
 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  อ ำเภอบำงไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ที่ อย 73901/ วันที ่  9  มีนำคม    2565 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผนกำรจัดสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน   
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 

 ด้วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัด ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนกำรจัดสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่      น่ำ
ท ำงำน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและคุณประโยชน์ ที่จะเกิดจำกกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลที่ดี ซึ่งจะ
น ำไปสู่ควำมรักควำมสำมัคคี กำรท ำงำนเป็นทีม เกิดบรรยำกำศและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนที่ดี ตำมนโยบำย
ของผู้บริหำร มีสถำนที่ท ำงำนสะอำด ปลอดภัย เป็นระเบียบ และดูแลสวัสดิภำพของข้ำรำชกำรและประชำชนที่มำ
รับบริกำร โดยมีเป้ำหมำยในกำรจัดสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน“สะอำด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวำ” 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสวัสดิภำพของข้ำรำชกำรและประชำชนที่มำรับบริกำร 

 ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนกำรจัดสถำนที่ท ำงำน
น่ำอยู่  น่ำท ำงำน   เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำม เอกสำรแนบมำด้วยพร้อมนี้  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

    
       
        
 
             
         
                        
 

           
                      
                  

 
                                                                                                        

             

                        
 

(ลงชื่อ) 
         (นำงวิลำวรรณ์  เสนด)ี 
            นักทรัพยำกรบุคคล 

(ลงชื่อ) 
         (นำยสืบพงศ์  ดอนมุงคุณ) 
            หวัหน้ำส ำนักปลัด 

(ลงชื่อ) 
         (นำยกำรุณ  พิริยนยน) 
    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(ลงชื่อ) 
         (นำยฉลอม  จิตประสพ) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 



 
 

 

โครงการสถานที่ท างานนา่อยู่ น่าท างาน ( Healthy Work Place ) 

1. หลักการและเหตุผล  

กำรท ำงำนเป็นสิ่งส ำคัญในชีวิตคนเรำ โดยคนจะใช้เวลำส่วนใหญ่อยู่ในสถำนที่ท ำงำน ผู้ปฏิบัติงำนจึง      
ไม่ควรอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ  

ดังนั้น หน่วยงำนต่ำงๆ จึงควรก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภำพ รวมถึงกำรควบคุม
ในเรื่องเสียง กลิ่น และกำรรบกวนทำงสำยตำ สิ่งแวดล้อมในที่ท ำงำนนับแต่ สถำนที ่เครื่องมือ เครื่องใช้ แสง เสียง 
อุณหภูมิ และกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน ล้วนเป็นสิ่งส ำคัญที่ส่งผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงำน กำรจัดสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนที่ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยท ำ
ให้คนท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ ที่ดีในกำรท ำงำน ท ำให้
เกิดกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน เกิดควำมรักควำมสำมัคคี และกำรท ำงำนเป็นทีม  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและคุณประโยชน์ ที่จะเกิดจำกกำร      ท ำ
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลที่ดีดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมรักควำมสำมัคคี กำรท ำงำนเป็นทีม บรรยำกำศ
และประสิทธิภำพในกำรท ำงำนที่ดี ตำมนโยบำยของผู้บริหำร โดยมีวัตถุประสงค์หน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสบป่อง มีสถำนที่ท ำงำนสะอำด ปลอดภัย เป็นระเบียบ และดูแลสวัสดิภำพของข้ำรำชกำรและประชำชน
ที่มำรับบริกำร จึงได้จัดโครงกำรสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ (Healthy Work Place) โดยมีเป้ำหมำยโครงกำรให้เทศบำล
ต ำบลช ำนิ เป็นสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน “สะอำด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมด ีมีชีวิตชีวำ”  

2.วัตถุประสงค์  

1. บุคลำกรรับรู้ และเห็นคุณค่ำของกำรมีสถำนที่ท ำงำนที่น่ำอยู่ น่ำท ำงำน  
2. ส่งเสริมและพัฒนำสิ่งแวดล้อม และสุขภำวะในกำรท ำงำน  
3. เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำน ท ำให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  
4. เพ่ือให้หน่วยงำนมีภำพลักษณ์ สภำพแวดล้อม มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบุคลำกรมีสุขภำพกำย 

              และสุขภำพจิตที่ดี  
5. พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง มีสุขภำพกำยและสุขภำจิตที่ดี สร้ำงควำมสำมัคคี และกำรท ำงำนเป็นทีม 

 
3.เป้าหมายโครงการ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   เป็นสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน “สะอำด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมด ี
มีชีวิตชีวำ”  

 

 



 

 

 

4.รูปแบบการด าเนินการ  
  

 
5.แนวทางการด าเนินการโครงการ  

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจำกตัวแทน กลุ่ม/ฝ่ำย โดยคณะท ำงำนมีหน้ำที่ ดังนี้  
1.1 ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงกำร สถำนที ่  
ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน  
1.2 จัดท ำแผนงำนกำรด ำเนินโครงกำรสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน  
1.3 ด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  
1.4 พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

2. ก ำหนดรูปแบบของกิจกรรม  
3. ด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ  
 

6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 เดือน ม.ค 2564 - ก.ย 2564  
 
7.สถานที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง    อ ำเภอบำงไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ท ำให้ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  เป็นสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู ่น่ำท ำงำน  
2. บุคลำกรมีสุขภำพดีทั้งกำยและจิตใจ ท ำให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน มีควำมคิด สร้ำงสรรค์    

ท ำให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ  
3. เกิดภำพลักษณ ์สภำพแวดล้อมที่ดีของสถำนที่ท ำงำน มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
4. เกิดควำมรักควำมสำมัคคีในองค์กร ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม 
 



 
 
 
 
 

9.การประเมินผลโครงการ 
1. หลักเกณฑ์ “ควำมสะอำด” 
2. หลักเกณฑ์ “ควำมปลอดภัย” 
3. หลักเกณฑ์ “สิ่งแวดล้อมที่ดี” 

 
10.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ “สะอำด ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี” 
 
11.ผู้เขียนโครงการ         
 
 

(นำงวิลำวรรณ์  เสนดี) 
   นักทรัพยำกรบุคคล 

11.ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
    (นำยสืบพงศ์  ดอนมุงคุณ) 
      หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด   
12.ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
    
      (นำยกำรุณ   พิริยำยน )  
                           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง      
 
13.ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

  
 (นำยสุชำติ  สนธิ์ทอง) 

   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง     
 



แผนการด าเนินงานสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
แผนงานด้านความสะอาด 

 
ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1 แผนกำรรณรงค์ท ำควำม
สะอำด  

 

1.เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ ได้ร่วมมือท ำกิจกรรม 
ท ำควำมสะอำด 
2. เพื่อให้สถำนที่ท ำงำนสะอำด เรียบร้อย  
และปลอดภัย 

ปีละ  
12 ครั้ง 

1. ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่
ทรำบล่วงหน้ำ 
2. ก ำหนดวันท ำควำมสะอำด 
3.ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำด 
4.ตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำน/ปรับปรุงแก้ไข 

ทุกกอง  

2 แผนงำนก ำจัดขยะ  ทุก
สัปดำห์ 

 แม่บ้ำน  
คนงำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานด้านความปลอดภัย 
 

ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1 แผนงำนซ่อมบ ำรุง เพ่ือให้อุปกรณ์ต่ำง ในส ำนักงำน อยู่ในสภำพ

พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
ตลอดปี 1. ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง

ด ำเนินกำรตรวจสอบอุปกรณ์ 
2. ด ำเนินกำรแจ้งซ่อมหำกมี
กำรช ำรุดเสียหำยเกิดขึ้น 

ส ำนักปลัด/กองช่ำง ส ำนักปลัด
รับผิดชอบใน

ภำพรวม 

-เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เพ่ือให้อุปกรณ์ต่ำง ในส ำนักงำน อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจควำมผิดปกติ 
2.บันทึกกำรใช้งำน 
3.แจ้งซ่อม 

ส ำนักปลัด/กองช่ำง ส ำนักปลัด
รับผิดชอบใน
ภำพรวม 

-คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อุปกรณ์ต่ำง ในส ำนักงำน อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจควำมผิดปกติ 
2.บันทึกกำรใช้งำน 
3.แจ้งซ่อม 

ส ำนักปลัด/กองช่ำง ส ำนักปลัด
รับผิดชอบใน
ภำพรวม 

-ถังดับเพลิง เพ่ือให้อุปกรณ์ต่ำง ในส ำนักงำน อยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจควำมผิดปกติ 
2.บันทึกกำรใช้งำน 
3.แจ้งซ่อม 

ส ำนักปลัด/งำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 

ส ำนักปลัด
รับผิดชอบใน
ภำพรวม 

 
 
 
 

 
 
 



แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ล ำดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1 แผนงำนกำรก ำจัดขยะ เพ่ือให้มีกำรทิ้งขยะที่ถูกต้อง  ตลอดปี 1. จัดหำถึงขยะขนำดเล็กให้

เพียงพอสะดวกและวำงไว้ตำม
จุดต่ำง ๆ ได้แก่ ในห้องท ำงำน 
ห้องน้ ำ หรือที่อ่ืน ๆ ตำมควำม
เหมำะสม 
2. ประชำสัมพันธ์ชี้แจงให้
เจ้ำหน้ำที่ท้ิงขยะให้ถูกต้อง   
ทุกที่  
 

ทุกกอง  

2 แผนงำนปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบอำคำรและหน่วยงำน 

เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของอำคำรที่
ท ำงำนและสถำนที่โดยรอบเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปีละ  
2 ครั้ง 

1. จัดหำต้นไม้ ดอกไม้ น ำมำ
ปลูกและบ ำรุงรักษำให้สวยงำม 
2. ตัดหญ้ำบริเวณสนำมหน้ำ
อำคำรและบริเวณรอบ ๆ 
อำคำร 
3.ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ให้เป็น
ระเบียบสวมงำม และป้องกัน
อันตรำยจำกกำรหัก / โค่นล้ม 

ทุกกอง  

3 แผนกำรปรับปรุงอำคำร เพ่ือให้อำคำรและสถำนทีท ำงำนมั่นคงแข็งแรง 
และสวยงำม  

ปีละ 2 
ครั้ง 

1.ส ำรวจอำคำรที่ท ำกำร 
2.จัดท ำรำยกำรที่ช ำรุด 
3.จัดท ำโครงกำรเสนอขอ
งบประมำณซ่อมแซม  

ส ำนักปลัด/ 
กองช่ำง 

 



 
การด าเนินกิจกรรมและการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนา 

ตามแผนงานการสถานที่ท างานนา่อยู่น่าท างาน  
ประจ าปี 2565 

 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 
 

 
 
 
 



การด าเนินกิจกรรมและการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนา 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมและตัวชี้วัดกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   
การจัดสถานที่ท างานน่าอยู่  น่าท างาน ประจ าปี 2565 

หลักเกณฑ์ “สะอาด” ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
ล าดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1 กำรก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติ 

- ก ำหนดพ้ืนที่ใช้งำนอย่ำงชัดเจน โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรปฏิบัติงำนจัดเก็บ
วัสดุ พ้ืนที่ส ำหรับพักผ่อน รับประทำน
อำหำร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น 

- จัดท ำป้ำยติดบริเวณหน้ำห้องน้ ำ ห้องเก็บอุปกรณ์ 
ท ำควำมสะอำดและห้องเก็บวัสดุต่ำง ๆ  
- จัดท ำป้ำยระบุพ้ืนที่ใช้สอยต่ำง ๆ ให้ชัดเจน เช่น 
พ้ืนที่ในกำรจัดประชุม ฯลฯ 

- ป้ำยตำมก ำหนด 
10 จุด 

 

2 กำรดูแลรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2.1 อำคำรสถำนที่ 

- ไม่มีกำรแขวนวัสดุ ติดประกำศหรือ
โปสเตอร์ ตำมเสำผนังของอำคำรหรือ
กระจก 

- ตรวจดูเสำหรือผนังอำคำร ควรแขวนหรือติด
อุปกรณ์เท่ำท่ีจ ำเป็นในกำรใช้งำนเท่ำนั้น ไม่ควรมี
จ ำนวนมำก มีสภำพเก่ำช ำรุด หรือดูแล้วไม่สบำยตำ 
- ประกำศและโปสเตอร์ต่ำง ๆ ควรติดในพื้นที่ที่
ก ำหนดให้ เช่น บอร์ด ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 

- เสำผนังของ
อำคำรหรือกระจก
มีควำมสะอำด 

 

 2.2บริเวณท่ีจัดเก็บวัสดุ
สิ่งของ 

- หน้ำต่ำง ขั้นบันได อยู่ในสภำพดีและ
สะอำด 
- หลอดไฟฟ้ำตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ต้องอยู่
ในสภำพใช้งำนได้ และมีควำมสะอำดอยู่
เสมอ 

- ตรวจสอบหน้ำต่ำง ขั้นบันได ให้อยู่ในสภำพที่ดี ไม่
ช ำรุด และสะอำดอยู่เสมอ  
- ตรวจสอบสภำพหลอดไฟให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ 
มีแสงสว่ำงที่เหมำะสมสะอำด 

- อุปกรณ์สำมำรถ
ใช้งำนได้ 
- หลอดไฟส่อง
สว่ำงเสมอ 

 

 2.3สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 

- โต๊ะ เก้ำอ้ี ตู้เก็บเอกสำร ตู้เก็บสิ่งของ 
ต้องอยู่ในสภำพสะอำดและใช้งำนได้ดี 
- ห้องน้ ำ ห้องส้วม ที่ปัสสวะ มีสภำพ
สะอำด มีน้ ำใช้เพียงพอ มีกำรระบำย
อำกำศ แสงสว่ำง ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- โต๊ะ เก้ำอ้ี ตู้เก็บสิ่งของ ควรตรวจสภำพกำรใช้งำน
และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ สะอำดอยู่เสมอ 
- ดูแลท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำทุกวัน 

- อุปกรณ์อยู่ใน
สภำพที่ใช้งำนได้
เสมอ 
- ห้องน้ ำ ห้องส้วม 
สะอำด มีน้ ำใช้
เพียงพอ 

 



หลักเกณฑ์ “ปลอดภัย” ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 
1 อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ 

ยำนพำหนะ 
-อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้/ 
ยำนพำหนะ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่
ในสภำพดี และไม่มีชิ้นส่วนที่ช ำรุดที่อำจ
ท ำให้เกิดอันตรำยได้ และใช้งำนได้
ตลอดเวลำ 

- มีแผนกำรบ ำรุงรักษำและบันทึกกำรบ ำรุงรักษำ 
อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้/ยำนพำหนะ  
 

- อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
สำมำรถใช้งำนได้
อยู่เสมอ 

 

2 สภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัย - กำรด ำเนินสำยไฟเป็นระเบียบ ใช้
สำยไฟถูกประเภท และมีกำรปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย 
- สวิตซ์ สำยไฟ ได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้
อยู่ในสภำพดี 

-จัดเก็บสำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย โดยกำร       
พัน มัด ร้อย ฯลฯ 
- อุปกรณ์ท่ีช ำรุดต้องได้รับกำรซ่อมเปลี่ยนให้มีสภำพ
ดีและปลอดภัยพร้อมใช้งำน 

- ผู้ใช้บริกำรและน ำ
งำนมีควำม
ปลอดภัย ไม่มีผู้
ได้รับอันตรำย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์ “สิง่แวดล้อมดี” ของสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดงันี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 
1 สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน -มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมทำง กำยภำพ 

อันได้แก่ แสงสว่ำง เสียง อุณหภูมิ อย่ำง
เหมำะสม  
- ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- ตรวจสอบภำพหลอดไฟให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ 
ให้แสงสว่ำงเพียงพอ 
- จัดสถำนที่ท ำงำนมีอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก 
 

- พนักงำนมีสุขภำพ
ที่ด ี

 

2 กำรก ำจัดขยะ/ของเสีย - มีที่รองรับขยะเพียงพอ มีฝำปิด มิดชิด 
- มีกำรจัดกำรขยะ/ของเสีย อย่ำง
เหมำะสม ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อน
ร ำคำญ 

- จัดหำถังขยะมีฝำกปิด ไม่มีขยะตกค้ำง หรือล้นออก
นอกถังขยะ 
- มีกำรเก็บขยะทุกอำทิตย์ 

- บริเวณอำคำร
ส ำนักงำนมีควำม
สะอำด 

 

3 ปรับปรุงภูมิทศัน์ของ
หน่วยงำน 

-มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมบริเวณ
หน่วยงำนให้ดูสวยงำม ร่มรื่น มีชีวิตชีวำ 

- ปลูกต้นไม้ จัดสวน สนำมหญ้ำ ฯลฯ และมีกำร
บ ำรุงรักษำ 

- ส ำนักงำนมีควำม
น่ำอยู่สวยงำม 

 

4 ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ -ปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรสถำนที่
ท ำงำนให้มีสภำพมั่นคงแข็งแรงและดู
สวยงำม 

- จัดส ำรวจอำคำร สถำนที่และบริเวณหน่วยงำน     
ปีละ 2 ครั้ง 
- จัดท ำโครงกำรเสนอของบประมำณปรับปรุงซ่อม
อำคำร ถ้ำหำกซ่อมแซมไม่ได้  

- จัดท ำโครงกำร
เสนอขอ
งบประมำณ 

 

 
 
 
 
 
 



ภาพการด าเนินโครงการสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณหน่วยงานให้ดูสวยงาม ร่มรื่น มีชีวิตชีวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ช ารุดได้รับการซ่อมเปลี่ยนให้มสีภาพดีและปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
ที่ 32/ ๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานโครงการสถานที่น่าอยู่ น่าท างาน  
-------------------------------- 

ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง  ได้จัดท ำโครงกำรสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน เพ่ือสุขภำพและ
ควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนที่ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัย มีระเบียบ ถูก
สุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยให้คนท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุ เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำร
ท ำงำน ท ำให้เกิดกิจกรรมร่วมกันเกิดควำมรักควำมสำมัคคี กำรท ำงำนเป็นทีม รวมทั้งดูแลสวัสดิกำรพนักงำน รวมทั้ง
ประชำชนที่มำรับบริกำร 

ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมโครงกำร ดังนี้ 
 ๑.  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง   คณะท ำงำน 
 3.  หัวหน้ำส ำนักปลัด     คณะท ำงำน 

4.  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     คณะท ำงำน 
5.  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     คณะท ำงำน 

 6.  นักทรัพยำกรบุคคล                         คณะท ำงำนและเลขำนุกำร  
มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  
2. จัดท ำแผนงำนกำรด ำเนินโครงกำร 
3. ด ำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                สั่ง  ณ วันที่   21  เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 

 

 

             (นำยสุชำติ  สนธิ์ทอง) 
               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแชง 
 


