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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตราที่ 

๕๒ ก าหนดให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศให้บรรลุผลแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี โดยได้ตราพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีอ านาจหน้าที่  (๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  (๓) ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของภาครัฐและเอกชน  (๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร
และด้านวิชาการ  (๕) พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  (๖) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานตามความต้องการและความจ าเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรีย นรู้
ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ดังนั้นเพ่ือให้ภารกิจของสถาบันฯ ตามอ านาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ส าหรับเป็นทิศทางการบริหารจัดการและเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน โดยด าเนินการจัดท าอย่างมีระเบียบวิธีการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ข้อก าหนดของแผน
ยุทธ์ศาสตร์อยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลได้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบด้านและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   ตลอดจนตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงแรงงาน  รวมทั้งสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัด  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ที่มีความชัดเจนเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งก าหนดปัจจัยความส าเร็จ   
แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  ดังนั้นจึงหวังว่าจะเป็นแผนแม่บทที่
สามารถน าไปใช้ขับเคลื่อนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ท าให้อัตราการประสบอันตรายในการท างานลดลง แรงงานความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง อันส่งผลดีต่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ค าน า 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เห็นชอบให้คณะกรรมการองค์การมหาชนก ากับ

ดูแล การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชน ตามกรอบแนวทางที่ก าหนด  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ  
๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธะกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ม ี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนชาติ  รวมทั้งนโยบายชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ด าเนินการจัดท าอย่างมีระเบียบวิธีการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
โดยก าหนดทิศทางของแผนบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมรอบด้านอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้  โดยได้รับ
ค าปรึกษาแนะน าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการบริหาร สสปท. ตลอดจนได้รับ 
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน 
ท าให้การจัดท าแผนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สสปท. ในคราว 
การประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ในช่วงระยะ ๕ ปี ต่อไปนี้ สสปท. จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิผลตามเป้าประสงค์ 
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะได้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาความปลอดภัยในการท างานของประเทศให้ก้าวหน้าสืบไป 
 
 
 

 คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
 ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

 และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มกราคม   ๒๕๖๐ 
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร   ก 
ค าน า   ข 
สารบัญ   ค 
บทที่ ๑ : บทน า   ๑ 

๑. หลักการและเหตุผลของแผนยุทธศาสตร์   ๑ 
๒. วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์   ๒ 
๓. ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์   ๒ 
๔. กรอบแนวทางการด าเนินการของแผนยุทธศาสตร์   ๒ 
๕. วิธีการและขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   ๓ 

บทที่ ๒ : ข้อมูลทั่วไปและความจ าเป็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   ๕ 
๑. ความเป็นมาของ สสปท.   ๕ 
๒. อ านาจหน้าที่ของ สสปท. และการควบคุมดูแล   ๖ 
๓. เหตุผลของการจัดตั้ง สสปท.   ๗ 
๔. ประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับจากการจัดตั้ง สสปท.   ๘ 
๕. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดตั้ง สสปท.   ๙ 
๖. ผลการศึกษาองค์กรส่งเสริมความปลอดภัยในต่างประเทศ   ๑๐ 
๗. ผลการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ๑๑ 

บทที่ ๓ : สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   ๑๕ 
๑. ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์กับนโยบายและแผนแห่งชาติ   ๑๕ 
๒. สถานการณ์ด้านแรงงาน     ๓๒ 
๓. ปัจจัยแวดล้อมระหว่างประเทศ  ๓๔ 
๔. การวิเคราะห์ศักภาพ เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันขององค์กร   ๓๕ 

บทที่ ๔ : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔   ๓๙ 

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)   ๓๙ 
๒. พันธกิจ (Mission)   ๔๐ 
๓. เป้าประสงค์หลัก (Main Goals)   ๔๐ 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ง 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง หน้า 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)   ๔๑ 
๕. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (KPI and Target)   ๔๖ 

บทที่ ๕ : การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล   ๕๔ 
๑. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   ๕๔ 
๒. การติดตามประเมินผล   ๕๖ 

ภาคผนวก   ๕๗ 
ภาคผนวก ก โครงสร้างอัตราก าลัง สสปท.   ๕๘ 
ภาคผนวก ข คณะกรรมการบริหาร สสปท.   ๖๐ 
ภาคผนวก ค แผนภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก Balanced  
Scorecard   ๖๒ 
ภาคผนวก ง แผนงานและกรอบงบประมาณรายจ่าย   ๖๔ 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑ 
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บทท่ี ๑ : บทน า 
 

๑. หลักการและเหตุผลของแผนยทุธศาสตร์ 

การคุ้มครอง “ประชากร” ให้มี “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญในระดับนโยบายของภาครัฐ เนื่องจากเป็นการป้องกัน หรือท าให้ “ประชากร” ปลอดจาก
เหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องจากการท างาน ดังนั้น 
การด าเนินการพัฒนาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จึงต้องได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรา ๕๒ 
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้มี 
“สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้จัด
ตั้งขึ้นเป็น “องค์การมหาชน” ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปัจจุบันได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แนวนโยบายแห่งรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาประเทศและ
แนวนโยบายชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้คณะกรรมการต้องก ากับให้
องค์การมหาชนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และโครงการเพ่ือผลักดันการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร 

ดังนั้นจึงได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการจัดตั้ง สสปท. รวมทั้งได้ให้ความส าคัญกับการน าเทคนิค และ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้โดยด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เริ่มตั้งแต่จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี และ
นโยบายรัฐบาลอันประกอบด้วยระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” และแผนแม่บท
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
“โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand)” การรองรับประชาคมอาเซียนใน  



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒ 
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ปี ๒๕๕๘ การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ภายใต้บริบทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะ
การขยายตัวของกลุ่มแรงงาน ตลอดจนการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของ สสปท. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาด าเนินการจัดท าแผน ด้วยจากนั้นจึงได้น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ผลผลิตตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน / โครงการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ และน ามาประชา
พิจารณ์โดยผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สสปท. เมื่อให้ความเห็นชอบแล้ว 
จะได้ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จผลเป็นรูปธรรม โดยระดมก าลังจากทุกภาคส่วน และติดตามประเมิน
แผนในทุกขั้นตอน เพ่ือปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชน ท าให้การบริหาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศพัฒนาเดินหน้าสู่สากล  ส่งผลดี
ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ความมั่นคงทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร ์

๒.๑ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

๒.๒ เพ่ือก าหนดกรอบ และวางทิศทางการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  สสปท. ให้ความ
สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
รัฐบาล และกระทรวงแรงงาน 

๒.๓ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการก าหนดทิศทางการส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๓. ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์ สสปท. มีกรอบระยะเวลา ๕ ปี โดยก าหนดเริ่มตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสิ้นสุด
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. กรอบแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์ สสปท. เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน สสปท. เพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่องค์กรได้วางแผนก าหนดไว้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทั้งภายใน และภายนอกเพ่ือให้พร้อมรับทั้งวิกฤต โอกาส และความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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๕. วิธีการและขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการอย่างมีระเบียบวิธีการตามหลักวิชาการ โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นพ้ืนฐาน และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพ่ือประเมินสภาพปัญหาและความต้องการ 
ส าหรับน ามาก าหนดเป็นกรอบและทิศทางแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยจัดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๕.๑ ขั้นเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
๕.๑.๑ ศึกษาแนวปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์การมหาชน ตามที่ ก.พ.ร. เสนอและ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ น ามาจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเสนอขออนุมัติด าเนินการ 

๕.๑.๒ มอบหมายคณะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินโครงการร่วมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์จากภายนอก  ก าหนดตารางการท างานเพ่ือให้ได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์โครงการภายใน
ไตรมาส ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕.๑.๓ ประชุมคณะเจ้าหน้าที่ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจการด าเนินโครงการ  จัดแบ่ งงาน  
เตรียมพร้อมด้านงบประมาณ การประสานงาน และการก ากับติดตามงาน 

๕.๒ ขั้นปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
๕.๒.๑ รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางพัฒนาการส่งเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศ ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 
พันธกรณีระหว่างประเทศ แนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ ระดับหน่วยงาน มติคณะรัฐมนตรี 
และงานศึกษา วิจัย 

๕.๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน โดยได้รับ 
ความร่วมมือจาก ดร. พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นผู้น าการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ทบทวน อ านาจหน้าที่ของ สสปท. และวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) น ามาก าหนดจุดยืนการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร์  (Strategic Positioning)  

๒) วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร โดยการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงาน สสปท. ด้วยเทคนิค SWOT  Analysis  เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงใน ๔ ประเด็น  คือ จุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์กร ในด้านปัจจัยการบริหาร ได้แก่  บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และการจัดการ ตามกรอบของ ๗s 
Mckinsey  รวมทั้ง โอกาสและอุปสรรคจากภายนอกในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๓) ประเมินศักยภาพองค์กรแล้วน ามาก าหนดทิศทางการพัฒนาด้วยเครื่องมือ  TOWS 
MATRIX  ประกอบด้วยกลยุทธ์  จุดแข็ง - โอกาส   จุดแข็ง - อุปสรรค  จุดอ่อน - โอกาส  และจุดอ่อน - อุปสรรค  
โดยน าตรรกะห่วงโซ่ ๔ มุมมอง (BSC) ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ / 
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

พัฒนา มาประยุกต์ใช้กับภารกิจของ สสปท.  โดยสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลเชื่อมโยงกันอย่างสมดุลกันใน 
๔ มิติ  คือ  มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และด้านการ
พัฒนาองค์กร 

๔) ก าหนดทิศทางการพัฒนาเป็นต้นร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และกรอบแผนงาน / โครงการ  รวมทั้งการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ระบุปัจจัยความส าเร็จ การติดตามและประเมินผล และได้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหาร สสปท. เพ่ือทราบกรอบแนวคิดต้นร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙  เมื่อวันที ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

๕.๒.๓ ประชุมหารือเกี่ยวกับต้นร่างแผนยุทธศาสตร์กับผู้บริหาร รวมทั้งจัดกิจกรรมและเปิด
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวบรวมข้อมูลทั้งหมดน ามาปรับปรุง แก้ไขแล้วจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์ โดยได้น านโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาประกอบการทบทวน 

๕.๒.๔ จัดท ารายงานผลส าเร็จการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหาร สสปท. ตรวจสอบ
และรายงานกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์แก่คณะกรรมการบริหาร สสปท. ซึ่งในการประชุม ครั้งที่  
๑๑ / ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบเป็นเบื้องต้น และมอบนโยบายปรับการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

๕.๒.๕ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เชิงลึกในระดับบริหารและปรับเปลี่ยนทิศทางของทางแผนบน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการด าเนินโครงการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  และตอบสนองตามข้อสั่ง
การของรัฐมนตรี  รวมทั้งปรับรูปแบบ และวิธีการท างานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง
ครอบคลุม 

๕.๒.๕ เสนอแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ๑ 
/ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบและให้เร่งรัดด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์  รวมทั้ง
ให้มีการก ากับติดตามผลอย่างใกล้ชิด รายงานผลความคืบหน้าให้คณะกรรมการรับทราบเป็นล าดับไป 
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

บทท่ี ๒ : ข้อมูลทั่วไปและความจ าเป็น 
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ ๕ ปี ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั่วไปและความจ าเป็นในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ความเป็นมาของ สสปท. 

๑.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผล 
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมาตรา ๕๒ บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง สสปท. ภายใน ๑ ปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับ
ใช้ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
 โดยคณ ะกรรมาธิการวิ สามัญ พิ จารณ าร่ างพระราชบัญญั ติ ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. .... ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ท าหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และ 
การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสปท. มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบุคลากรด้วยและให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการ สสปท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ร่างพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. .... ให้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานโดยให้มีผู้อ านวยการ สสปท. เป็นกรรมการด้วย 

๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
มีมติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสปท. เป็นองค์การมหาชน ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

๑.๓ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔๓ ก วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มี
ผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
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๒. อ านาจหน้าที่ของ สสปท. และการควบคุมดูแล 

๒.๑ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
๒.๒ พัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน  
๒.๓ ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
๒.๔ จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๒.๕ พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท างาน 
๒.๖ ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างานตามความจ าเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
สสปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่และเป็นองค์การมหาชนหน่วยงานแรก ของกระทรวงแรงงาน

จ าเป็นต้องมีการบริหารและการจัดการที่มีความเป็นอิสระมีความคล่องตัวมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สสปท. โดยระยะเริ่มแรกจ าเป็นต้องมีการก าหนด
รูปแบบการบริหารและการจัดการของ สสปท. ทั้งด้านอัตลักษณ์องค์กร การจัดการองค์กร การจัดท ากรอบ
โครงสร้างภารกิจ การวางแผนอัตราก าลังของบุคลากร การจัดการงานบุคลากร การก าหนดวิสัยทัศน์ ตลอดจน
การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจของ สสปท. ตามอ านาจหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการจัดโครงสร้างอัตราก าลัง รายละเอียดใน ภาคผนวก ก 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๓ การบริหารและการด าเนินกิจการ มาตรา ๑๔ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหาร สสปท. มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแล สสปท. ให้การด าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ
บริหาร สสปท. ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ านวยการ สสปท. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 
รายละเอียดใน ภาคผนวก ข 
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๓. เหตุผลของการจัดตั้ง สสปท. 

๓.๑ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท างาน  รวมทั้งหลักประกันในการด ารงชีพทั้งในระหว่างการท างาน
และเมื่อพ้นภาวะการท างานทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ 

๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มีประเด็นการพัฒนาส าคัญที่เกี่ยวข้อง คือการพัฒนา
คนเพ่ือเสริมสร้างทุนทางปัญญาอย่างยั่งยืนการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยการ
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเตรียม
ความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓.๓ เพ่ิมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลการขยายการคุ้มครองไปยังแรงงาน
นอกระบบ 

๓.๔ นโยบายรัฐบาลนโยบายที่ ๔ : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตข้อ ๔.๒ นโยบายแรงงานข้อ ๔.๒.๒ให้การ
คุ้มครองแรงงานตามกฎหมายโดยให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน และดูแล
หลักประกันความมั่นคงในการท างานแก่ผู้ใช้แรงงาน 

๓.๕ แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมขีดความสามารถของก าลัง
แรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้ก าลังแรงงาน 

๓.๖ แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) 

๓.๗ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๔  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา มีสาระส าคัญที่ท าให้เกิดภารกิจที่ต้อง
เร่งด าเนินการให้เกิดขึ้นและการสร้างระบบเพ่ือรองรับข้อก าหนดต่างๆ โดยเฉพาะมาตรา ๕๒  ที่ก าหนดให้มี สสปท. 
ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ใช้บังคับ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

๓.๘ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ อนุมัติในหลักการและประกาศนโยบาย “แรงงาน
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้หน่วยงานภาคส่วนถือ
เป็นแนวทางด าเนินการต่อไป 

๓.๙ จากความต้องการของผู้ใช้แรงงาน ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕) ผ่านทางข้อเรียกร้อง
ในวันแรงงานแห่งชาติ (๑ พฤษภาคม) ของทุกปี ผู้ใช้แรงงานจะเสนอข้อเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาล ด าเนินการเพ่ือ
พัฒนางาน และจัดตั้งองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของผู้ใช้แรงงานของประเทศประจ าทุกปี ส าหรับ
ข้อเรียกร้องที่ผู้ใช้แรงงานเสนอให้มีการจัดตั้ง สสปท. ขึ้นเป็นองค์กรอิสระเพ่ือให้การส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลคือ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ข้อ
เรียกร้องนี้จึงได้มีการเสนออย่างต่อเนื่องในหลายๆ ปี เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็ได้
เสนอข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติ ให้รัฐบาลประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ของ สสปท. 

๔. ประโยชน์ที่ภาครัฐจะได้รับจากการจัดตั้ง สสปท. 

๔.๑ มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการแนวใหม่ที่ท างานเชิงรุกตอบสนองนโยบายของรัฐมีความ
รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมและมีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๔.๒ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในรูปแบบของระบบกลางที่สามารถให้บริการได้ทุกหน่วยงานเพ่ือรองรับการ
แลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๔.๓ มีการบริหารจัดการและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรลดความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณและมีรูปแบบการ
ท างานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๔.๔ มีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้หน่วยงานสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน 

๔.๕ ก่อให้ เกิดเครือข่ ายการวิจั ยและพัฒนาเกี่ ยวกับการส่ งเสริมความปลอดภั ย  อาชี วอนามั ย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๔.๖ สนับสนุนกลไกภาครัฐให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประสบ
อันตรายอันเนื่องจากการท างานทั้งในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 

๔.๗ ลดภาระของประเทศในการฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ใช้แรงงานที่ประสบอันตรายจากการท างาน และลด
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท างาน 
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๕. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดตั้ง สสปท. 

๕.๑ การด าเนินการของ สสปท. เป็นการสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานจะท าให้ประชาชนได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัย
ที่ดีในสังคม ชุมชนและประเทศโดยรวม 

๕.๒ ช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาครัฐในการลดการประสบอันตราย และส่งผลให้มีความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเทียบเท่าสากล โดยการบริหารจัดการงานตามภารกิจของหน่วยงานที่
มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

๕.๓ ประชาชนใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น โดยการบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อันน าไปสู่การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ของรัฐ รวมถึงการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม 

๕.๔ ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ถูกต้อง เหมาะสม เกิดความเข้าใจ สามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งในเชิงการป้องกันอันตราย และการไม่
เป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะอันตราย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

๕.๕ ประชาชนสามารถเข้าถึงศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน และรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

๕.๖ ประชาชนสามารถรับรู้ถึงวิธีการดูแลป้องกันตนเอง จากอันตรายและพิษภัยที่กระทบต่อสุขภาพอนามัย 
จากการประกอบอาชีพ 

๕.๗ ลดภาระของครอบครัวและสังคม จากการบาดเจ็บ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะจากการประกอบอาชีพ 
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๖. ผลการศึกษาองค์กรส่งเสริมความปลอดภัยในต่างประเทศ 

จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรรูปแบบการบริหารงานขององค์กรด้านการส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในต่างประเทศ ซึ่ งสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาการด าเนินโครงการาของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้ไปศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ ๔ ประเทศได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ สามารถสรุปกลไกความส าเร็จในการบริหาร
องค์กรด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้ดังนี้ 

๖.๑ การมีแหล่งงบประมาณที่มั่นคง 
หน่วยงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในทุกประเทศที่ได้ไปศึกษาดูงานมีแหล่งงบประมาณสนับสนุน

การด าเนินงานที่มั่นคงอย่างน้อยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือกองทุนเงินทดแทนนอกจากนี้ยังมีรายได้
จากผลประกอบการอีกส่วนหนึ่งบางประเทศมีสัดส่วนของรายได้สูงกว่างบอุดหนุนจากรัฐ 

๖.๒ การแบ่งบทหน้าที่ที่ชัดเจนและประสานร่วมมือกัน 
แต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการจัดตั้งองค์กรที่แตกต่างกันก็จริงแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการ

แบ่งภาระหน้าที่ที่ชัดเจนสองฝ่ายคือฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและฝ่ายส่งเสริม 
๖.๓ การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายความปลอดภัย 

แต่ละประเทศมีผู้ประกอบกิจการเป็นจ านวนมากมีแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเป็นจ านวนไม่
น้อยการที่จะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงนั้นไม่สามารถท าได้โดยฝ่ายส่งเสริมโดยล าพังดังนั้นหน่วยงาน
ในทุกประเทศจึงให้ความส าคัญกับการใช้เครือข่ายและเน้นสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายเช่นสิงคโปร์มียุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูงจนถึงแรงงานระดับล่าง 

๖.๔ การรักษาความสัมพันธ์กับฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือส่ งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ เกิดขึ้นจริงใน 

สถานประกอบกิจการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายกับฝ่ายส่งเสริมต้องไปด้วยกันต้องมีนโยบายที่สอดคล้องต้องมีแนวทาง
ปฏิบัติที่สอดคล้องกันต้องเอ้ือในการท างานซึ่งกันและกันการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองฝ่ายอาจท าได้  
หลายวิธีเช่นการมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอการวางแผนและนโยบายร่วมกันการมีส่วนร่วมในคณะบริหารหรือ
การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด 

๖.๕ บุคลากรต้องมีความสามารถและเป็นที่ยอมรับ 
องค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานจะสามารถ

ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานได้จริงนั้น
จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดีและต้องได้รับการยอมรับจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องจึงจะสามารถได้รับความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศได้ 
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๗. ผลการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากการสัมภาษณ์และการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสัมมนา ๕ รุ่น ณ จังหวัด
สงขลา เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ รวม ๑,๐๐๐ คน 
พบว่ามีความต้องการที่ชัดเจนพอรวบรวมได้ ๔ ด้านดังต่อไปนี้ 

๗.๑ การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท างานของสถานประกอบกิจการ
และคนท างาน 

๗.๑.๑ ให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

๗.๑.๒ ขยายศักยภาพการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยโดยการก าหนดรูปแบบและวิธีการแล้วให้สิทธิ
ผู้ อ่ื นด าเนิ นการ (Franchise) ให้ บริการทดสอบสมรรถนะเจ้ าหน้ าที่ ด้ านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานและออกใบรับรองและส่งเสริมให้มีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

๗.๑.๓ ขยายศักยภาพการทดสอบสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยโดยการก าหนดรูปแบบและ
วิธีการแล้วให้สิทธิผู้อื่นด าเนินการ (Franchise) 

๗.๑.๔ จัดให้มีสายด่วนรับปรึกษาปัญหาด้านความปลอดภัย (OSH Hot Line) และจัดเวรที่ปรึกษาใน
การให้ค าปรึกษา 

๗.๑.๕ เข้าร่วมด าเนินการตรวจความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยเพ่ือให้ข้อแนะน าที่
เหมาะสม 

๗.๑.๖ ขยายศักยภาพการเข้าร่วมตรวจความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยการก าหนดรูปแบบและ
วิธีการแล้วให้สิทธิผู้อื่นด าเนินการ (Franchise) 

๗.๑.๗ ตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจวิเคราะห์สาเหตุพร้อมเข้าแก้ไขปัญหาส าคัญด้ านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๗.๑.๘ สร้างโรงพยาบาลหรือเครือข่ายโรงพยาบาลส าหรับตรวจโรคจากการท างานเพ่ือให้บริการและ
ดูแลสุขภาพคนท างานหลังเกษียณ 

๗.๑.๙ ให้บริการตรวจและรับรองด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของสถานประกอบกิจการ 

๗.๑.๑๐ ขยายศักยภาพการตรวจและรับรองด้านความปลอดภัยโดยการก าหนดรูปแบบและวิธีการแล้ว
ให้สิทธิผู้อื่นด าเนินการ (Franchise) 

๗.๑.๑๑ ให้บริการให้ค าปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
กับสถานประกอบกิจการ 

๗.๑.๑๒ ขยายศักยภาพบริการให้ค าปรึกษาด้านความปลอดภัยโดยการก าหนดรูปแบบและวิธีการแล้ว
ให้สิทธิผู้อื่นด าเนินการ (Franchise) 
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๗.๑.๑๓ สนั บสนุ น เครื่ องมื ออุปกรณ์ ด้ านตรวจวัด เกี่ ยวกับความปลอดภั ย  อาชี วอนามั ย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเช่นให้ยืมใช้ให้เช่าใช้ด้วยราคาถูกเป็นต้น 

๗.๑.๑๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานทั้งนายจ้างและพนักงานลูกจ้าง 

๗.๑.๑๕ ให้บริการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานแก่สถานประกอบกิจการ 

๗.๑.๑๖ ขยายศักยภาพบริการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยการก าหนดรูปแบบและวิธีการ
แล้วให้สิทธิผู้อื่นด าเนินการ (Franchise) 

๗.๑.๑๗ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ในสถานที่ท างาน 

๗.๑.๑๘ ให้ บริ การตรวจวิ เคราะห์ ทางห้ องปฏิ บั ติ การด้ านความปลอดภั ย  อาชี วอนามั ย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๗.๑.๑๙ ขยายศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยโดยการก าหนด
รูปแบบและวิธีการแล้วให้สิทธิผู้อื่นด าเนินการ (Franchise) 

๗.๒ สร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ ดีและปฏิบัติ ได้ ง่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๗.๒.๑ จัดท ามาตรฐานเนื้อหาหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างคุณภาพขั้นพ้ืนฐานที่
มีความเป็นเอกภาพ 

๗.๒.๒ จัดท ามาตรฐานเนื้อหาหลักสูตรทักษะเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามประเภท
กิจการเพ่ือสร้างคุณภาพที่มีความเป็นเอกภาพเฉพาะด้าน 

๗.๒.๓ จัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
อย่างเป็นระบบและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นศูนย์กลางสืบค้นข้อมูลด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๗.๒.๔ ก าหนดกระบวนการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานอย่างเป็นระบบประกอบด้วยกระบวนการการวิเคราะห์ปัญหาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก าหนดกรอบ
ความต้องการของมาตรฐานที่ชัดเจนด าเนินการร่างมาตรฐานโดยใช้หลักวิชาการและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 

๗.๒.๕ แปลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เป็นภาษาต่างประเภทโดยเฉพาะภาษาอังกฤษส าหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้างชาวต่างชาติ 

๗.๒.๖ จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานตลอดจนคุณภาพและข้อจ ากัดของพนักงานแยกตามประเภทกิจการ 

๗.๒.๗ รวบรวมองค์ความรู้ งานวิจั ยและแนวปฏิบัติที่ ดีด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานกลั่นกรองเนื้อหาพร้อมเพ่ิมเติมข้อแนะน าการประยุกต์ใช้ 
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๗.๒.๘ ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่ใช้อยู่เพ่ือเสนอแนวทางปรับแก้กฎหมายให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ 

๗.๒.๙ ก าหนดกระบวนการสนับสนุนการวิจัยอย่างคบวงจรตั้งแต่รวบรวมและเผยแพร่ความต้องการ
การวิจัยจัดหาแหล่งทุนคัดเลือกผู้วิจัยที่เหมาะสมสนับสนุนการด าเนินการวิจัยประสานงานวิจัยประเมินผลและ
ตรวจสอบงานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนส่งเสริมการน าไปประยุกต์ใช้ 

๗.๒.๑๐ จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการท างานวิจัยและการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกันในการวิจัย 

๗.๒.๑๑ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และงานวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

๗.๒.๑๒ ส่งเสริมงานพัฒนาเครื่องมือแนวปฏิบัติวิจัยเชิงประยุกต์และโปรแกรมจัดการความปลอดภัย 
๗.๒.๑๓ จัดท าคลังปัญหาและประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างานทั้งแบบพ้ืนฐานทั่วไปแบบเฉพาะประเภทสถานประกอบกิจการและแบบเฉพาะพ้ืนที ่
๗.๒.๑๔ ส่งเสริมงานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานในสถานประกอบกิจการ 
๗.๒.๑๕ ปรับแก้กฎหมายกองทุนเงินทดแทนลดความแตกต่างในเงื่อนไขกับกองทุนประกันสังคม 
๗.๒.๑๖ จัดท าองค์ ความรู้ เกี่ ยวกับมาตรฐานอุปกรณ์ ป้ องกันบุ คคล (Personal Protection 

Equipment) และคู่มือการใช้งาน 
๗.๒.๑๗ จัดท าองค์ความรู้ด้านการยศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบสื่อที่เข้าใจได้ง่ายและเผยแพร่ใน

รูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย 
๗.๒.๑๘ เป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานเพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล

อ้างอิงในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตลอดจนประมวลผลข้อมูล
เชิงสถิติด้านอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน 

๗.๒.๑๙ จัดท าจริยธรรมที่เป็นมาตรฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
๗.๒.๒๐ ส่งเสริมงานวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือ

แก้ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการเช่นด้านความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมวิธีการเข้าตรวจ
ร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านจิตวิทยาด้านวิศวกรรมด้านเคมีเป็นต้น 

๗.๓ สร้างเครือข่ายส่งเสริมความปลอดภัยที่เข้มแข็งในทุกระดับ 
๗.๓.๑ จัดท าทะเบียนผู้เชี่ยวชาญหน่วยบริการและเครือข่ายบุคลากรด้านความปลอดภัยเพ่ือให้เป็น

แหล่งข้อมูลส าหรับสืบค้น 
๗.๓.๒ จัดท าทะเบียนหน่วยตรวจสุขภาพและโรคจากการท างานส าหรับสืบค้นได้ง่าย 
๗.๓.๓ เป็นตัวแทนประเทศไทยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ในการประชุมนานาชาติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๔ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๗.๓.๔ พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับบุคลากรด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 

๗.๓.๕ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานระหว่างผู้บริหารระดับสูง 

๗.๓.๖ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานระหว่างหัวหน้างานทั้งในภาพรวมกลุ่มประเภทกิจการและกลุ่มพ้ืนที่ 

๗.๓.๗ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมกลุ่มประเภทกิจการและกลุ่มพ้ืนที่ 

๗.๓.๘ สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เฉพาะและเฉพาะพ้ืนที ่

๗.๓.๙ จัดท าเว็บบอร์ดทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่าย 

๗.๔ สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยและยกย่องแนวปฏิบัติที่ดี 
๗.๔.๑ สร้างความตระหนักปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานให้นายจ้างและลูกจ้าง 
๗.๔.๒ ยกย่องสถานประกอบกิจการที่ มี แนวปฏิบัติที่ ดีด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานและรับรองให้เป็นต้นแบบส าหรับสถานประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 
๗.๔.๓ รณรงค์สถานที่ท างานปลอดภัยโรงเรียนปลอดภัยโรงพยาบาลปลอดภัยและหน่วยงานอื่นๆที่

เป็นบริการพ้ืนฐานของประชาชน 
๗.๔.๔ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานผ่านสื่อรายการโทรทัศน์หรือช่องทางอ่ืนที่เข้าถึงได้ง่าย 
๗.๔.๕ ให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าวด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 
๗.๔.๖ ส่งเสริมการบรรจุองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานลงในเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตั้งแต่ในโรงเรียน 
๗.๔.๗ จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างานให้แก่ประชาชน 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๕ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

บทท่ี ๓ : สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ 
การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

๑. ความเชือ่มโยงของแผนยุทธศาสตร์กับนโยบายและแผนแห่งชาต ิ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับนโยบายในทุกระดับและแผนชาติ รวมทั้งความเชื่อมโยงที่สนับสนุน
หรือส่งผลกระทบ ดังนี้ 

๑.๑ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับลงประชามติ 
๑.๑.๑ หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการ

ท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานท า และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมี
สุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การ
ด ารงชีพ และพึงจัดให้มีและส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน 

รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
๑.๑.๒ หมวด ๑๖ การปฏิ รูปประเทศ ฉ. ด้ านเศรษฐกิจ (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่ม
เศรษฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๑.๒.๑ วิสัยทัศน์ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ความมั่นคง : ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการ

ด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
ความมั่งคั่ง : ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุน

ทางปัญญา และทุนทางสังคม 
ความยั่งยืน : การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมุ่งค่านิยมมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาทุกระดับ อย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๖ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๑.๒.๒ อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ 
๑) สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการ

กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร การสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง ไม่คอรัปชั่น โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 

๒) ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
ประชาชนมีส่วนร่วม 

๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์ 
๑) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

ทางส่งเสริมการค้า และการลงทุน ที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความ
เป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ การวางระบบ
บริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบริหารจัดการทางสังคม และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และการพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
หลักส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  คือ มุ่งบรรลุ

เป้าหมายในระยะเวลา ๕ ปี ที่สามารถต่อยอดต่อไปให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย และยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”  ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๒) การเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ าในสังคม (๓) การสร้างความเข้มแข็งและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (๔) การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน (๖) การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (๗) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

สสปท. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่มีบทบาทขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ซึ่งถูกก าหนดเป็นแผนรองรับ ล าดับที่ ๔.๖ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์  โดยภารกิจ สสปท. อยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ เพ่ือ ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  (๑.๓)  



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๗ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ในประเด็นของเป้าหมาย คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น (๒.๔) ตัวชี้วัด คือ รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (๒.๔.๖) และ นอกจากนี้หลักการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างเป็นระบบของภาคเอกชนยังสอดกับ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ว่าด้วยสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากข้ึนใน
ส่วนของภาคเอกชน (๒.๕)                              

แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายคนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น คือ ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

๑.๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ (๓.๑) ได้แก่ หล่อหลอมวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนไทย 
ในสังคมไทย (๓.๑.๖) 

๑.๓.๒ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ (๓.๔) ได้แก่ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านทางสื่อสาธารณะที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนากลไกบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางถนน 

นอกจากนี้การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการ  ได้พิจารณาให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ในประเด็นเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ
ด้านส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามเป้าหมายของ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และในประเด็นยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดความสูญจาก
การประสบอันตรายจากการท างาน อันเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจ ซึ่งมีส่วน
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน เป้าหมาย เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน อาทิ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ 
ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ และเป้าหมาย อาทิ 
เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน แนวทางการพัฒนา คือการเสริมสร้างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์และยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

ส าหรับยุทธศาสตร์ ๖ การบริหารจัดการภายในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  สสปท. ได้น ามาเป็นทิศทางพัฒนาการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ตามกรอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล เป้าหมาย คือ ลดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประเทศ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มี
ขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้มีมาตรฐานสากล ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๘ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๑.๔ นโยบายรัฐบาล 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อรัฐบาลเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

สาระส าคัญสรุปดังนี้ 
นโยบายที ่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที ่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที ่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
นโยบายที ่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที ่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
นโยบายที ่ ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายที ่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายที ่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม 
นโยบายที ่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
นโยบายที ่๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
นโยบายที ่๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๑.๕ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงาน โดยสรุป 
๑.๕.๑ นโยบายทั่วไป เป็นเรื่องภาพรวมของแนวทางในการท างานที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญ 

สรุปดังนี้ 
๑) ให้ความส าคัญกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน รวมทั้งการปลูกฝัง

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
๒) ยึดถือนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แนวทางของ (คสช.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติราชการ ท างานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เน้นการท างานเชิงรุก สรรค์สร้างงานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ คิด
วิเคราะห์วางแผนงานอย่างเป็นระบบ จัดล าดับความส าคัญของงาน ประเมินสถานการณ์เพ่ือเตรียมการวางแผนแก้ไข
ปัญหา มีแผนส ารองและแผนเผชิญเหตุ ก าหนดผู้รับผิดชอบเป้าหมาย ระยะเวลา และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการท าความเข้าใจนโยบายรัฐบาลและแผนการปฏิรูปของ (คสช.) และ
ติดตามการด าเนินงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดและท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต้อง
เผยแพร่และชี้แจงให้ประชาชนรับรู้และเจ้าใจการด าเนินงานของภาครัฐ 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๑๙ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๔) ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ตลอดเวลา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบด้านแรงงาน เตรียมการแก้ไขปัญหา มีระบบรายงานข้อมูลผู้บริหารที่รวดเร็ว 
ถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้ 

๕) ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบให้ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจและสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเร่งรัดการออกกฎหมายรองของพระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว เช่น พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งพัฒนาระบบการตรวจติดตามและ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

๖) ให้ยึดถือด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด 

๗) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกข้ันตอน และจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกแก่บุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

๘) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งดูแลสวัสดิการเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

๙) สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน เน้นการท างานด้วยความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน รวมทั้งประสานกับส่วนราชการภายนอก
กระทรวง ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของรัฐบาล 

๑.๕.๒ นโยบายเฉพาะเป็นงานเฉพาะเรื่องที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ 
๑) ต้องด าเนินการพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ

ส่งเสริมสวัสดิการ การให้ความคุ้มครองและระบบแรงงานสัมพันธ์ สร้างหลักประกันทางสังคม และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน พัฒนาระบบคุ้มครองและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งรณรงค์
ขอความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการและจัดชุดตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด กรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายให้ออกค าสั่งหรือด าเนินคดีตามอ านาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

๒) ต้องมีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ดูแลแรงงานต่างด้าวระหว่างท างานอยู่ใน
ประเทศไทย การใช้แรงงานให้เหมาะสมกับสภาพการจ้าง ดูแลการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล 

๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการทุกประเภท 

๔) พัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ เน้นการท างานร่วมกับองค์กรระหว่าง
ประเทศด้านแรงงาน เพ่ือผลักดันนโยบายความร่วมมือของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จ และยกระดับการด าเนินงานด้าน
แรงงานของไทยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๕) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลที่จัดตั้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
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๖) ส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานให้กับ
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้ง
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาให้แก่บุคลากร 

๗) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับภารกิจ และมีความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน 

ให้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยแปลงเป็นแผนงาน / แผนปฏิบัติการตามขอบเขตความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน และเร่งด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ซึ่งจะต้องทุ่มเท เสียสละท างานหนัก แข่งกับ
เวลา เพ่ือวางรากฐานด้านแรงงานของประเทศให้ก้าวหน้าเข้มแข็ง อันจะน าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืนในที่สุด 

๑.๕.๓ นโยบายและแนวปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล) ได้มอบนโยบายและแนวทาง
ด าเนินงานของ สสปท. เพ่ือเชื่อมต่อภารกิจและนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในโอกาสที่คณะกรรมการบริหาร 
สสปท. เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  สาระส าคัญ คือ การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ต้องให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่อง Safety Thailand มุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน ให้ลดลงอย่าง
น้อย ร้อยละ ๕ ต่อปี โดยให้ความส าคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการท างานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนในอนาคตตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 

๒) คณะกรรมการบริหาร สสปท. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการบริหารงาน
และก ากับดูแล สสปท. ได้มอบนโยบาย คือ 

ประการแรก เน้นให้ สสปท. ด าเนินกิจการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
โดยเฉพาะความสอดคล้องกับ ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” แผนแม่บทความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบาย Safety 
Thailand ของกระทรวงแรงงาน โดยให้ท างานในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวง
แรงงาน และภายนอกกระทรวง เพ่ือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Safety Thailand) 

ประการที่สอง ให้ สสปท. ด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามนโยบาย 
Zero Corruption อย่างเคร่งครัด 

๓) ผู้อ านวยการ สสปท. ก าหนดนโยบายการท างาน คือ มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน 
การจัดการองค์กรภายในให้มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับเร่งรัดการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายและแผนชาติให้ส าเร็จ
ผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

ด้านการจัดการภายในองค์กร  ได้แก่ พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge Base) สรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง จัดโครงสร้างการท างาน
แบบยืดหยุ่น คล่องตัว  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และสถานที่ท างานแห่งความสุข  ส่งเสริมพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาร่วมพัฒนางาน และเตรียมการสู่องค์กรดิจิตอล 
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ด้านการขับเคลื่อนภารกิจ ได้แก่ พัฒนากลไกการตลาด ออกแบบวิธีการท างานใหม่ๆ 
(New Way) และสร้างนวัตกรรม  ประสานความร่วมมือเชิงนโยบายขับเคลื่อนงานในระดับมหภาค บูรณาการ 
งานกับเครือข่ายอย่างเป็นระบบ แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนขยายงาน 

๑.๖ แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๑.๖.๑ วิสัยทัศน์ แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๑.๖.๒ พันธกิจ 

๑) การเพ่ิมศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

๒) คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน มีหลักประกันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

๓) พัฒนากระทรวง ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างบูรณาการ เพ่ือการบริหาร

จัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

๑.๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
สถานประกอบกิจการมีความพร้อมด้านแรงงานในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน 
กลยุทธ์ 

๑) เสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนร่วม
ด้านแรงงาน (บูรณาการ) 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๒  

การคุ้มครองและส่งเสริมความม่ันคง หลักประกันในการท างานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ 

แรงงานได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีหลักประกันสังคมที่มั่นคง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน (บูรณาการ) 
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๒) ส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
เป้าประสงค์ 

การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เกิดมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ และเป็นไปตามการด าเนินงานตามพันธกิจด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ 
ด าเนินการตามความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ในองค์กร 
เป้าประสงค์ 

๑) ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย และมี
ธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานต้นแบบ 

๒) บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์ 

๑) เสริมสร้าง พัฒนาระบบภายในองค์กร ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง 
โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน 

๒) พัฒนาการบริหารจัดการให้มีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ และภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

๓) บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง 

๔) พัฒนากลไกการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงาน 
(บูรณาการ) 

๕) เสริมสร้างการสื่อสารภายใน และภาพลักษณ์ขององค์กร 
๖) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ICT และผู้ใช้งานให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 
๗) การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ด้านแรงงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๘) การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัยและมี

เสถียรภาพ 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๓ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาละปรับปรุงระบบสารสนเทศ รองรับการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e - Service) มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการโดยง่าย (บูรณาการ + Quick Win) 
๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลเชิงบูรณาการทั้ง

หน่วยงานภายในและภายนอก 
๓) พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน / ข้อกฎหมายรองรับการให้บริการในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๔) ส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและแก้ไขปัญหา

ด้านแรงงาน (บูรณาการ) 
๑.๗ แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ๒๕๖๔) 
แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) เป็นกรอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศ
ไทยในระยะ ๕ ปี ข้างหน้า ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทั้งหลายใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างเป็นเอกภาพ มีการประสานความร่วมมือ บูรณาการงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพ่ือแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัย” โดยมี
พันธกิจครอบคลุมในด้านพัฒนามาตรการเชิงส่งเสริมและป้องกันรณรงค์ให้แรงงานได้รับการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับ
สิทธิ หน้าที่ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายรวมทั้งความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพัฒนากลไกการบริหารจัดการและ
การด าเนินงาน ตลอดจนก ากับ ควบคุม ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าประสงค์หลัก สร้างความตระหนักและจิตส านึกที่เสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันในทุกภาคส่วนและเกิด
ความร่วมมือผลักดันงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวชี้วัดหลักที่แสดงถึงความสัมฤทธิ์ผล คือ อัตราการประสบอันตรายจากการ
ท างาน และจ านวนภาคส่วนที่มีบทบาทสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน โดยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
การส่งเสริม ก ากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย การส่งเสริม  
ความร่วมมือ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และ 
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

สสปท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการผนึกก าลังกับภาคีเครือข่ายทั้งหลาย ขับเคลื่อนแผนแม่บท
ฉบับนี้ โดยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและเชื่อมโยง สอดรับกับทุกยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุถึง
วิสัยทัศน์และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์หลักร่วมกัน ดังแสดงในแผนภาพ 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๔ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๕ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสปท. กับแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และ
วิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้าน 
ความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand ๔.๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ พัฒนา 
ความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงาน
ปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาภาคี
เครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม ก ากับ ดูแล และพัฒนามาตรการ
เชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๖ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสปท. กับแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ สสปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ 

 

พันธกิจ 
๑) บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดท าสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 
๒) พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย รองรับความจ าเป็น 
ในการด าเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย ์และการพัฒนาประเทศ 
๓) สร้างความเข้มแข็งของสังคมการท างานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการท างานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนท างาน และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
๔) ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
๕) สร้างกลไกการบริหารจัดการภายในให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์
๑) มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อการด าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ 
๒) พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา  
ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
๓) มีแหล่งบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย โดยความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่ง สสปท.
ให้การยอมรับ 
๔) คนท างานเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ น าไปสู่การมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างาน 
๕) สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการด าเนินกิจการอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 
 

แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งเสรมิสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันเพ่ือแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยด ี

พันธกิจ 
๑) ก าหนดและพัฒนามาตรการเชิงส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
๒) รณรงค์ให้แรงงานทุกภาคส่วนได้รับการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ด้านความปลอดภยั
และอาชวีอนามยั เพือ่ให้ท างานได้อยา่งปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
๓) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในทุกภาคส่วน และความรว่มมือระหว่างเครือข่ายดา้น 
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
๔) พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
๕) ก ากับ ควบคุม และดูแล ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

เป้าประสงค์หลัก 
๑) เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตส านกึในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในทุกภาคส่วน 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน 
๒) เพื่อให้เกิดความรว่มมือในทุกภาคส่วนในการผลักดันให้งานความปลอดภัยและอาชีวอนามยั
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธภิาพ และเกิดประสิทธิผล 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๗ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 
แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสปท. กับแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และค่าเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจยั และวิชาการ  

มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์หลัก : มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วม
ประชารัฐ 

กลยุทธ ์๑ : สร้างพันธะสัญญา พัฒนาระบบการบรหิารงาน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
กลยุทธ ์๒ : สนับสนุนงานวิชาการ พัฒนาสถิติ และงานวิจยั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป้าประสงค์ : ๑) มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
                 ๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยท่ีมีความเช่ือมโยงและบูรณากหารระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ถึง ๓ 
                ๓) ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๔) มีบุคลากร องค์กร และแหล่งทุน เพื่อการด าเนินงานด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
                ๕) มีระบบติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ๑ :  สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๒ :  สนับสนุนให้บุคลากรและแรงงานทุกภาคส่วนมีบทบาทร่วมในการ
บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในระดับประเทศ 
อาเซียน และภูมิภาค 
กลยุทธ์ ๓ :  สร้าง พัฒนา บูรณาการ และเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ท้ังด้านองค์ความรู้  
การให้บริการและการประชาสัมพันธ ์
กลยุทธ์ ๔ :  สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ในเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๕ :  ก าหนดมาตรการผลักดันบุคลากรทุกภาคส่วนในการใช้ฐานข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัย 
กลยุทธ์ ๖ :  พัฒนาและยกระดับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยให้มีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์ ๗ :  การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตรด้์าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด ๑) : จ านวนมาตรฐานเพือ่การสง่เสริม 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (เร่ือง / ระบบ / ฉบับ) 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป้าประสงค์ : ๑) บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
                 ๒) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย 
                 ๓) มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย 

กลยุทธ์ ๑ : สร้างและพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ นายจ้าง ลูกจ้าง 
นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ ๒ : ศึกษา วิจัย หรือสร้างนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๓ : แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยของหน่วยงานและองค์กรท้ังในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๔ : ก าหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ ๕ : พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ี  
และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัด ๒) : จ านวนหนว่ยงานเขา้ร่วมกจิกรรมที่ สสปท.  
จัดขึ้น (โครงการ / ประเมิน / ศึกษา) 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๕๐ ๑๐๐ ๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

ตัวชี้วัด ๓) : จ านวนแรงงานที่ได้รับการดูแล และพัฒนา
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๘ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 
แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสปท. กับแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้าน 

ความปลอดภยั ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand ๔.๐ 

เป้าประสงค์หลัก : พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภยัที่
เช่ือมโยงระหวา่งภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา  
ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 
๔.๐ 

กลยุทธ ์๑ : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้
ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
กลยุทธ ์๒ : สร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชวี 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป้าประสงค์ : ๑) บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
                 ๒) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 
                 ๓) มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

กลยุทธ์ ๑ : สร้างและพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 
นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ ๒ : ศึกษา วิจัย หรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับงานด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๓ : แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๔ : ก าหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ ๕ : พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการตรวจความปลอดภัยแก่
เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัด ๓) : จ านวนแรงงานที่ได้รับความรู้ด้าน 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ปี  
๒๕๖๐ 

ปี  
๒๕๖๑ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

 

ตัวชี้วัด ๑) : จ านวนนวัตกรรมด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ได้รับ 
การพัฒนารายป ี

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

ตัวชี้วัด ๒) : จ านวนบุคลากรด้านความปลอดภัยที่ได้รับ 
การพัฒนา 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๒๙ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 
แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสปท. กับแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมคุณภาพการให้บรกิาร พัฒนา 
ความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย 

เป้าประสงค์หลัก : มีแหล่งบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย 
โดยความรว่มมือกับเครือขา่ยที่มีประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
ซ่ึง สสปท. ให้การยอมรับ 

กลยุทธ ์๑ : จัดศูนย์บริการด้านความปลอดภัย อาชวี 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ร่วมกับเครือข่าย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย 

เป้าประสงค์ : ๑) เครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีส่วน
ร่วมด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 

กลยุทธ์ ๑ : สร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๒ : พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ ๓ : ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๔ : สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง 
บุคคล นิติบุคคล และแรงงานทุกภาคส่วนสนับสนุนงานด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 

เป้าประสงค์ : ๑) มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
                 ๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณากหารระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ถึง ๓ 
                ๓) ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๔) มีบุคลากร องค์กร และแหล่งทุน เพื่อการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
                ๕) มีระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ๑ :  สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๒ :  สนับสนุนให้บุคลากรและแรงงานทุกภาคส่วนมีบทบาท
ร่วมในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในระดับประเทศ อาเซียน และภูมิภาค 
กลยุทธ์ ๓ :  สร้าง พัฒนา บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งด้านองค์
ความรู้ การให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ ๔ :  สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๕ :  ก าหนดมาตรการผลักดันบุคลากรทุกภาคส่วนในการใช้
ฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๖ :  พัฒนาและยกระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์ ๗ :  การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด ๑) : จ านวนศูนย์บรกิารวิชาการ  
(OSHE Integrated Service Center) ที่จัดตั้ง 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

- ๓ ๒ - - 
 

ตัวชี้วัด ๒) : จ านวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับ 
การบริการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

- ๓,๖๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๓๐ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 
แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสปท. กับแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย 

สุขภาพอนามัยด ี

เป้าประสงค์หลัก : คนท างานเกิดความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ น าไปสู่
การมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน 

กลยุทธ ์๑ : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป้าประสงค์ : ๑) บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
                 ๒) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 
                 ๓) มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

กลยุทธ์ ๑ : สร้างและพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 
นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ ๒ : ศึกษา วิจัย หรือสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับงานด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๓ : แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยของหน่วยงานและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ๔ : ก าหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ ๕ : พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการตรวจความปลอดภัยแก่
เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การส่งเสริม ก ากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงป้องกันด้าน 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป้าประสงค์ : ๑) กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
                 ๒) สถานประกอบกิจการได้รับการคุ้มครองดูแลตาม
กฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
                 ๓) แรงงานทุกภาคส่วนได้รับความรู้และการคุ้มครองดูแล
จากภาครัฐเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ๑ : ส่งเสริมและก ากับสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ ๒ : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ๑) : จ านวนคนที่มีการรับรู้การสื่อสารและกิจกรรม
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาแวดล้อมในการ
ท างาน 

ปี  
๒๕๖๐ 

ปี  
๒๕๖๑ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 

ตัวชี้วัด ๒) : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีม่ีการรับรู้ผ่าน 
การสื่อสารและกิจกรรมความปลอดภยั อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่น าไปส่งเสริมให้เกิด
ความปลอดภยั สุขภาพอนามยัที่ด ี

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๓๑ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

แผนภาพความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสปท. กับแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป้าประสงค์ : ๑) มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
                 ๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณากหารระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ถึง ๓ 
                ๓) ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๔) มีบุคลากร องค์กร และแหล่งทุน เพื่อการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
                ๕) มีระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ๑ :  สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๒ :  สนับสนุนให้บุคลากรและแรงงานทุกภาคส่วนมีบทบาท
ร่วมในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในระดับประเทศ อาเซียน และภูมิภาค 
กลยุทธ์ ๓ :  สร้าง พัฒนา บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งด้านองค์
ความรู้ การให้บริการและการประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ ๔ :  สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กลยุทธ์ ๕ :  ก าหนดมาตรการผลักดันบุคลากรทุกภาคส่วนในการใช้
ฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัย 
กลยุทธ์ ๖ :  พัฒนาและยกระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีศักยภาพสูงข้ึน 
กลยุทธ์ ๗ :  การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการยุทธศาสตร์
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ สสปท. 

เป้าประสงค์หลัก : สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการด าเนิน
กิจการอย่างมธีรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์๑ : พัฒนาการจัดการขอ้มูลและสารสนเทศสู่
องค์กรดิจิตอล 
กลยุทธ ์๒ : เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญใหค้รอบคลุมทุกสาขา
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการตามยุทธศาสตร์ สสปท. และ
สร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้
จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
กลยุทธ ์๓ : เสริมสร้างความมธีรรมาภิบาลขององค์กรด้วย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ พรอ้มจัดให้มีระบบ
ตรวจควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด ๑) : จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ถกูบรรจุและวา่จ้าง  
เพื่อการรองรับการพัฒนาประเทศ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๓๓ ๖๖ ๘๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 
 

ตัวชี้วัด ๒) : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๖๐ % ๗๐ % ๘๐ % ๙๐ % ๙๐ % 
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๒. สถานการณ์ด้านแรงงาน 

๒.๑ สถานการณ์ทั่วไป 
จากการประมาณการเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นพ้ืนฐาน  พบว่าในปี  ๒๕๕๘  

ประเทศไทยมีประชากรวัยท างาน คือ อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จ านวน ๕๕.๒๔ ล้านคน โดยอยู่ในก าลังแรงงาน ๓๘.๕๕ 
ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๗๘ ในจ านวนนี้เป็นผู้มีงานท า ๓๘.๐๒ ล้านคน จ าแนกตามภาคการผลิตหลัก
ตามล าดับ คือ ภาคบริการ ร้อยละ ๔๑.๖ ภาคเกษตรกรรม ร้อยละ ๓๒.๒๘ และภาคอุตสาหกรรม  
ร้อยละ ๑๖.๖๘  โดยผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ในภาคอุตสาหกรรมจะสูงที่สุด โดยเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ หรืออัตราการจ้างงานในระบบประกันสังคม ร้อยละ ๑๘.๘๑ ซ่ึงเป็นกลุ่มแรงงานใน
ระบบ ที่เป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ที่สามารถจดนับสถิติและน าตัวเลขมาอ้างอิงได้  ทั้งนี้ยังมีแรงงานนอกระบบซึ่งมีส่วนในการสร้างผลผลิตของชาติ
จึงถือเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่รัฐให้ความส าคัญ 

๒.๒ สถานการณ์การประสบอันตรายจากการท างาน 
๒.๒.๑ สถานการณ์ในภาพรวม 

กองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคมรายงาน การประสบอันตรายจากการท างาน
ในช่วงที่ผ่านมาสิบกว่าปี คือ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘  ว่ามีจ านวนลดลงเป็นล าดับ ถึงแม้ลูกจ้างในข่ายกองทุนเงิน
ทดแทนจะเพ่ิมขึ้นทุกปีก็ตาม  เป็นผลให้อัตราการประสบอันตรายโดยรวมลดลงเช่นกัน  (เฉลี่ยร้อยละ ๐.๖๙ ต่อ
ปี ) เห็ น ได้ จากในปี  ๒๕๔๕  มี ลู กจ้ าง ๖ ,๕๔๑ ,๑๐๕ คน   ประสบ อันตราย ๑๙๐ ,๙๗๙ คน อัตรา 
การประสบอันตรายทุกกรณี  ๒๙.๒๐ ต่อลูกจ้างพันราย และกรณีรุนแรง ๘.๑๒ ต่อลูกจ้างพันราย เงินทดแทนที่
จ่าย ๑,๒๒๐.๑๔ ล้านบาท  โดยในปี ๒๕๕๘  มีลูกจ้าง ๙,๓๓๖,๓๑๗  คน ประสบอันตราย ๙๕,๕๗๔ อัตราการ
ประสบอันตราย ทุกกรณีลดลงเหลือ ๑๐.๒๕ ต่อลูกจ้างพันราย และกรณีร้ายแรง ๓.๑๙ ต่อลูกจ้างพันราย  เงิน
ทดแทนที่จ่าย ๑,๖๖๘.๗๑ ล้านบาท 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากพิจารณาเฉพาะลูกจ้างในข่ายกองทุนเงินทดแทนการบริหาร 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศไทยประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง
อย่างเป็นรูปธรรม  แต่เมื่อเทียบกับนานาประเทศและเป้าประสงค์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน  
สถิติดังกล่าวก็ยังคงแสดงถึงสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องเร่งรัด พัฒนาบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหา 
การประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้างให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒.๒ ข้อมูลที่เก่ียวกับการประสบอันตราย 
การวิเคราะห์สถิติการประสบอันตรายจากการท างานจากรายงานกองทุนเงินทดแทนเชิงลึก

ในประเด็นส าคัญ เพ่ือน ามาประกอบการก าหนดพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการปัญหาการ
ประสบอันตรายของประเทศ  
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ในรอบ ๓ ปีทีผ่านมา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ การประสบอันตรายจากการท างานยังคงลดลง
ทุกปี (๑๑๑,๘๔๙  ๑๐๐,๒๓๔ และ ๙๕,๖๗๔ ราย ตามล าดับ) เมื่อจ าแนกตาม พ้ืนที่ กลุ่มอายุ สาเหตุ และ
ลักษณะการประสบอันตราย พบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยได้สรุปข้อมูลเฉพาะปีล่าสุด คือ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้
ส าหรับอ้างอิง ผลเป็นดังนี้ 

๑) จ าแนกตามพ้ืนที่  กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่ที่มีการประสบอันตรายสูงที่สุด คือ 
๒๗,๕๐๐ ราย ข้อมูลรวม ๕ จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร ๓๐,๑๒๗ ราย  (ร้อยละ ๒๙.๗๔) ล าดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม (๑๔,๔๒๗ ๕,๙๖๑ ๔,๑๖๑ ๓,๑๖๒ และ 
๒,๔๖๑ ราย)  ล าดับตามภาค คือ กลาง  ใต้  เหนือ  และตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๒,๒๘๓  ๕,๙๒๙  ๔,๙๔๗ และ 
๔,๘๘๘ ราย) 

๒) จ าแนกตามสาเหตุและอวัยวะที่ได้รับอันตราย  สาเหตุเกิดจากวัตถุหรือสิ่งของเป็นหลัก 
โดยเฉพาะ จากการตัด / บาด / ทิ่มแทงเป็นสาเหตุการประสบอันตรายสูงสุด จ านวน ๒๒,๓๒๙ ราย (ร้อยละ 
๒๓.๓๔ ราย) รองลงมาก็จากการทลาย / หล่นทับ กระแทกชน กระเด็นเข้าตา (รวมสารเคมี) และหนีบ / ดึง  
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่ส าคัญจาก ตกจากที่สูง หกล้ม / ลื่นล้ม และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ (๖,๐๘๐ ๕,๑๒๙ 
และ ๓,๓๑๙ ราย)  ซึ่งมีความรุนแรงท าให้เสียชีวิตมากที่สุด คือ ๒๔๐ ราย (ร้อยละ ๔๑.๗๒)  สิ่งที่ท าให้เกิด
อันตรายหลักๆ ได้แก่ วัตถุหรือสิ่งของ เครื่องจักร เครื่องมือ 

โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการท างานมีจ านวน ๒,๔๑๓ 
ราย  ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก (๒,๐๐๕ ราย)  รองลงมาเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจาก
สาเหตุกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ (๓๒๔ ราย) 

จากสาเหตุการประสบอันตราย เป็นผลสืบเนื่องถึงอวัยวะที่ได้รับอันตราย ซึ่งมี ๒ ส่วน
ที่ส าคัญ  คือ นิ้วมือสูงที่สุด จ านวน ๒๑,๕๘๐ ราย (ร้อยละ ๒๒.๕๖) รองลงไป คือ ตา จ านวน ๑๔,๖๖๔ ราย ผล
การประสบอันตรายส่วนใหญ่เป็นบาดแผลลึก ข้อเคล็ด / การอักเสบตึงตัวของกล้ามเนื้อ  และกระดูกหัก / แตก / 
ร้าว กรณีที่ท าให้เสียชีวิต เกิดจากการบาดเจ็บหลายส่วนตามร่างกายและบาดเจ็บที่ศีรษะ 

๓) จ าแนกตามผู้ประสบอันตราย อายุผู้ประสบอันตรายกว่าครึ่งหนึ่งในช่วง ๒๐ - ๔๐ ปี 
ซึ่งมีระดับความรุนแรงส่วนใหญ่หยุดงานไม่เกิน ๓ วัน  โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ มากที่สุด คือ จ านวน ๒๗,๐๙๓ ราย (ร้อยละ๒๘.๓๒) 

๔) จ าแนกตามกิจการที่มีผู้ประสบอันตราย  สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างมากกว่า 
๑,๐๐๐ คน จะมีลูกจ้างประสบอันตรายสูงที่สุด คือ ๒๒,๕๘๗ ราย (ร้อยละ ๒๓.๖๒) โดยอยู่ในหมวดกิจการ
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ เช่น การปั้มโลหะ การผลิตท่อ ๑๕,๕๓๐ ราย (ร้อยละ ๑๖.๒๔) 

สถิติข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพปัญหาการประสบอันตรายของประเทศได้ในระดับหนึ่ง 
ซึ่งสามารถน าก าหนดทิศทางการบริหารจัดการกับปัญหาได้อย่างตรงประเด็น  และจะส่งผลดีถึงแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ 
ที่อยู่ข่ายกองทุนเงินทดแทนด้วย 
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๓. ปัจจัยแวดล้อมระหว่างประเทศ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗  ว่าด้วยกรอบการส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙)  และการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือให้ความ
เห็นชอบการที่ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับดังกล่าว  กระทรวงแรงงานได้ยื่ นจดทะเบียนสัตยาบัน
อนุสัญญาต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  มีผลบังคับใช้ถัดไปอีก ๑ ปี คือ 
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  
อันเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
ประเทศสู่ความเป็นสากล 

อนุสัญญา ฉบับที่ ๑๘๗ เป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางบริหารจัดการและด าเนินการระดับชาติ  
เนื้อหาสาระมุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดให้มีองค์ประกอบพ้ืนฐาน ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและ  
อาชีวอนามัยของประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของวาระงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ
ขององค์การแรงงานระหว่าประเทศท่ีก าหนดหลักการไว้ว่า คนท างานทุกคนควรได้รับการคุ้มครองป้องกัน มิให้เกิด
การเจ็บป่วย เป็นโรค การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากการท างาน 

สาระส าคัญประการหนึ่งของอนุสัญญา คือ ต้องมีการก าหนดแผนงานแห่งชาติ ที่ระบุถึงเป้าประสงค์ กรอบ
เวลา และล าดับความส าคัญของการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานบริหารประเทศต้องให้การรับรองและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้สอดคล้อง  
โดยแผนงานแห่งชาติต้องส่งเสริมการพัฒนาเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานและมีส่วนช่วยคุ้มครองคนท างาน โดยการขจัดหรือลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกี่ยวเนื่องจาก 
การท างานให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ตามเหตุผลสมควร ตามกฎหมาย และตามแนวปฏิบัติของประเทศ
การจัดและการทบทวนแผนงานแห่งชาติต้องอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์และระบบด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานภายในประเทศ มีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัด 
ความคืบหน้า ทั้งนี้ต้องเชื่อมโยงในเชิงสนับสนุนกับแผนงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในประเทศ 
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๔. การวิเคราะหศ์ักภาพ เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันขององค์กร 

๔.๑ การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขององค์กรต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
สสปท. ได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT 

Analysis  มาใช้เพ่ือค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการด าเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง
อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาโดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร (Strength) จะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) ภายในองค์กรที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก (Opportunity)       
ที่ท าให้การด าเนินงานภายใน สสปท. บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์องค์กรมีดังนี้ 

๔.๑.๑ จุดแข็งของ สสปท. ในปัจจุบัน (Strength) 
๑) ผู้บริหาร และทีมงานมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร และ

ภารกิจตามกฎหมาย  ที่ก าหนด ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและอิสระในการตัดสินใจ และบุคลากรมีประสบการณ์ด้าน
ความปลอดภัย   อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลงานทางวิชาการในระดับประเทศ 

๒) ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายมีความชัดเจนและรูปแบบการด าเนินงานแบบองค์การมหาชน 
ในภารกิจหลักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ระดับประเทศมีความมั่นคงขององค์กรสูงในการเป็นหน่วยบริการสาธารณะ 
๓) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสถาบันส่ งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดอ านาจให้ สสปท. สามารถจัดสวัสดิการ
พ้ืนฐานและค่าตอบแทนสูงกว่าภาครัฐ สภาพแวดล้อมในการท างาน วัฒนธรรมการท างานแบบพ่ีน้องที่มีความ
เกื้อกูลกันสูงในการท างานเป็นทีม 

๔) ทีมที่ปรึกษาทีมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จและมีซื่อเสียงด้าน อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 

๕) มีชุดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(หลักสูตรการยศาสตร์ หลักสูตรระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก) ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย 

๔.๑.๒ จุดอ่อนของ สสปท. ในปัจจุบัน (Weakness) 
๑) ระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายและการส่งต่อระบบข้อมูลระหว่างกัน และระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
ต่อการรองรับความต้องการทางการบริหาร    
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๒) โครงสร้างของบุคลากร กรอบงบประมาณกับโครงสร้างการท างานจริงตามภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตไม่สอดคล้องกันท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติการเชิงรุกไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 
สสปท. ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือการบริการแก่เครือข่ายที่สามารถเชื่อมั่นได้ 

๓) ทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ สสปท. ยังมีลักษณะการท างานแบบราชการ 
ระเบียบการด าเนินงานยังขาดความคล่องตัวการสื่อสารภารกิจไปสู่สังคมภายนอกยังไม่กว้างขวาง ภาพลักษณ์ และ
ระบบการสื่อสารองค์กรยังไม่ชัดเจน ขาดการรับรู้ และความเชื่อมั่นต่อภารกิจ 

๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารส านักงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ยังไม่มี
ความพร้อมและยังไม่มีความมั่นคงในการท างาน ยังเป็นการใช้สถานที่ร่วมกับหน่วยงานซึ่งไม่เหมาะสมกับการพัฒนา
ให้เป็นต้นแบบขององค์กร 

๕) สสปท. เป็นองค์กรจัดตั้งใหม่ ระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรและผลงานยัง
ไม่ชัดเจน และยังขาดผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและยอมรับในการขับเคลื่อนภารกิจด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

๔.๑.๓ โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุน สสปท. (Opportunity) 
๑) มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งสถานประกอบกิจการและบุคลากรด้านความปลอดภัย

กระจายทั่วทั้งประเทศ 
๒) ความต้องการทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จากสถานประกอบกิจการ จากสังคม หน่วยงานรัฐ และเอกชน และบุคลากร
ทางด้านความปลอดภัย ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความจ าเป็นในการพัฒนาขององค์กร และการพัฒนาทางด้าน
แรงงานจากทั้งใน และต่างประเทศ 

๓) องค์กรระหว่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม และยกระดับมาตรฐาน การถ่ายทอดทางวิชาการ และการให้สัตยาบันด้านการ
ส่งเสริมความปลอดภัยกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศให้ความส าคัญ
ทางการคุ้มครองแรงงานและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษย์ชนซึ่ง สสปท. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้  

๔) ความหลากหลายทางวิชาการ และการบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างานและปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท างานที่ยังเป็นปัญหาของประเทศส่งผลให้เป็นโอกาส
ใน  การขับเคลื่อนภารกิจของ สสปท. ทั้งในระดับสถานประกอบกิจการ ประเทศ และนานาชาติ 

๕) มีหน่วยงานที่ด าเนินภารกิจด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และมีสถานประกอบ
กิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ประสบความส าเร็จในระดับประเทศและ
นานาชาติซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันได้ 

๖) กฎบัตรและธรรมนูญอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนย้ายโดยเสรีและมีการก าหนด
อาชีพ ๘ สาขาอาชีพ ให้สามารถท างานในประเทศของสมาชิกได้ซึ่งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความปลอดภัยระหว่าง
กัน 
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๗) กฎกระทรวงก าหนดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งจ าเป็นต้องมีการใช้
เครื่องมือที่ต้องผ่านการสอบเทียบซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาบริการรองรับความต้องการ กฎหมายก าหนดให้กองทุน
เงินทดแทนจัดสรรงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมความปลอดภัยและกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนการท างานของ สสปท. 

๘) ความทันสมัยของระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความก้าวหน้า
สูง สามารถสื่อสารได้อย่างทั่วถึง เป็นโอกาสที่ สสปท. สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารทางวิชาการการ
บริการแก่เครือข่ายและการสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร 

๙) การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศที่ส าคัญมีความ
จ าเป็นที่จะต้องยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการ 

๑๐) รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการยกระดับการจัดการแรงงานของประเทศให้ความ
เป็นสากลเพ่ือลดปัญหาในการกีดกันทางการค้าและการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศและการส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นภารกิจที่ได้รับการยกระดับให้เป็นภารกิจระดับชาติและ
มีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

๑๑) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ก าหนดให้การด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ครอบคลุมถึง
งานบริการสาธารณะ บริการสันทนาการ 

๔.๑.๔ ภาวะคุกคามของ สสปท. ในปัจจุบัน (Threat) 
๑) มุมมองเชิงนโยบายของผู้บริหารทั้งจากมิติของรัฐบาล กระทรวงที่มีต่อการด าเนินงาน

ตามภารกิจของแรงงานมีการปรับเปลี่ยน ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงตาม
ยุทธศาสตร์และภาระการท างานเร่งด่วนทั้งในการรองรับความต้องการทางการเมือง ผู้บริหารของกระทรวงที่ไม่ได้อยู่
ในแผนงาน   

๒) ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ต้องน ามาจากหลากหลายภาคส่วน หลายสาขา ท าให้เกิดความล่าช้า ท าให้การศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหาของเขตบริการไม่ครอบคลุมรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และการเข้าถึงข้อมูลมีจ ากัด เนื่องจากข้อมูล
มาจากหลากหลายภาคส่วน ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงตามความต้องการในการพัฒนาระบบสุขภาพ  

๓) สถานการณ์แวดล้อมที่เป็นปัจจัยสนับสนุนข้อเสนอนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง มีความ
เร่งด่วนทางด้านการเมือง สันติสุข ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ท าให้ผลการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อเสนอทางการพัฒนา
ทางอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานต้องมีการเปลี่ยนแปลงล าดับความส าคัญ และท าให้การขับเคลื่อน
นโยบายและการบูรณาการกับส่วนราชการอ่ืนๆ สู่การปฏิบัติได้จริง เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพ้ืนที่ขาดประสิทธิภาพ  

๔) ความต้องการข้อมูลของกระทรวง กรม มีความเร่งด่วน ขาดการบูรณาการในระดับ
นโยบาย ท าให้การส่งข้อมูลมีความซ้ าซ้อน เป็นอุปสรรคคุกคามต่อภาระงานที่เพ่ิมข้ึน ข้อมูลน าเข้ามาจากเครือข่าย
และหน่วยงานอ่ืนมีความหลากหลาย แตกต่างกันและมีความไม่น่าเชื่อถือสูงท าให้เป็นภัยคุกคามต่อการตัดสินใจ
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ทางการบริหารและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมบันทึกข้อมูลของการให้บริการไม่มีมาตรฐานเดียวกันต่างคน
ต่างพัฒนา ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกระทรวง และกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้
ระบบข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 

๕) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี มีพฤติกรรมความ
ไม่ปลอดภัยในการท างานมาพร้อมกับแรงงาน สภาพความไม่ปลอดภัยในการท างาน ส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้บริการใน
เครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นไม่สอดคล้องกับขีดความสามารถของ สสปท. 

๖) บทบาท หน้าที่ ภารกิจบางส่วนยังด าเนินการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งมี
ความซ้ าซ้อนกับภารกิจของ สสปท. 

๗) วัฒนธรรมความปลอดภัยในประเทศไทยยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนและผู้ประกอบการยัง
ขาดการตะหนักในการเสริมสร้างความปลอดภัยท าให้การส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาขาดประสิทธิภาพต่อเนื่อง 

๘) สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ ความจ าเป็นในการลดต้นทุนในสถานประกอบกิจการ 
การชะลอการพัฒนาธุรกิจ การลงทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย และ  
ความปลอดภัย ส่งผลให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

๔.๒ การก าหนดทิศทางการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก 
Balanced Scorecard 

จากการประเมินสถานภาพปัจจุบันขององค์กร ได้น ามาก าหนดทิศทางการบริหารจัดการแผน
ยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก Balanced Scorecard สืบเนื่องต่อจากการศึกษาความจ าเป็น
ทางยุทธศาสตร์ การก าหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ การประเมินศักยภาพขององค์กร คือ  
การก าหนดทิศทางการพัฒนา การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การก าหนดระบบวัดผล การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดใน ภาคผนวก ค 
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บทท่ี ๔ : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

ทิศทางการพัฒนา สสปท. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมายสูงสุดของ แผน
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 
 
 
โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ดังนี้ 

วัฒนธรรมความปลอดภัย หมายถึง 
การมีเจตคติและพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมอันตราย ก่อนเกิดเหตุในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

การใช้ชีวิตประจ าวัน 

สังคมอุดมสุข หมายถึง  
สังคมที่สมาชิกมีวัฒนธรรมความปลอดภัย คนในสังคมมีความปลอดภัยและสุภาพอนามัยที่ดี ปฏิบัติงานและ

ใช้ชีวิตประจ าวันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ไม่เป็นผู้ต้องรับความเสี่ยงหรือเป็นผู้ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในสังคม 

 

 

 

 

“ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙” 
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๒. พันธกิจ (Mission) 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้
ก าหนดพันธกิจเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

๒.๑ บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดท าสถิติ เพ่ือสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล  

๒.๒ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย รองรับความจ าเป็น
ในการด าเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ 

๒.๓ สร้างความเข้มแข็งของสังคมการท างานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็น
เอกภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการท างานของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนท างาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

๒.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
๒.๕ สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 

๓. เป้าประสงคห์ลัก (Main Goals) 

๓.๑ มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
เพ่ือการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ 

๓.๒ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา  
ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 

๓.๓ มีแหล่งบริการวิชาการในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพการให้บริการ 
ซึ่ง สสปท.ให้การยอมรับ 

๓.๔ คนท างานเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ น าไปสู่การมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 

๓.๕ สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการด าเนินกิจการ
อย่างมีธรรมาภิบาล 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

การขับเคลื่อนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๔.๑ สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ย่ังยืน 

เพ่ือเป็นการพัฒนาภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี สสปท.  
ได้น าเอาแนวความคิด การพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Development) มาประยุกต์ใช้ โดยจะสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างกิจการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และสนับสนุนการน าระบบ
บริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อ
การด าเนินธุรกิจ  

ในแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีนี้ จะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในอุตสาหกรรมที่มีอุบัติการณ์สูง และอุตสาหกรรมตาม
นโยบายรัฐ ในแผน Thailand ๔.๐ เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง รวมถึงการท างานในมิติอ่ืนๆ เช่น แรงงานสูงอายุ และแรงงานต่างด้าว โดยจะท างานแบบบูรณาการ
ร่วมกับกิจการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค้าไทย และสมาคมที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันสร้างมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่เป็นสากล 

การสร้างความร่วมมือนี้ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่จะประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนสถาน
ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เป็นสายโซ่การผลิต (Supply Chain) เพ่ือเข้าร่วมโครงการและเพ่ือ
ขอรับการตรวจประเมิน ตามระบบบริหารความปลอดภัยฯ ด้วยความสมัครใจ และส่งพนักงานเข้ารับการอบรม 
และรับค าปรึกษาจากผู้ตรวจประเมินของ สสปท. เพ่ือการยกระดับมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการ
ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ผ่านการประเมิน จะได้รับรางวัล ตราสัญลักษณ์การสนับสนุนทางการค้า และการ
ลงทุนจากสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ และการยกย่องจากกระทรวงแรงงาน สสปท. ส านักงานประกันสังคม 
หน่วยงานรัฐ และสมาคมที่เก่ียวข้อง 

การสร้างความเชื่อถือ และท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น สสปท. จะพัฒนาองค์กรให้เป็น
หน่วยงานส าคัญหลักในการสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนาสถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามั ย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยจะจ้างผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยให้มีศักยภาพ 
ในการท างาน ส่วนการวิจัยจะท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานวิชาการ งานวิจัย และสถิติ  
จะน าไปเผยแพร่ ให้ก่อประโยชน์ในวงกว้าง ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณา ปรับปรุง กฎหมาย 
มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด หรือขั้นตอนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และทักษะ 
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๔.๒ ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand ๔.๐ 
สสปท. จะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษา

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะ ในการเป็นบุคลากรด้าน 
ความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับปัญหา และความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรการสอน และการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติในพ้ืนที่ ควบคู่กับภาค
ทฤษฏี และประเมินสัมฤทธิผลของผู้รับการสอน และ / หรือการฝึกอบรม รวมทั้งสถาบันเอกชนที่ท าหน้าที่
ฝึกอบรมให้มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายบุคลากรเฉพาะทางที่จ าเป็น เช่น นักพิษวิทยา นักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย สาขาต่างๆ เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าในเชิงลึก 

นอกจากนี้จะมีการผลิตสื่อหรือชุดการเรียนรู้ ที่มีนวัตกรรมทันสมัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานสามารถเรียนรู้และดาวน์โหลดเพ่ือการใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ 
และเพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่าง สสปท. กับสถานประกอบกิจการ และยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย และเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐ Thailand ๔.๐ 

สสปท. จะสนับสนุนการลงทุนทางด้านฮาร์ทแวร์ ซอฟแวร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านไอที และการ
พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานเอกชน ผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน การสร้างนวัตกรรมใหม่ตามแนวทางการ
ด าเนินงานแบบ Lean Start Up ซึ่งจะมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรม และการท าสถิติ เพ่ือให้การออกแบบและการ
ผลิตนวัตกรรมใหม่ เช่น โมบายแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  

อีกทั้ งจะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  (Learning Center) ให้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) ที่มีความทันสมัย เพ่ือเป็นสถานที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนของประชาชน นักเรียน และนักศึกษา
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และเป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยมีห้องปฏิบัติการ
เพ่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัย บนระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้เครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเรียนรู้เครื่องมือและ
อุปกรณ์สาธิต ด้านการยศาสตร์ ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และฐานการ
ฝึกอบรมต่างๆ ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตร การฝึกอบรม โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างาน สามารถทดลอง และฝึกปฏิบัติได้จริง นอกเหนือจากต ารา ภายในศูนย์ฝึกอบรม จะจัดท าห้องสมุด เพื่อ
รวบรวมข้อมูล งานวิจัย งานวิชาการ ต ารา เอกสารข้อมูลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ 
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๔.๓ ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย 
เพ่ือสนับสนุนองค์กรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน โดยคัดเลือกองค์กรเครือข่าย เช่น 

ชมรมความปลอดภัยในการท างาน ในส่วนภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งแล้วส่งเสริมให้มีการรวมตัวของสมาชิก และ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัด ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน  

สสปท. จะร่วมมือกับเครือข่ายความปลอดภัยในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมบริการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม  
จัดนิทรรศการความปลอดภัย ทั้งนี้คุณภาพการให้บริการ จะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ด้วยราคายุติธรรม โดยไม่
มุ่งหวังการค้าท าก าไร แต่จะส่งเสริมการใช้กลไกทางธุรกิจในการรักษาสมดุลย์ เพ่ือควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่
มีคุณภาพ และมีราคาการให้บริการที่เหมาะสมเพ่ือเป็นทางเลือก โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กในส่วนภูมิภาค 

การพัฒนาเครือข่ายในส่วนภูมิภาค สสปท. จะจัดตั้งศูนย์บริการในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยในแต่ละศูนย์จะมีนักวิชาการ และ
ผู้ปฏิบัติงานของทาง สสปท. ท าหน้าที่บริหารเครือข่าย และให้บริการร่วมแก่สถานประกอบกิจการในแต่ละจังหวัด 

ผลจากการรวมตัวของสมาชิก ในองค์กรเครือข่ายด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้บริการ
โดยสมาชิกเครือข่าย การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มของสมาชิก และการจัดตั้งศูนย์บริการภูมิภาค จะท า
ให้การน านโยบาย และการให้บริการลงสู่ภูมิภาค ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายของ
รัฐ รวมถึงส่งผลที่ดีในเชิงป้องกันท าให้อุบัติเหตุ และโรคจากการท างานลดลงทั่วทั้งประเทศ 

๔.๔ ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี 
สสปท. ตระหนักว่า การสร้างวัฒธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในกลุ่มแรงงาน และประชาชนอย่าง

ยั่งยืน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติ และพัฒนาพฤติกรรมของ เยาวชน คนท างาน และประชาชนให้
เห็นความส าคัญของการป้องกันอันตรายที่อาจน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการท างาน ดังนั้นจ าเป็นต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วน ด้วยการจัดกิจกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารอย่าง
แพร่หลาย  

ในฐานะที่ สสปท. เป็นหน่วยงานหลัก ของกระทรวงแรงงาน ที่มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ 
ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับแรงงานทั่วประเทศ จึงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัด
กิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน ส าหรับนักเรียนและนักศึกษา การจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ือผู้ใช้แรงงาน การจัดงานวิชาการความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค ส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
ระดับวิชาชีพ และการจัดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย แห่งชาติ ส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
และประชาชนทั่วไปเป็นต้น    

การสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรใหม่ เน้นการสร้าง พัฒนา และการสื่อสาร
องค์กรไปยังกลุ่มเครือข่ายพันธมิตร (Branding) ภาคเอกชน ภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน โดยจัดท า
เอกสารทางวิชาการเผยแพร่เครือข่ายภายในประเทศ จัดท าเอกสารทางวิชาการในระดับอาเซียน การสร้างและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ สสปท.  บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในรูปแบบของความทันสมัย 
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(Brandmodernization) และประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ทางวิทยุ  และโทรทัศน์ (Social Network) สร้าง 
(Website) ประกวดการแข่งขันงานวิชาการงานวิจัยในระดับสากล และพัฒนาระบบการบริการวิชาการเชิงรุก โดย
การน าเสนองานวิชาการ งานวิจัย งานส่งเสริมพัฒนา งานนวัตกรรม ระบบมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนแบรนด์
ทางวิชาการ สร้างทีมที่ปรึกษาเพ่ือไปน าเสนอการให้บริการของ สสปท. ส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐานทางวิชาการ 
พัฒนารูปแบบการเข้าถึงการให้บริการของ สสปท. สร้างระบบติดตามประเมินผลความพึงพอใจ  พัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยยึดผู้รับบริการ (Stakeholder) เป็นศูนย์กลาง 

สสปท. จะจัดท าสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
โปสเตอร์ แผ่นพับ พัฒนาสื่ออะนิเมชั่น พัฒนาแอฟพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย และสื่อเผยแพร่ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อสิ่งพิมพ์ สู่เยาวชน แรงงาน และประชาชนทั่วไป อย่างแพร่หลาย 

๔.๕ สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 
การจัดตั้ง และพัฒนา สสปท. สู่องค์การมหาชนแห่งแรก ของกระทรวงแรงงาน ที่มีความเข็มแข็ง 

และมีธรรมภิบาลที่ดี จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาบุคลากร ทั้งจาก ข้าราชการ และพนักงานราชการเดิม ที่ตัดโอน
มาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ สรรหา และบรรจุ เข้ามา
ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจริยธรรมอันดี 
                โดยจะมุ่งเน้นการน าเอาเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบ
วงจรเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์ท้ัง ๔ ด้าน คือ (๑) ด้าน Human Resource Management : HRM ที่เน้นการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรคุณภาพสูง สร้างระบบหน้าที่ ความรับผิดชอบพร้อมจัดวางก าลังคนที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์กรให้มีความสมบูรณ์ตามโครงสร้างและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างระบบการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงสร้างระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบราชการ เพ่ือจูงใจ
ในการดึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และประสบการณ์สูง และรักษาบุคลากรคุณภาพที่มีอยู่เดิม เพ่ือการพัฒนาองค์กร 
ให้เป็นที่พ่ึงพาด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของประชาชนร่วมกัน (๒) ด้าน Human Resource 
Development : HRD เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาขาก าหนดขององค์กร และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์สมรรถนะสากล (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสมัยใหม่ และ
วัฒนธรรมสากล) พัฒนาระบบ Talent Management and Success Plan วางแผนสืบทอดต าแหน่ง ผู้มี
ความสามารถเพ่ือมีตัวแทนในการท างานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา Global Conceptand re-Thinking แก่
ผู้บริหารระดับสูง (๓) ด้าน Human Resource Happiness : HRH เน้นการสร้างบรรยากาศองค์กรตามเกณฑ์
องค์กรแห่งความสุข และสถานที่ท างานแห่งความสุข การสร้างสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลที่สูงกว่าสวัสดิการภาค
ราชการ (๔) ด้าน Human Resource Engagement : HRE เน้นการให้ความส าคัญกับการปรับค่านิยมร่วม
บุคลากรเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่เข้มแข็ง เสริมสร้างวิธีการคิด มุมมองในการท างาน และการใช้ชีวิตอย่าง
สมดุลระหว่างงานกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความรัก ความผูกพันผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
จัดท าค ารับรองขององค์กรและบุคลากรรายบุคคลทุกคน ในการสร้างนิสัยและผลงานด้านความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Individual Performance Agreement) 
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ส าหรับระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พร้อม
สร้างระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน และการจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง จัดให้มีการตรวจสอบ และรับรองการ
บริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร โดยบุคคลที่ ๓ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน 
การเป็นองค์กรที่พ่ึงตนเองได้สูง รวมถึงเตรียมองค์กรสู่องค์กรดิจิตอล ใช้ระบบ Website เพ่ือการสื่อสารองค์กรสู่
สากล ปรับอาคารสถานที่ในระยะแรกเพ่ือรองรับระบบ SMART Office มีระบบ e-Admin ระบบ e-Services  
e-Training การเชื่อมโยง Website กับภาคีด้าน OSH ทั้งในและต่างประเทศ 
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๕. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ (KPI and Target) 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สสปท. อย่างต่อเนื่อง สสปท. จึงได้ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค์หลัก : มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมประชารัฐ 

ตัวช้ีวัด : ๑) จ าน วน ม าต รฐาน เพื่ อ ก า รส่ ง เส ริ ม ค ว าม ป ล อด ภั ย  อ าชี ว อน า มั ย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  ๒) จ านวนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ สสปท. จัดขึ้น 
  ๓) จ านวนแรงงานที่ได้รับการดูแล และพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลยุทธ์ที ่๑.๑ : สร้างพันธะสัญญา พัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๒. ผลผลิต 
๑) มีพันธะสัญญา ร่วมกันระหว่างภาครัฐ กับธุรกิจขนาดใหญ่ ในการก าหนดนโยบายความปลอดภัยใน

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 
๒) มีการจัดท าระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัยสากล และมีข้อตกลงเพ่ือน าไปใช้ร่วมกัน  
๓) มีการตรวจประเมินระบบบริหารด้านความปลอดภัย ด้วยความสมัครใจ ในบริษัทขนาดกลาง และ

ขนาดเล็กเข้ารับการ 
๔) มีผู้ตรวจประเมิน ได้รับการอบรมและข้ึนทะเบียนรับรอง  
๕) มีการจัดฝึกอบรม เพ่ือพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

๑. ผลลัพธ์ 
๑) อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการท างาน ลดลงต่อเนื่องทุกปี 
๒) มีรูปแบบการท างานแบบประชารัฐที่ยั่งยืนในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน เอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
๓) ยกระดับอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก ของประเทศ จากการพ่ึงพาแรงงานราคาถูก ที่มี

มาตรฐานความปลอดภัยต่ า สู่อุตสาหกรรม ทีมีแรงงานปลอดภัย สุขอนามัยดี  
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๔) สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กจัดท าระบบบริหาร และการตรวจประเมินงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท างานด้วยความสมัครใจ 

๕) สร้างความยอมรับในเวทีสากล และเวทีโลกต่อการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย สุขอนามัย ที่ดีใน
แรงงาน 

๓. ตัวช้ีวัด 
๑) สัดส่วนของสถานประกอบการขนาดใหญ่  ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ 

Together for Sustainability 
๒) จ านวนระบบการบริหารด้านความปลอดภัย และแบบการตรวจประเมิน ที่จัดท าขึ้น และมีข้อตกลง

ในการใช้ร่วมกันในแต่ละอุตสาหกรรมความเสี่ยงสูง 
๓) จ านวนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ได้รับการตรวจประเมินระบบ

บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
๔) อัตราการพัฒนา ระบบการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ของสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก จากผลการตรวจประเมินประจ าปี ที่ผ่านมา 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : สนับสนุนงานวิชาการ พัฒนาสถิติ และงานวิจัย 

๑. ผลผลิต  
๑) มีแผนพัฒนา และก าหนดยุทธศาสร์ให้รัฐ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมความ

เสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต รวมทั้งแรงงานต่างด้าว และผู้สูงอายุ  
๒) มีจ านวนนักวิชาการด้านความปลอดภัย ที่เพียงพอ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมความเสี่ยงสูง และ

อุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
๓) มีการจัดสร้างมาตรฐาน และข้อก าหนดเพ่ือความปลอดภัยในอุตสาหกรรมความเสี่ยงสูง และ

อุตสาหกรรมในอนาคต ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ  
๔) มีข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

แลกเปลี่ยนข้อมลู การสนับสนุนงานวิจัย และการน าผลงานไปใช้   

๒. ผลลัพธ์ 
๑) มีรูปแบบการท างานแบบบูรณาการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล้อมกว่าทั่วประเทศ ในงานด้านวิชาการ สถิติ และงานวิจัย 
๒) มีงบประมาณลงทุน เพ่ิมคุณภาพ และสิทธิบัตร งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทียบเท่าสากล  
๓) สร้างความทัดเทียมการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ กับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศที่

พัฒนาแล้วบนพื้นฐานแรงงานปลอดภัย สุขอนามัยทีดี   
๔) มีระบบการจัดสรร งบประมาณจากรัฐ ในการให้ทุนท าวิจัย อย่างเหมาะสมเพียงพอ และต่อเนื่อง 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๔๘ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๓. ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนนักวิชาการด้านความปลอดภัย ของ สสปท. ที่ว่าจ้าง เพ่ือผลิตผลงานรองรับอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมในอนาคตสูงขึ้น  
๒) จ านวนข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย (Codes of Practice) ที่ผลิตขึ้นเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้

ข้อแนะน าวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคจากการท างาน ในอุตสาหกรรมเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรม
ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 

๓) จ านวนมหาวิทยาลัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีข้อตกลง
ในการสร้างความร่วมมือในการท างานวิจัย และพัฒนาร่วมกัน  

๔) ร้อยละของผลงานด้านวิจัย และหรือวิเคราะห์ ศึกษา และข้อมูลทางสถิติ ที่น าไปใช้เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนานโยบาย การออกกฏหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของประเทศ 

๕) ประสิทธิผลของงานวิจัย เปรียบเทียบกับงบประมาณลงทุน ตาม Research Excellence 
Framework (REF) หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม                        
Thailand ๔.๐ 

เป้าประสงค์หลัก : พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษาที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 

ตัวช้ีวัด : ๑) จ านวนนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ได้รับการพัฒนารายปี 

๒) จ านวนบุคลากรด้านความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา 
๓) จ า น วน แ ร งงาน ได้ รั บ ค ว าม รู้ ด้ า น ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  อ าชี ว อ น า มั ย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย   

๑. ผลผลิต  
๑) มีระบบการติดตาม ศึกษา วิ เคราะห์  จ านวน และคุณภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย 

ในตลาดแรงงาน  
๒) มีเกณฑ์การประเมิน และขึ้นทะเบียนตรวจสอบคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการการท างาน

เชี่ยวชาญพิเศษ 
๓) มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และมีสถานที่ทดลองปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรม และ 

การสอนบุคลากรด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
๔) มีคู่มือฝึกอบรม ต าราการสอนด้านความปลอดภัย ที่ครอบคลุม และปรับปรุงให้ทันสมัย ทุกๆ ๓ ป ี 
๕) มีสถานที่เพ่ือให้บุคลกรความปลอดภัยได้ฝึกปฏิบัติจริง 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๔๙ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๒. ผลลัพธ์ 
๑) มีระบบการพัฒนาความเชื่อมโยง ระหว่างอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรด้าน

ความปลอดภัย สู่ตลาดแรงงาน ที่ตรงความต้องการ และมีคุณภาพที่ดี 
๒) มีบุคลากรด้านความปลอดภัย ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ อย่าง
เพียงพอ 

๓. ตัวช้ีวัด 
๑) ร้อยละบุคลลากรด้านความปลอดภัยที่ผ่านเกณฑ์ประเมินวัดผลคุณภาพด้านความปลอดภัย  
๒) จ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ ผ่านการสอบเทียบคุณวุฒิด้าน  

ความปลอดภัย เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมความเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมในอนาคต 
๓) จ านวนหลักสูตร และต ารา เอกสารฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างานที่ผลิตขึ้น    
๔) จ านวนสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : สร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๑. ผลผลิต 
๑) มีการผลิตนวัตกรรมรูปแบบใหม่  ( Innovation) ด้านความปลอดภั ย อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น Mobile App, e-Learning  
๒) มีระบบงานเพ่ือรองรับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ภายใน สสปท. 

๒. ผลลัพธ์ 
๑) บุคลากรด้านความปลอดภัย และแรงงานเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโยลี สารสนเทศ และ  

การสื่อสารใหม่ เพ่ือการลดอุบัติเหตุ และโรคจากการท างาน 
๒) ยกระดับความพร้อมก าลังคน และการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับนวัตกรรมใหม่ 

๓. ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ท างานที่ผลิตขึ้นต่อปี 

เปรียบเทียบกับแบบส าหรวจ ความต้องการของผู้ใช้งาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน) 
๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๐ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ปนะเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย 

เป้าประสงค์หลัก : มีแหล่งบริการวิชาการในพื้นที่ เป้าหมาย โดยความร่วมมือกับเครือข่ายที่ มี
ประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่ง สสปท. ให้การยอมรับ 

ตัวช้ีวัด : ๑) จ านวนศูนย์บริการวิชาการ (OSHE Integrated Service Center) ที่จัดตั้ง 
  ๒) จ านวนสถานประกอบกิจการที่ ได้ รับการบริการด้ านความปลอดภั ย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : จัดศูนย์บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ร่วมกับเครือข่าย 

๑. ผลผลิต 
๑) มีศูนย์บริการบูรณาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (OSHE 

Integrated Service Center) ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ๕ ภาค 
๒) มีการท างานแบบบูรณาการ ตามนโยบาย Safety Thailand ร่วมมือกันกับหน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมงานด้าน “ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม ตอบสนอง และฟ้ืนฟู” ในจุดเดียว 
๓) มีข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ในการพัฒนาศูนย์บริการ 
๔) มีการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้กับสถาน

ประกอบการ ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

๒. ผลลัพธ์ 
๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองประชาชน ในด้านการ “ส่งเสริม ป้องกัน 

ควบคุม ตอบสนอง และฟ้ืนฟู” กับ ๑๐ หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ในส่วนภูมิภาค  
๒) ส่งเสริมการลงทุน สร้างการมีส่วนร่วมกับ ๕ ภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ใน ๕ ภูมิภาค   
๓) สถานประกอบกิจการในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้รับบริการด้านการฝึกอบรม การตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย การตรวจประเมินระบบ
บริหารที่มีคุณภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เป็นธรรม  

๔) ลดการพึ่งพางบประมาณจากรัฐ สร้างรายได้ด้วยตัวเอง    

๓. ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนศูนย์ให้บริการประชาชนเปิดใหม่ ครอบคลุม ๕ จังหวัด ภายในปี ๒๕๖๔ 
๒) จ านวนเครือข่ายความปลอดภัย ที่ลงนามตามข้อตกลง ครอบคลุม ๕ ภาค  
๓) จ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่ข้ึนทะเบียนเป็นสมาชิก ผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ 
๔) จ านวนบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้สมาชิก 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๑ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๕) ร้อยละผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ จากสถานประกอบการ 
๖) อัตราการคืนเงินลงทุน (Return of Equity) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี 

เป้าประสงค์หลัก : คนท างานเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ 
น าไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 

ตัวช้ีวัด : ๑) จ านวนคนที่มีการรับรู้การสื่อสารและกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  ๒) ร้อยละของกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี ก ารรับ รู้ ผ่ านการสื่ อสารและกิ จกรรม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่น าไปส่งเสริมให้
เกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน  

๑. ผลผลิต 
๑) มีกิจกรรรม งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ มีเวทีวิชาการความปลอดภัยและอาชีว 

อนามัยภูมิภาค งานแรงงานปลอดภัย สุขอนามัยดี เพ่ือส่งเสริมความรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัย ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

๒) มีสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ครอบคลุมตามกลุ่มคนท างาน เช่น 
ผู้บริหาร พนักงาน อุตสาหกรรมความเสี่ยงสูง และตามกลุ่มอายุ 

๓) ให้รางวัลแก่บุคคล และสถานประกอบการต้นแบบทางด้านความปลอดภัยที่ดี   

๒. ผลลัพธ์ 
๑) อัตราการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการท างาน ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี   
๒) สร้างการจดจ า กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัย สุขอนามัย ที่ดีใน

เยาวชน และแรงงาน   
๓) เกิดการท างานแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งบประมาณของรัฐ เพ่ือ

สร้างสื่อสาธารณะ ด้านความปลอดภัยในการท างาน อย่างมีประสิทธิภาพ    

๓. ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรับสื่อ 
๒) จ านวนบุคคล หรือสถานประกอบกิจการต้นแบบ 
๓) ผลการส ารวจ ความพีงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๔) ร้อยละความส าเร็จ ในการการส ารวจพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในแรงงาน 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๒ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๕) ร้อยละความส าเร็จ ประสิทธิภาพเงินลงทุนในสื่อ กับผลการตอบรับของผู้รับสือ 
๖) จ านวนหน่วยงานรัฐที่ ร่วมด าเนินงานแบบบูรณาการในการพัฒนาสื่อส่ งเสริมวัฒนธรรม 

ความปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 

เป้าประสงค์หลัก : สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อน
การด าเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด : ๑) จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกบรรจุและว่าจ้าง เพื่อการรองรับการพัฒนาประเทศ 
 ๒) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ : พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล 

๑. ผลผลิต 
๑) มีระบบเทคโนโลยีในการบริหารและให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
๒) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ผลลัพธ์ 
๑) ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการของ สสปท. ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นย า 
๒) บุคลากรมคีวามรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

๓. ตัวช้ีวัด 
๑) ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจัดการข้อมูลองค์กรอยู่ในระดับดีถึงดีมากไม่น้อย

กว่า ร้อยละ ๗๕ 
๒) บุคลากรทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ : เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการตาม
ยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้
จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๑. ผลผลิต 
๑) มีบุคลากรผู้เชียวชาญครอบคลุมทั้งด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และวิศวกรรมอย่าง

เพียงพอ 
๒) สสปท. มีระบบควบคุมคุณภาพ 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๓ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๒. ผลลัพธ์ 
สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

๓. ตัวช้ีวัด 
๑) มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
๒) ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๓) องค์การส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๔) มีการพัฒนาระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ : เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
พร้อมจัดให้มีระบบตรวจสอบควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน 

๑. ผลผลิต 
๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
๒) มีคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหาร สสปท. หรือผู้อ านวยการ สสปท. เพ่ือติดตามผล

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สสปท. 
๓) มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร สสปท. 

๒. ผลลัพธ์ 
๑) สสปท. มีการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล 
๒) บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
๓) คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรมีจริยธรรมที่ดี 

๓. ตัวช้ีวัด 
๓) การวัดผลทางจริยธรรมขององค์การ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๔) มีระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๔ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

บทท่ี ๕ : การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 

 
เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่จัดท าขึ้นถูกน าไปด าเนินการให้ส าเร็จผลเป็นรูปธรรม อย่างมีคุณภาพ 
การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน ได้ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

๑. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

๑.๑ แนวคิดและหลักการ 
การบริหารจัดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติยึดตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการในระยะ ๔ ปี ส าหรับ
ใช้เป็นกรอบการท างานและถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือแสดงผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมและประเมินผลได้ ทั้งนี้ ให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มากกับการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะได้น าระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปรับใช้ในการ
ด าเนินงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
๑.๒.๑ ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ นโยบายการปฏิบัติงาน และนโยบายอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกันและมีเอกภาพ 
๑.๒.๒ จัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถ

รองรับภารกิจตามแผนงานตามล าดับความส าคัญ และตอบสนองสถานการณ์เร่งด่วนเฉพาะหน้า 
๑.๒.๓ ประชุมหน่วยงานประกาศนโยบาย กระตุ้นจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก มุ่งมั่นในการปฏิบัติ

หน้าที่ และชี้แจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความเป็นมา แนวคิดและหลักการ สาระส าคัญและรายละเอียดของแผน 
๑.๒.๔ มอบหมายหน้าที่ให้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รายละเอียดแผนงาน / โครงการ ขั้นตอน

การด าเนินงาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสื่อสาร
หรือบรูนาการแผน และก าหนดปัจจัยเอ้ือสู่ความส าเร็จ (Enabling Factors) 

๑.๒.๕ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านเจตคติ ความรู้ ทักษะทั่วไปและเฉพาะทาง เพื่อ
เพ่ิมพูนสมรรถนะในการท างานให้เต็มศักยภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑.๒.๖ เสนอของบประมาณด าเนินงานจากภาครัฐตามกรอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี และ
จัดหางบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๕ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๑.๒.๗ ถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่ระดับบุคคล และจัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงผลส าเร็จของงานตามตัวชี้วัดกับการประเมินความดีความชอบประจ าปี ความก้าวหน้า โอกาสการพัฒนา 
หรือ การสนับสนุนอ่ืนๆ จาก สสปท. 

๑.๒.๘ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งด้านกายภาพ จิตภาพ และสังคม  
รวมถึงกระบวนการให้ค าปรึกษาแนะน าจากระดับผู้บริหาร และที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพ่ือสนับสนุน
เชิงเทคนิค / วิชาการ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจอ่ืนๆ  

๑.๒.๙ เผยแพร่ การด าเนินงานสู่สาธารณชน เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
และเพ่ือการรับรู้ผลงาน การสร้างแนวร่วม และการได้รับข้อมูลย้อนกลับ เช่น ความต้องการ ความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๖ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

๒ การติดตามประเมินผล 
๒.๑ แนวคิดและหลักการ 

การบริหารจัดการแผนให้ความส าคัญกับติดตามประเมินผล เพ่ือวัดประสิทธิภาพผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สสปท. และความคุ้มค่าขององค์การมหาชนในเชิงภารกิจของรัฐ โดยอ้างอิงตามกรอบ
กฎหมาย มาตรฐาน ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ในเรื่องจัดวางระบบควบคุมและประเมินผลการควบคุมภายใน ขอบข่ายการประเมินตามกรอบตัวชี้วัด
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย มิติด้ านประสิทธิผลตามพันธะกิจ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร กระบวนการ
ติดตามประเมินผลยึดหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยน าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพ 

๒.๒ ขอบเขตการติดตามประเมินผล 
๒.๒.๑ ด้านประสิทธิภาพ ประเมินจากผลผลิต เป็นการติดตามประเมินกระบวนการ (Process 

Evaluation) โดยเปรียบเทียบแผน กับผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายรายไตรมาส 
๒.๒.๒ ด้านประสิทธิผล ประเมินจากผลลัพธ์ เป็นการติดตามประเมิน ผลลัพธ์ (Output Evaluation) 

โดยตรวจสอบผลการปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี รายไตรมาส ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน   
ประเมินระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย งบประมาณ (PART : Part  Performance 

Assessment) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ 
๒.๒.๓ ด้านผลสัมฤทธิ์ ประเมินผลงานทุกด้านและผลกระทบ ทั้งภายในและภายนอก โดยการศึกษา

อย่างมีระเบียบวิธีการ ตามหลักวิชาการ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงระหว่างแผน / กึ่งกลางแผน (Formative 
Evaluation) คือประเมินความก้าวหน้าเมื่อใช้แผนยุทธศาสตร์ไประยะหนึ่ง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการแผน ให้มีคุณภาพ และตอบสนองทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การสนับสนุน
ปัจจัยความส าเร็จ อันจะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดแผน 

ช่วงสิ้นสุดแผน (Summative Evaluation) คือ ประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือ ตัดสินผลงานในองค์รวมที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์หลักและวิสัยทัศน์ วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนและข้อจ ากัดต่างๆ ส าหรับการก าหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารจัดการ และกรอบการ
จัดท าแผนในระยะต่อไป  

๒.๓ ลักษณะการติดตามประเมินผล  
ติดตามประเมินผลภายใน ด้วยการควบคุมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดย ผู้บริหาร ตรวจ

ติดตามภายใน โดยคณะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และก ากับดูตามสายการบังคับบัญชาประจ าทุกเดือน 
ติดตามประเมินผลภายนอก ด้วยการเสนอรายงานผลงานและการใช้จ่ายงบประมาณแก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการบริหาร สสปท. และคณะอนุกรรมการติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สสปท. 
โดยรายงานเป็นรายไตรมาส รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และรายงานการประเมินผลในภาพรวมระหว่างแผน 
และเมื่อสิ้นสุดแผน ซึ่งด าเนินการประเมินผลโดยหน่วยงานวิชาชีพจากภายนอก  นอกจากนี้ยังมีการรายงานต่ อ
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ ส านักงบประมาณ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๗ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๘ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภาคผนวก ก โครงสร้างอัตราก าลัง สสปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕๙ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๐ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภาคผนวก ข คณะกรรมการบริหาร สสปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๑ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๒ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภาคผนวก ค แผนภาพการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ครบวงจรตามหลัก Balanced Scorecard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๓ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๔ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภาคผนวก ง แผนงาน 
และกรอบงบประมาณรายจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๕ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

แผนงานและกรอบงบประมาณรายจ่าย 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสปท. 
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / 
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๕๖๐ 

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (หน่วย : ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : สร้างส่วนร่วม
ประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และ
วิชาการมุ่งสู่เศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
กิจกรรม : ส่งเสริมการบริหารงาน
แ บ บ ป ร ะ ช า รั ฐ  พั ฒ น า 
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
Thailand ๔.๐ 
ตัวช้ีวัด : จ านวนมาตรฐานเพื่อการ
ส่ ง เส ริ ม ค วามป ลอดภั ย  อ าชี ว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ระบบ 
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๑๘.๒๓๓๕ 

 
 
 

 
 
 
 
๑๖.๐๘๙๗ 

 
 
 

 
 
 
 
๑๖.๘๙๔๔ 

 
 
 

 
 
 
 
๑๗.๗๓๙๔ 



 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๖ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสปท. 
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / 
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๕๖๐ 

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (หน่วย : ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  : ติดอาวุธทาง
ปั ญ ญ า พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ด้ า น 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ต อ บ ส น อ ง
อุตสาหกรรม Thailand ๔.๐ 
กิจกรรม  : พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม
ปฏิบั ติ การด้ านความปลอดภั ย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
ตั ว ช้ี วัด  : จ านวนบุ คลากรด้ าน 
ความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา 
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๗ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสปท. 
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / 
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๕๖๐ 

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (หน่วย : ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมคุณภาพ
การให้บริการ พัฒนาความเข้มแข็ง
เครือข่ายความปลอดภัย 
กิ จ ก ร รม  : จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน แบบ
ครบวงจร 
ตั ว ช้ี วั ด  : จ าน วน ศู น ย์ บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร (OSHE Integrated 
Service Center) ที่จัดตั้ง 
ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบ
กิจการที่ ได้ รับ การบ ริก ารด้ าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๘ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสปท. 
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / 
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๕๖๐ 

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (หน่วย : ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  : ปรับทัศนคติ 
พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงาน
ปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี 
กิจกรรม : รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการท างานให้เป็นศูนย์ 
ตัวช้ีวัด : จ านวนสถานประกอบ
กิจการที่เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม : การส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด : จ านวนคนที่มีการรับรู้การ
สื่อสารและกิจกรรมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๖๙ 

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)  (สสปท.) 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สสปท. 
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๙ 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / 
กิจกรรม 

หน่วยนับ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

๒๕๖๐ 

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (หน่วย : ล้านบาท) 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สร้างระบบงาน
และการจัดการภายในองค์กร เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพบริหาร
องค์กร 
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
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