บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ นน 78001 / วันที่ 9 ตุลำคม
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
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เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
กำรทำงำนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรำ โดยคนส่วนใหญ่จะใช้เวลำอยูใ่ นสถำนที่ทำงำน
ผู้ปฏิบัติงำนจึงไม่ควรอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ ดังนั้น หน่วยงำน
ต่ำงๆ จึงควรกำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทีส่ ่งเสริมสุขภำพ รวมถึงกำรควบคุมในเรื่องเสียง กลิ่น
และกำรรบกวนทำงสำยตำ สิ่งแวดล้อมในที่ทำงำนนับแต่ สถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ แสง เสียง อุณหภูมิ
และกระบวนกำรในกำรปฏิบัติ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงำน
กำรจัดสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนที่ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัยถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยทำให้คนทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน
ทำให้เกิดกำรทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดควำมรักควำมสำมัคคีและกำรทำงำนเป็นทีม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้
ตระหนักถึงควำมสำคัญและคุณประโยชน์ ที่จะเกิดจำกกำรทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลที่ดดี ังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งจะนำไปสู่ควำม
รักควำมสำมัคคี กำรทำงำนเป็นทีม บรรยำกำศและประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่ดี ตำมนโยบำยของผูบ้ ริหำร โดยมีวตั ถุประสงค์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
มีสถำนที่ทำงำนสะอำด ปลอดภัย เป็นระบบและดูแลสวัสดิภำพ ของข้ำรำชกำรและประชำชนที่มำรับบริกำร
จึงได้จัดโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน โดยมีเป้ำหมำยโครงกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล เชียงกลำงพญำแก้ว
เป็นสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน “สะอำด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี”
ดังนั้น สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จึงจัดทำโครงกำร
สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน (โครงกำรต่อเนื่อง) เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
มีสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนที่ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ ที่ดีในกำรทำงำน ทำให้เกิดกำรทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดควำมรัก
ควำมสำมัคคีและกำรทำงำนเป็นทีม เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่ดี ตำมนโยบำยของผู้บริหำร รำยละเอียดปรำกฏตำมโครงกำร
ที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรดลงนำมโครงกำรฯ ที่แนบมำพร้อมนี้

(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล
ควำมเห็นของหัวหน้ำสำนักงำนปลัดอบต.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

(นำยวิน สุทธหลวง)
หัวหน้ำสำนักปลัดอบต.

-2ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
จ่ำสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ นน 78001 / วันที่ 9 ตุลำคม
เรื่อง แจ้งประชำสัมพันธ์โครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
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เรียน หัวหน้ำสำนักปลัด,ผู้อำนวยกำรกองทุกกองในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ตำมทีอ่ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้จดั ทำโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่
น่ำทำงำน เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนที่ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ ที่
ดีในกำรทำงำน ทำให้เกิดกำรทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดควำมรักควำมสำมัคคีและกำรทำงำนเป็นทีม เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่
ดี ตำมนโยบำยของผู้บริหำร

ดังนั้นเพื่อให้โครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์
จึงขอให้ท่ำนประชำสัมพันธ์โครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ให้กับพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงในส่วนรำชกำรของ
ท่ำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
จ่ำสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ทรำบ
1.สำนักงำนปลัดอบต. ............................................
2.กองคลัง ...............................................................
3.กองช่ำง ...............................................................
4.กองกำรศึกษำฯ ...................................................

-สาเนา-

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
เรื่อง นโยบำยเสริมสร้ำงควำมสุขในสถำนที่ทำงำน
---------------------------------------------------------ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีนโยบำยเสริมสร้ำงควำมสุขในสถำนที่
ทำงำน ตำมโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
มีสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนที่ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ ที่ดีในกำรทำงำน ทำให้เกิดกำรทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดควำมรัก
ควำมสำมัคคีและกำรทำงำนเป็นทีม เพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่ดี จึงกำหนดนโยบำยเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วมีควำม
เข้ำใจและนำหลักกำรทำกิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องโดยใช้เกณฑ์ สะอำด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี
2. ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีหน้ำที่ให้กำร
สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นแกนนำในกำรดำเนินกิจกรรม และกำกับ ติดตำมดูแลตลอด จนให้คำแนะนำและร่วมแก้ไขปัญหำโดยให้
ถือเป็นภำรกิจทีส่ ำคัญ
3. จัดให้มีกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรมเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง
จึงประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลำคม พ.ศ.2560

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ )
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

................................ปลัดอบต.
………………...….ผู้ตรวจ/ทาน
………………........…ผู้พิมพ์
......…………….…………...……
ผู้ร่าง

โครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
…………………….………………………..
1. หลักการและเหตุผล
กำรทำงำนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรำ โดยคนจะใช้เวลำส่วนใหญ่อยู่ในสถำนที่ทำงำน
ผู้ปฏิบัติงำนจึงไม่ควรอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ ดังนั้น หน่วยงำนต่ำงๆ จึง
ควรกำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภำพ รวมถึงกำรควบคุมในเรื่องเสียง กลิ่น และกำรรบกวน
ทำงสำยตำ สิ่งแวดล้อมในที่ทำงำนนับแต่ สถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ แสง เสียง อุณหภูมิ และกระบวนกำรในกำร
ปฏิบัติ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน กำรจัดสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนที่
ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัยถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยทำให้คนทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งช่วยลด
อุบัติเหตุ และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ ที่ดีในกำรทำงำน ทำให้เกิดกำรทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดควำมรักควำม
สำมัคคีและกำรทำงำนเป็นทีม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญและ
คุณประโยชน์ ที่จะเกิดจำกกำรทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลที่ดีดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งจะนำไปสู่ควำมรักควำม
สำมัคคี กำรทำงำนเป็นทีม บรรยำกำศและประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่ดี ตำมนโยบำยของผู้บริหำร โดยมี
วัตถุประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีสถำนที่ทำงำนสะอำด ปลอดภัย เป็นระบบและดูแล
สวัสดิภำพของข้ำรำชกำรและประชำชนที่มำรับบริกำร จึงได้จัดโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน (โครงกำร
ต่อเนื่อง) โดยมีเป้ำหมำยโครงกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว เป็นสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน “สะอำด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวำ”
2. วัตถุประสงค์
2.1 บุคลำกรรับรู้ และเห็นคุณค่ำของกำรมีสถำนที่ทำงำนที่น่ำอยู่ น่ำทำงำน
2.2 ส่งเสริมและพัฒนำสิ่งแวดล้อม และสุขภำวะในกำรทำงำน
2.3 เพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน
3. เป้าหมาย
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
4. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทำงำนจำกตัวแทน กลุ่ม/ฝ่ำย โดยคณะทำงำนมีหน้ำที่ดังนี้
1.1 กำหนดนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
1.2 จัดทำแผนงำนกำรดำเนินโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
1.3 ดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
1.4 พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
2. กำหนดรูปแบบของกิจกรรม
3. ดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
5.ระยะเวลาการดาเนินงาน
เดือน ตุลำคม ถึง กันยำยน ของทุกปี
6. สถานที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน

-27. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เป็นสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
2. บุคลำกรมีสุขภำพดีทั้งกำยและจิตใจ ทำให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ทำให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพ
3. เกิดภำพลักษณ์ สภำพแวดล้อมที่ดีของสถำนที่ทำงำน
4. เกิดควำมรักควำมสำมัคคีในองค์กรส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
9. การประเมินผลโครงการ
1. หลักเกณฑ์ “ควำมสะอำด”
2. หลักเกณฑ์ “ควำมปลอดภัย”
3. หลักเกณฑ์ “สิ่งแวดล้อมที่ดี”
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ “สะอำด ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี”
11. การติดตามและประเมินผลโครงการ
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว โดยจะดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร สรุปรำยงำนผลให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ
(ลงชื่อ).................................................ผู้เขียนโครงกำร
(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำยวิน สุทธหลวง)
หัวหน้ำสำนักปลัดอบต.
จ่ำสิบเอก.................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

ตามโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ประจาปี 2561
กำรดำเนินกิจกรรมและกำรกำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำของ องค์กำรบริหำรส่วนเชียงกลำง
พญำแก้ว ได้กำหนดแนวทำง กำรดำเนินงำนกิจกรรมและตัวชี้วัด กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว ตำมรำยงำน คณะทำงำนโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน ประจำปี 2561 ดังนี้
เกณฑ์กำรประเมินและกำรกำหนดตัวชี้วัด
โครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์ “สะอำด” ของสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม
1 กำรกำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบัติ

2

กำรดูแลรักษำควำม
สะอำดและควำม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
2.1 อำคำรสถำนที่

หลักเกณฑ์
-กำหนดพื้นที่ใช้งำน
โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนจัดเก็บ
วัสดุพื้นที่สำหรับ
พักผ่อนรับประทำน
อำหำรและพื้นที่อื่นๆ
ที่จำเป็น
-ไม่มีกำรแขวนวัสดุติด
ประกำศหรือโปสเตอร์
ตำมเสำผนังของ
อำคำรหรืกระจก

2.2บริเวณที่จัดเก็บ -หน้ำต่ำง บันได อยู่ใน
วัสดุสิ่งของ
สภำพดีและสะอำด
-หลอดไฟฟ้ำตำม
สถำนทีต่ ่ำงๆ ต้องอยู่
ในสภำพใช้งำนได้และ
มีควำมสะอำดอยู่
เสมอ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
-จัดทำป้ำยติดบริเวณ
หน้ำห้องน้ำหน้ำห้อง
เก็บอุปกรณ์ทำควำม
สะอำดและห้องเก็บวัสดุ
ต่ำงๆ
-จัดทำป้ำยระบุพื้นที่ใช้
สอยต่ำงๆ ให้ชัดเจน
เช่น พื้นที่ในกำรจัด
ประชุม ฯลฯ
-ตรวจดูเสำหรือผนัง
อำคำรควรแขวนหรือ
ติดอุปกรณ์เท่ำที่จำเป็น
ในกำรใช้งำนเท่ำนั้น ไม่
ควรมีจำนวนมำก มี
สภำพเก่ำชำรุดหรือดู
แล้วไม่สบำยตำ
-ประกำศและโปสเตอร์
ต่ำงๆควรติดในพื้นที่ที่
กำหนดให้ เช่น บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ
-ตรวจสอบหน้ำต่ำง
บันไดให้อยู่ในสภำพที่ดี
ไม่ชำรุดและสะอำดอยู่
เสมอ
-ตรวจสอบสภำพ
หลอดไฟให้อยู่ในสภำพ
ที่ใช้งำนได้ มีแสงสว่ำงที่
เหมำะสมสะอำด

ตัวชี้วัด
-ป้ำยตำม
กำหนด 10
จุด

-เสำผนังของ
อำคำรหรือ
กระจกมีควำม
สะอำด

-อุปกรณ์
สำมำรถใช้
งำนได้
-หลอดไฟส่อง
สว่ำงเสมอ

หมำยเหตุ

-2แผนงานด้านความสะอาด
ลำดับ
กิจกรรม
1 แผนกำรรณรงค์
ทำควำมสะอำด
ครั้งใหญ่(Big
Cleaning Day)

2

3.

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
ได้ร่วมมือทำ
กิจกรรมทำควำม
สะอำด
2.เพื่อให้สถำนที่
ทำงำนสะอำด
เรียบร้อย และ
ปลอดภัย

เป้ำหมำย
กำรดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปีละ
1.ประชำสัมพันธ์
ทุกฝ่ำย
1 ครั้ง ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ล่วงหน้ำ
2.กำหนดวันทำควำม
สะอำดใหญ่
3.ดำเนินกำรทำควำม
สะอำด
4.ตรวจสอบผลกำร
ดำเนินงำน/ปรับปรุง
แก้ไข
แผนงำน
เพื่อให้มีกำร
ปีละครั้ง 1.จัดหำต้นไม้ดอกไม้
ทุกฝ่ำย
ปรับปรุงภูมิ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
นำมำปลูกและบำรุง
ทัศน์รอบ
ของอำคำรที่ทำงำน
รักษำให้สวยงำม
อำคำรและ
และสถำนที่โดย
2.ตัดหญ้ำบริเวณ
หน่วยงำน
รอบเป็นระเบียบ
หน้ำอำคำรและ
เรียบร้อย
บริเวณรอบๆอำคำร
3.ตัดแต่งต้นไม้
กิ่งไม้ ให้เป็นระเบียบ
สวยงำม
แผนกำร
-เพื่อให้อำคำรและ ปีละ2ครั้ง 1.สำรวจอำคำรที่ทำ
กองช่ำง
ปรับปรุงอำคำร สถำนที่ทำงำน
กำร
มั่นคงแข็งแรง และ
2.จัดทำรำยกำรที่
สวยงำม
ชำรุด
3.จัดทำโครงกำร
เสนองบประมำณ
ซ่อมแซม
แผนงานด้านความปลอดภัย

ลำดับ
กิจกรรม
1. แผนงำนซ่อม
บำรุง

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
-เพื่อให้อุปกรณ์ใน ตลอดปี
สำนักงำนอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน
อยู่เสมอ

กำรดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
1.ให้เจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนปลัด
ผู้เกี่ยวข้องดำเนิน อบต./กองช่ำง
กำรตรวจสอบ
อุปกรณ์
2.ดำเนินกำรแจ้ง
ซ่อมหำกมีกำร
ชำรุดเสียหำย
เกิดขึ้น

หมำยเหตุ
สำนักงำน
ปลัดอบต.
รับผิดชอบ
ในภำพ
รวม

-3ลำดับ

กิจกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
เพื่อให้อุปกรณ์
ตลอดปี
ต่ำงๆ ในสำนักงำน
อยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำนอยู่เสมอ

กำรดำเนินกำร
1.ตรวจควำมผิด
ปกติ
2.บันทึกกำรใช้
งำน
3.แจ้งซ่อม

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
สำนักงำนปลัด สำนักงำน
อบต./กองช่ำง ปลัดอบต.
รับผิดชอบ
ในภำพ
รวม

การดาเนินกิจกรรมและการกาหนดตัวชี้วัดการพัฒนา
หลักเกณฑ์ “สิ่งแวดล้อมดี” ของสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
ลำดับ

กิจกรรม

หลักเกณฑ์

1

สภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน

-มีกำรจัดกำรสิ่งแวด
ล้อมทำงกำยภำพ อัน
ได้แก่แสงสว่ำง เสียง
อุณหภูมิอย่ำงเหมำะสม
-ไม่มีกลิ่นเหม็น

2

กำรกำจัดขยะ/ของ -มีที่รองรับขยะเพียงพอ
เสีย
มีฝำปิด มิดชิด

3

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ของหน่วยงำน

4

ปรับปรุงอำคำร
สถำนที่

-มีกำรปรับปรุงสภำพ
แวดล้อมบริเวณหน่อย
งำนให้ดูสวยงำม ร่มรื่น
มีชีวิตชีวำ
-ปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรสถำนที่ทำงำนให้
มีสภำพมั่นคงแข็งแรง
และดูสวยงำม

แนวทำงกำร
ดำเนินกำร
-ตรวจสอบภำพหลอด
ไฟให้อยู่ในสภำพที่ใช้
งำนได้ ให้แสงสว่ำง
เพียงพอ
-จัดสถำนที่ทำงำนมี
อำกำศถ่ำยเทได้
สะดวก
-จัดหำถังขยะมีฝำปิด
ไม่มีขยะตกค้ำงหรือล้น
ออกนอกถังขยะ
-มีกำรเก็บขยะทุก
อำทิตย์
-ปลูกต้นไม้ จัดสวน
สนำมหญ้ำ ฯลฯ และมี
กำรบำรุงรักษำ

ตัวชี้วัด
-พนักงำนมี
สุขภำพที่ดี

-บริเวณ
อำคำร
สำนักงำนมี
ควำมสะอำด
-สำนักงำนมี
ควำมน่ำอยู่
สวยงำม

-จัดสำรวจอำคำร
-จัดทำ
สถำนที่และบริเวณ
โครงกำรเสนอ
หน่วยงำนปีละ 2 ครั้ง งบประมำณ
-จัดทำโครงกำรเสนอ
ของบประมำณปรับ
ปรุงซ่อมอำคำรถ้ำหำก
ซ่อมแซมไม่ได้

หมำยเหตุ

-สำเนำ-

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ 358/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
-----------------------------------------------อนุสนธิคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ที่ 244/2560 ลงวันที่ 9 ตุลำคม
2560 แต่งตั้งให้นำยชำติ ตันกุระ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เป็นคณะทำงำน
โครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เนื่องจำกนำยชำติ
ตันกุระ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สังกัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว ได้โอน(ย้ำย) ไปดำรงตำแหน่ง ยังหน่วยงำนอื่น และทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ได้รับโอนพนักงำนส่วนตำบลรำยนำยยุทธนำ นำระทะ มำดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม แทนนั้น
เพื่อให้กำรบริหำรงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
2. จัดทำแผนงำนกำรดำเนินโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
3. ดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
5. กำหนดรูปแบบของกิจกรรม
6. ดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560

( นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
..........................................ปลัดอบต.
…...…………………...….ผูต้ รวจ/ทาน
......….…………………........…ผูพ้ ิมพ์
.....…………….…………...……ผูร้ ่ าง

-สำเนำ-

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ 244/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
-----------------------------------------------ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้จัดทำโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่
น่ำทำงำน เพื่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่ทำงำนที่ดีและเหมำะสม
มีควำมปลอดภัย มีระเบียบ ถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยให้คนทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกยังช่วยลดอุบัติเหตุ
และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน ทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน เกิดควำมรักควำมสำมัคคี กำรทำงำนเป็น
ทีม รวมทั้งดูแลสวัสดิกำรพนักงำน รวมทั้งประชำชนที่มำรับบริกำร
จึงขอแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว ดังนี้
1.จ่ำสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัด อบต.
ประธำนกรรมกำร
2.จ่ำเอกวโรชัย ใหม่ตำ
รองปลัด อบต.
กรรมกำร
3.นำงดวงเดือน นิกรเถื่อน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร
4.นำยสยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
5.นำยชำติ ตันกุระ
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
กรรมกำร
6.นำยวิน สุทธหลวง
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
กรรมกำร
7.นำงนันทวัน คำแสน
นักทรัพยำกรบุคคล
เลขำนุกำร
โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
2. จัดทำแผนงำนกำรดำเนินโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
3. ดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
5. กำหนดรูปแบบของกิจกรรม
6. ดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560

..........................................ปลัดอบต.
…...…………………...….ผูต้ รวจ/ทาน
......….…………………........…ผูพ้ ิมพ์
.....…………….…………...……ผูร้ ่ าง

( นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

บันทึกการประชุม
คณะทางานโครงการสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
------------------------------------------------------------ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1. จ่ำสิบเอกบัณทิต พรหมรักษ์
2. จ่ำเอกวโรชัย ใหม่ตำ
3. นำงดวงเดือน นิกรเถื่อน
4. นำยสยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
5. นำยชำติ ตันกุระ
6. นำยวิน สุทธหลวง
7. นำงนันทวัน คำแสน
ผู้ไม่มำประชุม

ตำแหน่ง
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
อำนวยกำรกองช่ำง
อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
หัวหน้ำสำนักปลัดอบต.
นักทรัพยำกรบุคคล

ลำยมือชื่อ
บัณทิต พรหมรักษ์
วโรชัย ใหม่ตำ
ดวงเดือน นิกรเถื่อน
สยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
ชำติ ตันกุระ
วิน สุทธหลวง
นันทวัน คำแสน

-

เริ่มประชุมเวลำ

09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ปลัดอบต.

กล่ำวแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรสถำนที่ทำงำน
น่ำอยู่ น่ำทำงำน ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ที่
244 /2560 ลงวันที่ 9 ตุลำคม 2560 โดยมีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้วเป็นประธำน มีหัวหน้ำส่วนแต่ละส่วน เป็นกรรมกำร และมี
นักทรัพยำกรบุคคล ซึ่งรับผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคล เป็นเลขำนุกำร

ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
- ไม่มี-

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ

ปลัด อบต.

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จะจัดทำโครงกำรสถำนที่
ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน เพื่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนซึ่งกำรจัด
สภำพแวดล้อมในที่ทำงำนที่ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัย มีระเบียบ ถูก
สุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยให้คนทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกยังช่วยลดอุบัติเหตุ
และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน ทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน เกิดควำมรัก

-2ควำมสำมัคคี กำรทำงำนเป็นทีม รวมทั้งดูแลสวัสดิกำรพนักงำน รวมทั้งประชำชน
ที่มำรับบริกำร ซึ่งในกำรจัดทำจะมี รำยละเอียดปลีกย่อย ในรำยกำรโครงกำรนั้นมำก
นั้น ดังนั้นจึงขอให้สำนักงำนปลัด ผู้รับผิดชอบโครงกำรแจ้งรำยละเอียด
นักทรัพยำกรบุคคล

ค่ะ ในกำรทำโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน (โครงกำรต่อเนื่อง)
คณะทำงำนจะมีหน้ำทีด่ ังนี้
1. กำหนดนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร
สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
2. จัดทำแผนงำนกำรดำเนินโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
3. ดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
4. พัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
5. กำหนดรูปแบบของกิจกรรม
6. ดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
ซึง่ ดิฉนั ได้ทำข้อมูลรำยละเอียดแบบนีค้ ่ะ

เกณฑ์กำรประเมินและกำรกำหนดตัวชี้วัด
โครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์ “สะอำด” ของสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม
1 กำรกำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบัติ

2

หลักเกณฑ์
-กำหนดพื้นที่ใช้งำน
โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนจัดเก็บ
วัสดุพื้นที่สำหรับ
พักผ่อนรับประทำน
อำหำรและพื้นที่อื่นๆ
ที่จำเป็น

แนวทำงกำรดำเนินกำร
-จัดทำป้ำยติดบริเวณ
หน้ำห้องน้ำหน้ำห้อง
เก็บอุปกรณ์ทำควำม
สะอำดและห้องเก็บวัสดุ
ต่ำงๆ
-จัดทำป้ำยระบุพื้นที่ใช้
สอยต่ำงๆ ให้ชัดเจน
เช่น พื้นที่ในกำรจัด
ประชุม ฯลฯ
กำรดูแลรักษำควำม -ไม่มีกำรแขวนวัสดุติด -ตรวจดูเสำหรือผนัง
สะอำดและควำม ประกำศหรือโปสเตอร์ อำคำรควรแขวนหรือ
เป็นระเบียบ
ตำมเสำผนังของ
ติดอุปกรณ์เท่ำที่จำเป็น
เรียบร้อย
อำคำรหรืกระจก
ในกำรใช้งำนเท่ำนั้น ไม่
2.1 อำคำรสถำนที่
ควรมีจำนวนมำก มี
สภำพเก่ำชำรุดหรือดู
แล้วไม่สบำยตำ
-ประกำศและโปสเตอร์
ต่ำงๆควรติดในพื้นที่ที่
กำหนดให้ เช่น บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ

ตัวชี้วัด
-ป้ำยตำม
กำหนด 10
จุด

-เสำผนังของ
อำคำรหรือ
กระจกมีควำม
สะอำด

หมำยเหตุ

-3ลำดับ

กิจกรรม
2.2 บริเวณที่
จัดเก็บวัสดุสิ่งของ

หลักเกณฑ์
-หน้ำต่ำง บันได อยู่ใน
สภำพดีและสะอำด
-หลอดไฟฟ้ำตำม
สถำนที่ต่ำงๆ ต้องอยู่
ในสภำพใช้งำนได้และ
มีควำมสะอำดอยู่
เสมอ

แนวทำงกำรดำเนินกำร
-ตรวจสอบหน้ำต่ำง
บันไดให้อยู่ในสภำพที่ดี
ไม่ชำรุดและสะอำดอยู่
เสมอ
-ตรวจสอบสภำพ
หลอดไฟให้อยู่ในสภำพ
ที่ใช้งำนได้ มีแสงสว่ำงที่
เหมำะสมสะอำด

ตัวชี้วัด
หมำยเหตุ
-อุปกรณ์
สำมำรถใช้
งำนได้
-หลอดไฟส่อง
สว่ำงเสมอ

แผนงานด้านความสะอาด
ลำดับ
กิจกรรม
1 แผนกำรรณรงค์
ทำควำมสะอำด
ครั้งใหญ่(Big
Cleaning Day)

2

3.

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่
ได้ร่วมมือทำ
กิจกรรมทำควำม
สะอำด
2.เพื่อให้สถำนที่
ทำงำนสะอำด
เรียบร้อย และ
ปลอดภัย

เป้ำหมำย
กำรดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
ปีละ
1.ประชำสัมพันธ์
ทุกฝ่ำย
1 ครั้ง ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบ
ล่วงหน้ำ
2.กำหนดวันทำควำม
สะอำดใหญ่
3.ดำเนินกำรทำควำม
สะอำด
4.ตรวจสอบผลกำร
ดำเนินงำน/ปรับปรุง
แก้ไข
แผนงำน
เพื่อให้มีกำร
ปีละครั้ง 1.จัดหำต้นไม้ดอกไม้
ทุกฝ่ำย
ปรับปรุงภูมิ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
นำมำปลูกและบำรุง
ทัศน์รอบ
ของอำคำรที่ทำงำน
รักษำให้สวยงำม
อำคำรและ
และสถำนที่โดย
2.ตัดหญ้ำบริเวณ
หน่วยงำน
รอบเป็นระเบียบ
หน้ำอำคำรและ
เรียบร้อย
บริเวณรอบๆอำคำร
3.ตัดแต่งต้นไม้
กิ่งไม้ ให้เป็นระเบียบ
สวยงำม
แผนกำร
-เพื่อให้อำคำรและ ปีละ2ครั้ง 1.สำรวจอำคำรที่ทำ
กองช่ำง
ปรับปรุงอำคำร สถำนที่ทำงำน
กำร
มั่นคงแข็งแรง และ
2.จัดทำรำยกำรที่
สวยงำม
ชำรุด
3.จัดทำโครงกำร
เสนองบประมำณ
ซ่อมแซม

-4แผนงานด้านความปลอดภัย
ลำดับ กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
1. แผนงำนซ่อม -เพื่อให้อุปกรณ์ใน ตลอดปี
บำรุง
สำนักงำนอยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน
อยู่เสมอ

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เพื่อให้อุปกรณ์
ตลอดปี
ต่ำงๆ ในสำนักงำน
อยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำนอยู่เสมอ

กำรดำเนินกำร
1.ให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องดำเนิน
กำรตรวจสอบ
อุปกรณ์
2.ดำเนินกำรแจ้ง
ซ่อมหำกมีกำร
ชำรุดเสียหำย
เกิดขึ้น
1.ตรวจควำมผิด
ปกติ
2.บันทึกกำรใช้งำน
3.แจ้งซ่อม

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ
สำนักงำนปลัด สำนักงำน
อบต./กองช่ำง ปลัดอบต.
รับผิดชอบ
ในภำพ
รวม

สำนักงำนปลัด สำนักงำน
อบต./กองช่ำง ปลัดอบต.
รับผิดชอบ
ในภำพ
รวม

การดาเนินกิจกรรมและการกาหนดตัวชี้วัดการพัฒนา
หลักเกณฑ์ “สิ่งแวดล้อมดี” ของสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
ลำดับ
กิจกรรม
หลักเกณฑ์
1 สภำพแวดล้อม -มีกำรจัดกำรสิ่งแวด
ในกำรทำงำน ล้อมทำงกำยภำพ อัน
ได้แก่แสงสว่ำง เสียง
อุณหภูมิอย่ำงเหมำะสม
-ไม่มีกลิ่นเหม็น
2 กำรกำจัด
-มีที่รองรับขยะเพียงพอมี
ขยะ/ของเสีย ฝำปิด มิดชิด
3

4

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของ
หน่วยงำน

-มีกำรปรับปรุงสภำพ
แวดล้อมบริเวณหน่อย
งำนให้ดูสวยงำม ร่มรื่น
มีชีวิตชีวำ
ปรับปรุง
-ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร
อำคำรสถำนที่ สถำนที่ทำงำนให้มีสภำพ
มั่นคงแข็งแรงและดู
สวยงำม

แนวทำงกำรดำเนินกำร
-ตรวจสอบภำพหลอด
ไฟให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำน
ได้ ให้แสงสว่ำงเพียงพอ
-จัดสถำนที่ทำงำนมี
อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก
-จัดหำถังขยะมีฝำปิดไม่มี
ขยะตกค้ำงหรือล้นออก
นอกถังขยะ
-มีกำรเก็บขยะทุกอำทิตย์
-ปลูกต้นไม้ จัดสวน
สนำมหญ้ำ ฯลฯ และมี
กำรบำรุงรักษำ

ตัวชี้วัด
-พนักงำนมี
สุขภำพที่ดี

-บริเวณ
อำคำร
สำนักงำนมี
ควำมสะอำด
-สำนักงำนมี
ควำมน่ำอยู่
สวยงำม

-จัดสำรวจอำคำรสถำนที่ -จัดทำ
และบริเวณหน่วยงำนปี โครงกำรเสนอ
ละ 2 ครั้ง
งบประมำณ
-จัดทำโครงกำรเสนอขอ
งบประมำณปรับปรุงซ่อม
อำคำรถ้ำหำกซ่อมแซม
ไม่ได้

หมำยเหตุ

-5ตำมเอกสำรรำยละเอียดข้ำงต้น ท่ำนใดมีควำมคิดเห็นเชิญเสนอแนะเพิ่มเติมได้เลย
นะค่ะ
ปลัด อบต.

ใครมีควำมคิดเห็นเชิญเสนอควำมคิดเห็นได้เลยครับ ถ้ำไม่มีใครเสนออะไรผมขอมติ
ที่ประชุมด้วยครับ

ทีป่ ระชุม

มีมติเห็นชอบ

รองปลัด อบต.

ครับโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน เป็นโครงกำรที่ดี เพรำะสถำนที่ทำงำน
เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเรำ โดยคนส่วนใหญ่จะใช้เวลำอยู่ในสถำนที่ทำงำน
ผู้ปฏิบัติงำนจึงไม่ควรอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภำพ เพื่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนซึ่งกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่
ทำงำนที่ดีและเหมำะสม มีควำมปลอดภัย มีระเบียบ ถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยให้
คนทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หัวหน้ำสำนักปลัดอบต. จำกเกณฑ์กำรประเมินและกำรกำหนดตัวชี้วัดโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำ
ทำงำน ประจำปี 2561 กระผมขอควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนช่วย
ชี้แจงชี้แนะผู้ใต้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนถือปฏิบัติด้วยครับ
ที่ประชุม

รับทรำบ

ปลัด อบต.

คณะกรรมกำรท่ำนใดมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ปลัด อบต.

เมื่อคณะกรรมกำรฯ มีควำมคิดเห็นตรงกันก็ขอให้ช่วยกันทำให้โครงกำรสถำนที่
ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน มีประสิทธิภำพประสิทธิผลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่
น่ำอยู่น่ำทำงำนนะครับ

ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มี

ปลัด อบต.

เมื่อไม่มีเรื่องให้พิจำรณำหรือเสนอแนะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมกำรทุกท่ำนที่เข้ำ
ร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดกำรประชุมไว้เพียงเท่ำนี้

-6ปิดประชุมเวลำ

12.00 น.
ลงชื่อ

นันทวัน คำแสน
(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล
เลขำนุกำร

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม

จ่ำสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ประธำนกรรมกำร

ระเบียบวำระกำรประชุมกำรจัดทำโครงกำรสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
วันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ.2560 เวลำ 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
***********************
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