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รายการเอกสารประกอบการตรวจประเมิน สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ฉบับยกระดับการพัฒนา พ.ศ. 2563  

สำหรับ สถานประกอบการขนาดเล็ก 

เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

หมวด 1 การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน 

1. การสนับสนุนของ

องค์กร และนโยบายด้าน

ปลอดโรค ปลอดภัย กาย

ใจเป็นสุข 

1.1 องค์กร ต้อง กำหนดขอบเขตของ

ระบบการจัดการด้านปลอดโรค 

ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

1 1. เอกสารแสดงการกำหนดขอบเขต
พ้ืนทีใ่นการดำเนินงานโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 

2. นโยบายที่สอดคล้องหรือ สนับสนุน
การพัฒนาสถานประกอบการ 
ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
ที่ประกาศโดยผู้บริหารระดับสูง 
ครบถ้วนทั้ง  
3 ประเด็นและเป็นลายลักษณ์อักษร  

3. เอกสารกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก
ของโครงการฯ ในรูปแบบ
คณะกรรมการหรือคณะทำงาน  
ที่ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานจาก
หลายฝ่ายแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. สุ่มสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานถึงการ
รับทราบนโยบายสถานประกอบการ
ปลอดโรคฯ ขององค์กร จำนวน 3 – 
5 คน (คละแผนก) 

 

 

1.2 ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การ
สนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบาย
นำไปสู่ “สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งลงนามและ
ประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
และมีผู้รับผิดชอบหลักของโครงการฯ 
ในรูปแบบคณะกรรมการ หรือ
คณะทำงานที่ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติงานจากหลายฝ่าย 
แบบเป็นลายลักษณ์อักษร 

*1.3 องค์กร ต้อง มีการยกระดับ 
สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สู่การ
ดำเนินงานศูนย์สุขภาพดี 
วัยทำงาน 

2 1. นโยบายที่สนับสนุนการดำเนินงานที่
ระบุการจัดการความเสี่ยงสำคัญท่ีพบ
ขององค์กร ร่วมกับสถานบริการ
สาธารณสุขหรือชุมชน 

2. เอกสารการจัดสรรงบประมาณที่
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพ
ดีวัยทำงาน 
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3. ภาพแสดงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัย
ทำงานในสถานประกอบการที่เป็น
สัดส่วนและผู้ปฏิบัติงานสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย  

4. ตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัย
ทำงานในพ้ืนที่จริงของสถาน
ประกอบการ 

2. การวางแผน 

ขององค์กร 

* 2.1 องค์กร ต้อง มีการชี้บ่งอันตราย 

และ การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ

ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขที่

เหมาะสมกับองค์กร  พร้อมทั้งมีการ

เรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่

พบ และวางแผนการดำเนินงาน 

3 1. ทะเบียนรายการความเสี่ยง 
ครบทั้ง 3 ด้าน (ด้านปลอดโรค ด้าน
ปลอดภัย ด้านกายใจเป็นสุข) 
พร้อมจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงที่พบ เพ่ือนำไปสู่การ
จัดทำโครงการลดผลกระทบของ
ความเสี่ยง 

2. รายงานสรุปจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่
ผ่านการคัดกรองความเสี่ยง
ตามลำดับความสำคัญขององค์กร 
แยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย   

3. โครงการดำเนินงานเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ
ของปัญหาทีอ่งค์กรกำหนด  
(ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ บทบาท
อำนาจหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง 
ระบุถึงวิธีการ และระยะเวลาในการ
แก้ไขเสร็จ)  

4. แผนการดำเนินงานในการจัดการ
ความเสี่ยงสำคัญที่พบร่วมกับสถาน
บริการสาธารณสุขหรือชุมชน 

 

   * 2.2 องค์กร ต้อง กำหนดวิธีการใน
การจัดการความเสี่ยง กำหนด
ผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของ
โครงการฯ ตามความเสี่ยงที่ได้
จัดลำดับความสำคัญของปัญหาของ
องค์กร 
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3. การนำแผนสู่การปฏิบัติ

และการดำเนินการ 

* 3.1 องค์กร ต้อง มีการดำเนินงานตาม

แผนที่กำหนด 

4 1. เอกสารแสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนงานของโครงการสถาน
ประกอบการปลอดโรคฯ และ 
โครงการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
ตามลำดับความสำคัญของปัญหา 
ตามหัวข้อการประเมิน 3  

2. สรุปผลการดำเนินงานด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพร่วมกับสถานบริการ

สาธารณสุข หรือ ชุมชน หรือ 

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

ชัดเจน 

 

3.2 องค์กร ต้อง มีการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องด้านปลอดโรค ปลอดภัย กาย

ใจเป็นสุข ไปยังผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด

ความตระหนักและรู้สึกมีส่วนร่วม โดย

การใช้สื่อหรือวิธีการที่เหมาะสม 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 1. เอกสารแสดงเรื่องการสื่อสารโครงการ

สถานประกอบการปลอดโรคฯ ไปยัง

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้เยี่ยม

เยียน 

2. สุ่มสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานถึงการ

รับทราบข้อมูลของโครงการสถาน

ประกอบการปลอดโรคฯ  

จำนวน 3 – 5 คน (คละแผนก) 

 

3.3 องค์กร ต้อง มีการส่งเสริมโครงการ/

กิจกรรมการใส่ใจสุขภาพ ความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร

และชุมชน 

6 1. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมที่แสดง

ให้เห็นถึงการใส่ใจสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและชุมชน

ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้าน

ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม 
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* 3.4 องค์กร ต้อง มีนวัตกรรมในการลด

โรคหรือพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพตาม

ความเสี่ยงที่ได้จัดลำดับความสำคัญของ

ปัญหาขององค์กร 

7 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. เอกสารแสดงนวัตกรรมขององค์กรที่

นำไปใช้ในการลดโรคหรือพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพตามการจัดลำดับ
ความสำคัญ  
อย่างน้อย 1 เรื่อง                                 

2. เอกสารแสดงการสร้างความรู้
ความสามารถให้กับบุคลากรทุก
ระดับเกี่ยวกับ นวัตกรรม หรือ 
ความเสี่ยงที่ได้จัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหาขององค์กร 

3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม
นวัตกรรมขององค์กร 

 

  * 3.5 องค์กร ต้อง มีการขยายการ

ดำเนินงานไปยังหน่วยงานอ่ืน เช่น  

สถานประกอบการ หรือวิสาหกิจชุมชน   

 ไม่ประเมินในหัวข้อนี้  

4. การติดตาม ประเมินผล 

และระบบรายงาน 

 * 4.1 องค์กร ต้อง มีระบบการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงาน 

8 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
และการนำผลการประเมินไป
วางแผนในการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป 

 

4.2 องค์กร ต้อง มีระบบการจัดเก็บ

เอกสารและการรายงาน ด้านปลอดโรค 

9 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
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ปลอดภัย กายใจเป็นสุข อย่างเพียงพอ 

เพ่ือให้การจัดการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล เอกสารเหล่านี้อาจอยู่ใน

รูปแบบใดก็ได้ โดยองค์กร ต้อง จัดทำ

ปฏิบัติ และคงรักษาไว้ซึ่ง   ระเบียบ

ปฏิบัติ สำหรับการควบคุมเอกสาร 

1. ขั้นตอน คู่มือ หรือ แนวทางในการ
จัดเก็บ ควบคุม เอกสารและ
รายงานอย่างเป็นระบบ และต้องมี
การระบุวิธีการทำลายเอกสาร 

ต่าง ๆ  อย่างชัดเจน 

 * 4.3 องค์กร ต้อง มีการประเมินความ

พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพดี

วัยทำงานในสถานประกอบการ 

10 1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานใน

สถานประกอบการ (มากกว่าร้อยละ 

80 มีความพึงพอใจในการบริการ

ของศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน) 

 

5. การทบทวนโดย

ผู้บริหาร 

5.1 ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ได้รับมอบ

อำนาจขององค์กรต้องทบทวนระบบการ

จัดการด้านปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ

เป็นสุข และการดำเนินงานศูนย์สุขภาพ

ดีวัยทำงาน ตามรอบระยะเวลาที่

วางแผนเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบยังคง

เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล 

11 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. บันทึกการทบทวนของผู้บริหาร ตาม

รอบระยะเวลาที่องค์กรกำหนด โดยสิ่ง
นำเข้าในการทบทวนของผู้บริหารต้อง
ครบถ้วน ตาม หัวข้อการตรวจประเมิน
ข้อที่ 12 

 

 

หมวดที่ 2 ปลอดโรค 

1. การให้คำปรึกษาเพื่อ

ป้องกัน ควบคุมโรค  

การให้บริการรักษา

เบื้องต้นและการส่งต่อ 

องค์กร ต้อง มีการให้คำปรึกษาเพ่ือ

ป้องกัน ควบคุมโรค การให้บริการรักษา

เบื้องต้นและการส่งต่อ ตามความเสี่ยงที่

ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาของ

องค์กร 

12 1. สรุปผลการให้คำแนะนำปรึกษาใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามความเสี่ยงที่ได้จัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหาขององค์กร  

2. สรุปผลกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามความเสี่ยงที่
ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
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  13 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. เอกสารจดบันทึกการรักษา และการ
ใช้ยา 

2. สรุปบันทึกการรักษา และการใช้ยา
ภาพรวมขององค์กร พร้อมนำผลมา
ใช้วางแผนในการดูแลสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน 

3. ตรวจสอบจุดวางเวชภัณฑ์ยาใน
พ้ืนที่จริงของสถานประกอบการ 

 

14 1. แนวทางการส่งต่อขององค์กรเมื่อ
สงสัยว่าผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาด้าน
สุขภาพ 

2. สรุปรายงานการส่งต่อเมื่อสงสัยว่า
ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้บริหารได้รับทราบ (ถ้ามี
เหตุการณ์เกิดข้ึน) 

 

2. การส่งเสริมสุขภาพ 

การลด และป้องกันการ

เกิดโรค 

2.1 องค์กร ต้อง มีทะเบียนสุขภาพของ

ผู้ปฏิบัติงานและการสรุปสถานการณ์

สุขภาพขององค์กร 

15 1. ตัวอย่างข้อมูลทะเบียนสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล จำนวน 1 คน 

2. ข้อมูลทะเบียนสุขภาพภาพรวม
องค์กร ทุกประเด็น ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี  

(2) ข้อมูลการตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยง 

(3) ข้อมูลการสูบบุหรี่ และดื่มสุรา 
(4) ข้อมูลการคัดกรอง ดัชนีมวล

กาย รอบเอว เบาหวาน ความ
ดันโลหิต โรคหัวใจและหลอด
เลือด  

(5) ข้อมูลการได้รับวัคซีนที่จำเป็น 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

3. เอกสารแสดงการเชื่อมโยง
สถานการณ์สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ไปสู่การวางแผนดำเนินงาน 

4. สุ่มสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานถึงการ
รับทราบผลการตรวจสุขภาพของ
ตนเองจำนวน 3 – 5 คน (คละแผนก) 

 2.2 องค์กร ต้อง มีการส่งเสริมสุขภาพ 

การลด และการป้องกันการเกิดโรค 

16 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลด

หรือป้องกันการเกิดโรคตามความ
เสี่ยงขององค์กร 

2. เอกสารแสดงการนำผลหรือปัญหา
อุปสรรคการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหารและวางแผนการดำเนินงาน
ในปีต่อไป 

 

3. การส่งเสริม ลด เลิก 

บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการส่งเสริม 

ลด เลิก บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด 

17 1. นโยบาย/มาตรการเพ่ือส่งเสริมสถาน
ประกอบการปลอด บุหรี่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด ที่
ครบถ้วนทุกประเด็น  

2. คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับบุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติด 

 

18 1. ภาพการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ ข้อมูลความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ เกี่ยวกับโทษ พิษภัย 
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่และการ
ได้รับควันบุหรี่ มือสอง ดื่มสุรา และ
เสพสิ่งเสพติด รวมทั้งการปฏิบัติตัวให้
ถูกต้อง ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ
และ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

2. สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
การสนับสนุนลด เลิกบุหรี่ สุรา สิ่ง
เสพติดให้กับผู้ปฏิบัติงาน        

19 ตรวจประเมินการจัดสถานที่ และ

สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้มีสภาพ

และลักษณะของพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่ ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ. 2560 ในพ้ืนที่จริงของสถาน

ประกอบการ 

 

4. การส่งเสริมโภชนาการ องค์กร ต้อง มีการดำเนินการส่งเสริม

โภชนาการให้ผู้ปฏิบัติงาน 

20 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม
โภชนาการ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ ลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 

2. หลักฐานการแสดงการส่งเสริม 

ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพดี 
ของคนไทยให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 

21 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

(เฉพาะองค์กรที่มีโรงอาหาร)   
1. หลักฐานแสดงการจัดให้มี

ร้านอาหารสุขภาพ หรือมีเมนู
สุขภาพ ลดอาหารรส หวาน มัน 
เค็ม เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวาน 

2. หลักฐานแสดงกิจกรรมการ ลด หรือ
งดการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีรส
หวานจัด 

3. ผลการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด 
ในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ได้แก่ 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สารกำจัด
ศัตรูพืช สารกันรา สารบอแรกซ์ 
น้ำมันทอดซ้ำ อย่างน้อยทุก 3 เดือน 

4. หลักฐานแสดงการลดการใช้
เครื่องปรุงรส/ผงชูรส 
 

22 1. ข้อตกลงในองค์กร เรื่อง อาหารที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกับ
ความเสี่ยงทางสุขภาพท่ีสำคัญของ
องค์กร ครบถ้วนทุกประเด็น  

2. เอกสารแสดงการเผยแพร่และ
สื่อสารข้อตกลงในองค์กร เรื่อง 
อาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ ไปยังผู้
ที่เก่ียวข้องได้อย่างทั่วถึง 
 

 

5. การส่งเสริมการออก

กำลังกาย 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการส่งเสริม

การออกกำลังกายให้ผู้ปฏิบัติงาน 

23 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. หลักฐานแสดงการจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีกิจกรรม
ทางกาย หรือออกกำลังกาย สถานที่
และอุปกรณ์ อย่างเพียงพอ หรือ 
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานใช้สถาน
บริการออกกำลังกาย หรือสวน
สุขภาพแห่งอ่ืน ในกรณีท่ีสถาน
ประกอบการนั้นไม่มีสถานที่  

2. ภาพแสดงการมีกิจกรรมออกกำลัง
กายกลุ่ม หรือมีผู้นำการออกกำลัง
กาย 

3. สรุปผลการจัดกิจกรรมออกกำลัง
กายกลุ่ม พร้อมนำผลมาวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการดำเนินงานในปี
ต่อไป 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

6. การส่งเสริมการดูแล

สุขภาพช่องปาก 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการส่งเสริม

การดูแลสุขภาพช่องปากให้

ผู้ปฏิบัติงาน 

24 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. หลักฐานแสดงการสนับสนุนให้มี
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพช่องปากท่ีดีของผู้ปฏิบัติงาน  

2. สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปากให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

3. หลักฐานแสดงการส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการตรวจและ
รักษาทางทันตกรรม อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

 

หมวดที่ 3 ปลอดภัย 

1. การส่งเสริมการ

ป้องกันและการลด

อุบัติเหตุทั้งในงานและ

นอกงาน 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการ ส่งเสริม

การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทั้งใน

งานและนอกงาน 

25 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การป้องกันหรือลดอุบัติเหตุนอกงาน 

2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ

นอกงาน มากกว่า ร้อยละ 50 ของ

กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด 

 

26 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การป้องกันหรือลดอุบัติเหตุในงาน 

2. ผลการประเมินการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ 

ในงาน มากกว่า ร้อยละ 50 ของ

กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

27 1. ทะเบียนรายการอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง 
เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของ
งานประเภทต่าง ๆ 

2. มีเอกสารแสดงระบบการตรวจสอบ 
ตรวจตราให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ตลอด
ระยะเวลาที่สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง 

3. ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลในพ้ืนที่จริง
ของสถานประกอบการ 

 

28 1. เอกสารขั้นตอนการสอบสวนและ
วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุทั้งในงาน
และนอกงาน (ครบถ้วนทั้ง 2 
ประเภท) 

2.  ตัวอย่างบันทึกการสอบสวนและ
วิเคราะห์ สาเหตุการเกิดอุบัติการณ์ 
อุบัติเหตุ และเหตุการณ์เกือบเกิด
อุบัติเหตุ จำนวน 1 ราย 

3.  ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข ป้องกัน  
    และ การป้องกันการเกิดซ้ำ ของ 
    อุบัติการณ์ อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ 
    เกือบเกิดอุบัติเหตุซ้ำ พร้อมติดตาม 
    การแก้ไขและป้องกันฯ จำนวน 1 ราย 

 

2. การจัดการด้านอาคาร

สถานที ่

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการจัดการ

ด้านสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย 

29 1. แผนหรือโครงการจัดการดูแลสถานที่
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด และปลอดภัย ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในองค์กร  

2. เอกสารการกำหนดผู้รับผิดชอบใน
การจัดการดูแลสถานที่ให้มีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และ
ปลอดภัย 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

3. สรุปผลการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมในการจัดการดูแลสถานที่ให้
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
และปลอดภัย 

3. การจัดการด้านการย

ศาสตร์ 

องค์กร ต้อง มีการดำเนินการจัดการ

ด้านการยศาสตร์อย่างเหมาะสม 

30 1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อม 
ลักษณะและท่าทางการทำงานในจุด
การปฏิบัติงานที่มีผลต่อการเกิด
ปัญหาด้านการยศาสตร์ 
(ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงานใน  
องค์กรที่มีความเสี่ยง) 

2. สรุปผลการปรับปรุงสถานที่ทำงาน
หรือลักษณะท่าทางการทำงานอย่าง
เหมาะสมเพ่ือลดหรือป้องกันปัญหา
ด้านการยศาสตร์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 

4. การจัดการบริเวณ
สถานที่รับประทาน
อาหาร จำหน่ายอาหาร 
และเตรียมปรุงประกอบ
อาหาร 

องค์กร ต้อง  มีการจัดการบริเวณ

สถานที่รับประทานอาหาร จำหน่าย

อาหาร และเตรียมปรุงประกอบอาหาร

อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ของกรมอนามัย 

31 ตรวจประเมินการจัดการบริเวณสถานที่

รับประทานอาหาร จำหน่ายอาหาร และ

เตรียมปรุงประกอบอาหาร ในพ้ืนที่จริงของ

สถานประกอบการ 

 

5. การจัดการห้องน้ำ 
ห้องส้วม 

องค์กร ต้อง มีการจัดการห้องน้ำห้อง
ส้วม ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ของ  
กรมอนามัย 

32 ตรวจประเมินการจัดการห้องน้ำห้องส้วม   

ในพ้ืนที่จริงของสถานประกอบการ 

 

6. การจัดการเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ 

องค์กร ต้อง มีการจัดการเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ 

33 1. แผนการบำรุงรักษา ตรวจสอบ
ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้  

2. มาตรการและแนวการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจเช็คสภาพความ
พร้อมใช้งานของเครื่องและอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ก่อน
การปฏิบัติงาน 

3. เอกสารแสดงการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้หากพบชำรุด 

4. ตรวจประเมิน เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในพ้ืนที่จริงของ
สถานประกอบการ 

7. การจัดการระบบไฟฟ้า องค์กร ต้อง มีการดำเนินการ จัดการ
ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

34 1. แผนผังวงจรไฟฟ้าและแผนการ
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งหมด
ภายในองค์กร  

2. มีรายงานผลการตรวจสอบและ
ทดสอบระบบไฟฟ้าประจำปี 

3. แผนการปรับปรุงแก้ไข (กรณีถ้า
พบว่าไม่เป็นตามมาตรฐานกำหนด) 

 

35 1. หลักฐานแสดงระบบป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้ารั่วทีค่รบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ 

2. ตรวจประเมิน การเดินสายไฟ และ 
ต่อสายดินของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในพ้ืนที่จริงของ
สถานประกอบการ  

 

36 1. ภาพจัดทำสัญลักษณ์ เส้นหรือ
ขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมี
อันตรายจากไฟฟ้าหรือห้ามเข้าใกล้  

 

37 1. ผลการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์
ตัดไฟ (Safety Cutหรือ Breaker)  

2. หลักฐานแสดงการกำหนดและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้า
อย่างปลอดภัย 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

8. การเตรียมความพร้อม
รับและตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉิน 

องค์กร ต้อง มีการเตรียมความพร้อม
รับและตอบสนองเหตุฉุกเฉินให้
เหมาะสมต่อระดับความเสี่ยงของ
องค์กร 

38 1. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และ
แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
ทีค่รบถ้วนทั้ง 3 ระยะ  

2. ผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำมา
ปรับปรุง 

 

39 1. ทะเบียน รายการ และจำนวน
อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2. ตัวอย่างผลการตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

3. ตัวอย่างผลการตรวจสอบความ
พร้อมใช้งานของเครื่องมือสำหรับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ใน
แผนฉุกเฉิน  

4. ตรวจประเมิน การติดตั ้งอุปกรณ์
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื ้นที่
จริงของสถานประกอบการ 

 

40 1. ตัวอย่างผลการตรวจสอบทางหนีไฟ
และบันไดหนีไฟอยู ่ในสภาพที ่ดี  
พร้อมใช้งาน 

2. ตรวจประเมิน ทางหนีไฟในพ้ืนที่จริง
ของสถานประกอบการ 
 

 

9. การจัดการระบบแสง
สว่าง 

องค์กร ต้อง มีการจัดการระบบแสง
สว่างที่เหมาะสม 

41 1. รายงานผลการตรวจวัดความเข้ม
ของแสงสว่าง  

2. หลักฐานการนำผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ มาประเมินเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขสภาพการทำงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

10. การจัดการระบบ
ระบายอากาศ 

องค์กร ต้อง มีการจัดการระบบระบาย
อากาศที่เหมาะสม 

42 1. รายงานผลการตรวจวัดอุณหภูมิใน
การทำงาน 

2. หลักฐานแสดงการจัดระบบระบาย
อากาศในอาคารที่มีคุณภาพ 

3. หลักฐานการนำผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ มาประเมินเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขสภาพการทำงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด 

 

11. การจัดการเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 

องค์กร ต้อง มีการจัดการเสียงและ
ความสั่นสะเทือนที่เหมาะสม 

43 1. รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง
ดังในการทำงาน  

2. หลักฐานแสดงการจัดการความ
สั่นสะเทือนไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้
ปฏิบัติ (ถ้ามี)  

3. หลักฐานการนำผลการตรวจวัดและ

วิเคราะห์ มาประเมินเพ่ือปรับปรุง

แก้ไขสภาพการทำงาน ให้เป็นไป

ตามกฎหมายกำหนด 

4. มาตรการหรือโครงการ เพ่ือป้องกัน

การสูญเสียการได้ยินของ

ผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องเป็นไปตาม

กฎหมายกำหนด 

 

12. การจัดการสารเคมี องค์กร ต้อง มีการดำเนินการ จัดการ
สารเคมีที่เหมาะสม 

44 1. รายงานผลการตรวจวัดระดับความ
เข้มข้นของสารเคมีและปริมาณฝุ่น
ในบรรยากาศการทำงาน  

2. หลักฐานการนำผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ มาประเมินเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขสภาพการทำงาน ให้เป็นไป
ตามกฎหมายกำหนด 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

3. ตรวจประเมิน การติดตั้งระบบดูด 
และระบายอากาศในพ้ืนที่จริงของ
สถานประกอบการ 

45 1. ทะเบียนข้อมูลความปลอดภัยของ
เคมีภัณฑ์ (SDS List Control) 

2. ตัวอย่างข้อมูลความปลอดภัยของ
เคมีภัณฑ์ ของสารเคมีทุกชนิดที ่มี
การครอบครองและใช้งาน (SDS) 

3. ตรวจประเมิน การจำแนกประเภท 
สำหรับการจัดเก็บสารเคมี  ว ัตถุ
อันตราย การควบคุมความปลอดภัย
ในการใช้งาน  ในพ้ืนที่จริงของสถาน
ประกอบการ 

 

13. การจัดการขยะ องค์กร ต้อง มีการจัดการขยะอย่าง
เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเดือดร้อน
รำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

46 1. ใบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน 

(สก.2) 

2. ใบกำกับการขนส่งขยะ 

3. ตรวจประเมิน การเก็บรวบรวม และ

ที่พักรวมขยะ ในพ้ืนที่จริงของสถาน

ประกอบการ 

 

14. การควบคุมสัตว์และ
แมลงพาหะนำโรค 

องค์กร ต้อง มีการควบคุมและกำจัด
สัตว์และแมลงนำโรคที่เป็นปัญหาของ
องค์กร เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู 
และยุง ในสถานที่ทำงาน ได้อย่าง
เหมาะสม 

47 1. แผนงานเพื่อควบคุมสัตว์และแมลง
นำโรคในสถานประกอบการ  

2. เอกสารกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุม ป้องกันสัตว์และแมลงนำ
โรคในสถานประกอบการ  

3. สร ุปผลการดำเน ินการตามแผน
ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคของ
องค์กร พร้อมนำผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

15. การจัดการน้ำเสีย
หรือสิ่งปฏิกูล 

องค์กร ต้อง มีการจัดการน้ำเสียหรือ
สิ่งปฏิกูลให้ได้รับการบำบัดที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลก่อนระบายออก
นอกอาคารสถานที่ ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่สร้าง
ความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียง 

48 1. สรุปผลข้อมูล สถิติ และผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย 

2. หลักฐานการนำผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำเสีย มาปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนที่ต้องการพัฒนาต่อไป 

 

หมวดที่ 4 กายใจเป็นสุข 

1. การส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการ 

องค์กร ต้อง มีการจัดกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ เพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียดและส่งเสริมความสามัคคี
ของผู้ปฏิบัติงาน 

49 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. สรุปผลการประเมินความต้องการ
การจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือนำไปสู่การวางแผน 

2. แผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม
นันทนาการต่าง ๆ ของสถาน
ประกอบการ 

3. หลักฐานแสดงการสร้างการมีส่วน
ร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการ
ดำเนินการตั้งแต่การวางแผนการจัด
กิจกรรม การกำหนดรูปแบบ และ
ระยะเวลาที่จัด 

 

50 1. สรุปผลการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้  

2. หลักฐานการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
หรือ ดำเนินการร่วมกับชุมชน  

 

51 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม 
และ การนำข้อมูลสรุปผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

2. การส่งเสริมสุขภาพจิต องค์กร ต้อง มีการดำเนินกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

52 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. สรุปผลการประเมินความต้องการ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือนำไปสู่การ
วางแผน 

2. แผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตของสถานประกอบการ 

3. หลักฐานแสดงการสร้างการมีส่วน

ร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการ

ดำเนินการตั้งแต่การวางแผนการจัด

กิจกรรม การกำหนดรูปแบบ และ

ระยะเวลาที่จัด 

 

53 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 

1. ภาพการจัดห้องหรือสถานที่สำหรับ
ประกอบศาสนกิจตามความ
เหมาะสม   

2. ภาพการจัดสถานที่ดูแลเด็กเล็กซ่ึง
เป็นบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงาน และ
หรือจัดมุมให้นมแม่ตามความ
เหมาะสมของสถานประกอบการ  

3. ภาพจัดสถานที่หรือมุมพักผ่อน
หย่อนใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
 

 

54 1. สรุปผลการประเมินสุขภาพจิต 
2. หลักฐานการนำผลการประเมินมา

วิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

55 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. หลักฐานการให้ความรู้สุขภาพจิตใน

รูปแบบต่าง ๆ  
2. หลักฐานการประสานและส่งต่อ 

ไซโคโซเชียล คลินิก (Psychosocial 
Clinic) ในโรงพยาบาลชุมชน ใน
กรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาที่ต้องการ
ได้รับการปรึกษาเฉพาะทาง  

3. หลักฐานการประชาสัมพันธ์หรือให้
ข้อมูล สายด่วนสุขภาพจิต 1323 
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการรับการ
ปรึกษาทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญ   

 

3. การเห็นคุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงานและ
ครอบครัว 

องค์กร ต้อง  มีการดำเนินกิจกรรมการ
เห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและ
ครอบครัว 

56 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. สรุปผลการประเมินความต้องการ

กิจกรรมการเห็นคุณค่าของ
ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การวางแผน 

2. แผนการดำเนินงานกิจกรรมการเห็น
คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและ
ครอบครัวของสถานประกอบการ 

3. หลักฐานแสดงการสร้างการมีส่วน

ร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการ

ดำเนินการตั้งแต่การวางแผนการจัด

กิจกรรม การกำหนดรูปแบบ และ

ระยะเวลาที่จัด 

 

57 1. สรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน
และครอบครัว 

 



20 

เกณฑ์การพัฒนา หัวข้อการดำเนินการ 
ข้อ 

เอกสารประกอบการประเมิน 
หมาย
เหตุ 

58 หลักฐานแสดงการดำเนินการตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ มากกว่าร้อยละ 50 
1. สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม 

และ การนำข้อมูลสรุปผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป 

 

หมายเหตุ : 

1.           สำหรับหัวข้อการตรวจประเมินที่อนุญาตให้แนบหลักฐานเพื่อยืนยัน 3 คะแนน โดยไม่ต้องตรวจประเมินนั้น 
โปรดแนบหลักฐานมาตรฐานหรือใบประกาศเกียรติบัตรที่ยังไม่หมดอายุการรับรองเท่านั้นในระบบประเมิน Online 

2. * หมายถึง หัวข้อการตรวจประเมินที่สถานประกอบการต้องดำเนินการให้ ได้ในระดับ 3 คะแนน เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ 
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับโล่ทอง 

 

 


