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ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อจัดท ำขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน  
ชีวิตประจ ำวันและกำรท ำงำนในองค์กร ซึ่งเนื้อหำประกอบไปด้วย 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสุขและ
ควำมผูกพัน 2) ด้ำนควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติกำร 3) ด้ำนกำรจัดกำรสภำพแวดล้อม และ 4) ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรหลักของส ำนัก 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรและบุคลำกรฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่ง
จำกผู้บริหำร คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร และบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย     
เสร็จสมบูรณ์  

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรและบุคลำกรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรและ
บุคลำกรในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ประหยัดพลังงำนช่วยชำติ ช่วยสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
 

คณะผู้จัดท ำ 
มีนำคม 2561 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

1.ด้ำนกำรสร้ำงสุขและผูกพันในองค์กร 

 ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความสุขและผูกพันในองค์กร 
 ชักจูงโน้มน้าวให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างสุขในการท างาน 
 เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร 

2. ด้ำนควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

 แสดงเจตจ านงสุจริตที่แน่วแน่ว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 สนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตใน

หน่วยงาน 
 ไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์/ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทาน

ใดๆ ของหน่วยงาน 
 ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 มอบหมายงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
 มอบหมายงานที่ท้าทายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือส่งเสริมให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
 อธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ให้ค าแนะน า ติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา  

ในงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรส ำนักโรคไม่ติดต่อ 

1. ด้ำนกำรสร้ำงสุขและควำมผูกพัน 

1.1 ด้ำนสุขภำพกำยดี (Happy Body) 

 รับประทานอาหารเช้าทุกวัน เช่น ขนมปัง นม น ้าเต้าหู้ ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น 

 ออกก้าลังกาย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 5 วัน ครั งละไม่ต ้ากว่า 30 นาที และเพิ มกิจกรรมทางกาย เช่น  
เดินขึ นบันได และรับแสงแดดตอนเช้า เพื อสุขภาพกายแข็งแรง เป็นต้น 

 หลีกเลี ยงการสูบบุหรี และการดื มเครื องดื มแอลกอฮอล์  

 แปรงฟันหลังอาหารทุกครั ง 

1.2 ด้ำนผ่อนคลำยดี (Happy Relax) 

 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั วโมง  

 ท้ากิจกรรมเพื อพักผ่อนหย่อนใจเพื อลดความเครียด เช่น ดูหนงั ช้อปปิ้ง เล่นเกม ปลูกต้นไม้ วาดภาพ เป็นต้น 

 ฝึกตัวเองอย่าให้เป็นคนเครียดง่าย เมื อมีเรื องเครียดให้รีบหาวิธีจัดการคลายเครียดโดยเร็ว เช่น เมื อเครียด
เรื องงานก็ให้รีบท้างานให้เสร็จ เมื อเครียดเรื องเพื อนร่วมงานให้ปรับความเข้าใจ 

 ฝึกคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดีและการฝึกสมาธิ/สติ อย่างสม ้าเสมอ 
 ยอมรับการเปลี ยนแปลง โดยมองว่าการเปลี ยนแปลงท้าให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต 

1.3 ด้ำนน  ำใจดี (Happy Heart) 

 หมั นท้าความดีและช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติทั งต่อเพื อนร่วมงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
 สละเวลาเพื อท้า/เข้าร่วมกิจกรรมที เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที หน่วยงานจัดหรือด้วยตนเอง เช่น การเข้า  

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบริจาคเงินและสิ งของตามก้าลังทรัพย์  

 ปรารถนาดีต่อคนรอบข้าง 

1.4 ด้ำนจิตวิญญำณดี (Happy Soul) 

  หมั นท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

  ปฏิบัติศาสนกิจเพื อให้จิตใจสงบ ผ่องใส 
  ยอมรับและขอโทษในความผิดที ท้าหรือมีส่วนรับผิดชอบ 
  กตัญญู ตอบแทนผู้มีพระคุณหรือช่วยเหลือท่าน 
  รู้จักยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ท้าผิดพลาด 
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1.5 ด้ำนครอบครัวดี (Happy Family) 

 หมั นสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น ร่วมท้ากิจกรรมต่าง ๆ  ออกก้าลังกาย ท้าบุญซื อ
ของท้าความสะอาดบ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น 

1.6 ด้ำนสังคมดี (Happy Society) 

 อยู่กับผู้ร่วมงาน เพื อนบ้าน ด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน  

 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม 

 ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ระมัดระวังทรัพย์สินและเครื องประดับที มีราคาแพง 

1.7 ด้ำนใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 

 หาโอกาสเรียนรู้สิ งใหม่ ๆ เพื อความรอบรู้ทั งเรื องการงานและส่วนตัว 

1.8 ด้ำนสุขภำพเงินดี (Happy Money) 

  มีความพอเพียง รู้จักประหยัด มัธยัสถ์ และอดออม  

  ระมัดระวังในการสร้างหนี ใหม่ และมีวินัยในการช้าระหนี  

  ออมเงินทุกเดือนอย่างสม ้าเสมอ เพื อเตรียมส้ารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 

1.9 ด้ำนกำรงำนดี (Happy Work Life (Happy Plus)) 

  มองว่างานทุกชิ นที ได้รับมอบหมายเป็นสิ งท้าทาย และส่งเสริมให้ได้เรียนรู้สิ งใหม่ ๆ  

  สื อสารและแลกเปลี ยนเรียนรู้การท้างานระหว่างกัน 

  ให้ความส้าคัญกับการท้างานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์เหมือนพี เหมือนน้อง 
  ให้ก้าลังใจตนเองเพื อสร้างแรงผลักดันในการท้างานอย่างมีความสุข 

  มีความสุขและภูมิใจ เมื อท้างานส้าเร็จแม้จะเป็นงานเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม 

1.10 ด้ำนควำมผูกพัน (engagement) 

  ภาคภูมิใจที ได้ท้างานในหน่วยงานที ขับเคลื อนเรื องที เป็นประเด็นส้าคัญของประเทศชาติ ไม่ว่าจะอยู่ใน
สายงานหรือต้าแหน่งงานใดก็ตาม ล้วนมีความส้าคัญต่องานทั งสิ น 

  ค้านึกอยู่เสมอว่าท่านเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรแห่งนี  ท่านเป็นส่วนหนึ งของภาพลักษณ์และช่วย
ประชาสัมพันธ์เรื องดี ๆ ขององค์กรให้ผู้อื น 

  ทุ่มเทท้างานในหน้าที ที รับผิดชอบเพื อประโยชน์ขององค์กร 

  กล้าคิดและเสนอแนะ ความคิดและวิธีการใหม่ ๆ เพื อสร้างความก้าวหน้าให้องค์กร 

  ด้าเนินชีวิตและท้างานในแต่ละวันอย่างมีเป้าหมาย 
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 2. ด้ำนควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

    2.1 ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 

 ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส้าเร็จของงาน 
 ให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที ความรับผิดชอบ มากกว่าการท้าธุระส่วนตัวในเวลา

ปฏิบัติงาน 
 มีส่วนในความรับผิดชอบเมื อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื องมาจากการปฏิบัติงานที ผิดพลาดของท่าน 

2.2 ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

 ไม่รับสิ งของ การอ้านวยความสะดวก ความบันเทิง หรือสิทธิประโยชน์อื นๆ จากผู้ที ต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ที ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

 ไม่เรียกรับเงินหรือประโยชน์จากผู้อื น  
 ไม่ใช้อ้านาจหน้าที เพื อเอื อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 ต้องไม่มีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน 
 ต้องไม่มีความเกี ยวข้องเชิงอุปถัมภ์/ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทานใดๆ ของ

หน่วยงาน   

2.3 ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

 หากพบเห็นการทุจริตเกิดขึ นในหน่วยงานให้ด้าเนินการ เช่น ร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลแก่ส่วน
งานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เพื อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั น 

 ไม่น้าวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ไปใช้ในการส่วนตัว 
 ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามกฎ/ระเบียบ และไม่มีการเอื อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม 

  2.4 ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

 ไม่กระท้าการรายงานการใช้เงินที เป็นเท็จ 
 ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามความจ้าเป็นและเกิดความคุ้มค่า สูงสุด 
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3. ด้ำนกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมขององค์กร 

3.1 ข้อก ำหนดกิจกรรม 5 ส. 

โต๊ะท ำงำน 

o  วางสิ งที ไม่เกี ยวกับงานไว้บนโต๊ะได้ไม่เกิน 3 ชิ น 
o  ไม่วางของไว้ใต้โต๊ะ ยกเว้นรองเท้า 1 คู่ (วางให้เป็นระเบียบ) 
o  จัดระเบียบของในลิ นชัก และติดสติ๊กเกอร์โดยใช้ค้าว่า “ส่วนตัว” 
o  ท้าความสะอาดอย่างสม ้าเสมอ 
o  ท้าความสะอาดทุกซอกทุกมุมปีละ 1 ครั ง 
o  ซ่อมแซมเมื อมีการช้ารุด 
o  มีป้ายชื อ-นามสกุลและต้าแหน่ง 

เก้ำอ้ี 

o เลื อนเก็บใต้โต๊ะเมื อเลิกใช้งาน 
o ไม่พาดเสื อหรือผ้าคลุมไว้ที พนักเก้าอี  
o ท้าความสะอาดอย่างสม ้าเสมอเป็นประจ้าทุกวัน 
o ซ่อมแซมเมื อมีการช้ารุด 
o มีเบาะรองนั งกับพนักพิงรวมกันไม่เกิน 2 ชิ น 

อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ส ำนักงำน ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสำร คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ 

o สภาพอุปกรณ์/เครื องมือ/เครื องใช้ส้านักงานไม่ช้ารุดพร้อมใช้งาน 
o ไม่วางสิ งของบนเครื องมืออุปกรณ์/เครื องใช้ส้านักงาน 
o จัดวางอุปกรณ์/เครื องมือ/เครื องใช้ส่วนกลางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและติดป้ายชื อผู้รับผิดชอบ 
o ท้าความสะอาดอุปกรณ์/เครื องมือ/เครื องใช้ส่วนกลางอาทิตย์ละ 1 ครั ง 
o ติดตั งสายอย่างเป็นระเบียบ 

ตู้เอกสำร 

o คัดแยกและตรวจสอบเอกสารทุก 6 เดือน 
o จัดวางสิ งของในและหรือบนตู้เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
o ติดป้ายสันแฟ้ม เพื อสะดวกแก่การค้นหาโดยจัดท้าป้ายสันแฟ้มเป็นสีเดียวกัน และติดสารบรรณแฟ้มไว้หน้าตู้ 
o ท้าความสะอาดตู้เก็บเอกสารส่วนตัว อาทิตย์ละ 1 ครั ง 
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Whiteboard (กระดำนไวท์บอร์ด) 

o ตรวจสอบว่ามีปากเขียนไวท์บอร์ดพร้อมใช้งาน 
o ท้าความสะอาดแปรงลบกระดานอย่างสม ้าเสมอ 
o ท้าความสะอาดกระดานไวท์บอร์ดหลังใช้งานทุกครั ง 

ห้องประชุม 

o จัดวางสิ งของห้องประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
o จัดโต๊ะ เก้าอี ให้เข้าที เดิม หลังการใช้งาน 
o ปิดเครื องปรับอากาศ ไฟฟ้า เครื องเสียง หลังการประชุมทุกครั ง 
o จัดและท้าความสะอาดอย่างสม ้าเสมอ 

ที่รับรองแขก/มุมรับรองแขก 

o หลังการใช้ให้เก็บแก้วน ้าทันที 
o ท้าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี  โซฟา และพื นทุกวัน 
o จัดโต๊ะ เก้าอี  หลังการใช้งานทุกครั ง 

ทำงเดิน 

o ไม่วางสิ งของขวางทางเดิน 

บอร์ด (board) 

o น้าประกาศเก่าๆ ออกจากบอร์ด 
o ติดข้อมูลข่าวสารที ทันสมัยอยู่เสมอ 
o ติดประกาศอย่างมีระเบียบ 
o บอร์ดควรตั งไว้ในที ที เหมาะสม 

ถังขยะ 

o คัดแยกขยะก่อนทิ งทุกครั ง 
o ก่อนทิ งขยะเปียกหรือเศษอาหารให้ใส่ถุงมัดปากก่อนทิ งทุกครั ง 
o จัดวางถังขยะภายในห้องท้างานให้เป็นระเบียบ ไม่เกะกะขวางทาง 
o มอบหมายให้บุคลากรภายในกลุ่ม ตรวจสอบการเก็บขยะของแม่บ้านพร้อมลงชื อในใบตรวจสอบทุกครั ง 
o หลังเวลา 15.45 น. แล้วให้น้าขยะไปทิ งที ถังขยะกลาง 
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ห้องเก็บของ 
o ก้าหนดพื นที จัดเก็บเอกสารของแต่ละกลุ่มพร้อมติดป้ายให้ชัดเจน 
o ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มบริหารทั วไปและกลุ่มเจ้าของเอกสาร 
o ด้าเนินการจัด/คัดแยก อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

ห้องท ำงำน 

o ให้เปิดหน้าต่างภายในห้องท้างานเพื อระบายอากาศและกลิ นต่าง ๆ ก่อนเปิดเครื องปรับอากาศ อย่างน้อย
เป็นเวลา 30 นาที 

o ตรวจสอบสภาพของหน้าต่าง ประตู ให้อยู่ในสภาพที ดีและสะอาด 
o ไม่แขวนวัสดุต่าง ๆ ตามเสา ผนังของห้อง เว้นแต่เป็นอุปกรณ์ที ใช้เพื อเฝ้าระวัง ตรวจตราหรือใช้เพื อการ

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในบริเวณนั นและวัสดุอื น ๆ ที จ้าเป็น เช่น นาฬิกา ปฏิทิน 
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3.2 ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกระดำษ : มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน 

3.2.1 ทั่วไป 

 ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กทุกครั ง เมื อเลิกใช้งานเครื องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
 เลือกใช้เครื องใช้ไฟฟ้าที ได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 5 และ/หรือ ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และข้อก้าหนดของการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย 
 ไม่น้าเครื องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในสถานที ท้างาน 
 ไม่ติดตั งและใช้เครื องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที เป็นแหล่งก้าเนิดความร้อนภายในห้องที มีเครื องปรับอากาศ เช่น 

ตู้เย็น กาต้มน ้า เตาไมโครเวฟ เครื องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

3.2.2 ไฟฟ้ำส่องสว่ำง 

 เปิด – ปิดเป็นเวลา โดยเริ มเปิดเวลา 08.30 น. และปดิเวลา 16.30 น. หรือเปิดเฉพาะดวงที มีความจ้าเป็น 
 ปิดไฟฟ้าส่องสว่างในเวลาพักกลางวัน (12.00 – 13.00 น.) เวลากลางคืน เปิดเฉพาะดวงที มีความจ้าเป็น 
 ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก โดยการเปิดม่าน มู่ลี  บริเวณหน้าต่าง เพื อประหยัดไฟฟ้าจากหลอดไฟ 

3.2.3 เครื่องอ ำนวยควำมสะดวก 

กระติกน้ ำร้อน                                                                                      

 ก้าหนดเปิดใช้กระติกน ้าร้อนให้เป็นเวลา ช่วงเวลา 08.00 – 09.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 14.00 – 15.00 น.  

    ตู้เย็น 

 ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จ้าเป็น เพราะค่าไฟฟ้าจะเพิ มตามจ้านวนครั งของการเปิดตู้เย็น 
 ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก และทุกเย็นวันศุกร์ให้น้าสิ งของออกจากตู้เย็น 
 ละลายน ้าแข็ง อย่าให้น ้าแข็งเกาะในช่องแช่แข็งมากเกินไป เพราะจะท้าให้สิ นเปลืองพลังงาน 
 ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็น โดยเสียบกระดาษระหว่างขอบยางแล้วปิดประตู ถ้าสามารถเลื อนกระดาษ       

ขึ น – ลงได้ แสดงว่าขอบยางประตูเสื อม ควรเปลี ยนใหม่ เพราะคอมเพรสเซอร์ท้างานหนักท้าให้สิ นเปลือง
พลังงาน 

 เตำไมโครเวฟ 

 ท้าความสะอาดภายในเครื องทุกครั งหลังใช้ เพราะเศษอาหารที ติดตามผนังจะลดประสิทธิภาพของเตา     
ท้าให้สิ นเปลืองพลังงาน และเป็นอันตรายท้าให้เกิดประกายไฟ 

 ตั งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณอาหาร 
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3.2.4 อุปกรณ์ส ำนักงำน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ปิดจอภาพในเวลาพักเที ยง หรือไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 
 ตั งโปรแกรม ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 

เครื่องถ่ำยเอกสำร 

 กดปุ่มพัก (Standby mode) เมื อใช้งานเสร็จ และหากเครื องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื องอัตโนมัติ (Auto 
power off) ควรตั งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั งนี เครื องถ่ายเอกสารจะต้องใช้
เวลาในการอุ่นเครื อง 1 – 2 นาที ก่อนจะเข้าสู่สภาวะท้างานปกติอีกครั ง ซึ งหากมีการตั งหน่วงเวลาสั นไป
เมื อมีการใช้เครื องอีก จะต้องเสียเวลาอุ่นเครื องบ่อย  

 ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที จ้าเป็น 
 หากเครื องถ่ายเอกสารมากกว่า 1 เครื อง ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาการเปิดใช้งานเพียงเครื องเดียวหรือเท่าที 

จ้าเป็นต่อการใช้งาน 

3.3.5 เครื่องปรับอำกำศ 

 ตั งอุณหภูมิเครื องปรับอากาศให้เหมาะสมที  26 องศาเซลเซียส บริเวณพื นที ท้างานทั วไปและ 
พื นที ส่วนกลาง โดยเปิดล่วงหน้าก่อนการใช้งานไม่เกิน 15 นาที 

 ก้าหนดการเปิดเครื องปรับอากาศในเวลา 09.00 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. 
 ก้าหนดการปิดเครื องปรับอากาศในเวลา 11.00 – 13.00  น. และ 15.30 น. เป็นต้นไป 
 งดการเปิดเครื องปรับอากาศในวันหยุดราชการ และท้างานนอกเวลาท้าการ 
 บ้ารุงรักษา ท้าความสะอาดเครื องปรับอากาศอย่างสม ้าเสมอตามระยะเวลา 
 ลดภาระการท้างานของเครื องปรับอากาศ ย้ายสัมภาระสิ งของที ไม่จ้าเป็นออกจากห้องที มี

เครื องปรับอากาศ และเปิดประตูห้องที มีเครื องปรับอากาศเท่าที จ้าเป็น 
 งดใช้พัดลมระบายอากาศขณะที เปิดใช้เครื องปรับอากาศ 

3.2.6  กำรประหยัดพลังงำนน  ำ 

  ส้ารวจพื นที รับผิดชอบว่ามีสุขภัณฑ์ ระบบประปา ช้ารุดหรือเสื อมสภาพ 
  เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน ้า หรือชนิดที มีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อกประหยัดน ้า ชักโครกประหยัดน ้า 
  ไม่ปล่อยให้น ้าไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน เพราะจะสูญเสียน ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ 
  การล้างจาน ชาม ควรใช้กระดาษช้าระเช็ดความสกปรกออกก่อน และไม่ควรเปิดน ้าไหลตลอดเวลาที ล้าง 
  เมื อล้างรถราชการต้องไม่เปิดน ้าไหลตลอดเวลาในขณะที ล้างรถ และใช้น ้าอย่างประหยัด 
  การล้างรถก้าหนดให้ล้างได้เฉพาะรถราชการเท่านั น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที น้ารถ

ส่วนตัวเข้ามาล้างโดยใช้น ้าของส่วนราชการ 
  ติดตามปริมาณการใช้น ้าอย่างต่อเนื องในแต่ละเดือน 
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3.2.7 กำรประหยัดน  ำมันเชื อเพลิง 

 ควรปรับวิธีการขับขี รถยนต์ให้ถูกต้อง และไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที กฎหมายก้าหนด 
 ไม่ติดเครื องยนต์ขณะจอดรถคอยเจ้าหน้าที  และต้องดับเครื องยนต์ทุกครั งเมื อจอดรถเป็นเวลานาน 
 ก้าหนดการจัดส่งเอกสารโดยการใช้รถยนต์ของทางราชการ วันละ 2 ครั ง ช่วงเช้า เวลา 10.00 น.              

และช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. 
 การใช้รถไปราชการให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน Carpool 
 เลือกใช้น ้ามันเชื อเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดเครื องยนต์ เพื อให้เกิดการเผาไหม้ที สะอาด ท้าให้เครื องยนต์

ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน 
 ตรวจสอบยางรถยนต์ให้มีความดันที เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป 
 บ้ารุงรักษาตรวจซ่อมเครื องยนต์ เปลี ยนน ้ามันเครื อง ไส้กรอง เป็นต้น อย่างสม ้าเสมอ เพื อให้การเผาไหม้

เครื องยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการปล่อยมลพิษ และไม่สิ นเปลืองน ้ามัน 
 ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื องยนต์ และไม่เลี ยงครัตซ์ในขณะขับ และให้เปิด

เครื องปรับอากาศตามความจ้าเป็น และปิดเครื องปรับอากาศก่อนถึงที หมาย 2 – 3 นาที 
 ติดตามปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงอย่างต่อเนื องในแต่ละเดือน  

 3.3 ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกระดำษ : มำตรกำรอนุรักษ์กระดำษ 

การใช้กระดาษ 

 ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์เอกสารทุกครั ง 
 ใช้กระดาษ reuse (A4) เฉพาะการสื อสารภายในส้านักโรคไม่ติดต่อ ในกรณีที ต้องเก็บเอกสารไว้เป็น

หลักฐาน เช่น ค้าสั ง หนังสือเวียน เอกสารแนบ เป็นต้น                  
 ใช้กระดาษขนาด A5 (A4 พับครึ ง) เฉพาะการสื อสารภายในส้านักโรคไม่ติดต่อ ในกรณีที สามารถใช้ได้ เช่น 

ใบน้าส่งโทรสาร ใบลาออกนอกพื นที ก่อนเวลาราชการ ใบสั งจ่ายน ้ามันรถยนต์ราชการ และบันทึกข้อความ 
เป็นต้น 

 ใช้อีเมล์ หรือ line ในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ แทนการส่งเอกสารเป็นกระดาษ 
 ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค  ส้าหรับการแจ้งเวียนหนังสือจากกลุ่ม/ศูนย์ไปสู่กลุ่มงาน  

ไปสู่บุคคล  โดยจะพิมพ์เอกสารเท่าที จ้าเป็น 
 สร้างไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ ( โดยอาจใช้ Google Doc./Hotmail doc เป็นต้น) แทนการใช้เอกสารที 

เป็นกระดาษ แล้ว share link หรือ QR code ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทาง Line group บุคลากรส้านักโรคไม่
ติดต่อ เช่น เอกสารประกอบการประชุม/อบรม แบบประเมิน  แบบสอบถาม เป็นต้น ทั งนี ควรใช้เอกสาร
แจกในที ประชุมเฉพาะเท่าที จ้าเป็น ได้แก่ การประชุม workshop ที จ้าเป็นต้องเขียนหรือจดบันทึกใน
เอกสาร 

 จัดท้าแผนการซื อกระดาษเป็นรายปี  
 เบิกจ่ายกระดาษจากงานพัสดุเพื อรวบรวมวิเคราะห์การใช้กระดาษของแต่ละกลุ่ม เป็นรายไตรมาส  
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4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรหลักของส ำนัก 

การปรับทัศนคตเิกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนงาน 

 ยอมรับว่ากระบวนการของการท้างานต้องปรับปรุงเพื อพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ น 
 อย่าพอใจกับกระบวนการปฏิบัติงานที ตนเองท้า ให้พอใจต่อเมื อได้ค้าชมจากผู้อื น 
 อย่ามองว่าเป็นภาระที เพิ มขึ น ให้มองเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 การบันทึก การวัด การประเมิน จะช่วยให้ได้ผลงานที มีคุณภาพ 
 ยอมรับข้อเสนอแนะ การติเพื อก่อ หรือให้ค้าแนะน้าจากผู้รับบริการ หรือผู้เกี ยวข้อง 
 เปิดใจ ไม่หยุดพัฒนา 
 แลกเปลี ยน/ถ่ายทอดเทคนิค ทักษะในการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน โดยเขียนถ่ายทอดหรือจัดท้า

แนวทาง/แนวปฏิบัติให้บุคลากรในส้านักน้าไปใช้ประโยชน์เมื อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือคณะท างาน 

คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักโรคไม่ติดต่อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 5 
การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย 

1. นายชูฤทธิ์  เต็งไตรสรณ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ                          ประธานคณะท างาน 
2. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ     รองประธานคณะท างาน 
3. นางนิตยา   พันธุเวทย์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 
4. นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       คณะท างาน 
5. นางสาวเพียงใจ  ทองวรรณดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน       คณะท างาน 
6. นายพานนท์  ศรีสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       คณะท างาน 
7. นางสาวกัลยา  โพธิ์จันทร์     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       คณะท างาน 
8. นางสาวจีรพรรณ์  จันทร์วิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            คณะท างาน 
9. นางสาวสุภาพร  พรมจีน       นักวิชาการสาธารณสุข        คณะท างาน 
10. นางสาวศยามล  เครือทราย นักวิชาการสาธารณสุข        คณะท างาน 
11. นางสาวรักนิรันดร์   เครือประเสรฐิ นักวิชาการสาธารณสุข        คณะท างาน 
12. นางจริยา  ส่งเสียง  นักทรัพยากรบุคคล        คณะท างานและเลขานุการ 
13. นายชิต  หัสชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            คณะท างานและ 

                                          ผูช้่วยเลขานุการ 
     14. นางสาวนรัฐภรณ์  ทองหา           เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            คณะท างานและ 
                                          ผูช้่วยเลขานุการ  
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คณะท างานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อ 

1. นางนิตยา  พันธุเวทย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ     ประธาน 
2. นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    คณะท างาน 
3. นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    คณะท างาน 
4. นางสาวกมลทิพย ์ ช่วยเยียวยา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    คณะท างาน 
5. นางนภัสวรรณ มาตลอย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    คณะท างาน 
6. นางสาวนรัฐภรณ์ ทองหา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    คณะท างาน 
7. นางสาวอามีนะห์ เจะปอ  นักวิชาการสาธารณสุข     คณะท างาน 
8. นางสาวลวิตรา ก๋าวี  นักวิชาการสาธารณสุข     คณะท างาน 
9. นางสาวพรรษา สวนพุฒ  นักวิชาการสาธารณสุข     คณะท างาน 
10. นางสาวสุรัสวดี รุนจ ารัส  นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 
11. นางสาวสุธาศินี ดอกรัก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน 
12. นางพชรพร  วีระพงศ ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์    คณะท างาน 
13. นางมณีวรรณ ขุมทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ      คณะท างาน 
14. นายวัชรศักดิ์  อดุลยวัฒน์ พนักงานพิมพ์ 3      คณะท างาน 
15. นางสาวจริยา บัวอยู่  นักทรัพยากรบุคคล          เลขานุการ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพบรรยากาศการประชุม 

ประชุมคณะท างาน PMQA หมวด 5 ครั้งที่ 1 : 28 พฤศจิกายน 2560 
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ประชุมคณะท างาน ประชุมคณะท างาน PMQA หมวด 5 ครั้งที่ 2 : 21 ธันวาคม 2560 

 

 


