
ความส าเรจ็ของโครงการ/
กิจกรรม

ผลผลติเปน็รปูธรรม
1 การทบทวน/ปรบัปรงุระเบยีบ 

ข้อบงัคับ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการที่เก่ียวข้อง
กับการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล

จ ำนวนขอ้บังคับ/
ระเบียบ/ประกำศ
จ ำนวน 11 ฉบับ

งำนบริหำร
ทรัพยำกร

บุคคล/งำนกฎหมำย
9 สัปดำห์

ระเบียบ ขอ้บังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำร

บริหำร
ทรัพยำกรบุคคล อนุมัติและ

ประกำศใช้

1.1

ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำร
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน วำ่ด้วย
กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 2560 
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
 ๒๕๖๓

ประกำศ ณ วันที ่2 
มีนำคม 2563

1.2

ระเบียบคณะกรรมกำรสถำบันส่งเสริม
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของเจำ้หน้ำทีแ่ละลูกจำ้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกำศ ณ วันที ่3 
มีนำคม 2562

1.3

ประกำศสถำบันส่งเสริมควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(องค์กำรมหำชน) เร่ือง หลักเกณฑ์
และวธิกีำรเล่ือนเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่
ของสถำบัน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกำศ ณ วันที ่28 
เมษำยน 2563

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

แผนปฏบิัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ฉบับปรับปรุง 2)

ล าดบั

กิจกรรม

ตวัชีว้ัด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ (แผน) ผลการด าเนินงาน พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.



ความส าเรจ็ของโครงการ/
กิจกรรม

ผลผลติเปน็รปูธรรม
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.ล าดบั

กิจกรรม

ตวัชีว้ัด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ (แผน) ผลการด าเนินงาน พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.

1.4

ข้อบังคับคณะกรรมกำรสถำบัน
ส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
 และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
วำ่ด้วย กำรบริหำรงำนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖3 (ฉบับรวบรวมปรับปรุง)

ภำยในเดือน มิถุนำยน
 ๒๕๖๓
คณะอนุกรรมกำร
กฎหมำย เห็นชอบแล้ว

1.5

ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำร
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน วำ่ด้วยสวสัดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์อื่นของเจ้ำหน้ำที่และ
ลูกจ้ำง พ.ศ. 256๓

ภำยในเดือน 
กรกฎำคม๒๕๖๓
อยู่ระหวำ่งยกร่ำง
เพื่อพจิำรณำปรับปรุง
แกไ้ขเพิ่มเติมในชั้น
คณะอนุกรรมกำร
กฎหมำย

1.6

ข้อบังคับคณะกรรมกำรสถำบัน
ส่งเสริมควำมปลอดภัยอำชีว อนำมัย
 และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
วำ่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิกีำรและกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัย พ.ศ. ....

ภำยในเดือน 
มิถุนำยน๒๕๖๓
อยู่ระหวำ่งยกร่ำง
เพื่อพจิำรณำปรับปรุง
แกไ้ขเพิ่มเติมในชั้น
คณะอนุกรรมกำร
กฎหมำย



ความส าเรจ็ของโครงการ/
กิจกรรม

ผลผลติเปน็รปูธรรม
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.ล าดบั

กิจกรรม

ตวัชีว้ัด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ (แผน) ผลการด าเนินงาน พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.

1.7

ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำร
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน วำ่ด้วยประมวลจริยธรรมของ
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีว
 อนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๖๓

ภำยในเดือน 
กรกฎำคม๒๕๖๓
อยู่ระหวำ่งปรับปรุงให้
สอดคล้องตำม พรบ.
มำตรฐำนทำง
จริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
 หมวด ๑ มำตรฐำน
จริยธรรมและ
ประมวลจริยธรรม 
มำตรำ ๕

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง 
อัตราก าลัง ค่าตอบแทน และ
สวสัดิการ ของสถาบนั

               ๑ เร่ือง

2.1
วิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำน 
อตัรำก ำลัง  ใบพรรณำลักษณะงำน (JDs)

2.2
โครงสร้ำงเงินเดือนและสวัสดิกำร  กำร
ก ำหนดตัวชี้วัด KPI กำรก ำหนด 
Competency

2.3

แนวทำงขั้นตอนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและกำรให้รำงวัลตอบแทน
ประเภทต่ำงๆ  กรอบเส้นทำง
ควำมกำ้วหน้ำในอำชีพ   แนวทำงกำร
วำงแผนพฒันำบุคลำกร กำรบริหำร
และกำรสรรหำ

2.4 ทีป่รึกษำส่งมอบงำนฉบับสมบูรณ์
3 แผนอัตราก าลัง ป ี2563 กรอบอตัรำทีไ่ด้รับ

อนุมัติ 42 อตัรำ
3.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร 1 

อตัรำ
เร่ิมปฏิบัติงำน 
22 ม.ค.63

3.2 รองผู้อ ำนวยกำร (บริหำร) 1 อตัรำ เร่ิมปฏิบัติงำน 
3 ก.พ.63

2,000,000

- รำยงำนผลให้คณะอนุฯบุคคล
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนกอ่น

กำรส่งมอบงำนรำยงวด
- ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำร สสปท. เพือ่

น ำไปใช้ประโยชน์

งำนบริหำร
ทรัพยำกร

บุคคล

ผู้รับจำ้ง บริษัท ศูนย์
กฏหมำยธุรกจิอนิเตอร์

เนชั่นแนล จ ำกดั
1.ส่งมอบงำนงวด 1 
วันที ่15 เม.ย. 63

2.ส่งมอบงำนงวดที ่2
วันที ่15 มิ.ย.63

3.ส่งมอบงำนงวดที ่3 
วันที ่13 ส.ค.63

4.ส่งมอบงำนงวดที ่4 
วันที ่14 ก.ย.63

งบประมำณ 
1,640,000



ความส าเรจ็ของโครงการ/
กิจกรรม

ผลผลติเปน็รปูธรรม
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.ล าดบั

กิจกรรม

ตวัชีว้ัด ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ (แผน) ผลการด าเนินงาน พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.เม.ย.

3.3 นักวิจยัช ำนำญกำร 1 อตัรำ เร่ิมปฏิบัติงำน 
17 ก.พ.63

3.4 นักควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
ช ำนำญกำร 2 อตัรำ /

เร่ิมปฏิบัติงำน
 1 และ 16 มี.ค.63

3.5 นักวิจยัปฏิบัติกำร  1 อตัรำ เร่ิมปฏิบัติงำน
 16 พ.ค.63

4 โครงการสัมมนาบคุลากร ประจ าป ี
2563 3 สัปดำห์

4.1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม 4 วัน
4.2 ประสำนเชิญคณะกรรมกำรบริหำร 

สสปท. 
เจำ้หน้ำที ่และลูกจำ้ง สสปท.

1 สัปดำห์

4.3 ด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม 3 วัน
4.4 ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม 1 สัปดำห์
5 การฝึกอบรม/สัมมนา รายบคุคล 

(อบรมภายนอก)
จ ำนวนเจำ้หน้ำที ่
สสปท. ทีไ่ด้กำร
พฒันำ

ผู้รับกำรอบรม - กำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรม 70,000 - อบรมเกี่ยวกบังำน
พสัดุ  2 หลักสูตร 3 คน
- อบรมงำนบุคคลฯ 1 
หลักสูตร 1 คน

๖
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย/งานในความ
รับผิดชอบ

 ๕ เร่ือง

๖.๑ ประกำศกำรบันทึกเวลำกำรปฏิบัติงำน
และเวลำเขำ้ออก และ แบบฟอร์มกำร
ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่

ประกำศแนวทำง
กำรปฏิบัติและใช้
แบบฟอร์ม

อนุมัติใช้เรียบร้อย

๖.๒ กำรจดัท ำเอกสำรประกอบกำร
ปฐมนิเทศ เจำ้หน้ำทีใ่หม่

จดักำรปฐมนิเทศ 
โดยแจกเอกสำร อนุมัติใช้เรียบร้อย

๖.๓ แบบฟอร์มขออนมุติฝึกอบรมและ
รำยงำนผลกำรฝึกอบรม

กำรใช้แบบฟอร์ม
อนุมัติใช้เรียบร้อย

๖.๔ แบบสัมภำษณ์ exit interview จดัให้มีกำรสัม
ภำรณ์และรวบรวม
ขอ้มูล

อนุมัติใช้เรียบร้อย

๖.๕ แบบฟอร์มกำรส่งมอบงำน กรณี
โยกยำ้ย/ลำออก

กำรใช้แบบฟอร์ม
อนุมัติใช้เรียบร้อย

2,470,000          

-

งำนบริหำร
ทรัพยำกร

บุคคล

งำนบริหำร
ทรัพยำกร

บุคคล

งำนส ำเร็จตำมก ำหนดเวลำ

รวมงบประมาณ

- ร้อยละควำมพงึ
พอใจของ

เจำ้หน้ำทีผู้่เขำ้ร่วม
โครงกำร

- จ ำนวนเจำ้หน้ำที่
เขำ้ร่วมกจิกรรม

- ร้อยละ ๘๐ ของเจำ้หน้ำทีม่ี
ควำมพงึพอใจในกจิกรรม

เสริมสร้ำงควำมสุขและควำมผูกพนั
- เจำ้หน้ำทีเ่ขำ้ร่วมกจิกรรม ครบ

ทุกท่ำน 400,000

จดักจิกรรมอบรม วันที่
 17-19 ก.ย. 63 

งบประมำณ 
391,824.00 บำท


