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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ส านักยุทธศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ของสถาบันในทุกระดับใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงประกอบการท างาน และเพ่ือใช้ก ากับติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ทีแ่สดงความเชื่อมโยงของการจัดสรรงบประมาณ และ
การด าเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

การด าเนินงานจัดท าโครงการ ให้ทุกส านักด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ ทั้งแผนงาน
และแผนเงิน มีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบความก้าวหน้า หากด าเนินงานแล้ว มี
ปัญหาอุปสรรค หรือจ าเป็นต้องปรับเพ่ิม/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสม
กับการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่ตรงกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ที่ได้รับการอนุมัติไว้ ส านักต่างๆ สามารถจัดท าหนังสือบันทึกระบุรายละเอียด เหตุผลความจ าเป็นเสนอมายัง
ฝ่ายงบประมาณและแผนเพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อผู้อ านวยการ/คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับต่อไป 

ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ส านักต้องพิจารณาให้ผลการด าเนินงานตอบสนองต่อ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน  

 
 

                                                                          
ส านักยุทธศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหำร 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนปฏิบัติการดานแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565) และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน (องค์การมหาชน) และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงาน 
(ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 

สสปท. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรทรัพยากรส าหรับ
ด าเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือสนองแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
72,298,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประเภทรำยจ่ำย   
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร รวมงบประมำณ 

เงินงบประมำณ เงินทุนสะสม 

รวมทั้งสิ้น 44,281,200 28,017,100 72,298,300 
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 20,174,700 - 20,174,700 
แผนงำนพื้นฐำน 8,278,600 3,644,000 11,922,600 

- คชจ. ด าเนินงาน 8,278,600 3,644,000 11,922,600 
แผนงำนยุทธศำสตร์ 15,827,900 24,373,100 40,201,000 

- คชจ. ด าเนินงาน 8,927,700 24,366,100 33,293,800 
- คชจ. ลงทุน 6,900,200 7,000 6,907,200 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 สสปท. กับกำรเป็นองค์กำรมหำชน 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

หรือ “สสปท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Occupational Safety and Health 
(Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2553 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 โดยมาตรา 52 
บัญญัติให้กระทรวงแรงงานาจัดตั้ง สสปท. ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. .... ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การก ากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน ที่ท าหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และ
การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสปท. มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการ สสปท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.... ให้ก าหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดยให้มีผู้อ านวยการ สสปท. เป็นกรรมการด้วย 

 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 
มติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสปท. เป็นองค์การมหาชน ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพ่ือให้การท างาน
มีความต่อเนื่อง มปีระสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่
กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน สถาบันมีการก าหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการ
บริหาร และการด าเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ 
และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความ
ปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถน าไปใช้ในชีวิตให้มีสุขาภาวะที่ดีมีความสุข 

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัยใน
การท างาน และอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการภายในปี 2566  

1.3 พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. 

ได้ก าหนดพันธกิจเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดท าสถิติ เพ่ือสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน รองรับความจ าเป็นในการด าเนินงานทางด้านภารกิจด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ 

3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการท างานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็น
เอกภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนท างาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 

1.4 อ ำนำจหน้ำที่ 
1. ส่งเสริมและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของภาครัฐและเอกชน 
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานตามความต้องการและความจ าเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1.5 ภำรกิจด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ของ สสปท. 

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ  
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยฯ 
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตสื่อการ
เรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
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ส่วนที่ 2  
ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี

2.1 แผนควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 แผนปฏิบัติกำร สสปท. 5 ปี เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน 
ตัวช้ีวัด ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) โดยการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรร

งบประมาณ แผนปฏิบัติการดานแรงงาน ตลอดจนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงานที่ได้
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีฯ ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกส านักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปฯี  
และการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น 

5. ส านักจัดท ารายงานและ/หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพ่ือบรรจุลงในร่าง
แผนปฏิบัติงานประจ าปีฯ   

6. เสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา และน าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

 

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน 
(พ.ศ. 2563 - 2565) และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพำะกิจ แผนแม่บทย่อยภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12   
แผนปฏิบัติกำรดำนแรงงำน (พ.ศ. 2563 - 2565) และ แผนปฏิบัติกำร สสปท. 5 ปี วำระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

แผนแม่บทเฉพำะกิจ กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ (Human Capital) 

แผนแม่บทย่อย แผนย่อยที่ 17 กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนและหลักประกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ 

เป้ำหมำยบริกำรกระทรวง แรงงำนในและนอกระบบมีหลักประกันทำงสังคมได้รับควำมคุ้มครอง มีควำมปลอดภัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัด อัตรำกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 5 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ องค์ควำมรู้ถูกน ำไปใช้เพื่อกำรส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี ร้อยละ 100 

1. จ านวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน ท่ีถูกน าไปใช้ จ านวน 4,600 แห่ง 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ท่ีถูกน าไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน ร้อยละ 70 

แผนงำน แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม แผนงำนยุทธศำสตรสร้ำงหลักประกันทำงสังคม 

ผลผลิต/โครงกำร รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
พัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน 

สถำนประกอบกิจกำรได้รับกำรส่งเสริม  

และพัฒนำกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

โครงกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของประเทศไทย  

(Safety Thailand) 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี ร้อยละ 100 

1. จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จ านวน 600 แห่ง 

1. สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 4,000 แห่ง 

 2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ สามารถลด อัตราการประสบอันตรายจากการท างาน ร้อยละ 60 

กิจกรรม 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร 1. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย 

 2.. รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์ 2. การบริหารระบบดิจิทัลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

 3. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 

4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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2.2 แสดงควำมเชื่อมโยงวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน อ ำนำจหน้ำที่ สสปท. เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ งำน/โครงกำร 
1.ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย 
และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

2.พัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตร ฐาน
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4.จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความ ปลอดภัย อาชวีอนา มัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

มีมาตรฐานส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมใน
การท างาน เพือ่ด าเนินธุรกจิอยา่ง
ยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานความปลอดภยั   
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานร่วมกับภาคี
เครือข่ายฯ 
2. สร้างพันธะสัญญารว่มกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อขยายผล
น า มาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ ท างานไปสู่การปฏิบัติ 

1. โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย      
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. โครงการวิจยัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน       
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย
และอาชวีอนามยั 

2. ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากร
ด้านความปลอดภัย ตอบสนอง
อุตสาหกรรม Thailand 4.0 

5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. สนับสนุนและส่งเสริมการน าองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยฯ เพือ่พัฒนาบุคลากร 

2. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน   

3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวด ล้อม
ในการท างาน 

มีช่องทางการให้บริการวิชาการและ
องค์กรต้นแบบ เพื่อสนับ สนุนการ
ให้บริการวิชาการในพื้นที่เปา้หมาย 

1.สร้างและขยายช่องทางการให้บริการวิชาการในพื้นที่
เป้าหมาย 
2.เสริมสร้างศักยภาพเครือขา่ยฯ เพือ่ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการ  

1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน        
2. โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ   
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard 
Audit “การตรวจประเมินภายใน” 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความ
ปลอดภัยในการท างานบนที่สูง              
5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่าย
ด้านความปลอดภัย 
7. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
 ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน อ ำนำจหน้ำที่ สสปท. เป้ำประสงค ์ กลยุทธ ์ งำน/โครงกำร 
4.ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้าง
แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามยัด ี

6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภยั อาชวีอนา
มัย และสภาพแวดล้อม ในการท างานตาม
ความจ าเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตส่ือ
การเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของการป้องกันอันตรายกอ่นเกิดเหตุ 
น าไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างาน 
 

1 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
2.จัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
3.สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภยัในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอนัตราย
จากการท างานให้เป็นศูนย ์                         
2. โครงการประชาสัมพันธ ์สสปท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564                             
3. โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. โครงการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 
5. โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและ อา
ชีวอนามยั (5 ภาค)           
6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้าง
พฤตกิรรมดา้นความปลอดภยัเชิงปอ้งกนัในการท างาน 
(CSR) 

5.สร้างระบบงานและการจัดการภายใน
องค์กรเพื่อขับเคลื่อน สสปท. 

3.ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
ด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวด ล้อมในการท างาน 

สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และ
ขับเคลื่อนการด าเนินกิจการอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

1.พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล 
2.เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาทีจ่ าเป็นต่อ
การด าเนินกิจการตามยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริม
การจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ จาก
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3.เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กรโดยการมีส่วน
ร่วมกับบุคลากรทกุระดับพร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุม
ภายในที่มีมาตรฐาน 

1. งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4  
3. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางส าหรับ
ประมวลผล น าเสนอขอ้มูลตามภารกิจหลัก
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพื่อความ
ปลอดภัยในสังคมและคนท างาน 
4. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564                    
5. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. 
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2.3 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยตำมค ำขอกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

รำยกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำหมำยบริกำรหน่วยงำน 

องค์ความรู้ถูกน าไปใช้เพื่อการ
ส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหาดา้น
ความปลอดภัย และอาชีวอนามยั 

เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้น าองค์ความรู้ด้านความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่พฒันาไปใช้ 

4,600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้น าองค์ความรู้งาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัไปใช้มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 70 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เชิงปริมาณ : ร้อยละของการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี ร้อยละ 100 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  

ผลผลิต 

สถานประกอบกิจการได้รับการ
ส่งเสริม และพฒันาการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

เชิงปริมาณ : จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรม 

การส่งเสริมและพฒันาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 

แผนงำนยุทธศำสตรสร้ำงหลักประกันทำงสงัคม 

โครงกำร 

โครงการความปลอดภัย และ 

อาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand)  

เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ 

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

4,000 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก ที่ได้รบัก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการ 

ประสบอันตรายจาการท างาน 

ร้อยละ 60 
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ส่วนที่ 3  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3.1 รหัสโครงกำร/หมวดรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

รหัสโครงกำร ชื่อโครงกำร พ.ร.บ 64 งบทุนสะสม รวมทั้งสิ้น หมวดค่ำใช้จ่ำย 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 44,281,200 28,017,100 72,298,300  

แนวทำงที ่1 : ส่วนร่วมประชำรัฐ ส่งเสริมงำนวิจัย และวชิำกำร มุง่สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน  
64-01101 โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 1,172,000 - 1,172,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
64-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 469,000 - 469,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
64-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 370,000 - 370,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
64-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 270,000 - 270,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

แนวทำงที ่2 : ติดอำวุธทำงปญัญำพฒันำบุคลำกรดำ้นควำมปลอดภัย ตอบสนองอุตสำหกรรม Thailand 4.0  
64-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรกึษามาตรฐานระบบการจัดการ 

ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
377,000 - 377,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

แนวทำงที ่3 : ส่งเสริมกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
64-01301 
64-02301 

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2,181,000 560,000 2,741,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าใช้สอย) 

64-01302 โครงการเสริมศักยภาพด้านสขุศาสตร์อตุสาหกรรมในสถานประกอบกจิการ 118,000 - 118,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
64-01303 โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “การตรวจประเมินภายใน” 104,000 - 104,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
64-01304 โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภยัในการท างานบนที่สูง 142,000 - 142,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
64-01305 
64-02305 

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 955,100 377,900 1,333,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

64-01306 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 
(ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชวีอนามัย ภูมิภาค จังหวัดสงขลา) 

1,000,000 - 1,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

64-02307 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 443,200 443,200 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

แนวทำงที ่4 : ปรบัทัศนคติ พัฒนำพฤติกรรมสร้ำงแรงงำนปลอดภัยสขุภำพอนำมัยที่ดี  
64-01401 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์ 1,000,000 - 1,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
64-01402 โครงการประชาสัมพันธ ์สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,500,000 - 1,500,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
64-01403 โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 190,100 - 190,100 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
64-02401 โครงการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามัยแห่งชาต ิครั้งที่ 34 - 18,317,000 18,317,000 เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
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รหัสโครงกำร ชื่อโครงกำร พ.ร.บ 64 งบทุนสะสม รวมทั้งสิ้น หมวดค่ำใช้จ่ำย 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 44,281,200 28,017,100 72,298,300  

64-02402 โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (5 ภาค)           - 2,310,000 2,310,000 เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
64-02403 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสรมิสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 

เชิงป้องกันในการท างาน (CSR) 
- 200,000 200,000 เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

แนวทำงที ่5 : สร้ำงระบบงำนและกำรจัดกำรภำยในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร ์สสปท.  
งำนบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กร     

64-01501 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร  20,174,700  20,174,700 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน) 
64-01501 
64-02501 

กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 5,961,200 2,598,000 8,559,200 เงินอุดหนุน , เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภค) ,ค่าใช้จา่ยลงทุน (ครุภัณฑ์ส านักงาน) 

64-01501 
64-02501 

กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและทีป่รึกษา 2,415,000 1,860,000 4,275,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน)       

64-01502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4 3,600,000 - 3,600,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
64-01503 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางส าหรับประมวลผล น าเสนอขอ้มูลตาม 

ภารกิจหลักสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพือ่ความปลอดภัยในสังคมและคนท างาน 
2,000,000 - 2,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

64-01504 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งส าหรับทดแทน 
เครื่องเดิม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

282,100 - 282,100 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

64-02505 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.       - 1,351,000 1,351,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , ค่าวัสดุ) 

         หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ -  แหล่งเงิน -  ยุทธศาสตร์ -  โครงการ ตัวอย่าง 64-01101 
           แหล่งเงิน 
     01 หมายถึง เงินอุดหนุน 
     02 หมายถึง เงินทุน (เงินเหลือจ่าย) 
     03 หมายถึง เงินกองทุน 
         31 หมายถึง เงินกองทุนความปลอดภยั 
          32 หมายถึง เงินกองทุนทดแทน 
     04 หมายถึง เงินรายได้ 
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3.2 รำยละเอียดแผนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) 

1.  งบประมำณภำพรวม 

 
 

2.  แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ เงินทุนสะสม

44,281,200     28,017,100     72,298,300     

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 20,174,700     -                20,174,700     

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 8,278,600       3,644,000       11,922,600     

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 15,827,900     24,373,100     40,201,000     

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งบประมาณ เงินทุนสะสม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 20,174,700    -                20,174,700 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 20,174,700    -                20,174,700 

18,023,900                   -   18,023,900 ส านักบริหารกลาง

2,400,000                   -   2,400,000   

15,623,900                   -   15,623,900 

15,623,900                   -   15,623,900 

2,150,800      -                2,150,800   ส านักบริหารกลาง

600,000         -                600,000      

1,550,800      -                1,550,800   

   1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจ า (อัตราเดิม 42 อัตรา) 

       1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)

       2) เงินเดือนบุคลากรรวมเล่ือนข้ัน (41 อัตรา)

          - อัตราเดิม (41 อัตรา)

   1.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนจากสถาบัน

       1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)

       2) สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ื์นตามระเบียบ

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
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3. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

 

 

งบประมาณ เงินทุนสะสม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 8,278,600      3,644,000       11,922,600  

8,278,600     3,644,000       11,922,600 

2.1 ค่าตอบแทน 2,415,000      1,860,000       4,275,000   ส านักบริหารกลาง

    2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2,086,300     750,000         2,836,300   

           1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 คร้ังๆละ 11 คน) 1,350,000      -                1,350,000   

                 ประธาน 1 คน 12 คร้ัง 150,000         -                 150,000      

                 คณะกรรมการ 10 คน 12 คร้ัง 1,200,000       -                 1,200,000   

           2) คณะอนุกรรมการ 5 คณะ 736,300        750,000         1,486,300   

              2.1) ด้านตรวจสอบ 146,300        -                146,300      

                 ประธาน 1 คน 9 คร้ัง 56,300           -                 56,300       

                 คณะกรรมการ 2 คน 9 คร้ัง (เฉพาะบุคคลภายนอก) 90,000           -                 90,000       

              2.2) ด้านติดตามผลการด าเนินงานองค์การ

                    และประเมินผลผู้อ านวยการฯ

255,000        -                255,000      

                  ประธาน 1 คน 12 คร้ัง 75,000           -                 75,000       

                  คณะกรรมการ 2 คน 12 คร้ัง (เฉพาะบุคคลภายนอก) 180,000         -                 180,000     

              2.3) ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 195,000        -                195,000      

                  ประธาน 1 คน 12 คร้ัง 75,000           -                 75,000       

                  คณะกรรมการ 2 คน 12 คร้ัง (เฉพาะบุคคลภายนอก) 120,000         -                 120,000      

              2.4) ด้านวิชาการ 80,000          435,000         515,000      

                 ประธาน 1 คน 11 คร้ัง -               75,000            75,000       

                 คณะกรรมการ 8 คน 11 คร้ัง (เฉพาะบุคคลภายนอก) 80,000           360,000          440,000      

              2.5) ด้ำนกฎหมำย 60,000          315,000         375,000      

                  ประธาน 1 คน 12 คร้ัง -               75,000            75,000       

                  คณะกรรมการ 5 คน 12 คร้ัง (เฉพาะบุคคลภายนอก) 60,000           240,000          300,000      

    2.1.2 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (3 คน 12 เดือน) 360,000         360,000      

    2.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 65 200,000        -                200,000      

    2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด 128,700        -                128,700     

2.2 ค่าใช้สอย 5,363,600      1,784,000       7,147,600   ส านักบริหารกลาง

    2.2.1 ค่ารับรองและพิธีการ 25,000          -                25,000       

    2.2.2 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร 300,000        -                300,000      

    2.2.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 24,600          -                24,600       

    2.2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 200,000        -                200,000      

    2.2.5 ค่าเช่า 932,000        180,000         1,112,000   

           1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เคร่ือง 192,000         -                 192,000      

           2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 200,000         180,000          380,000     

           3) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา 540,000         -                 540,000      

    2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000        200,000      

    2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค 1,170,000      20,000           1,190,000   

            - ส่วนกลาง 982,000        20,000           1,002,000   

12,000           -                 12,000       

450,000         -                 450,000      

120,000         -                 120,000      

40,000           20,000            60,000       

360,000         -                 360,000                    5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet

              4) ค่าไปรษณีย์ 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนที่)

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
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3. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

งบประมาณ เงินทุนสะสม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 8,278,600      3,644,000       11,922,600  

    2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค 1,170,000      20,000           1,190,000   

            - ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 188,000        -                188,000     

20,000           -                 20,000       

88,000           -                 88,000       

20,000           -                 20,000       

30,000           -                 30,000       

30,000           -                 30,000       

    2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,512,000      1,584,000       3,096,000   

    2.2.9 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์ Zero Accident 1,000,000      -                1,000,000   ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม

2.3 ค่าวัสดุ 500,000        -                500,000      ส านักบริหารกลาง

            - ส่วนกลาง 390,000        -                390,000      

          1) ค่าวัสดุส านกังาน 120,000         -                 120,000      

          2) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 140,000         -                 140,000      

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000           -                 30,000       

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000         -                 100,000      

           - ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 110,000        -                110,000      

          1) ค่าวัสดุส านกังาน 20,000           -                 20,000        

          2) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 40,000           -                 40,000        

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000           -                 20,000        

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000           -                 30,000        

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนที่)

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
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4.  แผนงำนยุทธศำสตรสร้ำงหลักประกันทำงสังคม 

 

 
 
 
 

 

งบประมาณ เงินทุนสะสม

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 15,827,900     24,373,100     40,201,000     

8,927,700       24,366,100     33,293,800     

2.1 ค่าใช้สอย 8,927,700       24,366,100     33,293,800     

    2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 206,600          -                206,600          ส านักบริหารกลาง

    2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 200,000          -                200,000          ส านักบริหารกลาง

    2.1.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา จ านวน 1 เคร่ือง 36,000           -                36,000           ส านักบริหารกลาง

    2.1.4 ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจสภาพแวดล้อมฯ 100,000          -                100,000          

    2.1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 492,000          807,000         1,299,000       ส านักบริหารกลาง

     ▪ ส่วนกลาง -                315,000          315,000          

           1) ผู้เช่ียวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา -                315,000          315,000          

     ▪ ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา 492,000          492,000          984,000         

           1) เจ้าหนา้ที่ 1 อัตรา 216,000          -                216,000          

           2) แม่บ้าน 1 อัตรา 132,000          -                132,000          

           3) พนกังานขับรถ 1 อัตรา 144,000          -                144,000          

           4) เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย 2 อัตรา -                492,000          492,000          

    2.1.6 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม 7,893,100       23,559,100     31,452,200     

     ▪ ส านักวิจัยและพัฒนา 2,281,000       -                2,281,000       

           1) โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 1,172,000       -                1,172,000       

           2) โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 469,000          -                469,000          

           3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 370,000          -                370,000          

           4) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

               ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

270,000          -                270,000          

     ▪ ส านักบริการวิชาการ 2,922,000       1,381,100       4,303,100       

           1) โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย     

               อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

377,000          -                377,000          

           2) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

               อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

2,181,000       560,000          2,741,000       

           3) โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 118,000          118,000         

           4) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน  - 377,900          377,900          

           5) โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน 104,000          -                104,000          

           6) โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง 142,000          -                142,000          

           7) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ

               ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

-                443,200          443,200          

     ▪ ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม 1,690,100       20,827,000     22,517,100     

           1) โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 190,100          -                190,100          

           2) โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1,500,000       -                1,500,000       

           3) งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังที่ 34 -                18,317,000      18,317,000     

           4) โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค) 2,310,000       2,310,000       

           5) โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสร้างวินยัด้านความปลอดภัยฯ (CSR) -                200,000          200,000          

     ▪ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จ.สงขลา 1,000,000       1,000,000       

              - โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 1,000,000       1,000,000       

1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

หน้าที่ 15



 

4.  แผนงำนยุทธศำสตรสร้ำงหลักประกันทำงสังคม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ เงินทุนสะสม

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 15,827,900     24,373,100     40,201,000     

     ▪ ส านักยุทธศาสตร์ -                1,351,000       1,351,000       

           1) งานขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ -                1,351,000       1,351,000       

               - จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 518,000          518,000         

               - จ้างที่ปรึกษาทบทวนยุทธสาสตร์ของ สสปท 500,000          500,000          

               - พัฒนาศักยภาพบุคลากร 218,000          218,000         

               - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 115,000          115,000          

2.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน 6,900,200       7,000             6,907,200       

     2.2.1 รายการครุภัณฑ์ 6,600,200       7,000             6,607,200       

     2.2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,882,100       -                5,882,100       ส านักบริหารกลาง

              1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

                  (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้) จ านวน 7 ชุด

154,000          -                154,000          

              2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการ

                  ใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการส านกังาน

                  ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 7 ชุด

110,600          -                110,600          

              3) เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 7 ชุด 17,500           -                17,500           

3,600,000       -                3,600,000       ส านักบริหารกลาง

                    - พัฒนาระบบสารสนเทศ Back Office : ERP เฟส 4 (HR) 3,600,000       -                3,600,000       

2,000,000       -                2,000,000       ส านักบริหารกลาง

     2.2.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ส าหรับพัฒนาห้องปฏิบัติการ) 655,100          -                655,100          ส านักบริการวิชาการ

655,100          -                655,100          

     2.2.1.3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 63,000           7,000             70,000           

63,000           -                63,000           

7,000             7,000             

     2.2.2 รายการท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง 300,000          -                300,000          

300,000          -                300,000          

  2) เคร่ืองดับเพลิงละอองน้ าแรงดันต่ า (Low Pressure Water Mist) จ านวน 2 เคร่ือง

                  1) ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 งาน

                4) โครงการพัฒนาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการองค์การ ระยะที่ 4                           

                5) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางส าหรับประมวลผล น าเสนอข้อมูล

                  1) เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล แบบล าแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

                  1) ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกสูง สีเทาสลับ จ านวน 9 ตู้

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ปรับปรุงครั้งที่ 1 
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โครงกำรภำยใต้แนวทำงที่ 1 
(T-OSH PROJECT #01 – 04) 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 

T-OSH PROJECT #01 โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1,172,000 บำท 

T-OSH PROJECT #02 โครงกำรวิจัยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

469,000 บำท 

T-OSH PROJECT #03 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

370,000 บำท 

T-OSH PROJECT #04 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัย 

และอำชีวอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

270,000 บำท 

 

แนวทำงตำมแผนปฏิบัติกำร สสปท. 5 ปี 
< แนวทำงท่ี 1 > 

 

ส่วนร่วมประชำรัฐ ส่งเสริมงำนวิจัย  
และวชิำกำร มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
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T-OSH PROJECT #01 : โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01101 โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำมำตรฐำนฉบบัสมบูรณ ์ 
1.2 มำตรฐำนประเมินควำมเสีย่งดำ้นกำรยศำสตร ์
1. ด าเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนมาตรฐานประเมินความเส่ียง 

ด้านการยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์  
จ ำนวน 1 เรื่อง 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ด าเนินการจัดท ามาตรฐาน 

2 ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 
3 ผ่านการประชาพิจารณ์ 

4 มาตรฐานผ่านการพจิารณา 

จากคณะอนุกรรมการวิชาการ 

5 มาตรฐานผ่านการพจิารณา 

จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 
 
 

แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
2. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ

เอกชนเพื่อวางแผนการด าเนินงาน และจัดตั้งคณะท างาน 
แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
ทบทวนวรรณกรรม ด าเนินการจัดท ามาตรฐานฯ  
และสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน  4 ครั้ง 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 

18,800 18,800 37,360 0.00 74,960 

4. จัดประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชน 
นายจา้ง และลูกจ้าง 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 103,000 

 

0.00 103,000 

 

5. สรุปข้อเสนอแนะ จากผู้มีสว่นได้เสียจากภาครัฐ  เอกชน 
นายจา้ง และลูกจ้าง และเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
วิชาการพิจารณาเพื่อปรับแก้มาตรฐานให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. น าเสนอมาตรฐานต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. น าเสนอมาตรฐานต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. เผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ ์
(ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่1 126,800 126,800 248,360 108,000 609,960  
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กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดท ำคู่มือและแนวปฏิบัตดิ้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย  
2.1 คู่มือกำรยับยั้งกำรตกจำกที่สงู      2.2 แนวปฏบิัติระบบกำรตดัแยกพลังงำน Lock out/Tag out      2.3 แนวปฏบิัติควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง ส ำหรบักำรติดตั้งหลังส ำเร็จรปู 
2.4 แนวปฏิบตัิกำรบริหำรควำมเปลี่ยนแปลง Management of Change      2.5 แนวปฏิบตัิกำรประเมินควำมเสี่ยงและโอกำส 
1. จัดตั้งคณะท างานและประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน จ านวน 5 คณะ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #02 
1. จ านวนคู่มือและแนวปฏิบัต ิ

ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
จ านวน 5 เร่ือง  

 
เกณฑ์กำรประเมินผล #02 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จัดตั้งคณะท างาน 

2 มีการประชุมจัดท าคู่มือ 

และแนวปฏิบัติฯ 

3 มีร่างคู่มือและแนวปฏิบัติฯ 

4 คู่มือและแนวปฏิบัติฯ 

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

5 คู่มือและแนวปฏิบัต ิ

ด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติ เพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน ทบทวนวรรณกรรม ด าเนินการจัดท า
คู่มือและแนวปฏิบัติ และสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

แผนงาน              
แผนเงิน      

2.1 คณะท างานจัดท าคู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง 
(จ านวน 7 คร้ัง) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 18,380 55,140 36,760 18,380 128,660 

2.2 คณะท างานจัดท าแนวปฏิบัติระบบการตัดแยกพลังงาน 
Lock out/ Tag out (จ านวน 6 ครั้ง) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 18,380 18,380 36,760 36,760 110,280 

2.3 คณะท างานจัดท าคู่มือประเมินความเส่ียงสุขภาพลกูจ้าง 
ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย (จ านวน 4 ครั้ง) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 18,380 18,380 36,760 73,520 

2.4 คณะท างานจัดท าแนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
Management of Change (จ านวน 6 ครั้ง) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 55,140 18,380 36,760 110,280 

2.5 คณะท างานจัดท าแนวปฏิบัตกิารประเมนิความเส่ียง
และโอกาสระดับองค์กร (จ านวน 6 ครั้ง) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 18,380 36,760 36,760 18,380 110,280 

3 ด าเนินการจัดซ้ือค่าวัสดุส านกังานและค่าใช้จ่ายเดเตล็ด แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 29,020 0.00 29,020 

4. น าเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั ต่อคณะอนกุรรมการวิชาการ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. น าเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. เผยแพร่คู่มือและแนวปฏบิัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั (ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่2 55,140 128,660 176,060 147,040 562,040  
รวมทั้งสิ้น 181,940 255,460 424,420 255,040 1,172,000  

หน้าที่ 20



T-OSH PROJECT #02 : โครงกำรวิจัยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01102 โครงกำรวิจัยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 1 งำนวิจัยกำรศึกษำควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตรต์่อกำรลดลงของสถิติกำรประสบอันตรำยในสถำนประกอบกิจกำร 
1. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม  

และศึกษาสถานการณ์ปัญหา 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนผลงานวจิัยการศึกษาความ 

คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการ 
ลดลงของสถิติการประสบอันตราย 

ในสถานประกอบกิจการ จ ำนวน 1 เรื่อง 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จัดตั้งคณะท างาน 

2 เสนอแผนด าเนินงานผ่าน 

ความเห็นชอบจาก ผอ.สสปท. 
3 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะอนุกรรมการวิชาการ 
4 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

5 จัดท ารูปเล่มผลการ 

ด าเนินงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนัก : วิจัยและพัฒนา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท างานวิจยั แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดประชุมคณะท างาน และผู้ทรงคุณวฒุ ิ
เพื่อก าหนดขอบเขตงานวจิัย 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 15,000 0.00 0.00 5,000 

4. เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ด าเนินการขอจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 10,000 0.00 0.00 10,000 

6. ด าเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวธิีวจิัย แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 66,000 76,000 0.00 142,000 

7. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค านวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตราย 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 15,000 0.00 15,000 

8. จัดประชุมคณะท างาน และผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อ 
วิเคราะห์ข้อมูล และพจิารณางานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 30,000 0.00 40,000 

9. สรุปผลการวิจยัเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน ฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. จัดท ารูปเล่มวิจัย บทความวิจยัส าหรับตีพิมพ ์
ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) เพื่อเผยแพร ่
ผลการศึกษาวิจัย 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน    10,000 10,000 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่1 0.00 81,000 131,000 10,000 222,000  

หน้าที่ 21



กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
กิจกรรมที่ 2 งำนวิจัยกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนดำ้นสขุศำสตร์อุตสำหกรรมของสถำนประกอบกิจกำรในประเทศไทย 
1. รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษา

สถานการณ์ปัญหา 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #02 
1. จ านวนผลงานวจิัยการศึกษาปัจจยั 
ที่มีผลกระทบต่อการบรหิารงานด้าน 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมของสถานประกอบ
กิจการในประเทศไทย จ ำนวน 1 เรื่อง 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล #02 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จัดตั้งคณะท างาน 

2 เสนอแผนด าเนินงานผ่าน 

ความเห็นชอบจาก ผอ.สสปท. 
3 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะอนุกรรมการวิชาการ 

4 ผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

5 จัดท ารูปเล่มผลการ 

ด าเนินงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนัก : วิจัยและพัฒนา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท างานวิจยั แผนงาน             ร้อยละ 5 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดขอบเขตงานวิจัย แผนงาน             ร้อยละ 10 

แผนเงิน 0.00 19,000 0.00 0.00 19,000 
4. เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 5 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5. ด าเนินการขอจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ แผนงาน             ร้อยละ 5 

แผนเงิน 0.00 0.00 10,000 0.00 10,000 
6. ด าเนินงานตามกระบวน การวิจยัและระเบียบวธิีวจิัย แผนงาน             ร้อยละ 20 

แผนเงิน 0.00 44,000 98,530 0.00 142,530 
7. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปจัจัยที่มีผลกระทบ 

ต่อการบริหารงานดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
ของสถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 27,500 0.00 27,500 

8. จัดประชุมคณะท างาน และผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล และพิจารณางานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 18,900 19,070 37,970 

9. สรุปผลการวิจยัเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. จัดท ารูปเล่มวิจัย บทความวิจยัส าหรับตีพิมพ ์
ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) เพื่อเผยแพร ่
ผลการศึกษาวิจัย 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่2 0.00 63,000 154,930 29,070 247,000  
รวมทั้งสิ้น 0.00 154,000 275,930 39,070 469,000  

หน้าที่ 22



T-OSH PROJECT #03 : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01103 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
กิจกรรมที่ 1 งำนวิจัยกำรศึกษำควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตรต์่อกำรลดลงของสถิติกำรประสบอันตรำยในสถำนประกอบกิจกำร 
1. ส่งบทความตีพิมพ์ บทคัดยอ่ เพื่อตพีิมพ ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
แผนงาน             ร้อยละ 45 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนผลงานวจิัยที่น าเสนอในเอกสาร

วิชาการในประเทศ/ต่างประเทศ จ ำนวน 2 เรื่อง 
 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ขออนุมัติโครงการต่อผู้อ านวยการ 
2 รวบรวมผลงานทางวิชาการทั้งหมด  

และคัดเลือกในการน าไปน าเสนอผลงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ หรือ น าไปตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

3 ส่งผลงานวิชาการมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ  
และงานวิจัย เพื่อเข้าคัดเลือกในการไปน าเสนอ 

ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง  
หรือส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ระดับชาติ/นานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4 มีการตอบรับจากคณะกรรมการสัมมนาวิชาการ

ในการน าผลงานวิชาการ มาตรฐาน คู่มือ  
แนวปฏิบัติ และงานวิจัย ไปน าเสนอทั้งใน 

และต่างประเทศ 1 เรื่อง หรือตอบรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 1 เรื่อง 

5 มีการน าผลงานวิชาการ มาตรฐาน คู่มือ  
แนวปฏิบัติ และงานวิจัยไปน าเสนอทั้ง 

ในและต่างประเทศ 2 ครั้ง หรือมีการตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 2 เรื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  ส ำนัก : วิจยัและพัฒนา 

แผนเงิน 70,000 70,000 70,000 0.00 210,000 
2. ส่งบทความวิชาการ หรอืโปสเตอร์น าเสนอผลงาน 

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
แผนงาน             ร้อยละ 45 
แผนเงิน 0.00 0.00 80,000 80,000 160,000 

3. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 15,000 0.00 0.00 5,000 

รวมทั้งสิ้น 70,000 70,000 150,000 80,000 370,000  

หน้าที่ 23



T-OSH PROJECT #04 : โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01104 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมดำ้นควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาโครงงานนวัตกรรม 

ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนโครงงานนวัตกรรม 

ด้านความปลอดภัยฯ จ ำนวน 3 โครงงำน 

 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จัดตั้งคณะท างาน 

2 ประกาศรับสมัครโครงงาน
พัฒนานวัตกรรมฯ 

3 มีโครงงานพัฒนานวัตกรรม 
ส่งเข้าร่วมพิจารณา  

อย่างน้อย 2 โครงงาน 
4 โครงงานพัฒนานวัตกรรมฯ 

ผ่านการพิจารณา 
5 ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือ

ระหว่างสองฝ่าย (MOU)  
ในการพัฒนานวัตกรรมฯ 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อวางแผนก าหนดกรอบ 
การด าเนินงานและหลกัเกณฑ์การพจิารณาโครงงาน 
นวัตกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 17,000 0.00 0.00 17,000 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา 
หรือหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมและส่งโครงงาน 
พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. รวบรวมโครงงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจากสถาน
ประกอบกิจการ สถานศึกษา หรือหนว่ยงานที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อพจิารณาโครงงานที่ส่งเข้า
ร่วมการพิจารณา และตัดสินเลือก 1 โครงงาน เพื่อร่วม
พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั
กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานลงพื้นที่ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 17,000 0.00 17,000 

6. ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินเบื้องต้นและร่วมก าหนด
แนวทาง การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 140,400 140,400 

7. จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อวาง แผนพฒันานวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 34,000 34,000 

8. ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมมือระหวา่งสองฝ่าย (MOU)  
ในการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 17,000 236,000 270,000  

หน้าที่ 24



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรภำยใต้แนวทำงที่ 2 
(T-OSH PROJECT #05) 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 

T-OSH PROJECT #05 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ปรึกษำมำตรฐำน 

ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

377,000 บำท 

 
 
 

แนวทำงตำมแผนปฏิบัติกำร สสปท. 5 ปี 
< แนวทำงท่ี 2 > 

 

ติดอำวุธทำงปัญญำพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนควำมปลอดภัย ตอบสนอง 
อุตสำหกรรม Thailand 4.0 

หน้าที่ 25



T-OSH PROJECT #05 : โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ปรึกษำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01201 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ทีป่รึกษำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
1. จัดท าหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ทีป่รึกษา ก าหนด

หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงวิชาการและก าหนดเกณฑ์
คัดเลือกบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้ารว่มโครงการฯ 
รวมถึงบทบาทหนา้ที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนที่ปรกึษามาตรฐานระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัย จ ำนวน 30 คน 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวนน้อยกว่า 29 คน 
2 จ านวน 29 คน 
3 จ านวน 30 คน 
4 จ านวน 31 คน 
5 จ านวนตั้งแต่ 31 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละของผู้ที่ผ่านการทดสอบเป็นที่ปรึกษา
อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 60 ขึน้ไป) 

จ ำนวน 21 คน 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวนน้อยกว่า 20 คน 
2 จ านวน 20 คน 
3 จ านวน 21 คน 

4 จ านวน 22 คน 
5 จ านวนตั้งแต่ 22 คน ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ  ส ำนัก : บริการวิชาการ 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. เปิดรับสมัครบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเขา้ร่วมโครงการฯ 
และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการ
และทดสอบ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่ทีป่รึกษาตามหลักเกณฑ์
และหลักสูตรที่ก าหนด 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 296,500 0.00 0.00 0.00 296,500 

4. ทดสอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและสัมภาษณ์ที่ปรึกษา แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา ส าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 3,000 0.00 0.00 3,000 

6. ประชุมชี้แจงเพื่อก าหนดข้อตกลงร่วมกนัระหว่างที่
ปรึกษาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมทั้ง
ชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 13,800 0.00 0.00 13,800 

7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ให้ค าแนะน าแก่
สถานประกอบกิจการ ของที่ปรึกษาปี 2563 ที่ปรึกษาปี 
2564 และที่ปรึกษาของ มรท. 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 63,700 0.00 0.00 63,700 

8. ประชุมสรุปผลโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 296,500 80,500 0.00 0.00 377,000  

หน้าที่ 26



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรภำยใต้แนวทำงที่ 3 
(T-OSH PROJECT #06-12) 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 

T-OSH PROJECT #06 โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน    

2,741,000 บำท 

T-OSH PROJECT #07 โครงกำรเสริมศักยภำพด้ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรมในสถำนประกอบกิจกำร 118,000 บำท 

T-OSH PROJECT #08 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “กำรตรวจประเมินภำยใน” 104,000 บำท 

T-OSH PROJECT #09 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง 142,000 บำท 

T-OSH PROJECT #10 โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน       1,333,000 บำท 

T-OSH PROJECT #11 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย 1,000,000 บำท 

T-OSH PROJECT #12 โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

ในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกและเคมีภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

(โดย สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ ร่วมกับ บริษัท จีซี มำร์เก็ตต้ิง โซลูชั่นส์ จ ำกัด  

และบริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส จ ำกัด) 

443,200 บำท 

แนวทำงตำมแผนปฏิบัติกำร สสปท. 5 ปี 
< แนวทำงท่ี 3 > 

 

ส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

หน้าที่ 27



T-OSH PROJECT #06 : โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน    

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01301 , 64-02301 โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน    
1. จัดตั้งคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ และ

ทบทวนมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนสถานประกอบกจิการ 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ ำนวน 30 แห่ง 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวนน้อยกว่า 29 แห่ง 
2 จ านวน 29 แห่ง 

3 จ านวน 30 แห่ง 
4 จ านวน 31 แห่ง 

5 จ านวนตั้งแต่ 31 แห่ง ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับการประเมินในระดับต้น (Basic) ขึ้นไป 

จ ำนวน 15 แห่ง 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวน 13 แห่ง 

2 จ านวน 14 แห่ง 
3 จ านวน 15 แห่ง 

4 จ านวน 16 แห่ง 
5 จ านวนตั้งแต่ 16 แห่ง ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ   
ส ำนัก : บริการวิชาการ 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ เพื่อทวนสอบผล 
การด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (Verify) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งผู้ประสานงานโครงการ 
(2 คน) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 

4. ประชุมคณะท างาน เพื่อวางกรอบการด าเนินโครงการฯ 
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการ และ
ก าหนดคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนนิงานของที่
ปรึกษาหลกัของโครงการ โดยเง่ือนไขและขอบเขตงาน
ของที่ปรึกษาหลกั 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือกสถานประกอบ
กิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 3,000 0.00 0.00 3,000 

6. ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยวิธีคัดเลือก 
(ที่ปรึกษาบริหารโครงการ จัดทีม (หัวหน้าที่ปรึกษาและ
ที่ปรึกษา) ลงพื้นที่เพื่อให้ค าแนะน า จ านวน 44 แห่ง)  

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 905,000 905,000 1,810,000 

 
6.1 เงินอุดหนุน : ด าเนินการจัดจา้งที่ปรึกษาฯ (30 แห่ง)  

(รหัส 64-01301) 
แผนเงิน 0.00 0.00 625,000 625,000 1,250,000 

6.2 เงินทุนสะสม : ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ (14 แห่ง) 
(รหัส 64-02301) *ขออนุมัติเพิ่มเติม 

แผนเงิน 0.00 0.00 280,000 280,000 560,000 

7. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ หวัข้อ "ข้อก าหนดมาตรฐาน
ระบบการจัดการฯ" และ "การประเมินความเส่ียง"  
ให้แก่สถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 165,600 0.00 0.00 165,600 

หน้าที่ 28



กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
8. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการ หวัข้อ “Internal audit”  

ให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนเงิน 0.00 0.00 162,600 0.00 162,600 

9. ที่ปรึกษาหลกัของโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้ค าแนะน า 
ในการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภยัฯ
แก่สถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงานของที่ปรึกษา แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 5,000 18,000 4,000 27,000 

11. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ เพื่อทวนสอบ 
ผลการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ความปลอดภยัฯ (Verify) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 58,800 58,800 

12. ประชุมสรุปผลโครงการ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 85,000 85,000 

รวมทั้งสิ้น 108,000 278,600 1,193,600 1,160,800 2,741,000  

หน้าที่ 29



T-OSH PROJECT #07 : โครงกำรเสริมศักยภำพด้ำนสุขศำสตร์อุตสำหกรรมในสถำนประกอบกิจกำร 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01302 โครงกำรเสริมศักยภำพด้ำนสขุศำสตรอุ์ตสำหกรรมในสถำนประกอบกิจกำร 
1. ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ส าหรับเครื่องมือตรวจวัด 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนสถานประกอบกจิการที่เข้ารว่ม

โครงการฯ และได้รบัรายงานผลทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม จ ำนวน 24-25 แห่ง 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 
คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 แห่ง 
2 จ านวน 22-23 แห่ง 
3 จ านวน 24-25 แห่ง 

4 จ านวน 26-27 แห่ง 
5 มากกว่าหรือเท่ากับ 28 แห่ง 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #02 
2. จ านวนบุคลากรของสถานประกอบกจิการ

ที่ได้รับการให้ค าแนะน าตามหลักวิชาการ
ทางด้านสุขศาตร์อุตสาหกรรม จ ำนวน 24-25 คน 

เกณฑ์กำรประเมินผล #02 
คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 คน 

2 จ านวน 22-23 คน 
3 จ านวน 24-25 คน 

4 จ านวน 26-27 คน 
5 มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คน 

 

แผนเงิน 11,500 0.00 0.00 0.00 11,500 

2. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการ
ที่เข้ารว่มกจิกรรมตามกลุม่เป้าหมาย และจดัหาวัสดอุุปกรณ ์

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. คัดเลือกสถานประกอบกิจการเป้าหมาย และประกาศ
รายชื่อสถานประกอบกิจการเพื่อเขา้ร่วมโครงการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ประสานงานเพื่อขอข้อมูลกับสถานประกอบกจิการ 
ที่ผ่านการคัดเลือก 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดท าแผนงานการสนับสนุนและด าเนินงานด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 17,750 71,000.00 17,750.00 106,500 

6. ด าเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 0.00 905,000 905,000 1,810,000 

7. สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 11,500 17,750 71,000 17,750 118,000 
 

หน้าที่ 30



กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่เขา้ร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

ร้อยละ 75.00 – 79.99 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 น้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 70.00 

2 ร้อยละ 70.01 – 74.99 
3 ร้อยละ 75.00 – 79.99 

4 ร้อยละ 80.00 – 84.99 
5 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85.00 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #02 
2. ร้อยละผลการประเมินของบุคลากร 

ในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วม 
โครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 50.00 – 54.99 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 น้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 44.99 

2 ร้อยละ 45.00 – 49.99 
3 ร้อยละ 50.00 – 54.99 

4 ร้อยละ 55.00 – 59.99 
5 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60.00 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนัก : บริการวิชาการ 

หน้าที่ 31



T-OSH PROJECT #08 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “กำรตรวจประเมินภำยใน” 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01303 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “กำรตรวจประเมินภำยใน” 
1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพื่อวาง

แนวทาง แผนงานในการจัดท าหลักสูตร T-OSH 
Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนหลกัสูตร จ ำนวน 1 หลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
0 หลักสูตรไม่ส าเร็จ 
5 หลักสูตรส าเร็จ 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #02 
2. จ านวนจ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

เชิงวิชาการ จ ำนวน 30 คน 
เกณฑ์กำรประเมินผล #02 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวน น้อยกวา่ 28 คน 
2 จ านวน 29 คน 
3 จ านวน 30 คน 

4 จ านวน 31 คน 
5 จ านวนตั้งแต่ 32 คน ขึ้นไป 

 

 

 

 

แผนเงิน 11,500 0.00 0.00 0.00 11,500 

2. จัดท าหลักสูตร T-OSH Standard Audit  
“การตรวจประเมินภายใน” และประชมุหารือ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหลักสูตร จ านวน 2 คร้ัง 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 5,360 5,360 0.00 0.00 10,720 

3. จัดท าหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารว่มอบรม 
และทดสอบ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ประชาสัมพันธโ์ครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจ   
เข้ารับการฝึกอบรม 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร T-OSH Standard 
Audit “การตรวจประเมินภายใน” และทดสอบหลัง
ฝึกอบรมให้ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมความปลอดภยัฯ 
จ านวน 30 คน (ระยะเวลา 2 วัน) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 84,920 0.00 0.00 84,920 

6. จัดท าประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
และทดสอบ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 3,000 0.00 3,000 

7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตร 
เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 5,360 0.00 5,360 

รวมทั้งสิ้น 5,360 90,280 8,360 0.00 104,000 
 

หน้าที่ 32



กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผ่านการทดสอบหลังฝึกอบรม  
(คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

ร้อยละ 70.00 (21 คน) 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวนน้อยกว่า 19 คน 

2 จ านวน 20 คน 

3 จ านวน 21 คน 

4 จ านวน 22 คน) 
5 จ านวนตั้งแต ่23 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #02 
2. ร้อยละของจ านวนผู้ที่ประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดขีึ้นไป จ ำนวน 21 คน 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 
คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 จ านวนน้อยกว่า 19 คน 

2 จ านวน 20 คน 

3 จ านวน 21 คน 

4 จ านวน 22 คน) 
5 จ านวนตั้งแต ่23 คน ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนัก : บริการวิชาการ 
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T-OSH PROJECT #09 : โครงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01304 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนที่สูง 
1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุม 

เพื่อวางแนวทาง แผนงานในการจัดท าหลักสูตร  
การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนหลกัสูตร จ ำนวน 1 หลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
0 หลักสูตรไม่ส าเร็จ 
5 หลักสูตรส าเร็จ 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #02 
2. จ านวนจ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

เชิงวิชาการ จ ำนวน 30 คน 
เกณฑ์กำรประเมินผล #02 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวน น้อยกวา่ 28 คน 
2 จ านวน 29 คน 
3 จ านวน 30 คน 

4 จ านวน 31 คน 
5 จ านวนตั้งแต่ 32 คน ขึ้นไป 

 

 

 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดท าหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการท างาน
บนที่สูง และประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพือ่ตรวจสอบ
หลักสูตร จ านวน 2 คร้ัง 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 5,360 5,360 0.00 0.00 10,720 

3. จัดท าหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารว่มอบรม 
และทดสอบ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ประชาสัมพันธโ์ครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจ   
เข้ารับการฝึกอบรมเชิงวิชาการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร การจดัการความ
ปลอดภัยในการท างานบนที่สูง และทดสอบหลัง
ฝึกอบรมให้ที่ปรึกษาของสถาบันส่งเสริมความปลอดภยัฯ 
จ านวน 30 คน (ระยะเวลา 3 วัน) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 122,920 0.00 122,920 

6. จัดท าประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม 
และทดสอบ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 3,000 0.00 3,000 

7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตร 
เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 5,360 0.00 5,360 

รวมทั้งสิ้น 5,360 5,360 131,280 0.00 142,000 
 

หน้าที่ 34



กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผ่านการทดสอบหลังฝึกอบรม  
(คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

ร้อยละ 70.00 (21 คน) 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวนน้อยกว่า 19 คน 

2 จ านวน 20 คน 

3 จ านวน 21 คน 

4 จ านวน 22 คน) 
5 จ านวนตั้งแต ่23 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #02 
2. ร้อยละของจ านวนผู้ที่ประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับดขีึ้นไป จ ำนวน 21 คน 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 
คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 จ านวนน้อยกว่า 19 คน 

2 จ านวน 20 คน 

3 จ านวน 21 คน 

4 จ านวน 22 คน) 
5 จ านวนตั้งแต ่23 คน ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนัก : บริการวิชาการ 
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T-OSH PROJECT #10 : โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01305 , 64-02305 โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบตัิกำรและตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
กิจกรรมที่ 1 งบเงินทุนสะสม (Project Codes : 64-02305) 
1. ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานและด าเนินการ 

ประชุมคณะท างาน จ านวน 4 ครั้ง 
แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ ำนวน 1 เครือ่ง 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 
คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 มีการก าหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 มีการลงนามสัญญา 
4 ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
5 ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #02 
2. สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมทุกรายการ จ ำนวน 13 รำยกำร 
เกณฑ์กำรประเมินผล #02 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 มีการก าหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 มีการลงนามสัญญา 
4 ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
5 ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #03 
3. จ านวนเครื่องมือวิเคราะหห์้องปฏิบัตกิาร

ได้รับการทวนสอบ จ ำนวน 2 เครื่อง 
เกณฑ์กำรประเมินผล #03 

แผนเงิน 4,680 4,680 4,680 4,680 18,720 
2. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุใช้ในห้องปฏบิัติการ แผนงาน             ร้อยละ 15 

แผนเงิน 0.00 95,000 69,680 0.00 164,680 
3. ด าเนินการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

และอุปกรณ์ประกอบ 
แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 81,000 50,000 131,000 

4. ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล OSL แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 3,500 0.00 0 0.00 3,500 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 20,000 20,000 20,000 0.00 60,000 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่1 28,180 119,680 175,360 54,680 377,900 
กิจกรรมที่ 2 งบประมำณประจ ำป ีพ.ศ. 2564 (Project Codes : 64-01305) 
1. ด าเนินการจัดจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายใน

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 งาน 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 300,000 0.00 0.00 0.00 300,000 

2. ขออนุมัติจัดซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมคณะร่างขอบเขตงาน (TOR) แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ประชุมคณะด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แผนงาน             ร้อยละ 5 

6. ประชุมคณะตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แผนงาน             ร้อยละ 5 

แผนเงิน 0.00 655,100 0.00 0.00 655,100 
รวมงบประมำณกิจกรรมที ่2 300,000 655,100 0.00 0.00 955,100 

รวมทั้งสิ้น 328,180 774,780 175,360 54,680 1,333,000 

หน้าที่ 36



กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
 คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 แผนการทวนสอบเครื่องมือฯ 
2 ได้รับการทวนสอบ 1 เครื่อง 
3 ได้รับการทวนสอบ 2 เครื่อง 
4 ได้รับการทวนสอบ 3 เครื่อง 
5 ได้รับการทวนสอบ 4 เครื่อง 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #04 
4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 1 คน 

เกณฑ์กำรประเมินผล #04 
คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 มากกว่า 1 คน ที่ไม่ไดร้ับการอบรม 
2 1 คน ที่ไม่ได้รับการอบรม 
3 รับการอบรม 1 คน ตอ่ 1 หลกัสตูร 
4 อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม 

2 หลักสูตร 
5 อย่างน้อย 2 คน ได้รับการอบรม

มากกว่า 2 หลักสูตร 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละของ เครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 60.00 – 69.99

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 
คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00 
2 ร้อยละ 50.00 – 59.99 
3 ร้อยละ 60.00 – 69.99 
4 ร้อยละ 70.00 – 79.99 
5 มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 80.00 

ผู้รับผิดชอบ  ส ำนัก : บริการวิชาการ 
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T-OSH PROJECT #11 : โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย (ศูนย์ส่งเสริมควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยภูมิภำค จังหวัดสงขลำ) 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01306 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย 
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัคร 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ #01 
1. จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ 800 คน 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 
คะแนน กำรด ำเนนิกำร 

1 จ านวน น้อยกว่า 750 คน 

2 จ านวน 750-799 คน 
3 จ านวน 800-849 คน 
4 จ านวน 850-899 คน 
5 จ านวน มากกว่า 900 คน ข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ #02 
2. จ านวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับบริการ 10 แห่ง 

เกณฑ์กำรประเมินผล #02 
คะแนน กำรด ำเนนิกำร 

1 จ านวน 8 แห่ง 
2 จ านวน 9 แห่ง 
3 จ านวน 10 แห่ง 
4 จ านวน 11 แห่ง 
5 จ านวน 12 แห่ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ร้อยละ 70.00 – 74.99 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนนิกำร 
1 น้อยกว่า ร้อยละ 65.00 
2 ร้อยละ 65.00 – 69.99 
3 ร้อยละ 70.00 – 74.99 
4 ร้อยละ 75.00 – 79.99 
5 มากกว่า ร้อยละ 80.00 

ผู้รับผิดชอบ ส ำนัก : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ด าเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม และ 
ให้บริการด้านความปลอดภยัฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 80 
แผนเงิน 200,000 400,000 100,000 100,000 800,000 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเล้ียง ที่พกั  
น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับเจ้าหน้าที ่

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 10,000 60,000 20,000 10,000 100,000 

4. จัดท าสื่อความปลอดภยั/ชุดนิทรรศการความปลอดภยั   แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 100,000 0.00 0.00 0.00 100,000 

รวมทั้งสิ้น 310,000 460,000 120,000 110,000 1,000,000 
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กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 

แผนกำรปฏิบัติงำนโครงกำร/กิจกรรม ปี 2564 (ฉบับปรับปรุงง) 
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย 
ศูนย์ส่งเสริมควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยภูมิภำค จังหวัดสงขลำ  

ล ำดับที่ หัวข้อ/กิจกรรม รุ่น/คน ก ำหนดกำร สถำนที่จัด 

แนวทำงท่ี 1 : กำรสัมมนำ เชิงปฏิบัติกำรและวิชำกำร 

1. การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ท า JSA อย่างไร.ห้ WOW” 1/60 ไตรมาส 1 เดือน 12 พ.ย.63 สงขลา 

2. การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย” 1/150 ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.64) สงขลา 

3. การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การจัดการระบบ Lockout/Tagout” 1/150 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64) สงขลา 

4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การท างานในที่อับอากาศ” 2/80 ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.64) ภาคใต้ 

5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กฎเกณฑ์และหลักการท างานบนที่สูง” 2/80 ไตรมาส 3 (เม.ย-มิ.ย.64) ภาคใต้ 

6. การสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การประเมินสถานการณ์และการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย” 1/80 ไตรมาส 4 (ก.ค.–ก.ย. 64) สุราษฎร์ธานี 

แนวทำงท่ี 2 : กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 

1. การให้บริการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการ 10 ครั้ง/10แห่ง เดือน ต.ค. 63 - เดือน ก.ย.64 พ้ืนที่ภาคใต้ 

2. การสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง (safety Rally) 1/100 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64) ภาคใต้ 

3. การสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย 2/100 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)/ 

ไตรมาส 4 (ก.ค.–ก.ย. 64) 

สงขลา 
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T-OSH PROJECT #12 : โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกและเคมีภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01307 โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติกและเคมีภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบ

กิจการเพือ่เข้าร่วมโครงการฯ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนสถานประกอบกจิการ 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ ำนวน 15 แห่ง 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 จ านวน 15 แห่ง +รายงาน 

สรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
และสรุปผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

2 จ านวน 15 แห่ง +รายงาน 
สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 

3 จ านวน 15 แห่ง 
4 จ านวน 16 แห่ง 
5 จ านวนตั้งแต่ 17 แห่ง ข้ึนไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ของสถานประกอบกิจการ 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการประเมิน 
ในระดับต้น (Basic) ขึ้นไป จ ำนวน 8 แห่ง 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 
คะแนน กำรด ำเนินกำร 

1 จ านวนน้อยกว่า 7 แห่ง 

2 จ านวน 7 แห่ง 
3 จ านวน 8 แห่ง 
4 จ านวน 9 แห่ง 
5 จ านวนตั้งแต่ 10 แห่ง ข้ึนไป 

ผู้รับผิดชอบ ส ำนัก : บริการวิชาการ 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภยัฯ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จ ากัด 
สถานประกอบกิจการที่เข้ารว่มโครงการฯ และบริษัท 
เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส จ ากัด 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด ์เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส 
จ ากัด จัดอบรมหลักสูตร “ข้อก าหนดระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ จ านวน 2 วัน ใหแ้ก่สถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ 
- หวัหน้าที่ปรกึษาและที่ปรึกษาร่วมจัดทีมลงพื้นที่เพื่อให้
ค าแนะน าแก่สถานประกอบกิจการ จ านวน 15 แห่ง 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 300,000 0.00 300,000 

5. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด ์เอ็นไวรอลเมนทอล เซอร์วิส 
จ ากัด จัดอบรมหวัข้อการตรวจประเมินภายใน 
“Internal audit” จ านวน 2 วนั ใหแ้ก่สถานประกอบกจิการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ที่ปรึกษาหลกัของโครงการ ลงพื้นที่เพื่อให้ 
ค าปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการติดตามการด าเนินงานของที่ปรึกษา แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 28,500 0.00 28,500 

8. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ (Verify) เพื่อทวน
สอบผลการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 37,200 37,200 

9. ประชุมสรุปผลโครงการฯ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่สถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 77,500 77,500 

รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 328,500 114,700 443,200 
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โครงกำรภำยใต้แนวทำงที่ 4 
(T-OSH PROJECT #13 – 18) 

 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 

T-OSH PROJECT #13 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์ 1,000,000 บาท 

T-OSH PROJECT #14 โครงการประชาสัมพนัธ์ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,500,000 บาท 

T-OSH PROJECT #15 โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(สัมมนาฝึกอบรมส่วนกลาง  ,  T-OSH Studio  ,  T-OSH Podcast) 

190,100 บาท 

T-OSH PROJECT #16 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34      18,317,00 บาท 

T-OSH PROJECT #17 โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค) 2,310,000 บาท 

T-OSH PROJECT #18 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรม 
ด้านความปลอดภัยเชงิป้องกันในการท างาน (CSR) 

200,000 บาท 

แนวทำงตำมแผนปฏิบัติ กำร สสปท. 5 ปี 
< แนวทำงท่ี 4 > 

 

ปรับทัศนคติ พัฒนำพฤติกรรม 
สร้ำงแรงงำนปลอดภัยสุขภำพอนำมยัที่ดี 
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T-OSH PROJECT #13 : โครงกำรรณรงค์ลดสถิติกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนให้เป็นศูนย์ 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01401 โครงกำรรณรงค์ลดสถติิกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนให้เป็นศูนย์ 
กิจกรรมที่ 1 : มอบโล่รำงวัลและประกำศเกียรติคุณ 
1. ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วม 

โครงการ และเง่ือนไขการเกณฑ์คัดเลือก 
แผนงาน             ร้อยละ 10 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนสถานประกอบกจิการ 

ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่ำ 600 แห่ง 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 400-449 แห่ง 
2 450-499 แห่ง 
3 500-599 แห่ง 
4 550-599 แห่ง 
5 600 แห่ง ชึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการ 
ที่ไม่สูญเสียชั่วโมงจากการท างาน 

ร้อยละ 100.00 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ร้อยละ 88.00-90.99 
2 ร้อยละ 91.00-93.99 
3 ร้อยละ 94.00-96.99 
4 ร้อยละ 97.00-99.99 
5 ร้อยละ 100.00 

ผู้รับผิดชอบ ส ำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกจิการ 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

แผนงาน             ร้อยละ 40 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ด าเนินการจัดท าโล่รางวัล ท าประกาศเกียรติคุณ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 500,000 0.00 500,000 

4. จัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประจ าโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 

5. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุง 
ระบบการรับสมัครในเว็บไซต์ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 68,000 0.00 68,000 

รวมทั้งสิ้น 108,000 108,000 676,000 108,000 1,000,000 
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T-OSH PROJECT #14 : โครงกำรประชำสัมพันธ์ สสปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01402 โครงกำรประชำสัมพันธ์ สสปท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. ประชาสัมพันธอ์งค์กรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Social 

Media ในด้านความรู้ความปลอดภยั และกิจกรรมตาม
ภารกิจ สสปท. 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล/ 
ข่าวสารของสสปท. 100-109 ครั้ง 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 80-89 ครั้ง 
2 90-99 ครั้ง 
3 100-109 ครั้ง 
4 110-119 ครั้ง 
5 120 ครั้ง ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะชนได้รบัการ

เผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร 300,000 คน 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 น้อบกว่า 250,000 คน 
2 250,000 - 299,999 คน 

3 300,000 - 349,999 คน 

4 350,000 - 399,999 คน 

5 ตั้งแต่ 400,000 คน ขึน้ไป 

ผู้รับผิดชอบ  
ส ำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. โปรโมทสื่อของ สสปท. ทาง Social Media  
เช่น FB, Line@ เป็นต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

3. ประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยแห่งชาติ เช่น แถลงข่าว 
เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ภารกจิอื่นๆ ของสถาบันฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 140,000 200,000 0.00 340,000 

4. ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์เช่น VDO 
Infographic, Back Drop, Roll-up, Story Board, 
Streaming ผ่าน App เป็นต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 180,000 180,000 180,000 180,000 720,000 

5. จัดท านิตยสาร OSHE Magazine จ านวน 4 ฉบับ  
รวม 2,000 เล่ม และเผยแพร่ผ่าน Website  
ของ สสปท. ในรูปแบบ E-Magazine 

แผนงาน             ร้อยละ 40 
แผนเงิน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 

รวมทั้งสิ้น 290,000 430,000 490,000 290,000 1,500,000 
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T-OSH PROJECT #15 : โครงกำรพัฒนำบุคคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01403 โครงกำรพัฒนำบุคคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
กิจกรรมที่ 1 : ด ำเนินกำรจัดสัมมนำฝึกอบรม  
1. วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดหัวข้อวชิา 

และคัดเลือกวิทยากร 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาพัฒนาความรู้ 

จ ำนวน 600 คน 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ต่ ากวา่ 550 คน 

2 550 - 599 คน 

3 600 – 649 คน 

4 650 – 699 คน 

5 ตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ผู้รับการสัมมนาผ่านการประเมินผลหลัง

การสัมมนาอย่างน้อย ร้อยละ 80 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 75.00 
2 ร้อยละ 75.00-79.99 
3 ร้อยละ 80.00-84.99 
4 ร้อยละ 85.00-89.99 
5 ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ ส ำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดท าคู่มือ สื่อการเรียน วัสดุ/อุปกรณ์/กระเป๋า แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 21,500 0.00 0.00 0.00 21,500 

3. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. ด าเนินการฝึกอบรมหลกัสูตร “เทคนิคการวเิคราะห์อันตราย
ในงาน (Job Safety Analysis Technique : JSA)” แบบปกต ิ

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 40,000 40,000 0.00 0.00 80,000 

5. ด าเนินการฝึกอบรมหลกัสูตร “การจัดเก็บสารเคมี
อันตรายอย่างปลอดภยั (Safely Handling Hazardous 
Chemical Substances)” ผ่านระบบออนไลน์ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 8,500 0.00 0.00 8,500 

6. สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาในการด าเนินงาน 
และข้อเสนอแนะ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่1 61,500 48,500 0.00 0.00 110,000 
กิจกรรมที่ 2 : ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม Online ผ่ำนทำง T-OSH Studio 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรม Online ผ่านทาง T-OSH Studio 

*แผนกำรด ำเนินงำน T-OSH Studio ตำมเอกสำรแนบ 1 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 

0.00 40,000 40,100 0.00 

80,100 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่2 0.00 40,000 40,100 0.00 80,100 
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กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
กิจกรรมที่ 3 : ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม T-OSH Podcast ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
1. ศึกษาค้นหารูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงรุก อาทิเช่น 

พอดแคสต์ (Podcast), TVC, Spot, Scoop ,Sponsor, 
วิทยุ spot ,ภาพยนตร์สั้น , Viral clip Banner, Web 
link ป้ายโฆษณา ป้ายรถเคลื่อนที่  
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. เตรียมข้อมูล หัวข้อเร่ือง เนื้อหา (Content)  
เพื่อการสื่อสาร 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. สังเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ ข้อมูลจัดท ารูปแบบสื่อใน
การสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าสคริป/บทรายการ/
เนื้อหา (Content) ต่างๆ เชิญวิทยากรพร้อมอัดเสียง 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 5,100 5,100 

4. สร้างช่องทางการเผยแพร่   แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. สื่อสารออกสู่สาธารณะชนผ่านชอ่งทาง พอดแคสต์ 
(Podcast) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่3 0.00 40,000 40,100 0.00 80,100 
รวมทั้งสิ้น 61,500 86,000 37,500 5,100 190,100 
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กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 

เอกสำรแนบ 1 : แผนกำรด ำเนินกิจกรรม ของ T-OSH Studio ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ก.พ.-ก.ย. 64) 
ประจ ำเดือน : กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 

สัปดำห ์ วันที่ หัวข้อ 
1 4 Health Me With T-OSH Ep.1 ดูแลตัวเองอยา่งไร? ในชว่งนี ้ 
2 11 จะบริหารความเส่ียงอยา่งไร ให้เหมาะสม 

กับสภาพความเส่ียงในงาน  
3 18 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 23 การสอบสวนอุบัติเหตุขั้นเทพ (ส าหรับงานภาคตะวันออก) 

24 ความปลอดภยั ท าไมต้องมี? (ส าหรับงานภาคตะวันออก)  
New Normal New Me ปลุก Safety ให้ Action 
(ส าหรับงานภาคตะวันออก)  

25 Job Safety Analysis (JSA)  
 

ประจ ำเดือน : มีนำคม พ.ศ. 2564 
สัปดำห ์ วันที ่ หัวข้อ 

1 4 Health Me With T-OSH Ep.2 Exercise  
2 9 ระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้รถยกอย่าง

ปลอดภัย (Forklift Safety Management System) 
(งานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ)  
"วัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างาน...สร้างได้  
(งานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) " 

10 การระงับเหตุจากน้ ามันหรือสารเคมีรั่วไหล  
(งานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) 

11 Online / Lecture 
3 17 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน :  

หลวงพ่อ 5G กบั Safety ยุค New Normal 
18 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 

4 25 แนวปฏบิัติปลอดการบาดเจ็บในงานกอ่สร้าง  
(Injury Free Construction Process: IFCP) 

 

ประจ ำเดือน : เมษำยน พ.ศ. 2564 
สัปดำห ์ วันที่ หัวข้อ 

1 1 Health Me With T-OSH  
Ep.3 เล่นสงกรานต์ยุค New Normal  

2 8 โรคจากอากาศร้อน ป้องกันได้อยา่งไร?  
3 22 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 29 เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 

ประจ ำเดือน : พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
สัปดำห ์ วันที่ หัวข้อ 

1 6 Health Me With T-OSH Ep.4 Shopping ไร้โควิด   
2 13  Online / Lecture 
3 20 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 27 กฎหมายเกีย่วกับงานก่อสรา้ง...จัดการได้  

เทคนิคการบริหารจัดการความปลอดภยัอยา่งมีขั้นตอน 
(Process Safety Management Techniques)  

28 ปลุกวัฒนธรรมความปลอดภยัเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ 
ให้ยั่งยืน (Boost Safety Culture By Building  
Up Safety Behavior)   

ประจ ำเดือน : มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
สัปดำห ์ วันที ่ หัวข้อ 

1 3 Health Me With T-OSH  
Ep.5 วิธีการจัดการและแก้ไขแสงจากคอม 

2 10 การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 
(Process Safety Management)  

3 17 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 24 Re-Run ตามสถานการณ์  

ประจ ำเดือน : สิงหำคม พ.ศ. 2564 
สัปดำห ์ วันที่ หัวข้อ 

1 2 Health Me With T-OSH  
Ep.7 9 หลักโภชนาการส าคัญที่ชาวออฟฟิศยุค 
ใหม่ใส่ใจสุขภาพควรรู้  

2 9 วันแม่แห่งชาต ิ
3 16 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 23 การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ   
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กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 

ประจ ำเดือน : กันยำยน พ.ศ. 2564 
สัปดำห ์ วันที ่ หัวข้อ 

1 2 Health Me With T-OSH  
Ep.8 หลังทานอาหารเสร็จใหม่ๆ ออกก าลังกาย 
ได้เลยหรือเปล่า?  

2 9 Online / Lecture 
3 16 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 23 การบริหารจัดการงานกอ่สร้างให้ปลอดภัย 

(Construction Safety Management)   

  

เอกสำรแนบ 1 : แผนกำรด ำเนินกิจกรรม ของ T-OSH Studio ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ต.ค-ธ.ค. 64) 
ประจ ำเดือน : ตุลำคม พ.ศ. 2564 

สัปดำห ์ วันที ่ หัวข้อ 
1 7 Health Me With T-OSH  

Ep.9 ความเครียดในการท างาน 
2 14 การตอบโต้เหตุฉกุเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล  
3 21 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 28 Online / Lecture 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประจ ำเดือน : พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
สัปดำห ์ วันที ่ หัวข้อ 

1 4 Health Me With T-OSH  
Ep.10 แสงแดดดาบสองคมที่ควรรู้ 

2 11 Online / Lecture 
3 18 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 25 Online / Lecture 

 

ประจ ำเดือน : ธันวำคม พ.ศ. 2564 
สัปดำห ์ วันที่ หัวข้อ 

1 2 Health Me With T-OSH  
Ep.11 เทรนด์สุขภาพหลัก ฉบับบหนุ่มสาววยัท างาน 

2 9 เตรียมตัวท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย 
3 16 Safety First News ห้องข่าวชาวแรงงาน 
4 23 Re-Run ตามสถานการณ์  

หมำยเหตุ : ตำรำงวันและหัวข้อสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์ และถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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T-OSH PROJECT #16 : โครงกำรงำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยแห่งชำติ ครั้งที่ 34 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-02401 โครงกำรงำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมัยแห่งชำติ ครั้งที ่34       
กิจกรรมที่ 1 : กำรจ้ำงเจ้ำหนำ้ที่ประจ ำโครงกำร งำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยแห่งชำต ิครั้งที่ 34 
1. ค่าจัดจ้างเจ้าหนา้ที่จ้างเหมาบริการ ประจ าโครงการ แผนงาน              Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ #01 
1. จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ 1.700 คน 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 
คะแนน กำรด ำเนนิกำร 

1 น้อยกว่า 1,500 คน 
2 1,500 – 1,699 คน 
3 1,700 – 1,899 คน 
4 1,900 – 2,099 คน 
5 ต้ังแต่ 2,100 คน ข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ #02 
2. จ านวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการฯ 33,000 คน 

เกณฑ์กำรประเมินผล #02 
คะแนน กำรด ำเนนิกำร 

1 น้อยกว่า 32,000 คน 
2 32,000 – 32,999 คน 
3 33,000 – 33,999 คน 
4 34,000 – 34,999 คน 
5 ต้ังแต่ 35,000 คน ข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ #01-02 
1. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 70 
2. ความพึงพอใจการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 70 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01-02 
คะแนน กำรด ำเนนิกำร 

1 น้อยกว่า ร้อยละ 65.00 
2 ร้อยละ 65.00 – 69.99 
3 ร้อยละ 70.00 – 74.99 
4 ร้อยละ 75.00 – 79.99 
5 มากกว่า ร้อยละ 80.00 

 

แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่1 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
กิจกรรมที่ 2 : ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมงำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยัแหง่ชำติ ครั้งที ่34 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอ านวยการ  

และคณะท างานด้านต่างๆ 
แผนงาน              
แผนเงิน 30,000 150,000 78,400 20,000 278,400 

2. ค่าใชจ่ายส าหรับผู้ที่เคยประกวด Brand Ambassador 
ของ สสปท. เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยฯ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ สสปท.  

แผนงาน              
แผนเงิน 0.00 15,600 15,600 15,600 46,800 

3. ค่าจ้างท าของที่ระลึกเพือ่ประชาสัมพันธก์ารจัดงาน  
เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP พวงกุญแจเครื่องมือ ถุงผ้า  
สมุดโน๊ต แกว้น้ า ปากกา เป็นต้น 

แผนงาน              
แผนเงิน 

108,000 108,000 108,000 108,000 
432,000 

4. จ้างด าเนินการกจิกรรมการประกวดทีมฉุกเฉิน 
(ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ COVID-19) 

แผนงาน              
แผนเงิน 0.00 130,000 390,000 780,000 1,300,000 

5. ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการส าหรับสถานที่จัดแสดง
นิทรรศการ และการจัดวาง Layout พืน้ที่ 

แผนงาน              
แผนเงิน 0.00 455,050 1,365,150 2,730,300 4,550,500 

6. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดพิธีการ 
สถานที่ นิทรรศการ การประเมินผลการจัดงานฯ 

แผนงาน              
แผนเงิน 0.00 679,750 2,039,250 4,078,500 6,797,500 

7. ค่าใช้จ่ายการด าเนินการจัดงานความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยัแห่งชาต ิ

แผนงาน              
แผนเงิน 0.00 0.00 2,000,000 2,416,800 4,416,800 

รวมงบประมำณกิจกรรมที ่2 30,000 1,430,400 6,383,400 10,041,200 17,885,000 
รวมทั้งสิ้น 30,000 1,538,400 6,491,400 10,149,200 18,317,000 
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T-OSH PROJECT #17 : โครงกำรสัมมนำวิชำกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย (5 ภำค) 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-02402 โครงกำรสัมมนำวชิำกำรควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมัย (5 ภำค)    
1. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

ภาคใต้ 
แผนงาน             ร้อยละ 20 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนผูเ้ข้ารว่มงาน 5 ภาค  

จ ำนวน 1,000 คน 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ต่ ากวา่ 800 คน 

2 800 - 999 คน 

3 1,000 คน 

4 1,001 – 1,100 คน 

5 1,101 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70-79 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 60.00 
2 ร้อยละ 60.00-69.00 
3 ร้อยละ 70-79.00 
4 ร้อยละ 80.00-89.00 
5 ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ  
ส ำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 395,100 0.00 0.00 0.00 395,100 

2. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
ภาคเหนือ (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 395,100 0.00 0.00 395,100 

3. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ภาคตะวันออก (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 365,100 0.00 0.00 365,100 

4. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 395,100 0.00 0.00 395,100 

5. สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ภาคตะวันตก (รูปแบบ Online) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 365,100 0.00 365,100 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดประชุมวางแผน 
การด าเนินงาน (5 ภาค) 

แผนงาน             - 
แผนเงิน 100,000 96,000 0.00 0.00 196,000 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินไปปฏิบัติงานในวันงาน ได้แก่ ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ย ส าหรับเจา้หน้าที่และลูกจา้ง 

แผนงาน             - 
แผนเงิน 43,000 120,000 35,500 0.00 198,500 

รวมทั้งสิ้น 538,100 1,371,300 400,600 0.00 2,310,000 
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T-OSH PROJECT #18 : โครงกำรกิจกรรมเพื่อสังคมและกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมด้ำนควำมปลอดภัยเชิงป้องกันในกำรท ำงำน (CSR) 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-02403 โครงกำรกิจกรรมเพื่อสังคมและกำรเสริมสร้ำงพฤติกรรมดำ้นควำมปลอดภัยเชิงป้องกันในกำรท ำงำน (CSR) 
1. แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาเลือกหน่วยงาน ชุมชน หรือ

ผู้ประกอบการ เข้ารว่ม 2 แห่ง ตามกรอบ "บ-ว-ร-ร" 
แผนงาน             ร้อยละ 10 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนหนว่ยงาน ชุมชน  

หรือผู้ประกอบการ จ ำนวน 2 แห่ง 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 2 แห่ง 
2 3 แห่ง 
3 4 แห่ง 
4 5 แห่ง 
5 มากกว่า 5 แห่ง ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 75.00-79.00 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 70.00 
2 ร้อยละ 70.00-74.00 
3 ร้อยละ 75.00-79.00 
4 ร้อยละ 80.00-84.00 
5 ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ  
ส ำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดจ้างท าสื่อด้านความปลอดภัยฯ แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 93,100 0.00 0.00 0.00 93,100 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 40,000 19,600 0.00 0.00 59,600 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหนว่ยงาน  
ชุมชน หรือผู้ประกอบการ จ านวน 2 แห่ง 

แผนงาน             ร้อยละ 40 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน / เบีย้เล้ียง  
ส าหรับเจ้าหนา้ที่/ ลูกจ้าง และค่าตอบแทน  
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณส าหรับวิทยากร 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 23,650 23,650 0.00 47,300 

 

รวมทั้งสิ้น 133,100 43,250 23,650 0.00 200,000 
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โครงกำรภำยใต้แนวทำงที่ 5 
(T-OSH PROJECT #19-23) 

 
ล ำดับ ชื่อโครงกำร งบประมำณ 

T-OSH PROJECT #19 งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 33,053,400 บาท 

T-OSH PROJECT #20 โครงการพัฒนาระบบสนับสนนุการบริหารจัดการองค์กร  
ระบบ Back Office ระยะที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3,600,000 บาท 

T-OSH PROJECT #21 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางส าหรับประมวลผล น าเสนอข้อมูลตามภารกิจ 
หลัก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยในสังคมและคนท างาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

190,100 บาท 

T-OSH PROJECT #22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ส าหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

282,100 บาท 

T-OSH PROJECT #23 งานขับเคลื่อนนโยบายและยทุธศาสตร์ สสปท. 1,351,000 บาท 

แนวทำงตำมแผนปฏิบัติ กำร สสปท. 5 ปี 
< แนวทำงท่ี 5 > 

 

สร้ำงระบบงำนและกำรจัดกำรภำยในองค์กร 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ สสปท. 
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T-OSH PROJECT #19 : งำนบริหำรจัดกำรพัฒนำองค์กร 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01501,64-02501  งำนบริหำรจัดกำรพัฒนำองค์กร 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 95 
2 ร้อยละ 95 
3 ร้อยละ 96 
4 ร้อยละ 97 
5 มากกว่า รอ้ยละ 97 

ผู้รับผิดชอบ  
ส ำนัก : บริหารกลาง 

1. เงินเดือน ผอ. 1 คน แผนเงิน 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 
2. เงินเดือนบุคลำกร 41 คน แผนเงิน 3,933,800 3,933,800 3,933,800 3,822,500 15,623,900 
3. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 1 คน แผนเงิน 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 
4. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 41 คน แผนเงิน 218,300 218,300 218,300 218,300 873,200 
5. สวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน์อ่ืนจำกสถำบัน แผนเงิน 169,400 169,400.00 169,400.00 169,400 677,600 

รวมงบประมำณกิจกรรม 1 5,071,500 5,071,500 5,071,500 4,960,200 20,174,700 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริหำรจดักำรและพัฒนำองค์กร 
1. ค่ำรับรองและพิธีกำร แผนเงิน 6,250 6,250 6,250 6,250 25,000 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม แผนเงิน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏบิัติงำน แผนเงิน 51,650 51,650 51,650 51,650 206,600 
4. ค่ำเช่ำ (ส่วนกลำง) รวม 143,000 143,000 143,000 143,000 572,000 
4.1  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แผนเงิน 48,000 48,000 48,000 48,000 192,000 
4.2  - ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 แผนเงิน 95,000 95,000 95,000 95,000 380,000 
5. ค่ำเช่ำ (ศูนย์ภำคใต ้จ.สงขลำ) รวม 144,000 144,000 144,000 144,000 576,000 
5.1  - ค่าเช่าอาคาร แผนเงิน 135,000 135,000 135,000 135,000 540,000 
5.2  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แผนเงิน 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 
6. ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ ์ แผนเงิน 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
7. ค่ำสำธำรณูปโภค (ส่วนกลำง) รวม 250,500 250,500 250,500 250,500 1,002,000 
7.1  - ค่าน้ า แผนเงิน 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 
7.2  - ค่าไฟฟา้ แผนเงิน 112,500 112,500 112,500 112,500 450,000 
7.3  - ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่) แผนเงิน 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
7.4  - ค่าไปรษณีย ์ แผนเงิน 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
7.5  - ค่าบรกิารสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 
8. ค่ำสำธำรณูปโภค (ศูนย์ภำคใต ้จ.สงขลำ) รวม 47,000 47,000 47,000 47,000 188,000 
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กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
8.1  - ค่าน้ า แผนเงิน 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000  
8.2  - ค่าไฟฟา้ แผนเงิน 22,000 22,000 22,000 22,000 88,000 
8.3  - ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่) แผนเงิน 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
8.4  - ค่าไปรษณีย ์ แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
8.5  - ค่าบรกิารสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
9. ค่ำวัสดุ (ส่วนกลำง) รวม 97,500 97,500 97,500 97,500 390,000 
9.1  - ค่าวัสดุส านักงาน แผนเงิน 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
9.2  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แผนเงิน 35,000 35,000 35,000 35,000 140,000 
9.3  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
9.4  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ แผนเงิน 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
10. ค่ำวัสดุ (ศูนย์ภำคใต้ จ.สงขลำ) รวม 27,500 27,500 27,500 27,500 110,000 
10.1  - ค่าวัสดุส านักงาน แผนเงิน 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
10.2  - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง แผนเงิน 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
10.3  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
10.4  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
11. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร รวม 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 4,080,000 
11.1  - สว่นกลาง แผนเงิน 774,000 774,000 774,000 774,000 3,096,000 
11.2  - ศูนยภ์าคใต้ จ.สงขลา แผนเงิน 246,000 246,000 246,000 246,000 984,000 
12. ค่ำพัฒนำศักยภำพบุคลำกร แผนเงิน - 100,000 100,000 100,000 300,000 
13. ค่ำสอบเทียบเครื่องมือตรวจสภำพแวดล้อม แผนเงิน 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
14. ค่ำตอบแทนผู้เชีย่วชำญในกำรให้ค ำปรึกษำฯ แผนเงิน 0.00 105,000 105,000 105,000 315,000 
15. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน แผนเงิน 6,150 6,150 6,150 6,150 24,600 
16. ค่ำใช้จ่ำยลงทุน รวม 0.00 0.00 70,000 0.00 70,000 
16.1  - ครุภัณฑ์ส านักงาน แผนเงิน 0.00 0.00 114,500.00 0.00 114,500 
16.2  - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกสูง สีเทาสลับ จ านวน 9 ตู ้ แผนเงิน 0.00 0.00 63,000 0.00 63,000 
16.3  - เครื่องดับเพลิงละอองน้ าแรงดันต่ า  

(Low Pressure Water Mist) จ านวน 2 เครื่อง 
แผนเงิน 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000 

รวมงบประมำณกิจกรรม 2 1,968,550 2,173,550 2,243,550 2,173,550 8,559,200 
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กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมกำรบรหิำร คณะอนุกรรมกำรและที่ปรึกษำ  
1. ค่ำเบี้ยประชมุคณะกรรมกำรบริหำร 

 
แผนเงิน 525,000 525,000 525,000 525,000 2,100,000 

คณะกรรมกำรที่ได้รบัค่ำตอบแทน 11 คน * 12 ครั้ง 
2. ค่ำเบี้ยประชมุคณะอนุกรรมกำร 5 คณะ แผนเงิน 371,575 371,575 371,575 371,575 1,486,300 

2.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ แผนเงิน 36,575 36,575 36,575 36,575 146,300 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 9 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

2.2 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ แผนเงิน 128,750 128,750 128,750 128,750 515,000 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 9 คน * 11 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

2.3 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย แผนเงิน 93,750 93,750 93,750 93,750 375,000 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 6 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

2.4 คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การ 
และผู้อ านวยการฯ 

แผนเงิน 63,750 63,750 63,750 63,750 255,000 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  

2.5 คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนเงิน 48,750 48,750 48,750 48,750 195,000 
 

คณะอนุกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 3 คน * 12 ครั้ง (เฉพาะบุคคลภายนอก)  
3. ค่ำตอบแทนทีป่รึกษำ (3 คน 12 เดือน) แผนเงิน 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 
4. ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัช ี แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 200,000 200,000 
5. ค่ำตอบแทนกำรปฏบิัตงิำนนอกเวลำและในวันหยุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนเงิน 25,000 25,000 25,000 53,700 128,700 

รวมงบประมำณกิจกรรม 3 1,011,575 1,011,575 1,011,575 1,240,275 4,275,000 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 8,051,625 8,256,625 8,326,625 8,374,025 33,008,900 
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T-OSH PROJECT #20 : โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ระบบ Back Office ระยะท่ี 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01502 โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำรองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 4 
1. วางแผน ประเมินความต้องการและความจ าเป็น 

ในการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลสนับสนุน 
การบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนระบบคอมพิวเตอร์ฯ 1 ระบบ   

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ก าหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
4 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
5 ระบบพร้อมใช้งาน 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 

ต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยีดจิิทัล 
และระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 70 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ร้อยละ 50 
2 ร้อยละ 55 
3 ร้อยละ 60 
4 ร้อยละ 65 
5 ร้อยละ 70 

ผู้รับผิดชอบ ส ำนัก : บริหารกลาง 

2. ก าหนดขอบเขตของงาน เง่ือนไขการจา้งและราคากลาง แผนงาน             ร้อยละ 10 

3. เสนอผู้อ านวยการ สสปท. อนุมัติด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง แผนงาน             ร้อยละ 10 

4. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งและลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน             ร้อยละ 10 

5. บริหารสัญญาและตรวจรับพัสด ุ แผนงาน             ร้อยละ 60 
แผนเงิน 0.00  0.00  3,600,000  0.00 3,600,000 

รวมทั้งสิ้น 0.00  0.00  3,600,000  0.00  3,600,000 
 

หน้าที่ 55



T-OSH PROJECT #21 : โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงส ำหรับประมวลผล น ำเสนอข้อมูลตำมภำรกิจหลัก สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) เพื่อควำมปลอดภัยในสังคมและคนท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01503 โครงกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงส ำหรับประมวลผล น ำเสนอข้อมูลตำมภำรกิจหลัก สถำบันส่งเสรมิควำมปลอดภัยฯ เพื่อควำมปลอดภัยในสังคมและคนท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. วางแผน ประเมินความต้องการและความจ าเป็น 

ในการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรวม
ข้อมูลที่ส าคัญจากระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน  
และแนวทางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงเบื้องต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนฐานขอ้มูลฯ 1 ระบบ   
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ก าหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
4 คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
5 ระบบพร้อมใช้งาน 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสสปท. ร้อยละ 70 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ร้อยละ 50 
2 ร้อยละ 55 
3 ร้อยละ 60 
4 ร้อยละ 65 
5 ร้อยละ 70 

ผู้รับผิดชอบ ส ำนัก : บริหารกลาง 

2. ก าหนดขอบเขตของงาน เง่ือนไขการจา้ง และราคากลาง แผนงาน             ร้อยละ 10 

3. เสนอผู้อ านวยการ สสปท. อนุมัติด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง              ร้อยละ 10 

4. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งและลงนามสัญญาจ้าง              ร้อยละ 10 

5. บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ แผนงาน             ร้อยละ 60 
แผนเงิน 0.00  0.00  0.00 2,000,000 2,000,000 

รวมทั้งสิ้น 0.00  0.00  0.00  2,000,000 2,000,000 
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T-OSH PROJECT #22 : โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับทดแทนเครื่องเดิม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64-01503 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับทดแทนเครือ่งเดิม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. วางแผน ประเมินความต้องการและความจ าเป็น 

ในการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อรวม
ข้อมูลที่ส าคัญจากระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน  
และแนวทางเพื่อรองรับการเชื่อมโยงเบื้องต้น 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ฯ 28 หน่วย   

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 0 หน่วย 
2 7 หน่วย 
3 14 หน่วย 
4 21 หน่วย 
5 28 หน่วย 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ร้อยละ 70 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 ร้อยละ 50 
2 ร้อยละ 55 
3 ร้อยละ 60 
4 ร้อยละ 65 
5 ร้อยละ 70 

ผู้รับผิดชอบ ส ำนัก : บริหารกลาง 

2. ก าหนดขอบเขตของงาน เง่ือนไขการจา้ง และราคากลาง แผนงาน             ร้อยละ 10 

3. เสนอผู้อ านวยการ สสปท. อนุมัติด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง แผนงาน             ร้อยละ 10 

4. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งและลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน             ร้อยละ 10 

5. บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ แผนงาน             ร้อยละ 60 
แผนเงิน 0.00  282,100  0.00  0.00 282,100 

รวมทั้งสิ้น 0.00  282,100  0.00  0.00 282,100 
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T-OSH PROJECT #23 : งำนขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ สสปท. 

กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
Project Codes : 64- 02505 งำนขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร ์สสปท. 
กิจกรรมที่ 1 : ทบทวนแผนปฏบิัติกำร 5 ป ีสสปท. และจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย แผนปฎบิัตงิำนประจ ำปี 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ #01 
1. จ านวนรายงานประจ าปี 63 500 เลม่ 

เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 100 เล่ม 

2 200 เล่ม 

3 300 เล่ม 

4 400 เล่ม 

5 500 เล่ม 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ #01 
1. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่สสปท. ต่อ
แผนปฏิบัติการ 5 ป ีสสปท. ที่ได้รับการ

ทบทวนโดยทีป่รึกษฯ ร้อยละ 75.00-79.00 
เกณฑ์กำรประเมินผล #01 

คะแนน กำรด ำเนินกำร 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 70.00 
2 ร้อยละ 70.00-74.00 
3 ร้อยละ 75.00-79.00 
4 ร้อยละ 80.00-84.00 
5 ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ  
ส ำนัก : ยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ทบทวนแผนปฏบิัติกำร 5 ปี สสปท. (ร้อยละ 25) 
1. ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะที่ปรึกษา  

และด าเนินการขออนุมัติจัดจา้งที่ปรึกษา    
แผนงาน             ร้อยละ 10 

2. สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร  
และคณะกรรมการบริการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 

3. จัดท าแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
และการติดตามผล (โดยที่ปรึกษา) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : จดัท ำแผนปฏิบตังิำนประจ ำปี พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 10) 
1. รวบรวมแผนการด าเนินงานโครงการ และแผน แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. สรุปกรอบแผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

3. ถ่ายทอดแผนปฎิบัติงานสู่ระดับบุคคล แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

4. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : จดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2565 (ร้อยละ 10) 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี 2565 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2565 เสนอผู้บริหาร แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

3. บันทึกค าของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

4. จัดท าเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2565 เสนอผู้บริหาร แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

5. เสนอกรอบ งปม. 2565 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

กิจกรรมที่ 2 : ตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ 5) 
1. ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตัวชีว้ดั ก.พ.ร./

แผนปฏิบัติการ 5 ป ีสสปท. 
แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ผลการ
เบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร 
 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
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กิจกรรม 
แผนงำน 
แผนเงิน 

แผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ
ควำมส ำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์กำรประเมินผล ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมำณ 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (ร้อยละ 10) 
1. จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน  

พร้อมTemplate การก ากบัติดตาม 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

2. ติดตามรายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร (4 ไตรมาส) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : จดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2563 (ร้อยละ 15) 
1. รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน 2563 แผนงาน             ร้อยละ 5 
2. จัดจ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 2563 (500 เล่ม)                                                       

- ม.ค. 64 ประกาศราคากลางและพิจารณาการจ้าง                                      
- ก.พ. 64 ด าเนินการลงนามในสัญญาจา้ง 
- มี.ค. 64 ตรวจรับงาน 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 115,000 0.00 0.00 115,000 

3. เผยแพร่รายงานประจ าป ี2563 แผนงาน             ร้อยละ 5 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 : กำรส ำรวจประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรของ สสปท. ประจ ำปงีบประมำณ 2564 (ร้อยละ 20) 
1. จัดดท าแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ 
             ร้อยละ 5 

2. จัดท าร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการเสนอ
ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจา้ง 

             ร้อยละ 5 

3. จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาฯ ประเมินความพึงพอใจ                                    
- ก.พ.64 เสนอขออนุมัติจัดจา้งและแต่งต้ัง คกก.  
- มี.ค. - เม.ย. 64 ประกาศราคากลางและพิจารณาการ
จ้างโดยวธิีเชิญชวนทัว่ไป          
- พ.ค. - ส.ค. 64 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษา
ด าเนินการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  และเดือน  
ก.ค -ส.ค. 64 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร   

             ร้อยละ 10 

กิจกรรมย่อยที่ 2.5 : กำรสนับสนุนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร (ร้อยละ 5) 
51 พัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนงาน             ร้อยละ 5 

แผนเงิน 0.00  60,000  158,000  0.00  218,000 
รวมทั้งสิ้น 0.00 300,000  792,000  259,000  1,351,000 
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สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (องค์กำรมหำชน) 

 
“Culture of Prevention for Safety Thailand  

สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สูค่วามปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และความผาสุกทีย่ั่งยืน 
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