครื่องวัดความดัน
โลหิต และที่วัดส่วนสูง  

2. มีการจดบันทึกการรักษา 
และ การใช้ยา 

3. มีการสรุปบันทึกการรักษา
และ การใช้ยาภาพรวมของ
องค์กร พร้อมนำผลมาใช้

-             - 



12 

 

หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

วางแผนในการดูแลสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน 

วางแผนในการดูแลสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน 

14 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีแนวทางการส่งต่อของ

องค์กรเมื่อสงสยัว่า
ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาด้าน
สุขภาพ 

2. มีสรุปรายงานการส่งต่อเมื่อ
สงสัยว่าผู้ปฏิบตัิงานมีปัญหา
ด้านสุขภาพให้กับผู้บรหิาร
ได้รับทราบ 

 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

1. มแีนวทางการส่งต่อของ
องค์กรเมื่อสงสยัว่า
ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาด้าน
สุขภาพ 

หรือ 
2. มสีรุปรายงานการส่งต่อเมื่อ

สงสัยว่าผู้ปฏิบตัิงานมีปัญหา
ด้านสุขภาพให้กับผู้บรหิาร
ได้รับทราบ 

-             - 

2. การ
ส่งเสริม
สุขภาพ การ
ลด และ
ป้องกันการ
เกิดโรค 

2.1 องค์กร ต้อง มีทะเบียน
สุขภาพของผู้ปฏิบตัิงานและ
การสรุปสถานการณส์ุขภาพ
ขององค์กร 
 

15 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีข้อมูลทะเบียนสุขภาพของ

ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล  
2. มีข้อมูลทะเบียนสุขภาพ

ภาพรวมองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกประเด็น ดังต่อไปนี ้

(1) ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี  

(2) ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจยัเสีย่ง 

1. ข้อมูลทะเบียนสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล  

2. มีข้อมูลทะเบียนสุขภาพ
ภาพรวมองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
กับไม่ครบทุกประเด็น 
(ดำเนินการมากกว่า 50%)
ดังต่อไปนี ้
(1) ข้อมูลการตรวจสุขภาพ

ประจำปี  
(2) ข้อมูลการตรวจสุขภาพ

1. ข้อมูลทะเบียนสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล  

2. มีข้อมูลทะเบียนสุขภาพ
ภาพรวมองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับ
ไม่ครบทุกประเด็น  (ดำเนินการ
น้อยกว่า 50%) 

(1) ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี  

(2) ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ตามปัจจยัเสีย่ง 

            - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

(3) ข้อมูลการสูบบุหรี่ และ
ดื่มสรุา 

(4) ข้อมูลการคดักรอง 
ดัชนีมวลกาย รอบเอว 
เบาหวาน ความดัน
โลหิต โรคหัวใจและ
หลอดเลือด  

(5) ข้อมูลการได้รบัวัคซีนท่ี
จำเป็น 

3. มีการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบ  

4. นำรายงานสรุปสถานการณ์
สุขภาพของผู้ปฏิบตัิงานมา
วิเคราะห์ในการวางแผนการ
ดำเนินงาน 

ตามปัจจยัเสีย่ง 
(3) ข้อมูลการสูบบุหรี่ และ

ดื่มสรุา 
(4) ข้อมูลการคดักรอง 

ดัชนีมวลกาย รอบเอว 
เบาหวาน ความดัน
โลหิต โรคหัวใจและ
หลอดเลือด  

(5) ข้อมูลการได้รบัวัคซีนท่ี
จำเป็น 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3. มีการแจ้งผลการตรวจ

สุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบ  

หรือ 
4. นำรายงานสรุปสถานการณ์

สุขภาพของผู้ปฏิบตัิงานมา
วิเคราะห์ในการวางแผนการ
ดำเนินงาน 

(3) ข้อมูลการสูบบุหรี่ และ
ดื่มสรุา 

(4) ข้อมูลการคดักรอง ดัชนี
มวลกาย รอบเอว 
เบาหวาน ความดันโลหิต 
โรคหัวใจและหลอดเลือด  

(5) ข้อมูลการได้รบัวัคซีนท่ี
จำเป็น 

3. มีการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

 

 2.2 องค์กร ต้อง มีการ
ส่งเสริมสุขภาพ  
การลด และการป้องกันการ
เกิดโรค 

16 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้มากกว่าร้อยละ 50 
1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการ

ลดหรือป้องกันการเกิดโรคตาม

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 
1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการ

-             - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

 ความเสี่ยงขององค์กร 
2. มีเอกสารสรุปผลการจดั

กิจกรรมส่งเสริมการลดหรือ
ป้องกันการเกิดโรคตามความ
เสี่ยงขององค์กร 

3. นำผลหรือปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร
และวางแผนการดำเนินงานใน
ปีต่อไป  

 

ลดหรือป้องกนัการเกิดโรคตาม
ความเสี่ยงขององค์กร 

2. มีเอกสารสรุปผลการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการลดหรือ
ป้องกันการเกิดโรคตามความ
เสี่ยงขององค์กร 

3. นำผลหรือปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร
และวางแผนการดำเนินงานใน
ปีต่อไป  

3. การ
ส่งเสริม ลด 
เลิก บุหร่ี สุรา 
และสิ่งเสพติด 

องค์กร ต้อง มีการ
ดำเนินการส่งเสริม ลด เลิก 
บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด  

17 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการประกาศนโยบาย/

มาตรการเพื่อสถาน
ประกอบการปลอด บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่ง
เสพติด  
ที่ครบถ้วนทุกประเด็น ให้
รับทราบโดยทั่วถึงกัน  

2. มีคณะทำงานหรือผูร้ับผดิชอบ
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับบหุรี่ 
สุรา และสิ่งเสพตดิอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

1. มีการประกาศนโยบาย/

มาตรการเพื่อสถาน

ประกอบการปลอด บุหรี่ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 

สิ่งเสพตดิ ที่ครบถ้วนทุก

ประเด็น ให้รับทราบโดย

ทั่วถึงกัน  

 

1. มีการประกาศนโยบาย/
มาตรการเพื่อส่งเสรมิการลด 
เลิกบุหรี่ สุรา และสิ่งเสพตดิ 
แต่ไม่ครบทุกประเด็น  

            - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

18 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 

เผยแพร่ข้อมลูความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ    
เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบ
จากการสูบบหุรี่และการไดร้ับ
ควันบุหรี่มือสอง  ดื่มสุรา 
และเสพสิ่งเสพติด รวมทั้งการ
ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตาม
กฎหมายควบคุมยาสูบและ
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์   

2. มีโครงการ/กิจกรรมการ
สนับสนุนลด เลิกบุหรี่ สุรา สิ่ง
เสพติดให้กับผู้ปฏบิัติงาน        

3. มีการสรุปผลการดำเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

1. มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์  
เผยแพร่ข้อมลูความรู้แกผู่้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ เกี่ยวกับโทษ พิษภัย 
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่และการ
ได้รับควันบุหรี่มือสอง ดื่มสรุา และ
เสพสิ่งเสพติด รวมทั้งการปฏิบตัิตวั
ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุม
ยาสูบและควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์   
และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีโครงการ/กิจกรรมการ

สนับสนุน ลด เลิกบุหรี่ สุรา  
สิ่งเสพตดิให้กับผู้ปฏิบัติงาน   

หรือ 
3. มีการสรุปผลการดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม 

1. มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมลูความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เกีย่วกับ
โทษ พิษภัย ผลกระทบจากการ
สูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่
มือสอง ดื่มสรุา และเสพสิ่งเสพ
ติด รวมทั้งการปฏิบัตติัวให้
ถูกต้องตามกฎหมายควบคมุ
ยาสูบและควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์   

 

            - 
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มีการจัดสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการให้มสีภาพและ
ลักษณะของพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ 
ตามพระราชบัญญัติควบคมุ
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
 

มีการจัดสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการให้มสีภาพและ
ลักษณะของพื้นที่เขตปลอดบุหรี่  
ไม่ครบทุกประเด็น  (ดำเนินการ
มากกว่า 50%) ตาม
พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 

มีการจัดสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการให้มสีภาพและ
ลักษณะของพื้นที่เขตปลอดบุหรี่  
ไม่ครบทุกประเด็น (ดำเนินการ
น้อยกว่า 50%)  ตาม
พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2560 

            - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

4. การ
ส่งเสริม
โภชนาการ 

องค์กร ต้อง มีการ
ดำเนินการส่งเสริม
โภชนาการใหผู้้ปฏิบัติงาน  

20 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิ
โภชนาการ และส่งเสรมิให้
ผู้ปฏิบัติงานบริโภคอาหาร
ตามหลักโภชนาการ ลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค 

2. สรุปผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมโภชนาการ และ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานบริโภค
อาหารตามหลักโภชนาการ 
ลดความเสีย่งต่อการเกดิโรค 

3. มีข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อ
สุขภาพดีของคนไทย 

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิ
โภชนาการ และส่งเสรมิให้
ผู้ปฏิบัติงานบริโภคอาหาร
ตามหลักโภชนาการ ลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค 

2. สรุปผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมโภชนาการ และ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานบริโภค
อาหารตามหลักโภชนาการ 
ลดความเสีย่งต่อการเกดิโรค 

3. มีข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อ
สุขภาพดีของคนไทย 

-             - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

21 สำหรับองค์กรท่ีมีโรงอาหาร มีการ
ดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
มากกว่าร้อยละ 50 

1. จัดให้มีร้านอาหารสุขภาพ 
หรือมีเมนสูุขภาพ ลดอาหาร
รส หวาน มัน เคม็ เพิ่มผัก
และผลไม้รสไม่หวาน 

2. ลด หรืองดการจำหน่าย
เครื่องดื่มที่มรีสหวานจัด 

3. มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 
ชนิด ในวัตถุดิบท่ีนำมาปรุง
อาหาร ได้แก่ สารฟอกขาว 
ฟอร์มาลีน สารกำจัดศัตรูพืช 
สารกันรา สารบอแรกซ์ น้ำมัน
ทอดซ้ำ อย่างน้อยทุก 3 เดือน 

4. ลดการใช้เครื่องปรุงรส/ 
ผงชูรส 

สำหรับองค์กรท่ีมีโรงอาหาร มีการ
ดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. จัดให้มีร้านอาหารสุขภาพ 
หรือมีเมนสูุขภาพ ลดอาหาร
รส หวาน มัน เคม็ เพิ่มผัก
และผลไม้รสไม่หวาน 

2. ลด หรืองดการจำหน่าย
เครื่องดื่มที่มรีสหวานจัด 

3. มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 
ชนิด ในวัตถุดิบท่ีนำมาปรุง
อาหาร ได้แก่ สารฟอกขาว 
ฟอร์มาลีน สารกำจัดศัตรูพืช 
สารกันรา สารบอแรกซ์ น้ำมัน
ทอดซ้ำ อย่างน้อยทุก 3 เดือน 

4. ลดการใช้เครื่องปรุงรส/ 
ผงชูรส 

-             - 

22 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดทำข้อตกลงใน

องค์กร เรื่อง อาหารที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ ที่
เชื่อมโยงกับความเสี่ยงทาง
สุขภาพท่ีสำคญัขององค์กร 
ครบถ้วนทุกประเด็น เช่น 

1. มีการจัดทำข้อตกลงใน
องค์กร เรื่อง อาหารที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ ที่เช่ือมโยง
กับความเสีย่งทางสุขภาพ 
ที่สำคัญขององค์กร ครบถ้วน
ทุกประเด็น เช่น อาหาร
ไขมันสูง หรือเนื้อสัตวต์ิดมัน 

1. มีการจัดทำข้อตกลงใน
องค์กร เรื่อง อาหารที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ ที่เช่ือมโยง
กับความเสีย่งทางสุขภาพท่ี
สำคัญขององค์กร แต่ไม่
ครบถ้วนทุกประเด็น เช่น 
อาหารไขมันสูง หรือเนื้อสัตว์

            - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

อาหารไขมันสูง หรือ
เนื้อสัตว์ตดิมัน อาหาร
ฟาสต์ฟู้ด อาหารรสจัด 
ขนมหวาน เครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น  

2. มีการเผยแพร่และสื่อสาร
ข้อตกลงในองค์กร เรื่อง 
อาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ทั่วถึง 

อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารรส
จัด ขนมหวาน เครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

ติดมัน อาหารฟาสต์ฟู้ด 
อาหารรสจัด ขนมหวาน 
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
เป็นต้น 

5. การ
ส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย 

องค์กร ต้อง มีการ
ดำเนินการส่งเสริมการออก
กำลังกายให้ผู้ปฏิบัติงาน 

23 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
มากกว่าร้อยละ 50 

1. จัดให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีกิจกรรมทางกาย หรือ
ออกกำลังกาย สถานที่และ
อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ หรือ
สนับสนุนใหผู้้ปฏิบตัิงานใช้
สถานบริการออกกำลังกาย 
หรือสวนสุขภาพแห่งอื่น ใน
กรณีที่สถานประกอบการนั้น
ไม่มสีถานท่ี  

2. จัดให้มีกิจกรรมออกกำลัง

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. จัดให้มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีกิจกรรมทางกาย หรือ
ออกกำลังกาย สถานที่และ
อุปกรณ์ อย่างเพียงพอ หรือ
สนับสนุนใหผู้้ปฏิบตัิงานใช้
สถานบริการออกกำลังกาย 
หรือสวนสุขภาพแห่งอื่น ใน
กรณีที่สถานประกอบการนั้น
ไม่มสีถานท่ี  

2. จัดให้มีกิจกรรมออกกำลัง

-             - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

กายกลุ่ม หรือมีผู้นำการออก
กำลังกาย 

3. สรุปผลการจัดกิจกรรมออก
กำลังกายกลุม่ พร้อมนำผล
มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานในปีต่อไป 

กายกลุ่ม หรือมีผู้นำการออก
กำลังกาย 

3. สรุปผลการจัดกิจกรรมออก
กำลังกายกลุม่ พร้อมนำผล
มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานในปีต่อไป 
 

6. การ
ส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 

องค์กร ต้อง มีการ
ดำเนินการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพช่องปากให้
ผู้ปฏิบัติงาน 

24 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. สนับสนุนให้มีการจดั
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพช่องปากท่ีดีของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น จัดใหม้ี
สถานท่ีแปรงฟัน มีสื่อท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก งดการจำหน่าย
น้ำอัดลม/เครื่องดื่มรสหวาน 
หรือ ลูกอมในสถานท่ีทำงาน 
เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
ช่องปากให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น มีบริการตรวจสุขภาพ
ช่องปากให้ผู้ปฏิบัติงาน

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. สนับสนุนให้มีการจดั
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมี
สุขภาพช่องปากท่ีดีของ
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น จัดใหม้ี
สถานท่ีแปรงฟัน มีสื่อท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก งดการจำหน่าย
น้ำอัดลม/เครื่องดื่มรสหวาน 
หรือ ลกูอมในสถานท่ีทำงาน 
เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ
ช่องปากให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น มีบริการตรวจสุขภาพ
ช่องปากให้ผู้ปฏิบัติงาน

              -             - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ร่วมกับการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย  มีการสื่อสารเรื่อง
สุขภาพช่องปากผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การตรวจและรักษาทางทัน
ตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ร่วมกับการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย  มีการสื่อสารเรื่อง
สุขภาพช่องปากผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การตรวจและรักษาทางทัน
ตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

หมวดที่ 3 
ปลอดภัย 

1. การ
ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
การลด
อุบัติเหตุทั้งใน
งานและนอก
งาน 

องค์กร ต้อง มีการ
ดำเนินการ ส่งเสริมการ
ป้องกันและการลดอุบัตเิหตุ
ทั้งในงานและนอกงาน 

25 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันหรือลดอุบัตเิหตุนอกงาน 
เช่น การป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน โดย 
     1.1 การอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการขับขี่และ
โดยสารยานพาหนะ 
     1.2 การรณรงคส์วมหมวกนิรภัย 
100% และการรัดเขม็ขัดนิรภัย 
100% 
     1.3 การรณรงค์การขับขี่
ปลอดภัย เช่น “ง่วงไม่ขับ” “ดื่มไม่
ขับ” “โทรไม่ขับ” และ “ไม่ขับรถ

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 
1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันหรือลดอุบัตเิหตุนอกงาน 
เช่น การป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน โดย 
     1.1 การอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการขับขี่และ
โดยสารยานพาหนะ 
     1.2 การรณรงคส์วมหมวกนิรภัย 
100% และการรัดเขม็ขัดนิรภัย 
100% 
     1.3 การรณรงค์การขับขี่
ปลอดภัย เช่น “ง่วงไม่ขับ” “ดื่มไม่
ขับ” “โทรไม่ขับ” และ “ไม่ขับรถ

                      - 1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

1. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กำหนด” เป็นต้น 
2. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการป้องกันหรือลดอุบตัิเหตุ
นอกงานมากกว่า ร้อยละ 50 ของ
กิจกรรมทีด่ำเนินการทั้งหมด 

ด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมาย
กำหนด” เป็นต้น 
2. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการป้องกันหรือลดอุบตัิเหตุ
นอกงานมากกว่า ร้อยละ 50 ของ
กิจกรรมทีด่ำเนินการทั้งหมด 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

26 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
ป้องกันหรือลดอุบัตเิหตุในงาน เช่น 
          1.1 การจัดกิจกรรมวัน
ความปลอดภัยหรือสัปดาห์ความ
ปลอดภัย  

1.2 การจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย 

1.3 การจัดกิจกรรมการ 
ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 

2. มีการประเมินผลการจัด 
กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันหรือ
ลดอุบัตเิหตุในงาน มากกว่า  
ร้อยละ 50 ของกิจกรรมที่
ดำเนินการทั้งหมด 

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการ 
ป้องกันหรือลดอุบัตเิหตุในงาน เช่น 
          1.1 การจัดกิจกรรมวัน
ความปลอดภัยหรือสัปดาห์ความ
ปลอดภัย  

1.2 การจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย 
         1.3 การจัดกิจกรรมการ
ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 
2. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการป้องกันหรือลด
อุบัติเหตุในงาน มากกว่า ร้อยละ 
50 ของกิจกรรมที่ดำเนินการ
ทั้งหมด 
 

                      - 1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

2. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 
ความปลอดภัย 

27 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีทะเบียนรายการอุปกรณ์

คุ้มครองความปลอดภยัส่วน
บุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ลักษณะความเสี่ยงของงาน
ประเภทต่าง ๆ 

2. มีการจัดใหม้ีอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
ถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอกับ
ลักษณะความเสี่ยงของงาน
ประเภทต่าง ๆ  

3. มีการตรวจสอบ ตรวจตราให้
ผู้ปฏิบัติงานสวมใสต่ลอด
ระยะเวลาทีส่ัมผัสกับปัจจัย
เสี่ยง 
 

1. มีท 
1. มีการจัดใหม้ีอุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่
ถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอกับ
ลักษณะความเสี่ยงของงาน
ประเภทต่าง ๆ 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีทะเบียนรายการอุปกรณ์

คุ้มครองความปลอดภยัส่วน

บุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ

ลักษณะความเสี่ยงของงาน

ประเภทต่าง ๆ 

หรือ 

3. มีการตรวจสอบ ตรวจตราให ้

ผู้ปฏิบัติงานสวมใสต่ลอดระยะเวลา

ที่สัมผสักับปัจจยัเสีย่ง 

 
1. มีการจัดให้มีอุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม เพียงพอกับลักษณะ 
ความเสีย่งของงานประเภทตา่ง ๆ  
 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

3. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

28 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
 1. มีเอกสารขั้นตอนการสอบสวน

และวิเคราะห์การเกดิอุบัติเหตุ
ทั้งในงานและนอกงาน 

1. มเีอกสารขั้นตอนการ
สอบสวนและวิเคราะห์การ
เกิดอุบัติเหตุทั้งในงานและ
นอกงาน (ครบถ้วนทั้ง 2 

1. มีเอกสารขั้นตอนการ
สอบสวนและวิเคราะห์การ
เกิดอุบัติเหตุทั้งในงานและ
นอกงาน (ไม่ครบถ้วนทั้ง 2 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

4. อาชีวอนามัย และ
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

(ครบถ้วนทั้ง 2 ประเภท) 
2.  มีการสอบสวนและวิเคราะห์ ทั้ง

การเกิดอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ 
และเหตุการณ์เกือบเกดิอุบัติเหตุ  

3.  จัดทำบันทึกการสอบสวนและ
วิเคราะห์ สาเหตุการเกิด
อุบัติการณ์ อุบตัิเหตุ และ
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัตเิหต ุ

4.  มีการกำหนดแนวทางการแกไ้ข 
ป้องกัน และ การป้องกันการ
เกิดซ้ำ ของอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ 
และเหตุการณ์เกือบเกดิอุบัติเหตุ
ซ้ำ พร้อมติดตามการแก้ไขและ
ป้องกันฯ 

ประเภท) 
2. มีการสอบสวนและวิเคราะห์ 

ทั้งการเกิดอุบัติการณ์ 
อุบัติเหตุ และเหตุการณ์เกือบ
เกิดอุบัติเหตุ  

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3. จัดทำบันทึกการสอบสวน

และวิเคราะห์ สาเหตุการเกิด
อุบัติการณ์ อุบตัิเหตุ และ
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัตเิหต ุ

หรือ 
4. มีการกำหนดแนวทางการ

แก้ไข ป้องกัน  และ การ
ป้องกันการเกิดซ้ำ ของ
อุบัติการณ์ อุบตัิเหตุ และ
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัตเิหตุ
ซ้ำ พร้อมติดตามการแก้ไข
และป้องกันฯ 

ประเภท) 
2. มีการสอบสวนและวิเคราะห์  

ทั้งการเกิดอุบัติการณ์ 
อุบัติเหตุ และเหตุการณ์เกือบ
เกิดอุบัติเหตุ  
 

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

2. การจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที ่

องค์กร ต้อง มีการ
ดำเนินการจัดการด้าน
สถานท่ีให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
ปลอดภัย 

29 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีแผนหรือโครงการจัดการดูแล

สถานท่ีให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย ครอบคลมุทุกพื้นที่

1. มีแผนหรือโครงการจัดการ
ดูแลสถานท่ีให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
และปลอดภัย ครอบคลมุทุก
พ้ืนที่ในองค์กร  

1. มีแผนหรือโครงการจัดการดูแล
สถานท่ีให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย ไม่ครอบคลมุทุก
พ้ืนที่ในองค์กร  

1. Thailand 5S Award 
หรือ 
2. อุตสาหกรรมดเีด่น  
ประเภทการบรหิาร 
ความปลอดภัย 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ในองค์กร เช่น การจัดกิจกรรม  
5ส หรือการจดัเก็บวัสดุอุปกรณ ์
ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัย
ในการทำงาน ฯลฯ 

2. มีการกำหนดผู้รบัผิดชอบใน
การจัดการดูแลสถานท่ีให้มี
ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
สะอาด และปลอดภัย 

3. มีการตดิตามและประเมินผล 
กิจกรรมในการจัดการดูแลสถานท่ี
ให้มีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
สะอาด และปลอดภัย 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการกำหนดผู้รบัผิดชอบใน

การจัดการดูแลสถานท่ีให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด และปลอดภัย 

หรือ 
3. มีการตดิตามและประเมินผล

กิจกรรมในการจัดการดูแล
สถานท่ีให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
และปลอดภัย 

2. มีการกำหนดผู้รบัผิดชอบใน
การจัดการดูแลสถานท่ีใหม้ี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด และปลอดภัย 

 

3. การจัดการ
ด้านการย
ศาสตร์ 

องค์กร ต้อง มีการ
ดำเนินการจัดการด้านการย
ศาสตร์อย่างเหมาะสม 

30 
 

1. มีการประเมินสภาพแวดล้อม  
ลักษณะและท่าทางการทำงาน
ในจุดการปฏิบตัิงานท่ีมีผลต่อ
การเกิดปญัหาดา้นการยศาสตร ์

     (ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน 
      ในองค์กรที่มีความเสี่ยง) 
2. มีการปรับปรุงสถานท่ีทำงาน

หรือลักษณะท่าทางการทำงาน
อย่างเหมาะสมเพื่อลดหรือ
ป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

1. มีการประเมินสภาพแวดล้อม  
ลักษณะและท่าทางการทำงานในจุด
การปฏิบัติงานท่ีมผีลต่อการเกิด
ปัญหาด้านการยศาสตร์  
(ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรท่ีมีความเสี่ยง) 

2. มีการปรับปรุงสถานท่ีทำงาน 
หรือลักษณะท่าทางการทำงาน
อย่างเหมาะสมเพื่อลดหรือป้องกัน
ปัญหาด้านการยศาสตร์ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1. มีการประเมินสภาพแวดล้อม 
ลักษณะและท่าทางการ
ทำงานในจุดการปฏิบตัิงานท่ี
มีผลต่อการเกดิปัญหาด้าน
การยศาสตร์ (ไม่ครบถ้วนทุก
พ้ืนที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่มี
ความเสี่ยง) 

            - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

4. การจัดการ
บริเวณ
สถานที่
รับประทาน
อาหาร 
จำหน่าย
อาหาร และ
เตรียมปรุง
ประกอบ
อาหาร 

องค์กร ต้อง  มีการจัดการ
บริเวณสถานท่ีรับประทาน
อาหาร จำหน่ายอาหาร และ
เตรียมปรุงประกอบอาหาร
อย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร  
ของกรมอนามัย 

31 ได้รับรองมาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหาร ของกรมอนามัย หรือ ต้อง  
มีการดำเนินการ ครบทุกกจิกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี ้

1. สถานท่ีรับประทานอาหาร
และบรเิวณทั่วไปต้องสะอาด 
เป็นระเบียบ 

2. สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบ
อาหาร ต้องสะอาด จัดเป็น
สัดส่วน และมีการจดัวางวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นระเบียบ 
และถูกสุขลักษณะ 

3. ไม่ปรุงประกอบอาหารบนพ้ืน
และบรเิวณหนา้ห้องน้ำห้อง
ส้วม โตะ๊เตรียม-ปรุงอาหาร 
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร 

4. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก
สด แยกเก็บเป็นสดัส่วน ไม่
ปะปนกัน วางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
หรือเก็บในตู้เย็น 

5. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บ

ได้รับรองมาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหาร ของกรมอนามัย หรือ  
ต้อง ดำเนินการแต่ไม่ครบทุก
ประเด็น  (ดำเนินการมากกว่า 
50%) ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้

1. สถานท่ีรับประทานอาหาร
และบรเิวณทั่วไปต้อง
สะอาด เป็นระเบียบ 

2. สถานท่ีเตรียมปรุง 
ประกอบอาหาร  
ต้องสะอาด จดัเป็น
สัดส่วน และมีการจดัวาง
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น
ระเบียบ และถูก
สุขลักษณะ 

3. ไม่ปรุงประกอบอาหารบน
พื้นและบรเิวณหน้า
ห้องน้ำห้องส้วม โต๊ะ
เตรียม-ปรุงอาหาร สูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร 

4. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ 

ได้รับรองมาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหาร ของกรมอนามัย หรือ  
ต้อง  ดำเนินการแต่ไม่ครบทุก
ประเด็น (ดำเนินการน้อยกว่า 
50%) ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้

1. สถานท่ีรับประทานอาหาร
และบรเิวณทั่วไปต้อง
สะอาด เป็นระเบียบ 

2. สถานท่ีเตรียมปรุง 
ประกอบอาหาร 
ต้องสะอาด จดัเป็น
สัดส่วน และมีการจดัวาง
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น
ระเบียบ และถูก
สุขลักษณะ 

3. ไม่ปรุงประกอบอาหารบน
พื้นและบรเิวณหน้า
ห้องน้ำห้องส้วม โต๊ะ
เตรียม-ปรุงอาหาร สูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร 

4. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ 

มาตรฐานสุขาภิบาล 
อาหาร ตามกฎกระทรวง
สุขลักษณะของสถานท่ี
จำหน่ายอาหาร พ.ศ.  
2561 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ในภาชนะท่ีสะอาด มีการ
ปกปิด วางสูงจากพ้ืนอย่าง
น้อย 60 เซนติเมตร 

6. ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วย
วิธีการอย่างน้อย 2 ข้ันตอน 
โดยขั้นตอนที่ 1 ล้างด้วย
น้ำยาล้างภาชนะ และ
ขั้นตอนท่ี 2 ล้างด้วยน้ำ
สะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วย
น้ำไหล 

7. ภาชนะท่ีใช้รองรับขยะ ไม่
รั่วซึม และมีฝาปิดมดิชิด 

8. มีท่อหรือรางระบายน้ำที่มี
สภาพดี ไม่แตกร้าว ระบาย
น้ำจากห้องครัวและที่ล้าง
ภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อ
ระบายน้ำหรือแหล่งบำบัดได้
ด ี

9. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้สัมผสัอาหาร 
มีสุขวิทยาส่วนบคุคลที่ดี  

10. มีการส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ผู้
ปรุง ผู้เสริ์ฟ ผูส้ัมผสัอาหารมี
ความรู้ด้านการสุขาภิบาล

ผักสด แยกเก็บเป็น
สัดส่วน ไม่ปะปนกัน วาง
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร หรือเก็บใน
ตู้เย็น 

5. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว 
เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มี
การปกปิด วางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

6. ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วย
วิธีการอย่างน้อย 2 
ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 
ล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะ 
และขั้นตอนท่ี 2 ล้างด้วย
น้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้าง
ด้วยน้ำไหล 

7. ภาชนะท่ีใช้รองรับขยะ ไม่
รั่วซึม และมีฝาปิดมดิชิด 

8. มีท่อหรือรางระบายน้ำที่มี
สภาพดี ไม่แตกร้าว 
ระบายน้ำจากห้องครัว
และที่ล้างภาชนะอุปกรณ์
ลงสู่ท่อระบายน้ำหรือ

ผักสด แยกเก็บเป็น
สัดส่วน ไม่ปะปนกัน วาง
สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร หรือเก็บใน
ตู้เย็น 

5. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว 
เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มี
การปกปิด วางสูงจากพ้ืน
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

6. ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วย
วิธีการอย่างน้อย 2 
ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 
ล้างด้วยน้ำยาล้างภาชนะ 
และขั้นตอนท่ี 2 ล้างด้วย
น้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้าง
ด้วยน้ำไหล 

7. ภาชนะท่ีใช้รองรับขยะ ไม่
รั่วซึม และมีฝาปิดมดิชิด 

8. มีท่อหรือรางระบายน้ำที่มี
สภาพดี ไม่แตกร้าว 
ระบายน้ำจากห้องครัว
และที่ล้างภาชนะอุปกรณ์
ลงสู่ท่อระบายน้ำหรือ
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

อาหาร และส่งเสริมใหผู้้ปรุง
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจำป ี

11. จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ 
ที่มีจำนวนเพียงพอ สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานไดล้้างมือก่อน
รับประทานอาหารทุกครั้ง 

12. จัดให้มีน้ำดืม่ที่ไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานน้ำดื่ม สำหรับ
บริการผู้ปฏิบัติงานอยา่ง
เพียงพอสำหรับการใช้ในแต่
ละวัน และพื้นท่ีให้บริการน้ำ
ดื่มต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่
เหมาะสม โดยลักษณะการ
จัดบริการน้ำดื่ม ต้องไม่
ก่อให้เกิดความสกปรกหรือ
การปนเปื้อน 

 

แหล่งบำบัดได้ด ี
9. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้สัมผสั

อาหาร มีสุขวิทยาส่วน
บุคคลที่ดี  

10. มีการส่งเสรมิ สนับสนุน 
ให้ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้สัมผัส
อาหารมีความรู้ดา้นการ
สุขาภิบาลอาหาร และ
ส่งเสริมให้ผู้ปรุงไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพประจำป ี

11. จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อม
สบู่ ท่ีมีจำนวนเพียงพอ 
สำหรับผู้ปฏิบตัิงานได้ล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร
ทุกครั้ง 

12. จัดให้มีน้ำดืม่ที่ไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานน้ำดื่ม 
สำหรับบริการผู้ปฏิบตัิงาน
อย่างเพียงพอสำหรับการ
ใช้ในแต่ละวัน และพื้นที่
ให้บริการน้ำดืม่ต้องตั้งอยู่
ในบริเวณที่เหมาะสม โดย
ลักษณะการจัดบริการน้ำ

แหล่งบำบัดได้ด ี
9. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้สัมผสั

อาหาร มีสุขวิทยาส่วน
บุคคลที่ดี  

10. มีการส่งเสรมิ สนับสนุน 
ให้ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้สัมผัส
อาหารมีความรู้ดา้นการ
สุขาภิบาลอาหาร และ
ส่งเสริมให้ผู้ปรุงไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพประจำป ี

11. จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อม
สบู่ ท่ีมีจำนวนเพียงพอ 
สำหรับผู้ปฏิบตัิงานได้ล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร
ทุกครั้ง 

12. จัดให้มีน้ำดืม่ที่ไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานน้ำดื่ม 
สำหรับบริการผู้ปฏิบตัิงาน
อย่างเพียงพอสำหรับการ
ใช้ในแต่ละวัน และพื้นที่
ให้บริการน้ำดืม่ต้องตั้งอยู่
ในบริเวณที่เหมาะสม โดย
ลักษณะการจัดบริการน้ำ
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกดิความ
สกปรกหรือการปนเปื้อน 

ดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกดิความ
สกปรกหรือการปนเปื้อน 

5. การจัดการ
ห้องน้ำ ห้อง
ส้วม 

องค์กร ต้อง มีการจัดการ
ห้องน้ำห้องส้วม ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะไทย ของ 
กรมอนามัย 
 

32 ได้รับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ
ไทย ของ กรมอนามัย หรือ ต้อง  
มีการดำเนินการ ครบถ้วนทกุ
กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้

1. ห้องน้ำ ห้องส้วม และ
สุขภณัฑ์ต้องสะอาด อยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้ ไม่มีกลิ่น
เหม็น และมีวัสดุ อุปกรณ์ 
สิ่งอำนวยความสะดวกไว้
บริการ จัดใหม้ีการทำความ
สะอาด  

2. จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อม
สบู่ ท่ีเพียงพอ พร้อม
ให้บริการ 

3. มีถังรองรับขยะที่สะอาด ไม่
รั่วซึม และมีฝาปิดมดิชิด 

4. มีห้องส้วมเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ รวมถึงจดัให้มี
ส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ 
ผู้สูงวัย หญิงมคีรรภ์ อย่าง

ได้รับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ
ไทย ของ กรมอนามัย หรือ  
ต้อง ดำเนินการ แต่ไม่ครบทุก
ประเด็น  (ดำเนินการมากกว่า 
50%)  ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้

1. ห้องน้ำ ห้องส้วม และ
สุขภณัฑ์ต้องสะอาด อยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้ ไม่มีกลิ่น
เหม็น และมีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความสะดวกไว้บริการ 
จัดให้มีการทำความสะอาด  

2. จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่  
ที่เพียงพอ พร้อมให้บริการ 

3. มีถังรองรับขยะที่สะอาด ไม่
รั่วซึม และมีฝาปิดมดิชิด 

4. มีห้องส้วมเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ รวมถึงจดัให้มี
ส้วมนั่งราบสำหรับ 
ผู้พิการ ผูสู้งวัย หญิงมีครรภ์ 
อย่างน้อย 1 ท่ี 

ได้รับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ
ไทย ของกรมอนามัย หรือ  
ต้อง ดำเนินการ แต่ไม่ครบทุก
ประเด็น  (ดำเนินการน้อยกว่า 
50%)  ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี ้

1. ห้องน้ำ ห้องส้วม และ
สุขภณัฑ์ต้องสะอาด อยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้ ไม่มีกลิ่น
เหม็น และมีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความสะดวกไว้บริการ 
จัดให้มีการทำความสะอาด  

2. จัดให้มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่ 
ที่เพียงพอ พร้อมให้บริการ 

3. มีถังรองรับขยะที่สะอาด ไม่
รั่วซึม และมีฝาปิดมดิชิด 

4. มีห้องส้วมเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ รวมถึงจดัให้มี
ส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้
สูงวัย หญิงมีครรภ์ อย่างน้อย 
1 ท่ี 

มาตรฐานส้วมสาธารณะ 
ไทย (HAS) 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

น้อย 1 ท่ี 
5. จัดห้องน้ำ ห้องส้วมแยก

ชาย-หญิง และมีป้ายหรือ
ลักษณะที่ชัดเจน รวมถึง
ต้องไม่อยู่ในที่ลับตาหรือ
เปลี่ยว โดยจัดห้องส้วม
แยกชาย-หญิง และมี
จำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

6. มีการดูแลรักษาความ
สะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ให้
อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ และมีระบบ
ควบคุมตรวจตราเป็น
ประจำทุกวัน 

5. จัดห้องน้ำ ห้องส้วมแยกชาย-
หญิง และมีปา้ยหรือลักษณะ
ที่ชัดเจน รวมถึงต้องไม่อยู่ใน
ที่ลับตาหรือเปลีย่ว โดยจดั
ห้องส้วมแยกชาย-หญิง และ
มีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

6. มีการดูแลรักษาความสะอาด
ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้อยู่ใน
สภาพที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และมีระบบ
ควบคุมตรวจตราเป็นประจำ
ทุกวัน 

5. จัดห้องน้ำ ห้องส้วมแยกชาย-
หญิง และมีปา้ยหรือลักษณะ
ที่ชัดเจน รวมถึงต้องไม่อยู่ใน
ที่ลับตาหรือเปลีย่ว โดยจดั
ห้องส้วมแยกชาย-หญิง และ
มีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

6. มีการดูแลรักษาความสะอาด
ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้อยู่ใน
สภาพที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และมีระบบ
ควบคุมตรวจตราเป็นประจำ
ทุกวัน 

6. การจัดการ
เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ 

องค์กร ต้อง มีการจัดการ
เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ 

33 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดทำแผนการ

บำรุงรักษา ตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 
ที่สอดคล้องตามความถี่ของ
การปฏิบัติงาน (ประจำวัน/ 
ประจำสัปดาห/์ 

1.  มีการจัดทำแผนการ
บำรุงรักษา ตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 
ที่สอดคล้องตามความถี่ของ
การปฏิบัติงาน (ประจำวัน/ 
ประจำสัปดาห/์ 
ประจำเดือน) 

1.  มีการจัดทำแผนการ
บำรุงรักษา ตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 
ที่สอดคล้องตามความถี่ของ
การปฏิบัติงาน (ประจำวัน/ 
ประจำสัปดาห/์ 
ประจำเดือน) 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

5. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ประจำเดือน) 
2.  มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ตามลักษณะความเสี่ยงของ
เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้อย่าง
ครบถ้วน เช่น การ์ดนิรภัย 
หรือ ฝาครอบนิรภยัในส่วน
ที่เคลื่อนไหวหรืออุปกรณ์ส่ง
ถ่ายกำลังของเครื่องจักร 
ลำแสงนิรภัย อุปกรณ์อื่นๆ 
ที่สามารถหยุดการทำงาน
ของเครื่องจักร ขณะที่
อวัยวะต่าง ๆ ของ
ผู้ปฏิบัติงานยังอยู่ในส่วนท่ี
อันตราย เป็นต้น 

3.  มีมาตรการและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับ 
การตรวจเช็คสภาพความ
พร้อมใช้งานของเครื่องและ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของ
เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ ก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

2.  มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ตามลักษณะความเสี่ยงของ
เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้อย่าง
ครบถ้วน  

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3.  มีมาตรการและการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการตรวจเช็คสภาพ
ความพร้อมใช้งานของเครื่อง
และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ของเครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ ก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

หรือ 
4.  มีการปรับปรุงแกไ้ข

เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

2.  มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตาม
ลักษณะความเสี่ยงของ
เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้อย่าง
ครบถ้วน  

 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

4.  มีการปรับปรุงแกไ้ข
เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

7. การจัดการ
ระบบไฟฟ้า 

องค์กร ต้อง มีการ
ดำเนินการ จดัการระบบ
ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  

34 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดทำแผนผังวงจรไฟฟ้า

และแผนการบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าท้ังหมดภายใน
องค์กร  

2. มีการตรวจสอบและทดสอบ
ระบบไฟฟ้า โดยผู้ที่มีความ
ชำนาญและเฉพาะทาง 
ต่อเนื่องประจำทุกป ี

3. มีรายงานผลการตรวจสอบ
และทดสอบระบบไฟฟ้า
ประจำป ี

4. มีแผนการปรับปรุงแกไ้ข 
(กรณีถ้าพบว่าไม่เป็นตาม
มาตรฐานกำหนด) 

1. มีการจัดทำแผนผังวงจรไฟฟ้า
และแผนการบำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าทั้งหมดภายในองค์กร  

2. มีการตรวจสอบและทดสอบ
ระบบไฟฟ้า โดยผู้ที่มีความ
ชำนาญและเฉพาะทาง 
ต่อเนื่องประจำทุกป ี

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
3. มีรายงานผลการตรวจสอบและ

ทดสอบระบบไฟฟ้าประจำป ี
หรือ 
4. มีแผนการปรับปรุงแกไ้ข (กรณี

ถ้าพบว่าไม่เป็นตามมาตรฐาน
กำหนด) 

1. มีการจัดทำแผนผังวงจรไฟฟ้า
และแผนการบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าท้ังหมดภายใน
องค์กร  

2. มีการตรวจสอบและทดสอบ
ระบบไฟฟ้า โดยผู้ที่มีความ
ชำนาญและเฉพาะทาง  
ไม่ต่อเนื่องประจำทุกป ี

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

6. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

35 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการเดินสายไฟอย่างเป็น

ระเบียบ  
2. มีการต่อสายดินของ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
พลังงาน ไฟฟ้าอย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3. มีระบบป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้ารั่วอย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีการเดินสายไฟอย่างเป็น
ระเบียบ  

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการต่อสายดินของเครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า
แต่ไม่ครบถ้วน 

หรือ 
3. มีระบบป้องกันอันตรายจาก

ไฟฟ้ารั่ว 
อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีการเดินสายไฟอย่างเป็น
ระเบียบ  
2. มีการต่อสายดินของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้าแต่
ไม่ครบถ้วน 
 3. มีระบบป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้ารั่ว 
แต่ไม่ครบถ้วน 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

7. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

36 มีการจัดทำสัญลักษณ์ เส้นหรือ
ขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมี
อันตรายจากไฟฟ้าหรือห้ามเข้าใกล้
อย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกจุด 
 

มีการจัดทำสัญลักษณ์ เส้นหรือ
ขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมี
อันตรายจากไฟฟ้าหรือห้ามเข้าใกล้
อย่างชัดเจน ไม่ครบทุกจุด  
(ดำเนินการมากกว่า 50%)   

มีการจัดทำสัญลักษณ์ เส้นหรือ
ขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมี
อันตรายจากไฟฟ้าหรือห้ามเข้าใกล้
อย่างชัดเจน ไม่ครบทุกจุด 
(ดำเนินการน้อยกว่า 50%)    

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

8. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

 ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

37 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการตดิตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ 

(Safety Cutหรือ Breaker) 
เพื่อให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ  

2. ใช้สายไฟถูกประเภท  
3. มีการกำหนดและปฏิบัตติาม

หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย  

1. มีการตดิตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ 
(Safety Cutหรือ Breaker) 
เพื่อให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ  

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. ใช้สายไฟถูกประเภท  
หรือ 
3. มีการกำหนดและปฏิบัตติาม

หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัย  

 

1. มีการตดิตั้งอุปกรณ์ตัดไฟ 
(Safety Cutหรือ Breaker) 
เพื่อให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ  

 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

9. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 
หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

8. การเตรียม
ความพร้อม
รับและ
ตอบสนอง
เหตุฉุกเฉิน  

องค์กร ต้อง มีการเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ให้
เหมาะสมต่อระดับความ
เสี่ยงขององค์กร 

38 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดทำแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย และแผนการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่
ครบถ้วนทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ 
- ก่อนเกิดเหตุ 
- ขณะเกิดเหตุ 
- หลังเกิดเหตุ 

2. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และแผนฉุกเฉินอื่นๆ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. มีการบันทึกผลการฝึกซ้อม
และวิเคราะห์ผลเพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

1. มีการจัดทำแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และแผนการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่
ครบถ้วนทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ 

- ก่อนเกิดเหตุ 
- ขณะเกิดเหตุ 
- หลังเกิดเหตุ 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หรือ 
3. มีการบันทึกผลการฝึกซ้อมและ

วิเคราะหผ์ลเพื่อนำมาปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

1. มีการจัดทำแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และแผนการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ 
แต่ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ระยะ 
ห รื อ  ไม่ มี ก า ร ก ำ ห น ด
แผน ก ารต อบ สน องเห ตุ
ฉุกเฉินอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
อ งค์ ก ร ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
ประเด็น 

2. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และแผนฉุกเฉินอื่นๆ  

 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

10. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 
ความปลอดภัย 

39 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับ

อัคคีภัยอย่างเพียงพอและ
ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง พร้อม
ติ ด ตั้ ง อ ยู่ ใน ต ำ แ ห น่ งที่
สามารถนำมาใช้ได้ทันที 

2. มีการตรวจสอบความพร้อม
ใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  

3. มีการตรวจสอบความพร้อม
ใช้งานของเครื่องมือสำหรับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่
ใ ช้ ใน แ ผ น ฉุ ก เฉิ น อ ย่ า ง
สม่ำเสมอ   

1. มีอุปกรณ์ ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แต่ไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ เสี่ยง พร้อม
ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถ
นำมาใช้ได้ทันที 

2. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้
งานของอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย  

3. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้
งานของเครื่องมือสำหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ใน
แผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ   

 

1. มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แต่ไม่เพียงพอและ
ไม่ ครอบคลุ ม พ้ื นที่ เสี่ ย ง 
พร้อมติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่
สามารถนำมาใช้ได้ทันที 

2. มีการตรวจสอบความพร้อม
ใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  

 
 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

11. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

40 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการกำหนดทางหนีไฟและ

บันไดหนีไฟ พร้อมติดป้ายช้ี
บ่งอย่างชัดเจนและครบถ้วน  

1. มีการกำหนดทางหนีไฟและ
บันไดหนีไฟพร้อมติดป้ายช้ีบ่ง
อย่างชัดเจน แต่ไม่ครบถ้วน 

2. มีการตรวจสอบ ดูแลทางหนีไฟ

1. มีการกำหนดทางหนีไฟและบันได
หนีไฟพร้อมติดป้ายช้ีบ่งอย่างชัดเจน  

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

12. อาชีวอนามัย และ
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

2. มีการตรวจสอบ ดูแลทางหนี
ไฟและบัน ไดหนี ไฟ อยู่ ใน
สภาพที่ดี  พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือ 
ถูกปิดตาย  

 

และบันไดหนีไฟอยู่ในสภาพท่ีดี 
พร้อม 
ใช้งานอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งกีดขวาง  
หรือ ถูกปิดตาย  

 

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

9. การจัดการ
ระบบแสง
สว่าง 

องค์กร ต้อง มีการจัดการ
ระบบแสงสว่างที่เหมาะสม 

41 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการตรวจวัดและวิเคราะห์

สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ
ระดับความเข้มของแสงสว่าง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. มีรายงานผลการตรวจวดั
ความเข้มของแสงสว่าง 
เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด  

3. มีการนำผลการตรวจวัดและ

1. มีการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ
ระดับความเข้มของแสงสว่าง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีรายงานผลการตรวจวดัความ

เข้มของแสงสว่าง เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด  

หรือ 
3. มีการนำผลการตรวจวัดและ

1. มีการตรวจวดัและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับ
ความเข้มของแสงสว่าง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

13. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

วิเคราะห์ มาประเมินเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการ
ทำงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด 

วิเคราะห์ มาประเมินเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

10. การ
จัดการระบบ
ระบายอากาศ 

องค์กร ต้อง มีการจัดการ
ระบบระบายอากาศที่
เหมาะสม 

42 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดใหม้ีอุณหภูมิที่

เหมาะสมและปลอดภยัต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
ลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงาน 
และตามทีก่ฎหมายกำหนด 
ครอบคลุมทุกจุด 

2. มีการจัดระบบระบายอากาศ
ในอาคารที่มีคุณภาพอากาศ
ที่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบตัิงานใน
อาคาร ตามคา่พารามเิตอร์
และค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศทีเ่หมาะสมหรือ
กฎหมายกำหนด 

3. มีการนำผลการตรวจวัดและ

1. มกีารจัดใหม้ีอุณหภูมิที่
เหมาะสมและปลอดภยัต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
ลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงาน 
และตามที่กฎหมายกำหนด 
ไม่ครอบคลุมทุกจุด 
(ดำเนินการมากกว่า 50%) 

2. มีการจัดระบบระบายอากาศ
ในอาคารที่มีคุณภาพอากาศ
ที่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบตัิงานใน
อาคาร ตามคา่พารามเิตอร์
และค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศทีเ่หมาะสมหรือ
กฎหมายกำหนด 

3. มีการนำผลการตรวจวัดและ

1. มีการจัดใหม้ีอุณหภูมิที่
เหมาะสมและปลอดภยัต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
ลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงาน 
และตามที่กฎหมายกำหนด 
ไม่ครอบคลุมทุกจุด 
(ดำเนินการน้อยกว่า 50%) 

2. มีการจัดระบบระบายอากาศ
ในอาคารที่มีคุณภาพอากาศ
ที่เหมาะสมต่อผู้ปฏิบตัิงานใน
อาคาร ตามคา่พารามเิตอร์
และค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศทีเ่หมาะสมหรือ
กฎหมายกำหนด 

 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

14. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

วิเคราะห์ มาประเมินเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการ
ทำงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด 

วิเคราะห์  
มาประเมินเพื่อปรบัปรุงแก้ไข
สภาพการทำงานใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

11. การ
จัดการเสียง
และความ
สั่นสะเทือน 

องค์กร ต้อง มี การจัดการ
เสียงและความสั่นสะเทือน
ที่เหมาะสม 

43 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการควบคุมระดับเสียงดัง

และความสั่นสะเทือนที่ ผู้
ปฏิบัติได้รับในแต่ละวัน มิให้
เกินมาตรฐานที่กำหนด และ
ครอบคลุ มทุ ก พ้ื นที่ แ ล ะ
ลักษณะงานที่ เสี่ยง โดยมี
การตรวจวัดระดับเสียงดัง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. มีการนำผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์เสียงดังและความ
สั่นสะเทือนมาประเมินเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ ไขสภาพการ
ทำงาน  

3. มีมาตรการหรือโครงการ เพื่อ
ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
ของผู้ปฏิบัติ งาน โดยต้อง
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 
 

1. มีการควบคุมระดับเสียงดังและ
ความสั่นสะเทือนที่ผู้ปฏิบัติ
ได้ รับ ในแต่ ล ะวัน  มิ ให้ เกิ น
มาตรฐานที่ กำหนด  แต่ ไม่
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก พ้ื น ที่ แ ล ะ
ลักษณะงานที่เสี่ยง โดยมีการ
ตรวจวัดระดับเสียงดัง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. มีการนำผลการตรวจวัดและ
วิเคราะหเ์สยีงดังและความ
สั่นสะเทือนมาประเมินเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงาน 

3. มีมาตรการหรือโครงการ เพื่อ
ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยต้อง
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

1. มีการควบคุมระดับเสียงดัง
และความสั่นสะเทือนที่ ผู้
ปฏิบัติได้รับในแต่ละวัน มิให้
เกินมาตรฐานที่กำหนด แต่
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
ลักษณะงานที่ เสี่ยง โดยมี
การตรวจวัดระดับเสียงดัง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. มีการนำผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์เสียงดังและความ
สั่นสะเทือนมาประเมินเพื่อ
ปรับปรุ งแก้ ไขสภาพการ
ทำงาน 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

15. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

12. การ
จัดการ
สารเคมี 
 

อ ง ค์ ก ร  ต้ อ ง  มี ก า ร
ดำเนินการ จัดการสารเคมี
ที่เหมาะสม 

44 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการตรวจวัดและวิเคราะห์

สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ
ร ะ ดั บ ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ ง
สารเคมีและปริมาณฝุ่นใน
บรรยากาศการทำงาน ให้
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

2. มีการนำผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีและปริมาณฝุ่น
ในบรรยากาศการทำงาน มา
ปรับปรุ งแก้ ไขสภาพการ
ท ำ ง า น  ให้ เป็ น ไ ป ต า ม
กฎหมายกำหนด  

3. มีระบบดูดอากาศ ระบาย
อากาศ หรือวิธีการจัดการอื่น 
ๆ ในจุดที่ เป็นแหล่งกำเนิด
ข อ ง ส า ร เค มี แ ล ะ ฝุ่ น ที่
เหมาะสม 

1. มีการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ
ร ะ ดั บ ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ ง
สารเคมีและปริมาณฝุ่นใน
บรรยากาศการทำงาน ให้
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการนำผลการตรวจวัดและ

วิเคราะห์ระดับความเข้มข้น
ของสารเคมีและปริมาณฝุ่น
ในบรรยากาศการทำงาน มา
ปรับปรุ งแก้ ไขสภาพการ
ท ำ ง า น  ให้ เป็ น ไ ป ต า ม
กฎหมายกำหนด  

หรือ 
3. มีระบบดูดอากาศ ระบาย

อากาศ หรือวิธีการจัดการอื่น 
ๆ ในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิด
ของสารเคมีและฝุ่นท่ี
เหมาะสม 

1. มีการตรวจวัดและวิเคราะห์
สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ
ร ะ ดั บ ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ ง
สารเคมีและปริมาณฝุ่นใน
บรรยากาศการทำงาน ให้
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

 

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  

16. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

45 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจำแนกประเภท สำหรับ

การจัดเก็บสารเคมี และวัตถุ

1. มีการจำแนกประเภท สำหรับ
การจัดเก็บสารเคมี และวัตถุ
อันตรายอย่างเหมาะสมกับ

1. มีการจำแนกประเภท สำหรับ
การจัดเก็บสารเคมี และวัตถุ
อันตรายอย่างเหมาะสมกับ

1. สถานประกอบ

กิจการดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย  
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

อันตรายอย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะความเป็นอันตราย
เฉ พ าะขอ งส าร เห ล่ านั้ น 
ตามที่กฎหมายกำหนด  

2. มีข้อมูลความปลอดภัยของ
เค มี ภั ณ ฑ์  (Safety Data 
Sheet) ครบถ้วนทุกชนิด 

3. มีการติดแสดงข้อมูลความ
ป ลอด ภั ย ขอ งเค มี ภั ณ ฑ์  
( Safety Data Sheet) 
ค รบ ถ้ ว น ทุ ก ช นิ ด  แ ล ะ
ครอบคลุมทุกจุดที่ มี การ
จัดเก็บและใช้งาน 

ลักษณะความเป็นอันตราย
เฉ พ าะขอ งส าร เห ล่ านั้ น 
ตามที่กฎหมายกำหนด  

2. มีข้อมูลความปลอดภัยของ
เค มี ภั ณ ฑ์  (Safety Data 
Sheet) ครบถ้วนทุกชนิด 

3. มีการติดแสดงข้อมูลความ
ป ลอด ภั ย ขอ งเค มี ภั ณ ฑ์  
(Safety Data Sheet)  
ไม่ครบถ้วนทุกชนิด หรือไม่
ครอบคลุมทุกจุดที่ มี การ
จัดเก็บและใช้งาน 

ลักษณะความเป็นอันตราย
เฉพาะของสารเหล่านั้น ตามที่
กฎหมายกำหนด  

2. มีข้อมูลความปลอดภัยของ
เ ค มี ภั ณ ฑ์  ( Safety Data 
Sheet) ไม่ครบถ้วนทุกชนิด 

 

17. อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 

หรือ 

2. OHSAS18001 

หรือ 

3. TIS18001 

หรือ 

4. ISO 45001 

หรือ 

5. อุตสาหกรรมดเีด่น 

ประเภทการบรหิาร

ความปลอดภัย 

13. การ
จัดการขยะ 

องค์กร ต้อง มีการจัดการ
ขยะอย่างเหมาะสม ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความ
เดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง 

46 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดการขยะหรือของเสีย

อันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีภาชนะรองรับขยะที่ทำด้วย

1. มีการจัดการขยะหรือของเสีย
อันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีภาชนะรองรับขยะที่ทำด้วย
วัสดุ คงทน แข็ งแรง อยู่ ใน

1. มีการจัดการขยะหรือของเสีย
อันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน หรือมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

2. มีภาชนะรองรับขยะที่ทำด้วย
วัสดุ คงทน แข็ งแรง อยู่ ใน

1. ISO14001 

หรือ 

2. Healthy 

Workplace Happy 

for Life 

หรือ 

3. อุตสาหกรรมดีเด่น 
ประเภทการบริหาร
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

วัสดุคงทนแข็งแรง อยู่ในสภาพ
ดี  ไม่ รั่ วซึ ม  มี ฝาปิ ด  และ
เพี ย งพอต่ อป ริ ม าณ ขยะ 
รวมถึงแยกประเภทขยะให้
ชัดเจน 

3. มีการเก็บรวบรวม และที่พัก
รวมขยะที่เหมาะสม และแยก
ป ร ะ เภ ท ข ย ะ ชั ด เจ น  
โดยไม่เสี่ยงต่อการชะล้างของ
น้ำฝนลงสู่สิ่งแวดล้อม 
 

สภาพดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิด และ
เพี ย งพอต่ อป ริ ม าณ ขยะ 
รวมถึงแยกประเภทขยะให้
ชัดเจน 

3.  มีการเก็บรวบรวม และที่พัก
รวมขยะที่เหมาะสม และแยก
ป ร ะ เภ ท ข ย ะ ชั ด เจ น  
แต่เสี่ยงต่อการชะล้างของ
น้ำฝนลงสู่สิ่งแวดล้อม 

สภาพดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิด และ
เพี ย งพอต่ อป ริ ม าณ ขยะ 
รวมถึงแยกประเภทขยะให้
ชัดเจน 

 

ความปลอดภัย 

14. การ
ควบคุมสัตว์
และแมลง
พาหะนำโรค 

องค์กร ต้อง มีการควบคุม
และกำจดัสัตว์และแมลงนำ
โรคที่เป็นปญัหาขององค์กร 
เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู 
และยุง ในสถานท่ีทำงาน ได้
อย่างเหมาะสม 
 

47 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบใน

การควบคุม ป้องกันสัตว์และ
แ ม ล ง น ำ โ ร ค ใน ส ถ า น
ประกอบการอย่างชัดเจน  

2. มีการควบคุมสัตว์และแมลง
นำโรค 

3. มีการติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
ในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ 

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบใน
การควบคุม ป้องกันสัตว์และ
แ ม ล ง น ำ โ ร ค ใน ส ถ า น
ประกอบการอย่างชัดเจน  

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการควบคุมสัตว์และแมลง

นำโรค 
หรือ 
3. มีการติดตาม ประเมินผลการ

ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
ในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ 
 

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบใน
การควบคุม ป้องกันสัตว์และ
แ ม ล ง น ำ โ ร ค ใน ส ถ า น
ประกอบการอย่างชัดเจน  

 

Healthy 
Workplace 
Happy for Life 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

15. การ
จัดการน้ำเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล 

องค์กร ต้อง มีการจัดการน้ำ
เสียหรือสิ่งปฏิกลูให้ได้รับ
การบำบัดที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลก่อนระบายออก
นอกอาคารสถานท่ี ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และไม่สร้าง
ความเดือดร้อนรำคาญต่อ
ชุมชนใกล้เคียง 
 

48 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มี การบำบั ดหรือปรับปรุ ง

คุณภาพน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล
ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
และตามที่กฎหมายกำหนด  

2. มีการจัดเก็บข้อมูล สถิติ และ
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำเสีย 

3. มีการนำผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำเสีย มาปรับปรุง
แก้ไขในส่วนท่ีต้องการพัฒนา
ต่อไป 

1. มีการบำบั ดหรือปรับปรุ ง
คุณภาพน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล
ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
และตามที่กฎหมายกำหนด  

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการจัดเก็บข้อมูล สถิติ และ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำเสีย  

หรือ 
3. มีการนำผลการตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ำเสีย มาปรับปรุง
แก้ไขในส่วนท่ีต้องการพัฒนา
ต่อไป 

1. มีการบำบั ดหรือปรับปรุ ง
คุณภาพน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล
ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
และตามที่กฎหมายกำหนด  

 
 

1. ISO14001 

หรือ 

2. Healthy 

Workplace Happy 

for Life 

หมวดที่ 4 
กายใจเป็น
สุข 

1. การ
ส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ 

อ งค์ ก ร  ต้ อ ง  มี ก า ร จั ด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
เพื่อผ่อนคลายความเครียด
และส่งเสริมความสามัคคี
ของผู้ปฏิบัติงาน 

49 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
มากกว่าร้อยละ 50 

1. มีการประเมินความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ  

2. มีการสรุปผลการประเมิน
ความต้องการเพื่อนำไปสู่การ
วางแผน 

3. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
น้อยกวา่ร้อยละ 50 

1. มีการประเมินความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติ งานในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ  

2. มีการสรุปผลการประเมิน
ความต้องการเพื่อนำไปสู่การ
วางแผน 

3. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ

-              - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการ ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการ 

50 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อ
ผ่อนคลายความเครียดและ
ส่งเสริมความสามัคคีของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เช่น เปิดเพลงผ่านเสียงตาม
สาย การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
เพื่อออกกำลังกาย ประกวด
ร้องเพลง เล่นดนตรี จัดการ
แข่งกีฬาระหว่างแผนกหรือ
ระหว่างองค์กร การจัดงาน
รื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ  
เป็นต้น  

2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
ห รื อ  ด ำ เนิ น ก ารร่ วม กั บ
ชุมชน เช่น จัดงานวันเด็ก จัด
งานวันสงกรานต์ เป็นต้น 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ เพื่อ
ผ่อนคลายความเครียดและ
ส่งเสริมความสามัคคีของ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เช่น เปิดเพลงผ่านเสียงตาม
สาย การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม
เพื่อออกกำลังกาย ประกวด
ร้องเพลง เล่นดนตรี จัดการ
แข่งกีฬาระหว่างแผนกหรือ
ระหว่างองค์กร การจัดงาน
รื่นเริงตามเทศกาลต่างๆ  
เป็นต้น  

หรือ 
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 

ห รื อ  ด ำ เนิ น ก ารร่ วม กั บ
ชุมชน เช่น จัดงานวันเด็ก จัด
งานวันสงกรานต์ เป็นต้น 
 

-              - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

51 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
เช่น จากการสังเกต การใช้
แบบสอบถาม การพดูคุย Morning 
Talk  เป็นต้น  
2. มบีันทึกสรุปผลการประเมิน 
3. มีการนำข้อมูลสรุปผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 
1. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
เช่น จากการสังเกต การใช้
แบบสอบถาม การพดูคุย Morning 
Talk  เป็นต้น  
2. มีบันทึกสรุปผลการประเมิน 
3. มีการนำข้อมูลสรุปผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 

-              - 

2. การ
ส่งเสริม
สุขภาพจิต 

องค์กร ต้อง มีการดำเนิน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เส ริ ม
สุขภาพจิตให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
 

52 มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. มีการประเมินความต้องการ

ของผู้ ปฏิ บั ติ งาน ในการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 

2. มีการสรุปผลการประเมินความ
ต้ อ ง ก า ร เพื่ อ น ำ ไป สู่ ก า ร
วางแผน 

3. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการ
ตั้ งแต่ ก ารวางแผ น ก ารจั ด
กิจกรรม การกำหนดรูปแบบ 
และระยะเวลาที่จัด 

มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. มีการประเมินความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 

2. มีการสรุปผลการประเมิน
ความต้องการเพื่อนำไปสู่การ
วางแผน 

3. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการ
ตั้ งแต่การวางแผนการจัด
กิจกรรม การกำหนดรูปแบบ 
และระยะเวลาที่จัด 

-              - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

53 มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
ก า ร ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ า พ จิ ต ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงาน ในบางประเด็น แต่
ดำเนินการมากกว่า 50%  
ดังนี้ 

1. จัดห้องหรือสถานที่สำหรับ
ประกอบศาสนกิจตามความ
เหมาะสม   

2. จัดสถานท่ีดูแลเด็กเล็กซึ่งเป็น
บุตรหลานของผู้ปฏิบัติงาน 
และหรือจัดมุมให้นมแม่ตาม
ความเหมาะสมของสถาน
ประกอบการนั้น ๆ  

3. จัดสถานที่หรือมุมพักผ่อน
หย่อนใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อ
ก า ร ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ า พ จิ ต ข อ ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน  ใน บ างป ระ เด็ น 
ดำเนินการน้อยกว่า 50%  
1 .จั ด ห้ อ งห รื อ ส ถ าน ที่ ส ำห รั บ
ป ระ ก อ บ ศ าส น กิ จ ต าม ค วา ม
เหมาะสม   
2.จัดสถานที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งเป็นบุตร
หลานของผู้ปฏิบัติงาน และหรือจัด
มุมให้นมแม่ตามความเหมาะสมของ
สถานประกอบการนั้นๆ  
3.จัดสถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อน
ใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

-              - 

54 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการประเมินสุขภาพจิต (โดยใช้
แบบประเมินตามแบบของกรม
สุขภาพจิต) อย่างน้อยประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
- การประเมินความเครียด  
- การประเมินภาวะซึมเศร้า 

1. มีการประเมินสุขภาพจิต (โดยใช้
แบบประเมินตามแบบของกรม
สุขภาพจิต) อย่างน้อยประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
- การประเมินความเครียด  
- การประเมินภาวะซึมเศร้า 
- การประเมินการติดแอลกอฮอล์ 

1. มีการประเมินสุขภาพจิต (โดยใช้
แบบประเมินตามแบบของกรม
สุขภาพจิต) อย่างน้อยประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง ดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
- การประเมินความเครียด  
- การประเมินภาวะซึมเศร้า 
- การประเมินการติดแอลกอฮอล์ 

             - 



46 

 

หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

- การประเมินการติดแอลกอฮอล์ 
- การประเมินความสุข 
- การประเมินความเข้มแข็งทางใจ 
2. มีการบันทึกข้อมูลผลการประเมิน 
3. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป 

- การประเมินความสุข 
- การประเมินความเข้มแข็งทางใจ 
และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการบันทึกข้อมูลผลการประเมิน 
หรือ 
3. นำผลการประเมินมาวเิคราะห์
เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป 

- การประเมินความสุข 
- การประเมินความเข้มแข็งทางใจ 
 

55 มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพจติ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมกีาร
ดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
มากกว่าร้อยละ 50 

1. การให้ความรู้สุขภาพจิตใน
รูปแบบต่ าง ๆ  เช่น  ติ ด
โปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต 
เปิดเสียงตามสายให้ความรู้
สุขภาพจิต  การจัดอบรม
โ ด ย เ ชิ ญ บุ ค ล า ก ร
สาธารณสุขมาให้ความรู้  
หรือ การให้ความรู้ เรื่อง
โปรแกรมสร้างสุขสำหรับ
สถานประกอบการ เป็นต้น 

2. มีการประสานและส่งต่อ 
ไ ซ โ ค โ ซ เ ชี ย ล  ค ลิ นิ ก 

มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพจติ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมกีาร
ดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. การให้ความรู้สุขภาพจิตใน
รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ  เช่ น  ติ ด
โปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต 
เปิดเสียงตามสายให้ความรู้
สุขภาพจิต  การจัดอบรมโดย
เชิญบุคลากรสาธารณสุขมา
ให้ความรู้ หรือ การให้ความรู้
เรื่ อ ง โป รแ ก รม ส ร้ า ง สุ ข
สำหรับสถานประกอบการ 
เป็นต้น 

2. มีการประสานและส่ งต่ อ 
ไ ซ โ ค โ ซ เ ชี ย ล  ค ลิ นิ ก 

                    -              - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

(Psychosocial Clinic) ใน
โรงพยาบาลชุมชน ในกรณี
ที่ผู้ปฏิบัติ งานมีปัญหาที่
ต้องการได้รับการปรึกษา
เฉพาะทาง เช่น มีปัญหา
ความเครียดรุนแรง มีภาวะ
ซึมเศร้า ติดสุรา เป็นต้น 

3. มีการประชาสัมพันธ์หรือให้
ข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 
1323 สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่
ต้องการรับการปรึกษาทาง
โทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญ   

( Psychosocial Clinic) ใ น
โรงพยาบาลชุมชน ในกรณีที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น มี ปั ญ ห าที่
ต้องการได้รับการปรึกษา
เฉพาะทาง เช่น  มีปัญ หา
ความเครียดรุนแรง มีภาวะ
ซึมเศร้า ติดสุรา เป็นต้น 

3. มีการประชาสัมพันธ์หรือให้
ข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 
1323 สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่
ต้องการรับการปรึกษาทาง
โทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญ   

3. การเห็น
คุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และ
ครอบครัว 

องค์กร ต้อง  มีการดำเนิน
กิจกรรมการเห็นคุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว  

56 มี ก า รด ำ เนิ น ก า รต าม หั ว ข้ อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. มีการประเมินความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมการเห็นคุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว  

2. มีการสรุปผลการประเมิน
ความต้องการเพื่อนำไปสู่การ
วางแผน 

3. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการ

มี ก า รด ำ เนิ น ก า รต าม หั ว ข้ อ
ดังต่อไปนี้  น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. มีการประเมินความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมการเห็นคุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว  

2. มีการสรุปผลการประเมิน
ความต้องการเพื่อนำไปสู่การ
วางแผน 

3. มีการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการ

             -              - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ตั้ งแต่การวางแผนการจัด
กิจกรรม การกำหนดรูปแบบ 
และระยะเวลาที่จัด 

ตั้ งแต่การวางแผนการจัด
กิจกรรม การกำหนดรูปแบบ 
และระยะเวลาที่จัด 

57 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการดำเนินการจัดกิจกรรม

เพื่ อเสริมสร้ างคุณ ค่ าของ
ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว
อย่างต่อเนื่อง เช่น  

(1) ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้ กั บ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  เ ช่ น  
ค่ า ต อ บ แ ท น  ส ำ ห รั บ
ผู้ปฏิบัติงานที่ขยันและทุ่มเท
ให้กับสถานประกอบการ มี
ส วั ส ดิ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ครอบครัว 

(2) มอบรางวัลหรือเกียรติบัตร 
ห รื อ ติ ด ป ร ะ ก า ศ เ ชิ ด ชู
ผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ ปฏิ บั ติ งาน
ดีเด่น หรือปฏิบัติงานดีตาม
สมรรถนะการทำงาน 

(3) เปิดโอกาสและสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอโครงการ
หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

1.  มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและ
ครอบครัว อย่างต่อเนื่อง 

1.  มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน
และครอบครัวอย่าง แต่ไม่ต่อเนื่อง 

             - 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

และสร้างสรรค์ เพื่อให้ เกิด
ค ว าม ภ าค ภู มิ ใจ ที่ ได้ ท ำ
ประโยชน์ ให้ แก่ ชุมชนและ
สังคม  เช่น โครงการสำนึกรัก
บ้านเกิด โครงการปลูกป่ า 
โครงการช่วยเด็กกำพร้า  
เป็นต้น 

(4) กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริม

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

หรือกำหนดวัน “เพราะเรา

เป็นครอบครัวเดียวกัน” 

สำหรับผู้ปฏิบตัิงานในสถาน

ประกอบการ และครอบครัว    

ปีละ 1 ครั้ง เช่น  วัน 

“เพราะเราเป็นครอบครัว

เดียวกัน” อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 

(5) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือดู
งานสถานประกอบการอื่นๆ 
ที่ประสบความสำเร็จในเรื่อง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจดั
กิกรรมเพิ่มความสุขให้แก่
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
สถานประกอบการขนาดเลก็ (จำนวนลกูจ้างไม่เกิน 49 คน) 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
   มาตรฐานเพื่อยืนยัน 
3 คะแนน โดยไม่ประเมิน 

ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

2. มีการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
58 มี ก า รด ำ เนิ น ก า รต าม หั ว ข้ อ

ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
เช่น จากการสังเกต จากการใช้
แบบสอบถาม จากการประชุม
คณะทำงาน เป็นต้น 
2. มีบันทึกสรุปผลการประเมิน 
3. มี ก ารน ำข้ อ มู ล ส รุ ป ผ ล ก า ร
ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 

มี ก า รด ำ เนิ น ก า รต าม หั ว ข้ อ
ดังต่อไปนี้   น้อยกว่าร้อยละ 50 
1. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
เช่น จากการสังเกต จากการใช้
แบบสอบถาม จากการประชุม
คณะทำงาน เป็นต้น 
2. มีบันทึกสรุปผลการประเมิน 
3. มี ก ารน ำข้ อ มู ล ส รุ ป ผ ล ก า ร
ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 

                     -              - 

หมายเหตุ : 
1. สำหรับหัวข้อการตรวจประเมินที่อนุญาตให้แนบหลักฐานเพ่ือยืนยัน 3 คะแนน โดยไม่ต้องตรวจประเมินนั้น โปรดแนบหลักฐานมาตรฐานหรือใบประกาศเกียรติบัตร

ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองเท่านั้น 
2. * หมายถึง หัวข้อการตรวจประเมินที่สถานประกอบการต้องดำเนินการให้ได้ในระดับ 3 คะแนน เทา่นั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับโล่ทอง 

 


