ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ
ความสุขของคนทางาน (Healthy Workplace Happy for Life)
.......................................................................
จากการประเมินเกณฑ์สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสราางุณณาาชีีิิ ละะุิามสณขของุนทางาน
(Healthy Workplace Happy for Life) ซึ่งเป็นผะผะิ (Output) ใน ัิีี้ิัดที่ 2.2 ระดับุิามสาเร็จของการ
ชัฒนาองุ์กรลห่งุิามสณขที่มีุณณาาช กะณ่มชัฒนาระบบบริหารไดารับการ ริจประเมิน รอบ 5 เดือนหะัง ิันที่
23 กรกฎาุม 2564 สานักอนามัยสิ่งลิดะาอมไดาลจางผะการ ริจประเมิน ามหนังสือที่ สธ 0924.05/ิ1808
ิันที่ 27 กรกฎาุม 2564 ซึ่งกะณ่มชัฒนาระบบบริหารไดาุะลนน ามเกณฑ์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน รอบ 5 เดือนหลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนน

คะแนน HWP ระดับดี 44 คะแนน

หน่วยงาน

เกณฑ์ 5 ส
(42)

1. การ
สนับสนุน
(5)

กพร.

41.50

5.00

2. สะอาด
(11)

10.95

3. ปลอดภัย
(12)

4.
สิ่งแวดล้อมดี
(9)

5. มีชีวิตชีวา
สมดุลชีวิต
ระดับดี
(7)

รวม
(44)

HWP
ระดับดีมาก
(1)

12.00

9.00

7.00

43.95

9.00

กะณ่ มชั ฒ นาระบบบริห าร ุะลนน 5 ส ไดา 41.50 ุะลนน เกณฑ์ Healthy Workplace Happy for
Life ไดาุะลนนริม 43.95 (ระดับดี) ไดา 7 ุะลนน (ระดับดีมาก) ไดา 9 ุะลนน
คาแนะนาจากคณะกรรมการ และสิ่งที่ต้องแก้ไขปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การ
ประเมิน
เกณฑ์ 5 ส ถัง
ขยะ

เกณฑ์ สะอาด
บริเิณที่จดั เก็บ
ิัสดณสิ่งของ

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

ข้อมูล/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

9.2 จัดให้มีจุดรวบรวมขยะของหน่วยงาน
และมีการคัดแยกขยะอย่างน้อย 3
ประเภท (ทั่วไป อินทรีย์ รีไซเคิล)
ประเด็น
9.2 จัดใหามีจดณ ริบริมขยะของหน่ิยงาน
ละะมีการุัดลยกขยะอย่างนาอย 3 ประเาท
(ทั่ิไป อินทรีย์ รีไซเุิะ)

จากสรณปรายงานการประีณม ุกก.ขับเุะื่อนละะประเมินผะ HWP ุรั้งที่
5/2564 ที่ สธ 0924.05/ิ1793 ิันที่ 22 ก.ุ. 2564 ไดาสรณป
ประเด็นการิางถังขยะบนอาุารไิาิ่า บนอาุารุิรมีถังขยะอย่างนาอง 2
ประเาท ุือ มูะฝอยทั่ิไป มูะฝอยนากะับมาใีาใหม่หรือมูะฝอยรีไซเุิะ
ส่ินของมูะฝอบอัน รายใหาทิ้งที่จดณ เดียิกัน ละะมูะฝอยอินทรีย์กาหนดจณด
ทิ้งที่โรงอาหาร
ในหาอง กชร. จึงมีถังขยะเชียง 2 จณด (ขยะมูะฝอยทั่ิไป)
ละะมีหนาาหาองน้าเป็นถังขยะริมจานิน 2 ถัง (ทั่ิไป ละะรีไซเุิะ) จึงเห็น
ุิรไดาุะลนนเชิ่มในส่ินนี้

8. ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดี
และสะอาด ติดป้ายแสดงชนิดสิ่งของ
- มีป้ายลสดงขาอมูะีื่อผูารับผิดีอบีนิด
สิ่งของที่มีการจัดเก็บาายใน ูา

ูา รงบริเิณมณมอิ่มใจไม่ไดาเขียนิ่าาายใน ูาุืออะไร

ผะจากการประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน รอบ 5 เดือนหะัง ประจาปีงบประมาณ ช.ศ. 2564
จากุณะกรรมการร่ิมกับผะจากการิิเุราะห์ ผูารับบริการละะผูามีส่ินไดาส่ินเสียในการขับเุะื่อน ัิีี้ิัดการ
ดาเนินงานสถานที่ทางานน่ าอยู่น่ าทางาน ละะการสาริจุิาม าองการุิามรูาดาานการส่งเริมสณขาาช อนามัย
สิ่งลิดะาอม ละะสมดณะีีิิ ในการทางาน กะณ่มชัฒนาระบบบริหารจึงไดาจัดะาดับุิามสาุัญของปัญหาละะกาหนด
มา รการในการขับเุะื่อนการดาเนินงาน ามลผนปฏิบั ิการ โดยใีากะยณทธ์ PIRAB ดังนี้
Partner การสราางาาุีเุรือข่ายทั้งาายในละะาายนอกหน่ิยงาน โดยผ่านุณะกรรมการการ ริจประเมิน าม
เกณฑ์ (Healthy Workplace Happy for Life)
Advocate สื่อสาร ประีาสัมชันธ์ ละะสราางุิามเขาาใจอย่างทั่ิถึงในองุ์กร ทั้งลบบเป็นทางการละะไม่เป็น
ทางการเชื่อใหาการดาเนินงาน ามลผนปฏิบั ิการบรระณ ามิั ถณประสงุ์
Build Capacity สนั บ สนณ น ละะส่ งเสริม การชั ฒ นาศักยาาช ทั กษะ สมรรถนะในการท างานของบณ ุะากรใน
หน่ิยงานโดยการจัดเิทีละกเปะี่ยนเรียนรูาาายในหน่ิยงาน
Regulate and Legislate มีการ ิด าม ประเมินผะการขับเุะื่อนการดาเนินงานชัฒนากะณ่มชัฒนาระบบบริหาร
เป็นสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสราางุณณาาชีีิิ ละะุิามสณขของุนทางาน (Healthy Workplace
Happy for Life)
ตารางที่ 2 มาตรการและแผนพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีชีวิตชีวา สร้างความสมดุลและความผูกพันในการ
ทางาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการหรือ
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมสาคัญ
ดาเนินการ
1.สื่อสารละะสราาง 1.1 ประีณมประจาเดือนของหน่ิยงาน
ช.ย.64-ก.ุ.65 ทิิาิรรณ
ุิามเขาาใจอย่าง
ปิยรั น์
ทั่ิถึงในองุ์กร
1.2 Hello Wednesday
ทณกิันชณธ
ธ.ุ.64-ก.ุ.
65
1.3 BAR : Before Action Review ในกิจกรรมการประีณม อบรม สัมมนา
ช.ย.64-ก.ุ.65 ผูารับผิดีอบ
โุรงการ
2. สนับสนณนละะ
2.1 สาริจุิาม าองการหรือุิามสนใจเกี่ยิกับุิามรูดา าานการส่งเสริมสณขาาช สาริจ 1 ุรั้ง นัทฐ์หทัย
ส่งเสริมการชัฒนา อนามัยสิ่งลิดะาอมละะุิามสมดณะในีีิิ การทางาน
1 ธ.ุ. 64
อริยาชัีร
ศักยาาช ทักษะ
- ใหาุิามรูาจากเรื่องที่สาริจ อย่างนาอย 3 เรื่อง/ปี
ม.ุ.-ก.ุ. 65
ชีรชัฒน์
สมรรถนะในการ
1) การสาริจสมดณะของีีิิ ละะการทางานของชนักงาน (1-31 .ุ. 64)
ทางาน
2) เิะาทางานที่ยืดหยณ่น Flextime
3) การออกกาะังกายละะโาีนาการ
4) สมดณะีีิิ ละะการทางาน
2.2 จัดเิทีละกเปะี่ยนเรียนรูาเชื่อชัฒนาศักยาาช ทักษะ สมรรถนะในการทางาน ประีณม
นัทฐ์หทัย
ของบณุะากร
ประจาเดือน
จณฬาะักษณ์
ม.ุ. – ก.ุ. 65 อริยาชัีร

ลาดับ
1
2
4
5
6

3. การขับเุะื่อน
ชัฒนาสถานที่
ทางานน่าอยู่ น่า
ทางาน มีีีิิ ีีิา
ละะเสริมสราาง
ุณณาาชีีิิ

4. ส่งเสริมสณขาาช
กายใจลข็งลรง

กิจกรรม
สรณปประีณมอย่างไรใหากระีับละะไดา
สาระสาุัญ
ชิธีกรมืออาีีช

วัน เดือน ปี
30 ธ.ุ. 64
(รอดาเนินการ)

ุิามรอบรูาดาานสณขาาช (HL) ละะ
องุ์กรรอบรูาสณขาาช (HLO)
Leadership าาิะผูานา

(รอดาเนินการ)

Change Management การ
บริหารการเปะี่ยนลปะง

(รอดาเนินการ)

(รอดาเนินการ)

วิทยากร
นางกณะนันท์ ลสมุา
กองลผนงาน
ร.อ.หญิง ฐาปนชร
สิงหโกิินท์ (สส.)
จันทิรา นันทมงุะีัย
ผอ.ศรี/ท่านิีิระ/หมอปิ/
ท่านสณธา
ผอ.ศรี/ท่านิีิระ

3.1 ประเมินละะิิเุราะห์าาิะสณขาาชของบณุะากรในหน่ิยงาน

11-25 ช.ย.
64
3.2 ิิเุราะห์สถานการณ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
11-30 ช.ย.
เสริมสราางุณณาาชีีิิ ละะุิามสณขของุนทางานปีงบประมาณ ช.ศ.2564
64
3.3 ิิเุราะห์ผรูา ับบริการละะผูามสี ่ินไดาส่ินเสียเชื่อขับเุะื่อนการดาเนินงานละะ 11-30 ช.ย.
จัดทาเนียบผูามสี ่ินไดาส่ินเสีย
64
3.4 จัดทามา รฐานการปฏิบั ิงาน (SOP) ของ ัิีี้ิัด
11-30 ช.ย.
64
3.5 ประกาศมา รการ, จัดทาุาสั่งล ่ง ั้งุณะทางานขับเุะื่อนงาน
ธ.ุ. 64
- จัดทาละะลผนชัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน มีีีิิ ีีิา สราางุิาม
ผูกชันละะเสริมสราางุณณาาชีีิิ เชื่อเป็นองุ์กรลห่งุิามสณขอย่างยั่งยืน
- จัดทาลผนการซ่อมบารณงเุรื่องจักร/อณปกรณ์/เุรื่องมือ/เุรื่องใีา
3.6 กิจกรรมหนาาบาานน่ามอง ละะกิจกรรม Big Cleaning day การจัด
เดือนะะ 1 ุรั้ง
สิ่งลิดะาอมใหาน่าอยู่ โดยยึดหะัก 5 ส ละะเกณฑ์ (Healthy Workplace Happy ธ.ุ.64-ก.ุ.65
for Life)
3.7 กิจกรรม 5 ส จัดเก็บโ ๊ะทางานใหาสะอาด “ก่อนกะับบาาน ศณกร์สะอาด
ธ.ุ64-ก.ุ.65
ปราศจากเีื้อโรุ”
3.8 ิด าม ทบทินละะประเมินผะการดาเนินงานในองุ์กร
การประีณม
ประจาเดือน
4.1 กิจกรรม Happy Friday ทณกิันศณกร์สณดทาายของเดือน ออกกาะังกายใน
เดือนะะ 1 ุรั้ง
หน่ิยงาน (เิะา 16.00 – 16.30 น.)
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
4.2 กิจกรรม “Happy Friday” ทณกิันศณกร์ สณดทาายของเดือน “หิ้ิปิ่นโ โีิ์
เดือนะะ 1 ุรั้ง
Healthy Food” (งดการใีาถณงชะาส ิก)
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
4.3 กิจกรรม “Let’s take a break”การบริหารร่างกายละะยืดเหยียดระหิ่าง
จันทร์ – ศณกร์
ิัน
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
4.4 ิัดุ่าดัีนีมิะกาย (BMI) เชื่อประเมินส่ิน ่างๆของร่างกายเบือ้ ง าน
4.5 กิจกรรมกาาิย่างเชื่อสราางหณ่น

บณุะากร
กชร.
อริยาชัีร
อริยาชัีร
อริยาชัีร
ปิยรั น์

บณุะากร
กชร.
บณุะากร
กชร.
บณุะากร
กชร.
อริยาชัีร
อริยาชัีร
อริยาชัีร
ชีรชัฒน์
ญาสณมิน
อริยาชัีร

ปีะะ 2 ุรั้ง
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
เดือนะะ 1 ุรั้ง อริยาชัีร
ธ.ุ 64-ก.ุ.65

4.6 กิจกรรม “สิดมน ”์ บาบัดกาย เสริมสราางุิามสบายใจ
4.7 กิจกรรมจิ อาสา
4.8 กิจกรรม ามเทศกาะละะิันสาุัญ ่างๆ
4.9 ประเมินุิามเุรียดบณุะากร
4.10 การ ริจสณขาาชประจาปีละะประเมินุิามเสี่ยง ่อการเกิดโรุเสานเะือด
หัิใจละะหะอดเะือดของบณุะากร อายณ 35 ปีขึ้นไป
4.11 การประเมิน Thai save Thai ละะมา รการจัดการกะณ่มเสี่ยงสูง

ทณกิันชณธ
ธ.ุ 64-ก.ุ.65
ปีะะ 2 ุรั้ง
ปีะะ 2 ุรั้ง
ปีะะ 2 ุรั้ง
ปีะะ 1 ุรั้ง
.ุ. 64-ก.ย.
65
ิันทาการ

อริยาชัีร
ชีรชัฒน์
ปิยรั น์
ปิยรั น์
อริยาชัีร
อริยาชัีร
ทณกุน

ประเด็นความรู้ที่กะณ่มชัฒนาระบบบริหารนามาใีา ุือ เกณฑ์การดาเนินงานสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน เสริมสราาง
ุณณาาชีีิิ ละะุิามสณ ขของุนทางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ของสานักอนามัยสิ่งลิดะาอม กรม
อนามัย 2563 “เกณฑ์สะอาด” ประกอบดาิย 10 ขาอ ที่เกี่ยิขาองกับหน่ิยงาน ุือ
1. กาหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยลบ่งเป็นชื้นที่เชื่อการปฏิบั ิงาน การจราจร ขนยาายิัสดณ จัดเก็บิัสดณ/
สารเุมี จัดเก็บิัสดณเหะือใีา ชื้นที่สาหรับชักผ่อน ชื้ นที่สาหรับรับประทานอาหาร/ดื่มน้าละะชื้นที่อื่น ๆ ที่จาเป็น
ชราอมมีป้ายลสดง ละะมีการปฏิบั ิ ามมา รฐาน 5ส
2. ไม่แขวนวัสดุต่าง ๆ ตามเสาหรือผนังของอาคาร เิานล ่เป็นอณปกรณ์ที่ใีาเชื่อการเฝ้าระิัง ริจ ราหรือใีา
เชื่อการ ริจิัดสาาชลิดะาอมในบริเิณนั้น ละะิัสดณอื่น ๆ ที่จาเป็น เี่น นาฬิกาลขินผนัง ปฏิทินลขินผนัง
3. สภาพของหน้าต่าง ประตู ขั้นบันได ราวบันได อยู่ในสภาพดีและสะอาด
4. อุปกรณ์และหลอดไฟตามที่ต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพดี และสะอาด
5. พื้ น อยู่ในระนาบเดียวกัน เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน้า หากเป็นบริเิณ ่างระดับ าองมีสัญ ะักษณ์ บอกุิาม
ล ก ่าง มีการกันะื่น อยู่ในสาาชดีละะสะอาด
6. บริเวณที่ต้องมีเศษวัสดุเหลือใช้หรือเป็นผลิตภัณฑ์กลาง จะ าองมีาาีนะรองรับหรือมีการจัดเก็บอย่างถูกิิธี
ละะเหมาะสม
7. ขนาดความกว้ า งของพื้ น ทางเดิ น ทางขนย้ า ย หรื อ ทางเพื่ อ การจราจรมี ข นาดเหมาะสม ที่ จ ะใีา เชื่ อ
จณดประสงุ์ในการนั้น อยู่ในสาาชดีละะสะอาดไม่มีสิ่งกีดขิาง
8. ตู้เก็บของหรือชั้นวางของอยู่ในสภาพดีและสะอาด ิดป้ายลสดงีนิดสิ่งของ
9. ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ของกรมอนามัย เี่น หาองน้า หา องสาิมมีการระบายอากาศละะลสงสิ่าง
เชียงชอไม่มีกะิ่น ริมทั้งมีเุรื่องใีาละะสิ่งอานิยุิามสะดิก
10. มีการควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค ไดาลก่ ลมะงสาบ ลมะงิัน หนู ละะยณงในสถานที่ทางาน
ประเด็นความรู้ “PERMA ทฤษฎีมีสุข” โมเดะนีุ้ิดุานโดย ดร.มาร์ ิน เซะิกลมน บิดาลห่งจิ ิิทยาเีิงบิก ซึ่ง
ีชิมช์ในหนังสือที่ีื่อิ่า Flourish ในปี 2001 โดยใีาอักษรย่อ PERMA เป็น ัิลทนขององุ์ประกอบ 5 ที่จะทา
ใหาเรามีุิามสณขมากขึ้นละะยั่งยืนยิ่งขึ้น ดังนี้
P มาจาก Positive Emotion เพิ่มอารมณ์เชิงบวก หมายถึง อารมณ์ที่เป็นบิก เี่น รูาสึกสงบ รูาสึกชึงชอใจ รูาสึก
มีลรงบันดาะใจ รูาสึกมีุิามหิัง หรือรูาสึกรักใุร่ ุิามรูาสึกเหะ่านี้สาุัญมาก เชราะมันทาใหาเราเชะิดเชะินกับีีิิ
ในปัจจณบัน ละะจะยังุงอยู่ ราบเท่าที่องุ์ประกอบอื่น ๆ ของ PERMA เกื้อหนณน

E มาจาก Engagement ดาดิ่ง ไหลลื่นในสิ่งที่ทา หมายถึง การมีส่ินร่ิมละะผูกชัน ไม่ิ่าจะเป็น ่อสถานการณ์
่าง ๆ ่อหนาาที่การงาน ่อโปรเจ็ก ์นั้น ๆ เมื่อเราอยู่ในาารกิจละาิปฏิบั ิไดาอย่างไหะะื่น เราจะะืมุิดถึง ัิ น
หรือสิ่ง ่าง ๆ ละะหันไปมีสมาธิจดจ่อกับปัจจณบันขณะที่กาะังทาาารกิจอยู่ สิ่งนี้จะทาใหาเรามีุิามสณขขึ้นมาไดา
R มาจาก Relationships เอาใจใส่ต่อมิตรภาพ หมายถึง การสราางุิามสัม ชันธ์ในเีิงบิก เชราะมนณษย์เป็น
สั ิ์สังุม การผูกชันกับใุรในทางที่ดีละะมีุิามหมาย จะทาใหามีุิามสณขไดามากกิ่าุนที่ไม่ผูกชันกับใุรหรือมี
ุิามสัมชันธ์ในเีิงะบ
M มาจาก Meaning ความหมายของการมีชีวิตอยู่ หมายถึง การรูาสึกถึงุิามหมายในีีิิ ลน่นอนิ่าหมายถึง
ุิามหมายที่ยิ่งใหญ่กิ่า ัิของเราเอง อาจจะเป็นุิามหมายที่เรามี ่อเชื่อนมนณษย์ ่อองุ์กร หรือ ่อสถาบัน ่าง
ๆ ก็ไดา
A มาจาก Accomplishment การบรรลุถึงเป้าหมาย หมายถึง การประสบุิามสาเร็จ ซึ่งไม่ไดาจากัดลุ่ถาิย
รางิัะหรือเหรียญ รา ยังริมถึงการสาเร็จในทักษะ ุิามีานาญ การบรระณเป้าหมายบางอย่างทีุ่ณณไดา ั้งเอาไิา
ดาิย
ทั้งนี้ กะณ่มชัฒนาระบบบริหาร จะดาเนินการ ามนโยบาย มา รการ ละะลผนขับเุะื่อนหน่ิยงานใหาเป็น
องุ์กรลห่งุิามสณข ประจาปีงบประมาณ ช.ศ.2565 ามมา รการทั้ง 4 มา รการ ่อไป
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