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

หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

หมวด 1 
การ
สนับสนุน
ของ
องค์กร 
การมีส่วน
ร่วมของ
ผู้ปฏิบัติง
าน การใส่
ใจต่อ
สุขภาพ
และ
สิ่งแวดล้อ
มระหว่าง
องค์กร
และ
ชุมชน 

1. การ

สนับสนุนของ

องค์กร และ

นโยบายด้าน

ปลอดโรค 

ปลอดภัย กาย

ใจเป็นสุข 

1.1 องค์กร ต้อง กำหนดขอบเขต 
ของระบบการจัดการด้านปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

1 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ ในการ

ดำเนินงานโครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 

2. มีนโยบาย หรือ การประกาศ
เจตนารมณ์  ที่สอดคล้องหรือ 
สนับสนุนการพัฒนาสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กาย
ใจเป็นสุข ที่ประกาศโดยประธานกลุ่ม 
ครบถ้วนท้ัง 3 ประเด็นและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

3. มีการแจ้งให้สมาชิกรับทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
 

1. มีการกำหนดขอบเขตพื้นท่ี ในการ
ดำเนินงานโครงการสถานประกอบการ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีนโยบาย หรือ การประกาศเจตนารมณ์  
ที่สอดคล้องหรือ สนับสนุนการพฒันาสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ที่ประกาศโดยประธานกลุม่ฯ 
ครบถ้วนท้ัง 3 ประเด็นและเป็นลายลักษณ์
อักษร 
หรือ 
3. มีการแจ้งให้ผู้ปฏิบตัิงานรับทราบอย่าง
ทั่วถึง 
 

1. มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ ในการ
ดำเนินงานโครงการสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข 

2. มีนโยบาย หรือ การประกาศ
เจตนารมณ์  ที่สอดคล้องหรือ 
สนับสนุนการพัฒนาสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข ท่ีประกาศโดย
ประธานกลุม่ฯ ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 
ประเด็น และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 
 

 

1.2 ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การ
สนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบาย
นำไปสู่ “สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร พร้อมทั้งลงนามและ
ประกาศใหผู้้ปฏิบตัิงานทุกคนรับทราบ 
และ มผีู้รับผิดชอบหลักของโครงการฯ 
ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือ
คณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบตัิงาน
จากหลายฝ่ายแบบเป็นลายลักษณอ์ักษร 
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 1.3 ยกระดับ สถานประกอบการ 
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ  
สู่การดำเนินงานศูนยส์ุขภาพดีวัยทำงาน 

 - - - 

2. การวางแผน
ขององค์กร 

  * 2.1 องค์กร ต้อง มีการช้ีบ่งอันตราย 

และ การประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับ
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุท่ี
เหมาะสมกับองค์กร  พร้อมท้ังมีการ
เรียงลำดับความสำคญัของความเสี่ยงที่
พบ และวางแผนการดำเนินงาน 
 

   * 2.2 องค์กร ต้อง กำหนดวิธีการใน

การจัดการความเสี่ยง กำหนด
ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีของ
โครงการฯ ตามความเสี่ยงท่ีได้จดัลำดับ
ความสำคญัของปัญหาขององค์กร 
 

2 ตรวจสอบจากการสัมภาษณ์ และการ
ประเมินในพื้นที่จริง ครบทุกข้อ ดังนี้ 

1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถระบปุัญหา  
อธิบายขั้นตอนการคัดเลือกความ
เสี่ยงท่ีสำคญั ความเสี่ยง  

2. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถระบุ
แนวทางหรือกิจกรรมการลดความ
เสี่ยง ด้านปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข ได ้

ตรวจสอบจากการสัมภาษณ์ และการ
ประเมินในพื้นที่จริง ครบทุกข้อ ดังนี้ 

1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถระบปุัญหา   
อธิบายขั้นตอนการคัดเลือกความ
เสี่ยง แตไ่ม่ครอบคลุมประเด็นที่
สำคัญตามความเสี่ยง  

2. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถระบุ
แนวทางหรือกิจกรรมการลดความ 
เสี่ยง ด้านปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข ได ้

ตรวจสอบจากการสัมภาษณ์ และการ
ประเมินในพื้นที่จริง ดังนี ้

1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถระบุ
ปัญหา อธิบายขั้นตอนการ
คัดเลือกความเสี่ยง แต่ไม่
ครอบคลมุประเด็นที่สำคัญตาม
ความเสีย่ง  

2. ตัวแทนกลุ่มฯ ไมส่ามารถระบุ
แนวทางหรือกิจกรรมการลด
ความเสีย่ง ด้านปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ได้อย่าง
ครบถ้วน 

3. การนำแผนสู่
การปฏิบัติและ
การดำเนินการ  
 

* 3.1 องค์กร ต้อง มีการดำเนินงาน

ตามแผนที่กำหนด 
 

3 1. มีการดำเนินการตามแนวทางหรือ
กิจกรรมการลดความเสี่ยง ด้าน
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสขุ 
อย่างครบถ้วน 

1. มีการดำเนินการตามแนวทางหรือ
กิจกรรมการลดความเสี่ยง ด้านปลอด
โรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข แตไ่ม่
ครบถ้วนตามความเสี่ยง  

- 
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3.2 องค์กร ต้อง มีการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์โครงการฯ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เกดิ
ความตระหนัก รูส้ึกมีส่วนร่วมโดยการใช้
สื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มกีารสื่อสารไปยังทุกคนภายในกลุม่

ฯ ได้อย่างท่ัวถึง 
2. มกีารสื่อสารไปยังผูเ้ยี่ยมเยียน

สถานท่ีของกลุ่มฯ 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. มีการสื่อสารไปยังทุกคนภายใน

องค์กรได้อย่างท่ัวถึง 

หรือ 

2. มกีารสื่อสารไปยังผูเ้ยี่ยมเยียนสถานท่ี
ของกลุ่มฯ 

1. มีการสื่อสารแต่ยังไม่ทั่วถึงทุกคน

ภายในกลุ่ม 

 

3.3 องค์กร ต้อง มีการส่งเสรมิ
โครงการ/กิจกรรมการใส่ใจสุขภาพ 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
องค์กรและชุมชน 

5 มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน
ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม  

มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน
เพียง 2 ด้าน  

มีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร
และชุมชน เพียงด้านเดียว 

3.4 องค์กร ต้อง มีนวัตกรรมในการ 
ลดโรคหรือพฤติกรรมเสีย่งทางสุขภาพ
ตามความเสี่ยงท่ีได้จัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหาขององค์กร 

 - - - 

3.5 องค์กร ต้อง มีการขยายการ 
ดำเนินงานไปยังหน่วยงานอื่น เช่น 
สถานประกอบการ หรือวิสาหกิจชุมชน   

 - - - 
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4. การติดตาม  
ประเมินผล 
และระบบ
รายงาน 

*  4.1 องค์กร ต้อง มีระบบการตดิตาม

และประเมินผลการดำเนินงาน 
 
 

6 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการตดิตามการดำเนินการตาม

แผนงานท่ีกำหนด 
2. มีการประเมินผลการดำเนินงาน  
3. มกีารทบทวนแผนและประเมินผล

เป็นระยะ ๆ และนำผลการประเมนิ
ไปวางแผนเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย
ต่อไป 

1. มีการตดิตามการดำเนินการตาม
แผนงานท่ีกำหนด 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการประเมินผลการดำเนินงาน 
หรือ 
3. มกีารทบทวนแผนและประเมินผล

เป็นระยะ ๆ และนำผลการประเมนิ
ไปวางแผนเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย
ต่อไป 

1. มีการตดิตามการดำเนินการตาม
แผนงานท่ีกำหนด 
 

      4.2 องค์กร ต้อง มีระบบการจัดเก็บ 
เอกสารและการรายงาน ดา้นปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข อย่างเพียงพอ 
เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล เอกสารเหล่านี้อาจอยู่ใน
รูปแบบใดก็ได้ โดย องค์กร ต้อง จัดทำ 
ปฏิบัติ และคงรักษาไวซ้ึ่งระเบยีบปฏิบัติ 
สำหรับการควบคุมเอกสาร 
 

 - - - 

     4.3 องค์กร ต้อง มีการประเมนิความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนยส์ุขภาพดี
วัยทำงานในสถานประกอบการ 

 - - - 
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5. การทบทวน
โดยผู้บริหาร  

5.1 ผู ้บริหารระดับสูงหรือผู ้ได้รับมอบ
อำนาจขององค์กรต้องทบทวนระบบการ
จัดการด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข และการดำเนินงานศูนย์สุขภาพ
ด ีว ัยทำงาน ตามรอบระยะเวลาที่
วางแผนเพื ่อให ้ม ั ่นใจว ่าระบบยังคง
เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 - - - 
 

หมวดที่ 2 
ปลอดโรค 

1. การให้
คำปรึกษาเพ่ือ
ป้องกัน ควบคุม
โรค  
   การให้บริการ
รักษาเบ้ืองต้น
และการส่งต่อ 

 องค์กร ต้อง มีการให้คำปรึกษาเพื่อ
ป้องกัน ควบคุมโรค การให้บริการรักษา
เบื้องต้นและการส่งต่อ ตามความเสี่ยง
ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
ขององค์กร  
 

7 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีกิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษาในการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพตาม
ความเสีย่งท่ีได้จดัลำดับความสำคญั
ของปัญหาของกลุ่มฯ  

2. มีสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพตาม
ความเสีย่งท่ีได้จดัลำดับความสำคญั
ของปัญหาของกลุ่มฯ  

    ** โดยอาจจะติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข หรือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อร่วมดำเนินงาน 

1. มีกิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษาในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
ไม่ครบทุกความเสี่ยงท่ีไดจ้ัดลำดับ
ความสำคญัของปัญหาของกลุ่มฯ 

2. มีสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพไม่ครบ
ทุกความเสี่ยงท่ีได้จัดลำดบัความสำคัญ
ของปัญหาของกลุ่มฯ 

 

1. มีกิจกรรมให้คำแนะนำปรึกษาใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามความเสี่ยงท่ีได้
จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
ขององค์กร 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

8 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มตีู้ยาและชุดปฐมพยาบาล  
2. มีการจดบันทึกการรักษา และ  

การใช้ยา 

 มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. มตีู้ยาและชุดปฐมพยาบาล  
หรือ 
2. มีการจดบันทึกการรักษา และ  

การใช้ยา 

- 

9 ตรวจสอบจากการสัมภาษณ์ และการ
ประเมินในพื้นที่จริง ครบทุกข้อ ดังนี้ 

1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการส่งต่อของกลุ่มเมื่อสงสยั
ว่าสมาชิกมีปญัหาด้านสุขภาพ 

2. มีการดำเนินการตามขั้นตอนการสง่
ต่อทีก่ลุ่มฯกำหนด  
 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ตัวแทนกลุ่มฯ สามารถอธิบาย

ขั้นตอนการส่งต่อของกลุ่มเมื่อสงสยั
ว่าสมาชิกมีปญัหาด้านสุขภาพ 

หรือ 
2. มีการดำเนินการตามขั้นตอนการสง่

ต่อที่กลุ่มฯกำหนด  
 

- 

2. การส่งเสริม
สุขภาพ การลด 
และป้องกนัการ
เกิดโรค 

2.1 องค์กร ต้อง มีทะเบียนสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและการสรุปสถานการณ์
สุขภาพขององค์กร 

10 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีข้อมูลสุขภาพภาพรวมของสมาชกิใน

กลุ่มฯ ทุกประเด็น ดังต่อไปนี ้

(1) ข้อมูลการสูบบุหรี่ และดื่มสรุา 
(2) ข้อมูลการคดักรอง ดัชนีมวลกาย 

เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ
และหลอดเลือด  

(3) ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี  

มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีข้อมูลสุขภาพภาพรวมของสมาชกิใน

กลุ่มฯ ไม่ครบทุกประเด็น (ดำเนนิการ
มากกว่า 50%)ดังต่อไปนี ้

(1) ข้อมูลการสูบบุหรี่ และดื่มสรุา 
(2) ข้อมูลการคดักรอง ดัชนีมวลกาย 

เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ
และหลอดเลือด  

มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีข้อมูลทะเบียนสุขภาพภาพรวม
องค์กร ท่ีเกี่ยวข้องกับไม่ครบทุก
ประเด็น  (ดำเนินการน้อยกว่า 50%) 

(1) ข้อมูลการสูบบุหรี่ และดื่มสรุา 
(2) ข้อมูลการคดักรอง ดัชนีมวล

กาย เบาหวาน ความดันโลหิต 
โรคหัวใจและหลอดเลือด  
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

(4) ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัย
เสี่ยง 

(5) ข้อมูลการได้รบัวัคซีนท่ีจำเป็น 
2. มีการนำข้อมลูสุขภาพภาพรวมมาใช้ใน

การดูแลสุขภาพของสมาชิก ท้ังนี้

สามารถดำเนินงานร่วมกับหน่วย

บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

(3) ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี  
(4) ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัย

เสี่ยง 
(5) ข้อมูลการได้รบัวัคซีนท่ีจำเป็น 

2. มีการนำข้อมลูสุขภาพภาพรวมมาใช้ใน
การดูแลสุขภาพของสมาชิก ท้ังนี้
สามารถดำเนินงานร่วมกับหน่วย
บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

(3) ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี  

(4) ข้อมูลการตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยง 

(5) ข้อมูลการได้รบัวัคซีนท่ีจำเป็น 
2. มีการนำข้อมูลสุขภาพภาพรวมมาใช้
ในการดูแลสุขภาพของสมาชิก ทั้งนี้
สามารถดำเนินงานร่วมกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

 2.2 องค์กร ต้อง มีการส่งเสรมิสุขภาพ  
การลด และการป้องกันการเกิดโรค 
 

11 มีการดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้
มากกว่าร้อยละ 50 
1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการลดหรือ

ป้องกันการเกิดโรคตามความเสี่ยงของ
กลุ่มฯ 

2. มีการสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การลดหรือป้องกันการเกดิโรคตาม
ความเสีย่งของกลุ่มฯ 

    ** โดยอาจจะติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

มีการดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
น้อยกว่าร้อยละ 50 
1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการลดหรือ

ป้องกันการเกิดโรคตามความเสี่ยงของ
งกลุ่มฯ 

2. มีการสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การลดหรือป้องกันการเกดิโรคตาม
ความเสีย่งของกลุ่มฯ 
 

- 

3. การส่งเสริม 
ลด เลิก บุหร่ี 
สุรา และสิ่งเสพ
ติด 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการส่งเสริม 
ลด เลิก บุหรี่ สรุา และสิ่งเสพติด  

12 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อ

สถานประกอบการปลอด บุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด  

1. มีการประกาศนโยบาย/มาตรการเพื่อ

สถานประกอบการปลอด บุหรี่ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด 

1. มีการประกาศนโยบาย/มาตรการ
เพื่อส่งเสริมการลด เลิกบุหรี่ สุรา 
และสิ่งเสพตดิ แต่ไม่ครบทุก
ประเด็น  
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

ที่ครบถ้วนทุกประเด็น ให้รับทราบโดย
ทั่วถึงกัน  

2. มีผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับบุหรี่ สรุา และสิ่งเสพติดอย่าง
เป็นรูปธรรม 

    ** โดยอาจจะติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

ที่ครบถ้วนทุกประเด็น ให้รับทราบ

โดยทั่วถึงกัน  

 

13 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่    
     ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มฯ      
     เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการ     
     สูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง      

ดื่มสรุา และเสพสิ่งเสพติด รวมทั้งการ
ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ควบคุมยาสูบและควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์   

2. มีโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุน 
ลด เลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพตดิให้กับ
สมาชิกในกลุ่มฯ           

3. มีการสรุปผลการดำเนินการโครงการ/    
กิจกรรม 
 

1. มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มฯ     
เกี่ยวกับโทษ พิษภัย ผลกระทบจาก
การสูบบุหรี่และการไดร้ับควันบุหรี่มือ
สอง ดื่มสรุา และเสพสิ่งเสพตดิ รวมทั้ง
การปฏิบัตติัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ควบคุมยาสูบและควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์   

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุน 

ลด เลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพตดิให้กับ
สมาชิกในกลุ่มฯ      

หรือ 
3. มีการสรุปผลการดำเนินการโครงการ/    
     กิจกรรม 
 

1. มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมลูความรู้แกส่มาชิกใน
กลุ่มฯ เกีย่วกับโทษ พิษภัย 
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่และการ
ได้รับควันบุหรี่มือสอง ดื่มสรุา และ
เสพสิ่งเสพติด รวมทั้งการปฏิบตัิตวั
ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุม
ยาสูบและควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์   
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

 ** โดยอาจจะตดิต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

14 
 

มีการจัดสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการใหม้ีสภาพและลักษณะของ
พื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2560  
 
 
** โดยอาจจะตดิต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

มีการจัดสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการใหม้ีสภาพและลักษณะของ
พื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ไม่ครบทุกประเด็น  
(ดำเนินการมากกว่า 50%) ตาม
พระราชบัญญัติควบคมุผลิตภัณฑย์าสูบ 
พ.ศ.2560 
 

มีการจัดสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการให้มสีภาพและ
ลักษณะของพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ ไม่ครบ
ทุกประเด็น (ดำเนินการน้อยกว่า 
50%)  ตามพระราชบัญญตัิควบคุม
ผลิตภณัฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
 

4. การส่งเสริม
โภชนาการ 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการส่งเสริม
โภชนาการใหผู้้ปฏิบัติงาน  

15 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิโภชนาการ

เพื่อลดความเสีย่งให้กับสมาชิกใน
กลุ่มฯ 

2. มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมโภชนาการ เพื่อลดความ
เสี่ยงให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ 

 
** โดยอาจจะตดิต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิโภชนาการ

เพื่อลดความเสีย่งให้กับสมาชิกใน
กลุ่มฯ 

หรือ 
2. มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมโภชนาการ เพื่อลดความเสี่ยง
ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ 

 

- 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

16 สำหรับวสิาหกิจชุมชนที่มีโรงอาหาร  
มีการดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
มากกว่าร้อยละ 50 

1. จัดให้มีเมนสูุขภาพ หรือ ลดอาหาร
รส หวาน มัน เคม็ เพิ่มผักและผลไม้
รสไม่หวาน 

2. ลด หรือ งดการจำหน่ายเครื่องดืม่ที่
มีรสหวานจัด 

3. มีการสุม่ตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด 
ในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ได้แก่ 
สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกำจดั
ศัตรูพืช สารกันรา สารบอแรกซ์ 
น้ำมันทอดซ้ำ อย่างน้อยทุก 3 เดอืน 

4. ลดการใช้เครื่องปรุงรส/ผงชูรส 
** โดยอาจจะตดิต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

สำหรับวสิาหกิจชุมชน 
ที่มีโรงอาหาร มีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 

1. จัดให้มีเมนสูุขภาพ หรือ ลดอาหาร
รส หวาน มัน เคม็ เพิ่มผักและผลไม้
รสไม่หวาน 

2. ลด หรือ งดการจำหน่ายเครื่องดืม่ที่มี
รสหวานจดั 

3. มีการสุม่ตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด 
ในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ได้แก่ 
สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกำจดั
ศัตรูพืช สารกันรา สารบอแรกซ์ 
น้ำมันทอดซ้ำ อย่างน้อยทุก 3 เดอืน 

4. ลดการใช้เครื่องปรุงรส/ผงชูรส 
 

- 
 

5. การส่งเสริม
การออกกำลัง
กาย 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการส่งเสริม
การออกกำลังกายให้ผู้ปฏิบัติงาน 

17 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมี

กิจกรรมทางกาย หรือออกกำลังกาย 
2. มีการสนับสนุนใหส้มาชิกในกลุ่มฯ 

ออกกำลังกาย หรือ มีผู้นำการออก
กำลังกาย 

 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมี

กิจกรรมทางกาย หรือออกกำลังกาย 
หรือ 
2. มีการสนับสนุนใหส้มาชิกในกลุ่มฯ 

ออกกำลังกาย หรือ มีผู้นำการออก
กำลังกาย 

- 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

6. การส่งเสริม
การดูแล
สุขภาพช่อง
ปาก 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการส่งเสริม
การดูแลสุขภาพช่องปากให้ผู้ปฏิบตัิงาน 

18 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมหรือให้ความรูเ้กี่ยวกับการ

แปรงฟันท่ีถูกวิธีกับสมาชิกในกลุ่มฯ 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มฯ เข้ารับ

การตรวจและรักษาทางทันตกรรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

** โดยอาจจะตดิต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 
 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ส่งเสริมหรือให้ความรูเ้กี่ยวกับการ

แปรงฟันท่ีถูกวิธีกับสมาชิกในกลุ่มฯ 
หรือ 

2. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มฯ เข้ารับ
การตรวจและรักษาทางทันตกรรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

- 

หมวดที่ 3 
ปลอดภัย 

1. การส่งเสริม
การป้องกันและ
การลดอุบัติเหตุ
ทั้งในงานและ
นอกงาน 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการ ส่งเสริม
การป้องกันและการลดอุบตัิเหตุทั้งใน
งานและนอกงาน 

19 1. มีการจัดกจิกรรม หรือ ร่วมกจิกรรม
ในชุมชนเพื่อส่งเสริมการป้องกันหรือ
ลดอุบัตเิหตุทั้งในงาน และ นอกงาน 

1. มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับ
สมาชิกในกลุ่มฯทราบ เพื่อส่งเสรมิการ
ป้องกันหรือลดอุบัตเิหตุทั้งในงาน และ 
นอกงาน 

- 

20 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดใหม้ีอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม เพียงพอกับลักษณะความ
เสี่ยงของงานประเภทต่างๆ  

2. มีการตรวจตราใหส้มาชิกในกลุ่มฯ 
สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสกับ
ปัจจัยเสี่ยง 

1. มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. มกีารจัดใหม้ีอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม เพียงพอกับลักษณะความ
เสี่ยงของงานประเภทต่างๆ  

หรือ 
2. มีการตรวจตราให้สมาชิกในกลุ่มฯ 

สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสกับ
ปัจจัยเสี่ยง 

- 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

21 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่มีอุบัตเิหตุในงานและนอก

งานเกิดขึ้น หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่ม
สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ  

2. มีการจัดทำบันทึกการเกิดอุบตัิเหตุ
และกำหนดแนวทางการป้องกันการ
เกิดซ้ำ 

** โดยอาจจะตดิต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

2. มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่มีอุบัตเิหตุในงานและนอก

งานเกิดขึ้น หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่ม
สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ  

หรือ 
2. มีการจัดทำบันทึกการเกิดอุบตัิเหตุ

และกำหนดแนวทางการป้องกันการ
เกิดซ้ำ 

 

  

2. การจัดการ
ด้านอาคาร
สถานที ่

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการจัดการ
ด้านสถานท่ีให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย 

22 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดการดูแลสถานท่ีใหม้ีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย 

2. มีการกำหนดผู้รบัผิดชอบในการจดัการ
ดูแลสถานท่ีให้มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย 

3. มีการตดิตามกจิกรรมในการจดัการ
ดูแลสถานท่ีให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย 

1. มีการจัดการดูแลสถานท่ีใหม้ีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการกำหนดผู้รบัผิดชอบในการจดัการ

ดูแลสถานท่ีให้มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย 

หรือ 
3. มีการตดิตามกจิกรรมในการจดัการ

ดูแลสถานท่ีให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย 

1. มีการจัดการดูแลสถานท่ีใหม้ีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

3. การจัดการ
ด้านการย
ศาสตร์ 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการจัดการ
ด้านการยศาสตร์อย่างเหมาะสม 

23 
 

1. มีการปรับปรุงสถานท่ีทำงานหรือ
ลักษณะท่าทางการทำงานท่ีเหมาะสม
ในจุดการปฏิบตัิงานท่ีมีผลต่อการเกิด
ปัญหาด้านสุขภาพในอนาคต 
(ได้ครบถ้วนทุกจุดที่มีความเสี่ยง) 
 
 
 

** โดยอาจจะตดิต่อขอรับคำแนะนำ
จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

1. มีการปรับปรุงสถานท่ีทำงานหรือ

ลักษณะท่าทางการทำงานท่ี

เหมาะสมในจดุการปฏิบัติงานท่ีมผีล

ต่อการเกิดปญัหาด้านสุขภาพใน

อนาคต 

       (ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏบิัติงานใน  
        องค์กรท่ีมีความเสี่ยง) 
 

- 
 

4. การจัดการ
บริเวณสถานที่
รับประทาน
อาหาร 
จำหน่ายอาหาร 
และเตรียมปรุง
ประกอบอาหาร 

องค์กร ต้อง  มีการจัดการบริเวณ
สถานท่ีรับประทานอาหาร จำหนา่ย
อาหาร และเตรียมปรุงประกอบอาหาร
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ของกรมอนามัย 

24 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีสถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ี

เตรียมปรุง ประกอบอาหารและ
บริเวณทั่วไปต้องสะอาด เป็น
ระเบียบและถูกสุขลักษณะ 

2. มีการตรวจสอบสถานท่ีรับประทาน
อาหาร สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบ
อาหารและบริเวณทั่วไปใหส้ะอาดอยู่
เสมอ 

3. มีน้ำดื่มทีส่ะอาดและมคีุณภาพ 
 

** โดยอาจจะตดิต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

1. มีสถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ี
เตรียมปรุง ประกอบอาหารและบริเวณ
ทั่วไปต้องสะอาด เป็นระเบียบและถูก
สุขลักษณะ 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการตรวจสอบสถานท่ีรับประทาน

อาหาร สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบ
อาหารและบริเวณทั่วไปใหส้ะอาดอยู่
เสมอ 

หรือ 
3. มีน้ำดื่มทีส่ะอาดและมคีุณภาพ 

 

1. มีสถานท่ีรับประทานอาหาร 
สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบ
อาหารและบริเวณทั่วไปต้อง
สะอาด เป็นระเบียบและถูก
สุขลักษณะ 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

5. การจัดการ
ห้องน้ำ ห้อง
ส้วม 

องค์กร ต้อง มีการจัดการห้องน้ำห้อง
ส้วม ได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะไทย ของ กรมอนามัย 
 

25 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. ห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างเพียงพอต่อ

จำนวนสมาชิกในกลุ่มฯ 
2. สุขภณัฑ์ต้องสะอาด อยู่ในสภาพด ี

ใช้งานได้ ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ 
อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกไว้
บริการ  

3. จัดให้มีการทำความสะอาดอยูเ่สมอ 

1. ห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างเพียงพอต่อ
จำนวนสมาชิกในกลุ่มฯ 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. สุขภณัฑ์ต้องสะอาด อยู่ในสภาพด ีใช้

งานได้ ไมม่ีกลิ่นเหม็น มีวสัดุ อุปกรณ์ 
สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ  

หรือ 
3. จัดให้มีการทำความสะอาดอยูเ่สมอ 

1. สุขภณัฑ์ต้องสะอาด อยู่ในสภาพ
ดี ใช้งานได้ ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ 
อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก
ไว้บริการ 

6. การจัดการ
เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ 

องค์กร ต้อง มีการจัดการเครื่องจกัร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 

26 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตาม

ลักษณะความเสี่ยงของเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้อย่าง
ครบถ้วน  

2. ตัวแทนกลุ่มสามารถอธิบายขั้นตอน
การตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้
งานของเครื่องและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตาม

ลักษณะความเสี่ยงของเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้อย่าง
ครบถ้วน  

หรือ 
2. ตัวแทนกลุ่มสามารถอธิบายขั้นตอน

การตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้
งานของเครื่องและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ 

- 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

7. การจัดการ
ระบบไฟฟ้า 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการ จัดการ
ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภยั  

27 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการเดินสายไฟอย่างเป็นระเบยีบ  
2. มีการต่อสายดินของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า  
3. มีการตรวจสอบการตดิตั้งอุปกรณต์ัด

ไฟ (Safety Cutหรือ Breaker) หรือมี
ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารัว่ 
เพื่อให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ 

1. มีการเดินสายไฟอย่างเป็นระเบยีบ 
และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการต่อสายดินของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า  

หรือ 
3. มีการตรวจสอบการตดิตั้งอุปกรณต์ัดไฟ 

(Safety Cutหรือ Breaker) หรือมี
ระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารัว่ 
เพื่อให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ 

1. มีการเดินสายไฟอย่างเป็นระเบยีบ 
 

28 มีการจัดทำสัญลักษณ์ เส้นหรือขอบเขต
แสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าหรือ
ห้ามเข้าใกล้อย่างชัดเจน ครบถ้วนทุกจุด 
 
 

มีการจัดทำสัญลักษณ์ เส้นหรือขอบเขต
แสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าหรือ
ห้ามเข้าใกล้อย่างชัดเจน ไม่ครบทุกจุด  
(ดำเนินการมากกว่า 50%)   

มกีารจัดทำสัญลักษณ์ เส้นหรือขอบเขต
แสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้า
หรือห้ามเข้าใกล้อย่างชัดเจน  
ไม่ครบทุกจุด (ดำเนินการน้อยกว่า 
50%)     

8. การเตรียม
ความพร้อมรับ
และตอบสนอง
เหตุฉุกเฉิน  

องค์กร ต้อง มีการเตรียมความพร้อมรับ
และตอบสนองเหตุฉุกเฉินให้เหมาะสม
ต่อระดับความเสี่ยงขององค์กร 

29 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดทำแผนหรือขั ้นตอนการ

ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ทั ้งก่อนเกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  

2. มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และแผนฉุกเฉินอื่นๆ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดทำแผนหรือขั ้นตอนการ

ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ทั ้งก่อนเกิด
เหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  

หรือ 
2. มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย และแผนฉุกเฉินอื่นๆ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และแผนการตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินอื่นๆ แต่ไม่ครบถ้วน
ทั้ง 3 ระยะ หรือ ไม่มีการกำหนด
แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
อื ่นๆ ที ่อาจเกิดขึ ้นในองค์กรที่
ครอบคลุมทุกประเด็น 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

** โดยอาจจะติดต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

30 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

อย่างเพียงพอและครอบคลุมพื้นที่
เสี ่ยง พร้อมติดตั้งอยู ่ในตำแหน่งที่
สามารถนำมาใช้ได้ทันที 

2. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ของอ ุปกรณ ์ป ้ องก ันและระ งับ
อัคคีภัย  

** โดยอาจจะติดต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
 

1. มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย แต่
ไม่เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง 
พร้อมติดตั้งอยู ่ในตำแหน่งที่สามารถ
นำมาใช้ได้ทันที 

2. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย   

 
 

1. ม ีอ ุปกรณ ์ป ้องก ันและระงับ
อ ัคค ีภ ัยอย ่ าง เพ ียงพอและ
ครอบคลุมพื ้นที ่ เส ี ่ยง  พร ้อม
ติดตั ้งอยู ่ในตำแหน่งที ่สามารถ
นำมาใช้ได้ทันที 

 
 
 
 

31 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการกำหนดทางหนีไฟและบันไดหนี

ไฟ พร้อมติดป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจน
และครบถ้วน  

2. มีการตรวจสอบ ดูแลทางหนีไฟและ
บันไดหนีไฟอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้
งานอยู ่เสมอ ไม่มีสิ ่งกีดขวาง หรือ 
ถูกปิดตาย  

** โดยอาจจะติดต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

1. มีการกำหนดทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
พร้อมติดป้ายชี้บ่งอย่างชัดเจน แต่ไม่
ครบถ้วน 

2. มีการตรวจสอบ ดูแลทางหนีไฟและ
บันไดหนีไฟอยู่ในสภาพท่ีดี พร้อม 
ใช้งานอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งกีดขวาง  
หรือ ถูกปิดตาย  

 
 

1. มีการกำหนดทางหนีไฟและบันไดหนี
ไฟพร้อมติดป้ายช้ีบ่งอย่างชัดเจน  
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

9. การจัดการ
ระบบแสงสว่าง 

องค์กร ต้อง มีการจัดการระบบแสง
สว่างที่เหมาะสม 

32 1. สภาพแวดล้อม พื้นที่การทำงาน 
มีแสงสว่างที่เหมาะสม ต่อการ
ทำงาน ครบทุกจุด หรือมีการ
ตรวจวัดเบื้องต้น 

** โดยอาจจะตดิต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

1. สภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีการทำงาน 
มีแสงสว่างที่เหมาะสม ต่อการทำงาน 
ไม่ครบทุกจุด หรือมีการตรวจวัด
เบื้องต้น 

 

- 

10. การจัดการ
ระบบระบาย
อากาศ 

องค์กร ต้อง มีการจัดการระบบระบาย
อากาศที่เหมาะสม 

33 1. สภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีการทำงาน 
มีการระบายอากาศที่เหมาะสม ตอ่การ
ทำงาน ครบทุกจุด  
** โดยอาจจะตดิต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

1. สภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีการทำงาน 
มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม ตอ่การ
ทำงาน ไม่ครบทุกจุด  

- 

11. การจัดการ
เสียงและความ
สั่นสะเทือน 

องค์กร ต้อง มีการจัดการเสียงและความ
สั่นสะเทือนที่เหมาะสม 

34 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. สภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีการทำงาน 

มรีะดบัเสยีงดังที่เหมาะสม ต่อการ
ทำงาน ครบทุกจุด หรือมีการ
ตรวจวัดเบื้องต้น 

2. มีการจัดการจดุการทำงานท่ีมีการ
สั่นสะเทือนไม่ใหเ้กิดอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

** โดยอาจจะตดิต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

1. สภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีการทำงาน 
มีระดบัเสยีงดังที่เหมาะสม ต่อการ
ทำงาน ไม่ครบทุกจุด หรือมีการ
ตรวจวัดเบื้องต้น 

2. มีการจัดการจดุการทำงานท่ีมีการ 
สั่นสะเทือนไม่ใหเ้กิดอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

12. การจัดการ
สารเคมี 
 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการ จัดการ
สารเคมีที่เหมาะสม 

35 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดเก็บและดูแลรักษาสารเคมี

และวัตถุอันตรายอย่างเหมาะสม  
2. มีข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภณัฑ์ 

(Safety Data Sheet) ครบทุกชนิด 
3. ม ี ก า ร ใ ช ้ ข วดบร รจ ุ ส า ร เ คม ี ที่

เหมาะสม และมีฉลากสารเคมีติด
ขวดบรรจุภัณฑ์อย่างครบถ้วน 

4. สภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีการทำงาน 
        ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอระเหย 
        สารเคมี จนทำให้เกิดอันตรายต่อ 
    ผู้ปฏิบัติงาน หรือมีการตรวจวัดเบื้องต้น 

** โดยอาจจะติดต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

1. มีการจัดเก็บและดูแลรักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตรายอย่างเหมาะสม 

2. สภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีการทำงาน 
      ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอระเหย 
      สารเคมี จนทำให้เกิดอันตรายต่อ     
     ผู้ปฏิบัติงาน หรือมีการตรวจวดัเบื้องต้น 
และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. มีข้อมูลความปลอดภัยของเคมภีณัฑ์ 

(Safety Data Sheet) ครบทุกชนิด 

หรือ 
2. มีการใช้ขวดบรรจุสารเคมีทีเ่หมาะสม 

และมีฉลากสารเคมีตดิขวดบรรจุ

ภัณฑ์อย่างครบถ้วน 

1. ม ีการจ ัดเก ็บและด ูแลร ักษา
สารเคมีและวัตถุอันตรายอย่าง
เหมาะสม 

13. การจัดการ
ขยะ 

องค์กร ต้อง มีการจัดการขยะอย่าง
เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อน
รำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

36 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดการขยะหรือของเสียอันตราย

หรือสิ่งอื ่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพต่อสมาชิก 

2. มีภาชนะรองรับขยะที่ทำด้วยวัสดุ

คงทน แข็งแรง อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม 

มีฝาปิด และเพียงพอต่อปริมาณขยะ 

รวมถึงแยกประเภทขยะให้ชัดเจน 

1. มีการจัดการขยะหรือของเสียอันตราย
หรือสิ ่งอื ่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพต่อสมาชิก 

2. มีภาชนะรองรับขยะที ่ทำด้วยวัสดุ
คงทน แข็งแรง อยู ่ ในสภาพดี ไม่
ร ั ่ วซ ึม ม ีฝาป ิด และเพ ียงพอต่อ
ปริมาณขยะ รวมถึงแยกประเภทขยะ
ให้ชัดเจน 

1. มีการจัดการขยะหรือของเสีย
อันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพต่อสมาชิก 

2. มีภาชนะรองรับขยะที่ทำด้วยวัสดุ
คงทน แข็งแรง อยู่ในสภาพดี ไม่
รั ่วซึม มีฝาปิด และเพียงพอต่อ
ปริมาณขยะ รวมถึงแยกประเภท
ขยะให้ชัดเจน 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

3. มีการเก็บรวบรวม และที่พักรวมขยะที่
เหมาะสม ไม่เสี ่ยงต่อการชะล้างของ
น้ำฝนลงสู่สิ่งแวดล้อม 

** โดยอาจจะติดต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
 

3. มีการเก็บรวบรวม และที่พักรวมขยะที่
เหมาะสม และแยกประเภทขยะชัดเจน  
แต่เสี่ยงต่อการชะล้างของน้ำฝนลงสู่
สิ่งแวดล้อม 

 
 

14. การควบคุม
สัตว์และแมลง
พาหะนำโรค 

องค์กร ต้อง มีการควบคุมและกำจัด
สัตว์และแมลงนำโรคทีเ่ป็นปัญหาของ
องค์กร เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู 
และยุง ในสถานท่ีทำงาน ได้อยา่ง
เหมาะสม 
 

37 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคใน

สถานท่ีทำงาน 
2. มีการตดิตามผลการควบคมุสตัว์และ

แมลงนำโรคในสถานท่ีทำงาน 

** โดยอาจจะติดต่อขอรับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. มีการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคใน

สถานท่ีทำงาน 
หรือ 
2. มีการตดิตามผลการควบคมุสตัว์และ

แมลงนำโรคในสถานท่ีทำงาน 

1. มีการควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค
ในสถานท่ีทำงาน 

15. การจัดการ
น้ำเส ียหรือสิ่ ง
ปฏิกูล 

องค์กร ต้อง มีการจัดการน้ำเสยีหรือสิ่ง
ปฏิกูลให้ได้รับการบำบดัที่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาลก่อนระบายออกนอก
อาคารสถานท่ี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบตัิงาน และไมส่ร้างความ
เดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 
 

38 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดการน้ำเส ียหร ือส ิ ่งปฏิก ูลที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบายออก
นอกสถานท่ีได้อย่างเหมาะสม  
2. มีการติดตามผลการจัดการน้ำเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูลของกลุ่มฯ 
** โดยอาจจะติดต ่อขอร ับคำแนะนำจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. มีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบายออกนอก
สถานท่ีได้อย่างเหมาะสม  

หรือ 
2. มีการติดตามผลการจัดการน้ำเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูลของกลุ่มฯ 

1. มีการจัดการน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบาย
ออกนอกสถานท่ีได้อย่างเหมาะสม  
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

หมวดที่ 4 
กายใจ
เป็นสุข 

1. การส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ 

องค ์ ก ร  ต ้ อ ง  ม ี ก า ร จ ั ด ก ิ จกรรม
น ันทนาการต ่าง ๆ เพ ื ่อผ ่อนคลาย
ความเครียดและส่งเสริมความสามัคคี
ของผู้ปฏิบัติงาน 

39 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการประเม ินความต้องการของ

สมาชิกกลุ ่มฯ ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ สร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการดำเนินการตั้งแต่การ
วางแผนการจัดกิจกรรม การกำหนด
รูปแบบ และระยะเวลาที่จัด 

2. การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
ตามแผนที่วางไว้ โดยอาจดำเนินการ
ร่วมกับชุมชนได้ เช่น จัดงานวันเด็ก 
จัดงานวันสงกรานต์ เป็นต้น 

3. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น 
จากการสังเกต การใช้แบบสอบถาม 
การพูดคุย เป็นต้น 

1. การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  
ตามแผนที ่วางไว ้ โดยอาจดำเนินการ
ร่วมกับชุมชนได้ เช่น จัดงานวันเด็ก จัด
งานวันสงกรานต์ เป็นต้น 
และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการประเมินความต้องการของ 
สมาช ิ กกล ุ ่ มฯ  ในการจ ั ดก ิ จกรรม
นันทนาการ สร ้างการมีส ่วนร ่วมของ
สมาชิกในการดำเนินการตั ้งแต่การวาง
แผนการจัดกิจกรรม การกำหนดรูปแบบ 
และระยะเวลาที่จัด 
หรือ 
3. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น 
จากการสังเกต การใช้แบบสอบถาม การ
พูดคุย เป็นต้น 

1. การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
ตามแผนที่วางไว้ โดยอาจดำเนินการ
ร่วมกับชุมชนได้ เช่น จัดงานวันเดก็  
จัดงานวันสงกรานต์ เป็นต้น 

2. การส่งเสริม
สุขภาพจิต 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
 

40 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการประเม ินความต ้องการของ

สมาช ิกกล ุ ่มฯ ในการจ ัดก ิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างความมีส่วน
ร่วมของสมาชิกกลุ่มในการดำเนินการ
วางแผนจัดกิจกรรม กำหนดรูปแบบ 
และระยะเวลาการจัด 

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ ตามแผนท่ีวางไว้ 

และข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
2. มีการประเมินความต้องการของสมาชิก

กล ุ ่มฯ ในการจ ัดก ิจกรรมส ่งเสริม
สุขภาพจิต สร้างความมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มในการดำเนินการวางแผน

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตให้กับสมาชิกในกลุม่ฯ 
ตามแผนที่วางไว้ 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

     ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ ตามแผนที่วางไว้  
3. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น 

จากการสังเกต การใช้แบบสอบถาม 
การพูดคุย เป็นต้น 

จ ัดก ิจกรรม กำหนดร ูปแบบ และ
ระยะเวลาการจัด 

หรือ 
3. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น 

จากการสังเกต การใช้แบบสอบถาม 
การพูดคุย เป็นต้น 

41 มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื ่อเอื ้อต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตของสมาชิกในกลุ่มฯ 
ในบางประเด็น แต่ดำเนินการมากกว่า 
50% ดังนี้ 

1. จัดห้องหรือสถานที่สำหรับประกอบ
ศาสนกิจตามความเหมาะสม   

2. จัดสถานที่ดูแลเด็กเล็กซึ ่งเป็นบุตร
หลานของสมาชิกในกลุ่มฯ และหรือ
จัดมุมให้นมแม่ตามความเหมาะสม  

3. จัดสถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจ
ให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ 

มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื ่อเอื ้อต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตของสมาชิกในกลุ่มฯ 
ในบางประเด็น ดำเนินการน้อยกว่า 50%  
1.จ ัดห ้องหร ือสถานที ่สำหร ับประกอบ
ศาสนกิจตามความเหมาะสม   
2.จัดสถานที่ดูแลเด็กเล็กซึ่งเป็นบุตรหลาน
ของสมาชิกในกลุ่มฯ และหรือจัดมุมให้นม
แม่ตามความเหมาะสม  
3.จัดสถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กับ
สมาชิกในกลุ่มฯ 

- 

42 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. มีการประเมินสุขภาพจิต (โดยใช้แบบ
ประเมินตามแบบของกรมสุขภาพจิต) อย่าง
น้อยประเด็นใดประเด็นหนึ ่ง ดังต่อไปนี้ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- การประเมินความเครียด  

1. มีการประเมินสุขภาพจิต (โดยใช้แบบ
ประเมินตามแบบของกรมสุขภาพจิต) อย่าง
น้อยประเด็นใดประเด็นหนึ ่ง ดังต่อไปนี้ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- การประเมินความเครียด  
- การประเมินภาวะซึมเศร้า 

- 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

- การประเมินภาวะซึมเศร้า 
- การประเมินการติดแอลกอฮอล์ 
- การประเมินความสุข 
- การประเมินความเข้มแข็งทางใจ 
2.  นำผลการประเม ินมาว ิ เคราะห ์ เพื่อ
วางแผนพัฒนาต่อไป  
** โดยอาจจะต ิดต ่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อร่วมดำเนินการ 

- การประเมินการติดแอลกอฮอล์ 
- การประเมินความสุข 
- การประเมินความเข้มแข็งทางใจ 
 

43 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยมีการดำเนินการตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1.การให้ความรู้สุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ติดโปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต การจัด
อบรมโดยเชิญบุคลากรสาธารณสุขมาให้
ความรู้ เป็นต้น 
2. การประชาสัมพันธ์สายด่วนสุขภาพจิต 
1323 
3.มีการประสานและส่งต่อเข้าสู ่ระบบการ
รักษา 

มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพจติใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยมีการดำเนินการตาม
หัวข้อดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.การให้ความรู้สุขภาพจิตในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ติดโปสเตอร์ความรู้สุขภาพจิต การจัด
อบรมโดยเชิญบุคลากรสาธารณสุขมาให้
ความรู้ เป็นต้น 
2. การประชาสัมพันธ์สายด่วนสุขภาพจิต 
1323 
3.มีการประสานและส่งต่อเข้าสู ่ระบบการ
รักษา 

 

3. การเห็น
คุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และครอบครัว 

องค์กร ต้อง  มีการดำเนินกิจกรรมการ
เห ็นค ุณค ่ าของผ ู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ ง านและ
ครอบครัว  

44 มีครบทุกข้อดังต่อไปนี้ 
1. ม ีการประเม ินความต ้องการของ

สมาชิกกลุ่มฯ ในการจัดกิจกรรมการ
เห ็นค ุณค ่าของผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานและ

มีการดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. มีการประเมินความต้องการของสมาชิก

กลุ่มฯ ในการจัดกิจกรรมการเห็นคณุคา่
ของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว สร้าง

- 
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หมวด เกณฑ์การ
พัฒนา 

หัวข้อการดำเนินการ ข้อที ่ รายการประเมิน (Audit Check List) 
วิสาหกิจชมุชน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

ครอบครัว สร้างความมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มในการดำเนินการวางแผน
จ ัดก ิจกรรม กำหนดร ูปแบบ และ
ระยะเวลาการจัด 

2. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น 
จากการสังเกต การใช้แบบสอบถาม 
การพูดคุย เป็นต้น 

ความมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มในการ
ดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรม กำหนด
รูปแบบ และระยะเวลาการจัด 

หรือ 
2. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม เช่น 

จากการสังเกต การใช้แบบสอบถาม 
การพูดคุย เป็นต้น 

45 มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าของสมาชิกกลุ่มและครอบครัวอย่าง
ต่อเนื ่อง โดยมีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. สร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกกลุ่ม เช่น ของ
รางวัลสำหรับสมาชิกกลุ ่มฯ ที ่ขยันและ
ทุ่มเท มีสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว ฯลฯ 
2. กำหนดให้มีวันสังสรรค์ระหว่างสมาชิก
กลุ่มฯ และครอบครัว  
3.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือดูงานกลุ่มฯ
อื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

มีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าของสมาชิกกลุ่มและครอบครัวอย่าง
ต่อเนื ่อง โดยมีการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ น้อยกว่าร้อยละ 50 
1. สร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกกลุ่ม เช่น ของ
รางวัลสำหรับสมาชิกกลุ่มฯ ที่ขยันและทุ่มเท 
มีสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว ฯลฯ 
2. กำหนดให้มีวันสังสรรค์ระหว่างสมาชิก
กลุ่มฯ และครอบครัว  
3.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือดูงานกลุ่มฯ
อื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัย และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

- 

หมายเหตุ : * หมายถึง หัวข้อการตรวจประเมินที่วิสาหกิจชุมชนต้องดำเนินการให้ได้ในระดับ 3 คะแนน เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับโล่ทอง 
 


