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ภารกิจทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ของ สสปท. 
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เป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการ สสปท. เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า หากด าเนินงานแล้วมีปัญหา
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายของ
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และเป็นไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงาน (ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

สสปท. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรทรัพยากรส าหรับ
ด าเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 71,288,100 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

ประเภทรายจ่าย  
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมงบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินทุนสะสม 

รวมทั้งสิ้น 44,281,200 27,006,900 71,288,100 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 20,174,700 - 20,174,700 
แผนงานพื้นฐาน 8,278,600 3,644,000 11,922,600 

- คชจ. ด าเนินงาน 8,278,600 3,017,400 11,922,600 
แผนงานยุทธศาสตร์ 15,827,900 23,362,900 39,190,800 
    - คชจ. ด าเนินงาน 8,927,700 23,362,900 32,290,600 

- คชจ. ลงทุน 6,900,200 - 6,900,200 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1.1 สสปท. กับการเป็นองค์การมหาชน 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

หรือ “สสปท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Isstitute of Occupational Safety and Health 
(Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 โดยมาตรา 52 
บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง 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.... ให้ ก าหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยให้มี
ผู้อ านวยการ สสปท. เป็นกรรมการด้วย 

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

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 
พฤษภาคม 2558 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปมีฐานะเป็น “องค์การมหาชน” 

ดังนั้นเพ่ือให้การท างานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
บุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สสปท. จึงมีการก าหนดหลักการ 
นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร และการด าเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
และมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพ่ือบริหารจัดการและด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ 
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พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถน าไปใช้ในชีวิตให้มี  
สุขาภาวะที่ดีมีความสุข 

1.2 วิสยัทัศน์ (Vision) 
  เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัย      
ในการท างานและอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการ ภายในปี 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 าเนินงานทางด้านภารกิจ          
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ 

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

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 

1.4 อ านาจหน้าที ่
1. ส่งเสริมและแก้ปัญาเกี่ยวกับความปลอดภัย 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. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานตามความต้องการและความจ าเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้
ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1.5 ภารกิจด้านงานบริการของ สสปท. 
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ส่วนที่ 2  
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ผลผลิตกิจกรรม  
     ประจ าปีงบประมาณ 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
รวมทั้งงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะต้อง
ด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 ของงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของ
คณะกรรมการ สสปท.  และให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงาน ที่ได้บรรจุ
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีฯ ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และที่ได้รับการจัดสรรฯ รวมทั้งงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกส านักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีฯ  และจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น 

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

6. เสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา และน า เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการ สสปท. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ให้บุคลากรของ สสปท.  ได้ทราบและ
ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

 

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สสปท.  นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ 2563-2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  เป้าหมาย : ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี 

เป้าหมายบริการกระทรวง แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัด อัตราการประสบอันตรายจากการท างานลดลงจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 5 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ องค์ความรู้ถูกน าไปใช้เพ่ือการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ร้อยละ 100 

1. จ านวนสถานประกอบกิจการได้น าองค์ความรูด้้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช้ จ านวน 4,600 แห่ง 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการส่งเสริมให้น าองค์ความรูด้้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้ เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ท างาน ร้อยละ 70 

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 

ผลผลิต/โครงการ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพ

แรงงาน 

สถานประกอบกจิการได้รับการส่งเสริม และพัฒนา 

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

โครงการความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของประเทศไทย           
(Safety Thailand) 

ตัวชี้วัด  1. จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จ านวน 600 แห่ง  

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมผ่านการ
พิจารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 

1. สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสรมิความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 4,000 แห่ง 

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลด 
อัตราการประสบอันตรายจากการท างาน ร้อยละ 60 

กิจกรรม 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร 

2.. รณรงคล์ดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย ์

1. การบริหารระบบดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

2. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 

3. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนนุการจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย 

4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ สสปท. อ านาจหน้าที่ สสปท. เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
1.ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริม
งานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

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. ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภยั 
ตอบสนองอุตสาหกรรม 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. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 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 
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ยุทธศาสตร์ สสปท. อ านาจหน้าที่ สสปท. เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
4.ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม 
สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยด ี

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 
อาชีวอนามัย (5 ภาค)           
6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้านความปลอดภยัเชิงป้องกันในการ
ท างาน (CSR) 

5.สร้างระบบงานและการจัดการ
ภายในองค์กรเพื่อขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 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 าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   
5. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. 
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ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รหัสโครงการ /หมวดรายจา่ย งบ พ.ร.บ 64 งบทุนสะสม รวมทั้งสิ้น หมวดค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   44,281,200 27,006,900 71,288,100   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่
ยั่งยืน 

   ส านักวิจัยและพัฒนา  

64-01101 โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1,172,000 - 1,172,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)  

64-01102 โครงการวิจัยความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 469,000 - 469,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)  
64-01103  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

370,000 - 370,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)  

64-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัย  270,000 - 270,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตดิอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย 
ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0 

   ส านักบริการวชิาการ  

64-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ทีป่รึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

377,000 - 377,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

   ส านักบริการวชิาการ  

64-01301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2,181,000 - 2,181,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)  

64-01302 โครงการเสริมศักยภาพดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบ
กิจการ 

118,000 - 118,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)  

64-01303 โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard 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 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารและตรวจสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
64-02305 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารและตรวจสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

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

 

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ภมูิภาค จังหวดัสงขลา  
64-01306 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภยั    1,000,000 - 1,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ)  
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รหัสโครงการ /หมวดรายจา่ย งบ พ.ร.บ 64 งบทุนสะสม รวมทั้งสิ้น หมวดค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   44,281,200 27,006,900 71,288,100   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัยสขุภาพ
อนามัยที่ด ี

   ส านักฝึกอบรมและส่งเสรมิ  

64-01401 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์       1,000,000 - 1,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)  
64-01402 โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,500,000 - 1,500,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)  
64-01403 โครงการพัฒนาบุคคลากรดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

190,100 - 190,100 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)  

64-02401 โครงการงานความปลอดภัยและอาชวีอนามยัแห่งชาต ิครั้งที่ 34 - 18,317,000 18,317,000 เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)  
64-02402 โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (5 ภาค)           - 2,310,000 2,310,000 เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ)  
64-02403 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยเชิงป้องกันในการท างาน (CSR) 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สรา้งระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ สสปท. 

   ส านักบริหารการ  

งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร      
64-01501 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร 20,174,700  20,174,700 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน)  
64-01501 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร  6,261,200  - 6,261,200 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสด ุ       

ค่าสาธารณูปโภค) ,ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ส านักงาน) 
 

64-02501 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   - 2,591,000 2,591,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ,      
ค่าสาธารณูปโภค ,ค่าใช้จ่ายลงทุน) 

 

64-01501 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการและที่ปรึกษา  
64-02501 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการและที่ปรึกษา   

2,115,000  1,860,000 3,975,000 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 าเสนอข้อมูลตาม
ภารกิจหลักสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพือ่ความปลอดภัยในสังคมและคนท างาน 
 

2,000,000 - 2,000,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  

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

282,100 - 282,100 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  
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รหัสโครงการ /หมวดรายจา่ย งบ พ.ร.บ 64 งบทุนสะสม รวมทั้งสิ้น หมวดค่าใช้จ่าย หมายเหต ุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   44,281,200 27,006,900 71,288,100   

ส านักยุทธศาสตร ์  

64-02505 งานขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 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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งบประมาณ เงินทุนสะสม

44,281,200     27,006,900      71,288,100  

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

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

18,046,100                   -   18,046,100 ส านักบริหารกลาง

2,311,200                     -   2,311,200    

15,734,900                     -   15,734,900  

15,734,900                     -   15,734,900  

2,128,600      -                 2,128,600    ส านักบริหารกลาง

577,800          -                  577,800      

1,550,800        -                  1,550,800    

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 2,115,000      750,000          2,865,000    

           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 765,000         750,000          1,515,000    

              2.1) ด้านตรวจสอบ 255,000         -                 255,000      

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

                 คณะกรรมการ 3 คน 12 คร้ัง 180,000           -                   180,000      

              2.2) ด้านติดตามผลการด าเนินงานองค์การ

                    และประเมินผลผู้อ านวยการฯ

255,000         -                 255,000      

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

                  คณะกรรมการ 3 คน 12 คร้ัง 180,000           -                   180,000      

              2.3) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 255,000         -                 255,000      

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

                  คณะกรรมการ 4 คน 12 คร้ัง 180,000           -                   180,000      

              2.4) ด้านวิชาการ -               435,000          435,000      

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

                 คณะกรรมการ 6 คน 12 คร้ัง -                 360,000            360,000      

              2.5) ด้านกฎหมาย -               315,000          315,000      

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

                  คณะกรรมการ 5 คน 12 คร้ัง -                 240,000            240,000      

    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 100,000         -                 100,000      

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 แบบท่ี 2 200,000           180,000            380,000      

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

3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจ า (อัตราเดิม 42 อัตรา) 

       1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

       2) เงินเดือนบุคลากรรวมเล่ือนข้ัน (41 อัตรา)

          - อัตราเดิม (41 อัตรา)

   1.2 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนจากสถาบัน

       1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)

       2) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนตามระเบียบ

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน)

รายการ
การจัดสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
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งบประมาณ เงินทุนสะสม
รายการ

การจัดสรรงบประมาณ (บาท)
รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

    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      

            - 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 านักงาน 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 านักงาน 20,000            -                   20,000         

          2) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 40,000            -                   40,000         

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000            -                   20,000         

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000            -                   30,000         

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 15,827,900     23,362,900      39,190,800  

8,927,700      23,362,900      32,290,600  

2.1 ค่าใช้สอย 8,927,700      23,362,900      32,290,600  

    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) เจ้าหน้าท่ี 1 อัตรา 216,000           -                   216,000      
           2) แม่บ้าน 1 อัตรา 132,000           -                   132,000      
           3) พนักงานขับรถ 1 อัตรา 144,000           -                   144,000      
           4) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา -                 492,000            492,000      

    2.1.6 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม 7,893,100      22,555,900      30,449,000  

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

           1) โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท 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      

              5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนท่ี)

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet

1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนท่ี)
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งบประมาณ เงินทุนสะสม
รายการ

การจัดสรรงบประมาณ (บาท)
รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

      ส านักบริการวิชาการ 2,922,000      377,900          3,299,900    

           1) โครงการพัฒนาบุคลากร ท่ีปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย     อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

377,000           -                   377,000      

           2) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

2,181,000        -                   2,181,000    

           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 างานบนท่ีสูง 142,000           -                   142,000      

      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 คร้ังท่ี 34 -                 18,317,000        18,317,000  
           4) โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2,310,000          2,310,000    

           5) โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสร้างวินัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน (CSR)  

-                 200,000            200,000      

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

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

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

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

               - จ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 518,000            518,000      

               - จ้างท่ีปรึกษาทบทวนยุทธสาสตร์ของ สสปท 500,000            500,000      

               - พัฒนาศักยภาพบุคลากร 218,000            218,000      

               - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 115,000            115,000      

2.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน 6,900,200      -                 6,900,200    

     2.4.1 รายการครุภัณฑ์ 6,600,200      -                 6,600,200    

     2.4.1.1 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 282,100         -                 282,100      ส านักบริหารกลาง

              1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1

                  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 7 ชุด

154,000           -                   154,000        

              2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการ

                  ใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน

                  ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 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

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

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

              - ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)

                  แบบ Enterprise (สามารถประมวลผลในลักษณะ Business Intelligence

                  และน าเสนอในรูปแบบ Dash Board ได้) จ านวน 1 ระบบ

2,000,000        -                   2,000,000     

              1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบันฯ จ านวน 1 ระบบ -              

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

655,100           -                   655,100        

     2.4.1.5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 63,000          -                 63,000        

63,000            -                   63,000         

     2.4.2 รายการท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง 300,000         -                 300,000      

300,000           -                   300,000                          1) ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 งาน

         2.4.1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ ระยะท่ี 4

         2.4.1.3 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางส าหรับประมวลผล น าเสนอข้อมูล

                   ตามภารกิจหลักสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพ่ือความปลอดภัย

                   ในสังคมและคนท างาน

                  1) เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล แบบล าแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

                      (UV-Vis Double Beam Spectrophotometer) จ านวน 1 เคร่ือง

                  1) ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกสูง สีเทาสลับ จ านวน 9 ตู้
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แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย 
และวชิาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

585,800

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

108,000

2. กิจกรรมจัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

2.3 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวปฏิบัติกำรบริหำรควำมเปล่ียนแปลง MANAGEMENT OF 

CHANGE ท้ังหมด จ ำนวน 6 คร้ัง 110,280
36,760

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 จัดต้ังคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือและแนวปฏิบัติ 5 คณะ ได้แก่

     1. คู่มือกำรยับย้ังกำรตกจำกท่ีสูง

     2. แนวปฏิบัติระบบกำรตัดแยกพลังงำน LOCK OUT /TAG OUT

     3. แนวปฏิบัติควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนบนท่ีสูง ส ำหรับกำรติดต้ังหลังส ำเร็จรูป

     4. แนวปฏิบัติกำรบริหำรควำมเปล่ียนแปลง MANAGEMENT OF CHANGE

     5. แนวปฏิบัติกำรประเมินควำมเส่ียงและโอกำส

1.6 เสนอมำตรฐำนกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรยศำสตร์ต่อคณะกรรมกำรสถำบันฯ

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

108,000 108,000

1.3 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรยศำสตร์ จ ำนวน 5 คร้ัง

 (ประธำน 3000 x 1 คน คณะท ำงำน 2500 x 2 คน) 20,320 20,320 10,160 0.00

1.1 จัดต้ังคณะท ำงำน  ดังน้ี

 - คณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรยศำสตร์ 0.00

(ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
รวมงบประมาณ

0.00

64-01101 โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

1. กิจกรรมการจัดท ามาตรฐานฉบับสมบูรณ์

108,000 108,000

0 0.00103,000

1.4 จัดประชำพิจำรณ์เพ่ือรวบรวมควำมคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสียจำก

ภำครัฐ เอกชนนำยจ้ำงลูกจ้ำง เป็นต้น
103,000

0.00

0.00

(ต.ค – ธ.ค.)

0.00 0.00 0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

ส ำนักวิจัย

และพัฒนำ

เชิงปริมาณ

1.จ ำนวนคู่มือ/แนวปฏิบัติท่ีผ่ำนกระบวนกำรรเสนอต่อคณะอนุกรรมกำร

วิชำกำรและคณะกรรมกำรสถำบันฯ 

จ ำนวน 5 เร่ือง

   1. คู่มือกำรยับย้ังกำรตกจำกท่ีสูง

     2. แนวปฏิบัติระบบกำรตัดแยกพลังงำน LOCK OUT /TAG OUT

     3. คู่มือกำรประเมินควำมเส่ียงสุขภำพลูกจ้ำง ในกรณีใช้สำรเคมี

อันตรำย

     4. แนวปฏิบัติกำรบริหำรควำมเปล่ียนแปลง MANAGEMENT OF 

CHANGE

     5. แนวปฏิบัติกำรประเมินควำมเส่ียงและโอกำส

ส ำนักวิจัยและพัฒนำ

0.00

0.00 0.00 0.00

1.7 จัดเผยแพร่มำตรฐำนฉบับสมบูรณ์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

เชิงปริมาณ

1.จ ำนวนมำตรฐำนท่ีผ่ำนกระบวนกำรเสนอต่อคณะอนุกรรมกำรวิชำกำร 1

 เร่ือง

   1.1 มำตรฐำนกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรยศำสตร์

0.00 0.00

1.5 เสนอมำตรฐำนกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรยศำสตร์ต่อคณะอนุกรรมกำรวิชำกำร
0.00

0.00

1.2 ด ำเนินกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีประสำนงำนโครงกำร 2 คน
432,000

0.00

50,800

รวมงบประมาณกิจกรรม 1

2.2 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวปฏิบัติระบบกำรตัดแยกพลังงำน LOCK OUT /

TAG OUT โดยประชุมท้ังหมด จ ำนวน 6 คร้ัง
110,280

18,380 36,760 55,140 0.00

36,760 36,760 0.00

128,320 231,320 118,160
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
รวมงบประมาณ

(ต.ค – ธ.ค.)
กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

586,200

1,172,000

2.4 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรประเมินควำมเส่ียงสุขภำพลูกจ้ำง ในกรณีใช้สำรเคมี

อันตรำย ท้ังหมด จ ำนวน 6 คร้ัง 110,280
18,380

2.7 ด ำเนินกำรจัดซ้ือค่ำวัสดุส ำนักงำนและค่ำใช้จ่ำยเดเตล็ด

34,800
34,800

0.00

128,660 218,600

110,280
36,760 36,760 36,760 0

55,140 36,760 0

2.5 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวปฏิบัติกำรประเมินควำมเส่ียงและโอกำสระดับองค์กร 

ท้ังหมด จ ำนวน 6 คร้ัง
110,280

18,380 55,140 36,760 0

202,180

256,980 449,920 108,000320,340

0

รวมงบประมาณโครงการ

2.8 จัดเผยแพร่มำตรฐำนฉบับสมบูรณ์ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

รวมงบประมาณกิจกรรม 2

2.6 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรยับย้ังกำรตกจำกท่ีสูง ท้ังหมด จ ำนวน 6 คร้ัง

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00

2.7 เสนอคู่มือและแนวปฏิบัติท้ัง 5 เร่ือง ต่อคณะกรรมกำรอนุวิชำกำรและคณะกรรมกำร

สถำบันฯ
0.00

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่่ยงบประมาณภายใตโ้ครงการรหัสเดียวกันได ้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

187,000

แผนงาน
แผนเงิน
แผนงาน

แผนเงิน

2.3 เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน

แผนเงิน

2.4 เช่าเคร่ืองมือและซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส าหรับด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย แผนงาน

ค่าเคร่ืองมือวิจัย Spirometer  (2 เคร่ือง)  แกนกระดาษส าหรับเป่าปอด (Blow 

Spirometer) (250 ช้ิน) กระดาษกรองส าหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง (Filter 

Paper) (10 กล่อง) ถุงซิปล็อคส าหรับใส่ตัวอย่าง (5 กิโลกรัม)
แผนเงิน

เชิงปริมาณ

1. จ านวนผลงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง

  1.1 การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสฝุ่นละอองกับโรค

ทางระบบทางเดินหายใจภายในสถานประกอบกิจการผลิต

อาหารสัตว์ จ านวน 1 เร่ือง

ส านักวิจัยและพัฒนา

1.5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับด าเนินการตามกระบวนการวิธีวิจัย

0.00 10,000.00 0.00 0.00
10,000

30,000 91,000 66,000, 0.0

0.00 0.00

1.1 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิม

ทางสังคมและเศรษฐกิจฯ
0.00

1.7 จัดท ารูปเล่มวิจัย บทความส าหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ 

(Manuscript) และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย
0.00

0.00 0.00 0.00

66,000 0.00

1.2 จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือก าหนดแนวทางและด าเนินการตามระเบียบ

วิธีวิจัย จ านวน 3 คร้ัง
45,000

0.00 0.00

1.4 ด าเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
132,000

0.00

0.00 0.00 0.00

เชิงปริมาณ

1. จ านวนผลงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง

1.1 การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของ

สถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการจ านวน 27

 แห่ง จ านวน 1 เร่ือง

ส านักวิจัยและพัฒนา

2. การศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสฝุ่นละอองกับโรคทางระบบทางเดินหายใจภายในสถานประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ 

รวมงบประมาณกิจกรรม 1

56,970
18,990 37,980 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 3. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดขอบเขตงานวิจัย (3 คร้ัง)

2.1 แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท างานวิจัย

0.00

0.00

30,000 15,000

66,000

(ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

1. การศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการจ านวน

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

64-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

0.00 0.00
0.00

0.00 52,500.00 0.00 0.00
             52,500

1.3 เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

1.6 สรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการสถาบัน ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
0

0.00
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

(ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

282,000

469,000

รวมงบประมาณกิจกรรม 2 18,990 133,613 129,398 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

48,990 219,613 200,398 0.00รวมงบประมาณโครงการ

2.6  วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ของผลกระทบการสัมผัสฝุ่นละออง

และโรคทางระบบทางเดินหายใจ

0.00 43,132.50

2.8 จัดท ารูปเล่มวิจัย บทความส าหรับตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ 

(Manuscript) และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2.7 สรุปผลการวิจัยเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการสถาบัน ฯ 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

129,397.50 0.00

2.5 ด าเนินงานเก็บข้อมูลตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (100 

ตัวอย่าง)
172,530

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้

20



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

370,000

ส ำนักวิจัยและพัฒนำ

70,000.00

รวมงบประมาณโครงการ 70,000.00 70,000.00 150,000 80,000

2. ส่งบทควำมวิชำกำร หรือโปสเตอร์น ำเสนอผลงำนเพ่ือเผยแพร่ผลงำนวิจัย

ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 0.00 0.00 80,000

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

80,000

64-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

1. ส่งบทควำมตีพิมพ์ บทคัดย่อ เพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติ 210,000

กิจกรรมของโครงการ

เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนบทควำมตีพิมพ์ บทคัดย่อ หรือโปสเตอร์น ำเสนอเพ่ือ

เผยแพร่ผลงำนวิจัยในประเทศหรือต่ำงประเทศ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ

 1 เร่ือง

2. จ ำนวนคร้ังของกำรเข้ำร่วม หรือจัดประชุม/อบรม/สัมมนำ 

เครือข่ำยทำงวิชำกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ ไม่

น้อยกว่ำ 1 คร้ัง 

เชิงคุณภาพ

1. น ำผลกำรศึกษำวิจัยไปประกอบกำรพิจำรณำเชิงนโยบำยหรือ

ประยุกต์สู่กำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดควำมสูญเสียและเพ่ิมผลิตภำพ

แรงงำน มีเครือข่ำยควำมร่วมมือท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

จ ำนวน 2 เร่ือง

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

70,000 0.00

ไตรมาสท่ี 1

160,000

70,000.00

ไตรมาสท่ี 2

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

270,000

กิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
รวมงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

1. แต่งต้ังคณะท ำงำนพัฒนำผลงำนนวัตกรรม จำกสถำนประกอบกิจกำรท่ีส่งผลงำน

เข้ำร่วม
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

64-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ส ำนักวิจัยและพัฒนำ

4. รวบรวมโครงงำนท่ีส่งเข้ำรับกำรพิจำรณำจำกสถำนประกอบกิจกำร สถำนศึกษำ 

หรือหน่วยงำนท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำร
0.00

0.00 0.00 0.00

เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยใน

กำรท ำงำนท่ีสถำนประกอบกิจกำรส่งเข้ำโครงกำร 

อย่ำงน้อย 3 ผลงำน

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรผลงำนนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัย

และอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำนท่ีสถำนประกอบกิจกำรส่งเข้ำร่วม

โครงกำรและลงนำมในข้อตกลงร่วมกัน (MOU) จ ำนวน 1 ผลงำน

140,400
0.00 70,200

17,000.00
0.00 17,000.00

8. ลงนำมข้อตกลงท่ีจะร่วมมือระหว่ำงสองฝ่ำย (MOU) ในกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำน

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยกับสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ

7. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือวำงแผนพัฒนำนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและอำชี

วอนำมัย

รวมงบประมาณโครงการ

0.00

3. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนสถำนประกอบกิจกำรเข้ำร่วมและเผยแพร่โครงกำรใน

ช่องทำงส่ือต่ำง ๆ
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0

70,200 0

0.00

5. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือพิจำรณำโครงงำนท่ีส่งเข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และตัดสิน

เลือก ๑ โครงงำน เพ่ือร่วมพัฒนำนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยกับ

สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และ

เพ่ือวำงแผน กำรด ำเนินงำนลงพ้ืนท่ี
0.00 0.00

6. ด ำเนินกำรลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินเบ้ืองต้น และร่วมก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ

นวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย

61,600.00
0.00 0.00 0.00 61,600.00

87,200 104,200 61,600

34,000
0.00 0 34,000

2. จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือวำงแผนก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำนและหลักเกณฑ์

กำรพิจำรณำโครงงำนนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 17,000.00
17,000.00

0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้
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แผนงานที่ 2
 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยตอบสนองอุตสาหกรรม 

Thailand 4.0 
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

377,000

0.00 0.00

รวมงบประมาณโครงการ

6. ประชุมช้ีแจงเพ่ือก ำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงท่ีปรึกษำและ

สถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัยฯ พร้อมท้ังช้ีแจงหน้ำท่ีรับผิดชอบของ

ท่ีปรึกษำ

13,800
0.00 13,800 0.00 0.00

5. ประกำศรำยช่ือท่ีปรึกษำ ส ำหรับผู้ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ
3,000

0.00 3,000 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

296,500 0.00 0.00 0.00

4. ทดสอบตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดและสัมภำษณ์ท่ีปรึกษำ

1. จัดท ำหลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร ท่ีปรึกษำ ก ำหนดหลักสูตร

กำรฝึกอบรมเชิงวิชำกำรและก ำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลำกร       ท่ี

ปรึกษำเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรฯ รวมถึงบทบำทหน้ำท่ีรับผิดชอบของท่ี

ปรึกษำ

0.00

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. จ ำนวนผู้ท่ีผ่ำนกำรทดสอบเป็นท่ีปรึกษำมำตรฐำน

ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน อย่ำงน้อย 30 รำย

2. ร้อยละของผู้ท่ีผ่ำนกำรทดสอบเป็นท่ีปรึกษำอยู่ใน

ระดับ ดีมำก (คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ข้ึนไป) 

ร้อยละ 70

ส ำนักบริกำรวิชำกำร

0.00 0.00 0.00 0.00

2. เปิดรับสมัครบุคลำกร ท่ีปรึกษำเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรฯ และ

คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมเชิงวิชำกำรและทดสอบ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

3. จัดฝึกอบรมเชิงวิชำกำรให้แก่ท่ีปรึกษำตำมหลักเกณฑ์และ

หลักสูตรท่ีก ำหนด
296,500

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

64-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ท่ีปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

296,500 80,500 0 0

7. จัดเวทีแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ในกำร ให้ค ำแนะน ำแก่สถำน

ประกอบกิจกำร ของท่ีปรึกษำปี 2563 ท่ีปรึกษำปี 2564 และท่ี

ปรึกษำของ มรท.

63,700
0 63,700 0.00 0.00

8. ประชุมสรุปผลโครงกำร
0.00

0.00 0.00

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

2,181,000

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

0.00

(ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ

64-01301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

1. จัดต้ังคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนและด ำเนินโครงกำรให้ค ำปรึกษำ 

และทบทวนสอบระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
0.00

เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนสถำนประกอบกิจกำรเข้ำร่วมโครงกำร 30 แห่ง

เชิงคุณภาพ

2. สถำนประกอบกิจกำรได้ระดับต้น (Basic) ข้ึนไปอย่ำงน้อย

ร้อยละ 50 

ส ำนักบริกำร

วิชำกำร0.00 0.00 0.00 0.00

2. จัดต้ังคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร (Verify) เพ่ือทวนสอบผลกำร

ด ำเนินกิจกรรมตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรฯ

0.00 0.00 0.00 0.00

8. อบรม Internal audit

0.00 0.00 0.00 0.00

3. ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงผู้ประสำนงำนโครงกำร

5. ประชุมคณะท ำงำน เพ่ือวำงกรอบกำรด ำเนินโครงกำรฯ ก ำหนด

เกณฑ์กำรคัดเลือกสถำนประกอบกิจกำร

4. ประชำสัมพันธ์และรับสมัคร คัดเลือกสถำนประกอบกิจกำรเพ่ือเข้ำ

ร่วมโครงกำรฯ

500,000 500,000

7. ฝึกอบรม "ข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรฯ" 

และ "กำรประเมินควำมเส่ียง"

0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00

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

6. ด ำเนินกำรจัดจ้ำงท่ีปรึกษำบริหำรโครงกำร ลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้

ค ำแนะน ำแก่สถำนประกอบกิจกำร 25 แห่ง (แบ่งเป็น 4 งวด)
1,250,000

0.00 250,000

162,600 0.000.00 0.00

165,600
0.00 165,600 0.00 0.00

162,600

0.00

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำรติดตำม กำรด ำเนินงำนของท่ีปรึกษำ
27,000

0.00 5,000 18,000 4,000

0.00 0.00 0.00 58,800

9. ท่ีปรึกษำหลักของโครงกำร ลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ค ำปรึกษำ

แก่สถำนประกอบกิจกำร

85,000

รวมงบประมาณโครงการ 108,000 528,600 788,600 755,800

12. ประชุมสรุปผลโครงกำร มอบใบประกำศเกียรติคุณ
85,000

0.00 0.00 0.00

11. จัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร (Verify) เพ่ือทวนสอบผล

กำรด ำเนินกิจกรรมตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรฯ
58,800

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

118,000

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

64-01302  โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

1) ด ำเนินกำรจัดซ้ืออุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ส ำหรับ

เคร่ืองมือตรวจวัดสุขศำสตร์อุตสำหกรรม
11,500

 รวมงบประมาณ

ส ำนักบริกำรวิชำกำร

11,500 0 0 0

0.00

0.00

0 0.000.00 0.00

2) ประชำสัมพันธ์รูปแบบกำรสรรหำสถำนประกอบกิจกำรท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมตำม

กลุ่มเป้ำหมำย และจัดหำวัสดุอุปกรณ์
0

6) ด ำเนินงำนตรวจประเมินสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนในสถำนประกอบกิจกำร
106,500

17,750

4) ประสำนงำนเพ่ือขอข้อมูลกับสถำนประกอบกิจกำรท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก
0

0 0.00 0.00

3) คัดเลือกสถำนประกอบกิจกำรเป้ำหมำย และประกำศรำยช่ือสถำนประกอบ

กิจกำรเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำร
0

0.00 0.00 0

5) จัดท ำแผนงำนกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
0

0.00 0 0.00 0.00

17,750

71,000 17,750

7) สรุปและวิเครำะห์ผลกำรตรวจวัด และจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจวัดให้แก่สถำน

ประกอบกิจกำร
0

0.00 0 0.00 0.00

รวมงบประมาณโครงการ 11,500 17,750 71,000

เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนสถำนประกอบกิจกำรเข้ำร่วมโครงกำร ไม่

น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำย  

2. จ ำนวนบุคลำกรของสถำนประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำร

ให้ค ำแนะน ำ อย่ำงน้อย 24 คน

เชิงคุณภาพ

1. สถำนประกอบกิจกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของ

กลุ่มเป้ำหมำย  มีควำมพึงพอในระดับดีมำก 

2. ผลกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกรใน

สถำนประกอบกิจกำรท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ผ่ำนเกณฑ์

อย่ำงน้อยร้อยละ 50

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

104,000

3,000
0.00 0.00 3,000 0.00

84,920
0.00 84,920 0.00 0.00

0
0.00 0.00 0.00 0.00

0
0.00 0.00 0.00 0.00

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

64-01303 โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน”

10,720
5,360 5,360 0.00 0.00

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

1. จัดต้ังผู้เช่ียวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพ่ือวางแนวทาง แผนงานในการจัดท า

หลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน”
0.00

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. จ านวนหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร

2. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมนาฝึกอบรม จ านวน 30 คน 

(ท่ีปรึกษา สสปท.)

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบหลัง

ฝึกอบรม (คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60 ข้ึนไป) ร้อยละ 70 

2. ร้อยละของจ านวนผู้ท่ีประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

ข้ึนไปร้อยละ 70

ส านักบริการวิชาการ

0.00 0.00 0.00 0.00

2. จัดท าหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” และประชุมหารือ

ผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบหลักสูตร จ านวน 2 คร้ัง

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

รวมงบประมาณโครงการ

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

3. จัดท าหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมอบรมและทดสอบ

4. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจ  เข้ารับการฝึกอบรม

5.จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” 

และทดสอบหลังฝึกอบรมให้ท่ีปรึกษาของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ านวน 30 คน 

(ระยะเวลา 2 วัน)6.จัดท าประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ

7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตรเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา

5,360 90,280 8,360 0.00

0.00 0.00 5,360 0.00
5,360

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได ้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

142,000

0.00 0.00 5,360 0.00

รวมงบประมาณโครงการ

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)
วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

1. จัดต้ังผู้เช่ียวชาญร่างหลักสูตร และจัดประชุมเพ่ือวางแนวทาง 

แผนงานในการจัดท าหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการท างาน

บนท่ีสูง

0.00
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. จ านวนหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร

2. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมนาฝึกอบรม จ านวน 30 

คน 

(ท่ีปรึกษา สสปท.)

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการ

ทดสอบหลังฝึกอบรม (คะแนนอยู่ในเกณฑ์ร้อย

ละ 60 ข้ึนไป) ร้อยละ 70 

2. ร้อยละของจ านวนผู้ท่ีประเมินความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 70

ส านักบริการวิชาการ

0.00 0.00 0.00 0.00

2. จัดท าหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนท่ีสูง และ

ประชุมหารือผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบหลักสูตร จ านวน 2 คร้ัง

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

64-01304 โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนท่ีสูง

10,720
5,360 5,360 0.00 0.00

3. จัดท าหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมอบรมและทดสอบ
0

0.00 0.00 0.00 0.00

4. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

เชิงวิชาการ
0

0.00 0.00 0.00 0.00

5. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการ

ท างานบนท่ีสูง และทดสอบหลังฝึกอบรมให้ท่ีปรึกษาของสถาบันส่งเสริม

ความปลอดภัยฯ จ านวน 30 คน (ระยะเวลา 3 วัน)

122,920
0.00 0 122,920 0.00

6. จัดท าประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ
3,000

0.00 0.00 3,000 0.00

7. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตรเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา
5,360

5,360 5,360 131,280 0.00

หมายเหตุ ให้ถัวเฉล่ียงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

กิจกรรมท่ี 1 งบเงินทุนสะสม (64-02305)

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

รวมกิจกรรมท่ี 1 377,900

กิจกรรมท่ี 2 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 (64-01305)

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

รวมกิจกรรมท่ี 2 955,100

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

ส ำนักบริกำรวิชำกำร

5. ลงนำมในสัญญำจ้ำงจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
0

0.00 0 0.00 0.00

6. ประชุมคณะตรวจรับครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
655,100

0.00 655,100 0.00 0.00

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

(รหัส 64-01305  และ 64-02305)  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน

1. ด ำเนินกำรจัดต้ังคณะท ำงำนและด ำเนินกำรประชุมคณะท ำงำนเพ่ือ

วำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 4 คร้ัง 4,680

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

2. ด ำเนินกำรจัดซ้ือวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติกำร
164,680

0.00 95,000 69,680.00 0.00

3. ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์และอุปกรณ์

ประกอบ
131,000

0.00 0.00 81,000 50,000.00

4. ด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล OSL
3,500

3,500.00 0.00 0 0.00

5. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรห้องปฏิบัติกำร
60,000

20,000.00 20,000 20,000.00 0.00

1. ด ำเนินกำรจัดจ้ำงปรับปรุงฝ้ำเพดำนภำยในห้องปฏิบัติกำร จ ำนวน 

1 งำน
300,000

300,000.00

3. ประชุมคณะร่ำงขอบเขตงำน (TOR)
0

2. ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
0

0.00 0 0.00 0.00

0.00 0.00 0 0

0
0.00 0 0.00

4,680 4,680 4,680
18,720

0.00

4. ประชุมคณะด ำเนินกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. จ ำนวนกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์

เพ่ิมเติม จ ำนวน 1 รำยกำร

2. จ ำนวนเคร่ืองมือตรวจวัดสุขศำสตร์

อุตสำหกรรม ได้รับกำรสอบเทียบ 17 รำยกำร

3. จ ำนวนเคร่ืองมือวิเครำะห์ห้องปฏิบัติกำร 

ได้รับกำรทวนสอบ 4 รำยกำร

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 60 ของ เคร่ืองมือตรวจวัดสุข

ศำสตร์อุตสำหกรรม และห้องปฏิบัติกำรมี

ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้ กรณีงบลงทุนไม่สามารถถัวเฉลี่ยได ้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

รวมงบประมาณโครงการ 1,000,000

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

64-01306 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
0.00

รวมงบประมาณ

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัด

สงขลา
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1.จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และผู้เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ จ านวน 800 คน  

2.จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีได้รับบริการด้านความ

ปลอดภัย จ านวน 10 แห่ง

ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจในหลักสูตร

 กิจกรรม และการให้บริการของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา อย่างน้อย ร้อยละ 70

2. ด าเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม และให้บริการด้านความ

ปลอดภัยฯ 800,000

4. จัดท าส่ือความปลอดภัย/ชุดนิทรรศการความปลอดภัย  100,000

100,000 0.00

200,000 400,000 100,000 100,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบ้ียเล้ียง ท่ีพัก น้ ามันเช้ือเพลิง 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 100,000
10,000 60,000 20,000 10,000

310,000 460,000 120,000 110,000.00

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้  กรณีงบลงทุนไม่สามารถถัวเฉลี่ยได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้าง
แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี 
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

1,000,000

(ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

64-01401 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์

1. กิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

0.00 0.00 0.00

3. ด าเนินการจัดท าโล่รางวัล ท าประกาศเกียรติคุณ
500,000

0.00 0.00 500,000 0.00

1 ประกาศช้ีแจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเง่ือนไขการเกณฑ์

คัดเลือก
0.00

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00

4. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ

6. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัครในเว็บไซต์
68,000

0.00 0.00 68,000 0.00

เชิงปริมาณ

1. จ านวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 

600 แห่ง

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการท่ีไม่สูญเสียช่ัวโมงการ

ท างานร้อยละ 100

ส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม

รวมงบประมาณโครงการ 108,000 108,000 676,000 108,000

5. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปล่ียน

เรียนรู้
0.00

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

1,500,000

64-01402 โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Social Media ในด้านความรู้ความ

ปลอดภัย และกิจกรรมตามภารกิจ สสปท. 0.00
เชิงปริมาณ

1. การเผยแพร่ข้อมูลของ สสปท.เช่น ข่าวกิจกรรม ส่ือประชาสัมพันธ์

ด้านงานวิชาการ งานอบรม เป็นต้น จ านวน 100 คร้ัง 

เชิงคุณภาพ

1. ไม่น้อยกว่า 300,000 คน ท่ีได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางจาก 

สสปท.

ส านักฝึกอบรม

และส่งเสริม0.00 0.00 0.00 0.00

2. โปรโมทส่ือของ สสปท. ทาง Social Media เช่น FB, Line@ เป็นต้น 
40,000.00

10,000 10,000 10,000 10,000

3. ประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยแห่งชาติ เช่น แถลงข่าว เชิญส่ือมวลชนเข้า

ร่วมงาน ภารกิจอ่ืนๆ ของสถาบันฯ เป็นต้น

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

340,000
0.00 140,000.00 200,000.00 0.00

4. ออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ เช่น VDO Infographic, Back Drop, 

Roll-up, Story Board, Streaming ผ่าน App เป็นต้น 720,000
180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

5. จัดท านิตยสาร OSHE Magazine จ านวน 4 ฉบับ รวม 2,000 เล่ม และเผยแพร่

ผ่าน Website ของ สสปท. ในรูปแบบ E-Magazine 400,000
100,000 100,000 100,000 100,000

รวมงบประมาณโครงการ 290,000 430,000 490,000 290,000

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้โครงการรหัสเดียวกันได้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

190,100

64-01403 โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

1. วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดหัวข้อวิชาและคัดเลือกวิทยากร
0.00

เชิงปริมาณ

1.ผู้ท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานจ านวน 600 คน

เชิงคุณภาพ

1.ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านความปลอดภัยฯ และ

ผ่านการประเมินผลหลังการอบรม

ส านักฝึกอบรม และส่งเสริม

0.00 0.00 0.00 0.00

2. จัดท าคู่มือ ส่ือการเรียน วัสดุ/อุปกรณ์/กระเป๋า
21,500

21,500 0.00 0.00 0.00

3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

4. ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน 

(Job Safety Analysis Technique: JSA)” แบบปกติ
160,100

80,050.00 80,050.00 0.00 0.00

5. ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่าง

ปลอดภัย (Safely Handling Hazardous Chemical Substances)” 

ผ่านระบบออนไลน์

8,500
0.00 8,500.00 0.00 0.00

6. สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาในการด าเนินงานและ             

ข้อเสนอแนะ
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

รวมงบประมาณโครงการ 101,550.00 88,550 0 0

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้รหัสโครงการเดียวกันได ้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

รวมงบประมาณกิจกรรม 1 432,000

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

432,000

17,885,000

18,317,000รวม งบประมาณโครงการท้ังหมด 30,000 1,538,400 6,491,400 10,149,200

0.00 2,000,000 2,416,800

รวมงบประมาณ กิจกรรม 2 30,000 1,430,400 6,383,400 10,041,200

รวมงบประมาณ กิจกรรม 1 108,000 108,000 108,000 108,000

2.5 ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการส าหรับสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการ  และการจัดวาง 

Layout พ้ืนท่ี 4,550,500
เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70
0.00 455,050 1,365,150 2,730,300

2.6 ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดพิธีการ สถานท่ี นิทรรศการ 

การประเมินผลการจัดงาน และท่ีเก่ียวข้อง 6,797,500
0.00 679,750 2,039,250 4,078,500

2.7 ค่าใช้จ่ายการด าเนินการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
4,416,800

0.00

2.3 ค่าจ้างท าของท่ีระลึกเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงาน  เช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP 

พวงกุญแจเคร่ืองมือ ถุงผ้า สมุดโน๊ต แก้วน้ า ปากกา เป็นต้น
495,000

0.00 0.00 495,000

2.4 จ้างด าเนินการกิจกรรมการประกวดทีมฉุกเฉิน (ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 

COVID-19) 1,300,000
0.00 130000.00 390,000 780,000

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 34

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอ านวยการ และท างานด้านต่างๆ
278,400

เชิงปริมาณ

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการในงานความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 34 จ านวน 1,700 คน

2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงานนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ 

คร้ังท่ี 34 จ านวน 33,000 คน.              

3.ประชุมคณะท างานด้านต่างๆ อย่างน้อยคณะ 3 คร้ัง                       4.

 ผู้ท่ีเคยเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรม การประกวด Ambassador ของ สสปท. 

ปีท่ีผ่านมา เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยกับ สสปท. 

จ านวน 3 คร้ัง                                                        5. ของท่ีระลึก

อย่างน้อย 3,000 ช้ิน 7 วันก่อนวันงาน                       6. ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการประกวด  จ านวน 8 ทีม

ส านักฝึกอบรม และส่งเสริม

30,000.00 150,000.00 78,400.00 20,000.00

2.2 ค่าใชจ่ายส าหรับผู้ท่ีเคยประกวด Brand Ambassador ของ สสปท. เข้าร่วม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยฯ หรือกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ สสปท. เพ่ือร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมงานด้านความ

ปลอดภัย ของสถาบันฯ

46,800
0.00 15,600 15,600 15,600

0.00

(ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

64-02401  โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 34

1. การจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 34

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

1.1 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ ประจ าโครงการ
432,000

เชิงปริมาณ

1. จ านวนเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ จ านวน 2 คน

ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม

108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00

108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้รหัสโครงการเดียวกันได้

36



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

2,310,000

1,915,500

เชิงปริมาณ

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย     

(5 ภาค) จํานวน 1,000 คน

เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการนําองค์

ความรู้ไปประยุกต์ใช้

สํานักฝึกอบรมและส่งเสริม

395,100 0.00 0.00 0.00

0.00 395,100 0.00 0.00

0.00

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1

64-02402 โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

0.00

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน (5 ภาค)

0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

1. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ (ปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์ COVID-19)

2. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ (ปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์ COVID-19)

4. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ COVID-19)

3. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก (ปรับเปล่ียน

ตามสถานการณ์ COVID-19) 0.00 365,100 0.00

5. สัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก (ปรับเปล่ียน

ตามสถานการณ์ COVID-19) 0.00 0.00 365,100

0.00 395,100 0.00

196,000
100,000 96,000 0.00 0.00

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินไปปฏิบัติงานในวันงาน ได้แก่ ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่า

เดินทาง ค่าเบ้ียเล้ีย สําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 
198,500

43,000 120,000 35,500 0.00

รวมงบประมาณโครงการ 538,100 1,371,300 400,600 0

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้รหัสโครงการเดียวกันได้
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

200,000

64-02403 โครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการท างาน (CSR)

1.แต่งต้ังคณะท ำงำนพิจำรณำเลือกหน่วยงำน ชุมชน หรือผู้ประกอบกำร เข้ำร่วม 2

 แห่ง ตำมกรอบ "บ-ว-ร-ร"
0.00

เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนหน่วยงำน ชุมชน หรือผู้ประกอบกำรต้นแบบในกำรเสริมสร้ำง

พฤติกรรมควำมปลอดภัยเชิงป้องกันในกำรท ำงำน  2 แห่ง

เชิงคุณภาพ

1. สร้ำงพฤติกรรมควำมปลอดภัยเชิงป้องกันในกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 80

ส ำนักฝึกอบรม และส่งเสริม

0.00 0.00 0.00 0.00

2. จัดจ้ำงท ำส่ือด้ำนควำมปลอดภัยฯ
93,100

93,100 0 0 0

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.) (ม.ค. – มี.ค.) (เม.ย. – มิ.ย.) (ก.ค. – ก.ย.)

59,600
40,000 19,600 0 0

4.ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงำน ชุมชน หรือผู้ประกอบกำร จ ำนวน

 2 แห่ง
0

0 0 0 0

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำน / เบ้ียเล้ียง ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี/ ลูกจ้ำง และ

ค่ำตอบแทน ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ

สมนำคุณส ำหรับวิทยำกร

47,300
0 23,650 23,650 0

รวมงบประมาณโครงการ 135,000 44,600 25,000 0.00

หมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใต้รหัสโครงการเดียวกันได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างระบบงานและการจัดการภายใน

องค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
สสปท. 
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

1.1 เงินเดือน ผอ. 1 คน แผนเงิน 2,311,200               

1.2 เงินเดือนบุคลากร 41 คน แผนเงิน 15,734,900             

1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน แผนเงิน 577,800                 

1.4 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 41 คน แผนเงิน 873,200                 

1.5 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนจากสถาบัน แผนเงิน 677,600                 

รวมงบประมาณกิจกรรม 1              20,174,700

   2.1 ค่ารับรองและพิธีการ แผนเงิน 25,000                   

   2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม แผนเงิน 400,000                 

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน แผนเงิน 206,600                 

   2.4 ค่าเช่า (ส่วนกลาง) รวม 572,000                 

        1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร แผนเงิน 192,000                 

        2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบท่ี 2 แผนเงิน 380,000                 

   2.5 ค่าเช่า (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) รวม 576,000                 

        1) ค่าเช่าอาคาร แผนเงิน 540,000                 

        2) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร แผนเงิน 36,000                   

   2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผนเงิน 200,000                 

   2.7 ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง) รวม 1,002,000               

        1) ค่าน ้า แผนเงิน 12,000                   

        2) ค่าไฟฟ้า แผนเงิน 450,000                 

        3) ค่าโทรศัพท์ (พื นฐาน/เคล่ือนท่ี) แผนเงิน 120,000                 

        4) ค่าไปรษณีย์ แผนเงิน 60,000                   

        5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 360,000                 

   2.8 ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) รวม 188,000                 

       1) ค่าน ้า แผนเงิน 20,000                   

       2) ค่าไฟฟ้า แผนเงิน 88,000                   

       3) ค่าโทรศัพท์ (พื นฐาน/เคล่ือนท่ี) แผนเงิน 20,000                   

       4) ค่าไปรษณีย์ แผนเงิน 30,000                   

       5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 30,000                   

   2.9 ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง) รวม 390,000                 

       1) ค่าวัสดุส้านักงาน แผนเงิน 120,000                 

       2) ค่าน ้ามันเชื อเพลิง แผนเงิน 140,000                 

       3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 30,000                   

       4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนเงิน 100,000                 

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96

ส้านักบริหารกลาง

 (ม.ค. – มี.ค.)  (เม.ย. – มิ.ย.)  (ก.ค. – ก.ย.)

64-01501,64-02501 งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร

                  577,800                    577,800

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร

                    51,650                     51,650                 51,650

                  218,300

              577,800                   577,800

                  144,400                    144,400               144,400                   144,600

                3,933,725                 3,933,725             3,933,725                 3,933,725

                  218,300                    218,300               218,300

169,400.00

กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

                      6,250                       6,250                  6,250                       6,250

169,400.00                   169,400

                  143,000                    143,000               143,000                   143,000

                    51,650

100,000 100,000 100,000 100,000

                5,043,625                 5,043,625             5,043,625                 5,043,825

169,400

                  144,000                    144,000               144,000                   144,000

                      48,000                       48,000                  48,000                       48,000

                      95,000                       95,000                  95,000                       95,000

50,000 50,000 50,000 50,000

                  250,500                    250,500               250,500                   250,500

                    135,000                     135,000                 135,000                     135,000

                       9,000                         9,000                    9,000                        9,000

                   30,000                     30,000                30,000                    30,000

                   15,000                     15,000                15,000                    15,000

                     3,000                      3,000                  3,000                      3,000

                  112,500                   112,500              112,500                   112,500

                       5,000                         5,000                    5,000                        5,000

                      22,000                       22,000                  22,000                       22,000

                   90,000                     90,000                90,000                    90,000
                    47,000                     47,000                 47,000                     47,000

                    97,500                 97,500                     97,500

                       5,000                         5,000                    5,000                        5,000

                       7,500                         7,500                    7,500                        7,500

                       7,500                         7,500                    7,500                        7,500

                    97,500

7,500 7,500 7,500 7,500

25,000 25,000 25,000 25,000

30,000 30,000 30,000 30,000

35,000 35,000 35,000 35,000
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

 (ม.ค. – มี.ค.)  (เม.ย. – มิ.ย.)  (ก.ค. – ก.ย.)
กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

   2.10 ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) รวม 110,000                 

       1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 20,000                   

       2) ค่าน ้ามันเชื อเพลิง แผนเงิน 40,000                   

       3) ค่าวัสดุส้านักงาน แผนเงิน 20,000                   

       4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนเงิน 30,000                   

   2.11 ค่าจ้างเหมาบริการ รวม 4,080,000               

      1) ส่วนกลาง แผนเงิน 3,096,000               

      2) ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา แผนเงิน 984,000                 

   2.12 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนเงิน 300,000                 

   2.13 ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจสภาพแวดล้อม แผนเงิน 100,000                 

   2.14 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษาฯ แผนเงิน 315,000                 

   2.15 ค่าใช้จ่ายอ่ืน แผนเงิน 24,600                   

   2.16 ค่าใช้จ่ายลงทุน รวม 63,000                

      1) ครุภัณฑ์ส้านักงาน แผนเงิน 63,000                  

เป้าหมาย
รวมงบประมาณกิจกรรม 2                8,552,200

    3.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร แผนเงิน 2,100,000               

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนเงิน

เป้าหมาย

   3.3 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (3 คน 12 เดือน) 360,000                 

   3.4  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แผนเงิน 200,000                 

   3.5  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุด แผนเงิน 100,000                 

รวมงบประมาณกิจกรรม 3                4,275,000

รวมงบประมาณกิจกรรมงาน              33,001,900

10,000 10,000 10,000 10,000

5,000 5,000 5,000 5,000

                    27,500                     27,500                 27,500                     27,500

5,000 5,000 5,000 5,000

                  774,000                   774,000              774,000                   774,000

                  246,000                   246,000              246,000                   246,000

7,500 7,500 7,500 7,500

                1,020,000                 1,020,000             1,020,000                 1,020,000

6,150 6,150 6,150 6,150

 - 100,000 100,000 100,000

25,000 25,000 25,000 25,000

0.00 105,000 105,000 105,000

                1,968,550                 2,173,550             2,236,550                 2,173,550

1) ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกสูง สีเทาสลับ จ้านวน 9 ตู้

0.00 0.00 63,000 0.00

0.00 0.00 63,000 0.00

กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและท่ีปรึกษา

                 63,750                       63,750 255,000                 

 คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั ง

90,000                                            90,000                  90,000                       90,000

       3) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย                       78,750                       78,750                  78,750                       78,750 315,000                 

 คณะอนุกรรมการ 5 คน * 12 ครั ง

       2) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ                     108,750                     108,750                 108,750                     108,750 435,000                 

 คณะอนุกรรมการ 7 คน * 12 ครั ง

      5) คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล                       63,750                       63,750                  63,750                       63,750 255,000                 

 คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั ง

      4) คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การและผู้อ้านวยการฯ                       63,750                       63,750                  63,750                       63,750 255,000                 

 คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 ครั ง

                8,030,925                 8,235,925             8,298,925                 8,436,125

0.00 0.00 0.00 200,000

                    25,000                     25,000                 25,000                     25,000

                  525,000                    525,000               525,000                   525,000

 คณะกรรมการ 11 คน * 12 ครั ง

    3.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ

       1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ                       63,750                       63,750

                1,018,750                 1,018,750             1,018,750                 1,218,750
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

1. ทบทวนและก ำหนดรำคำกลำง คุณลักษณะ แผนงาน 0.00

2. เสนอผู้อ ำนวยกำรขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และลงนำมสัญญำจ้ำง
แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

3,600,000

 (ม.ค. – มี.ค.)  (เม.ย. – มิ.ย.)  (ก.ค. – ก.ย.)

64-01502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office  ระยะท่ี 4

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 1 ระบบ  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรให้บริกำรระบบ

สำรสนเทศและระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 60

ส ำนักบริหำรกลำง

3. ตรวจรับพัสดุ

3,600,000

ระบบ Back Office  1 ระบบ

0.00 0.00 3,600,000 0.00รวมงบประมาณกิจกรรมงาน

0.00 0.00 3,600,000 0.00
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

1.ส ำรวจ วิเครำะห์และวำงแผนในกำรจัดจ้ำงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง เพ่ือ

รวมข้อมูลท่ีส ำคัญจำกระบบต่ำงๆ ภำยในหน่วยงำน และแนวทำงเพ่ือรองรับกำร

เช่ือมโยงเบ้ืองต้น
แผนงาน 0.00

2. ก ำหนดขอบเขตของงำน เง่ือนไขกำรจ้ำง และรำคำกลำง แผนงาน 0.00

3. เสนอผู้อ ำนวยกำรขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และลงนำมสัญญำจ้ำง

แผนงาน

4. ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และลงนำมสัญญำจ้ำง แผนงาน

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

2,000,000

64-01503 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางส าหรับประมวลผล น าเสนอข้อมูลตามภารกิจหลักสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เพ่ือความปลอดภัยในสังคมและคนท างาน

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 1 ระบบ  

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ของ สสปท ร้อยละ 60

ส ำนักบริหำรกลำง

5. บริหำรสัญญำ และตรวจรับพัสดุ

2,000,0000.00 0.00 2,000,000 0.00

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 1 ระบบ

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)  (ม.ค. – มี.ค.)  (เม.ย. – มิ.ย.)  (ก.ค. – ก.ย.)

รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 0.00 0.00 2,000,000 0.00
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

1. ก ำหนดรำคำกลำง คุณลักษณะ แผนงาน 0.00

2. เสนอผู้อ ำนวยกำรขออนุมัติด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

และลงนำมสัญญำจ้ำง
แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

282,100

 (ม.ค. – มี.ค.)  (เม.ย. – มิ.ย.)  (ก.ค. – ก.ย.)

64-01504 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับทดแทนเคร่ืองเดิม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ ำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับทดแทน

เคร่ืองเดิม จ ำนวน 7 เคร่ือง                                                     

 2. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรใช้งำนครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยไม่ติดขัด ร้อยละ 60

ส ำนักบริหำรกลำง

3.บริหำรสัญญำและตรวจรับพัสดุ

282,1000.00 0.00 282,100 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 7 ชุด

รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 0.00 0.00 282,100 0.00
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนเงิน
เป้าหมาย

 - สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริการ แผนงาน 0.00

แผนงาน 0.00
เป้าหมาย

  - รวบรวมแผนการด าเนินงานโครงการ และแผนการใช้จ่าย งปม. 2563 แผนงาน 0.00

  - สรุปกรอบแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 แผนงาน 0.00

แผนงาน
แผนเงิน
เป้าหมาย

  - ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 แผนงาน 0.00

แผนงาน

เป้าหมาย

 - สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2565 เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมหารบริหารพิจารณา แผนงาน 0.00

 - บันทึกค าของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

 - เสนอกรอบวงประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริหาร แผนงาน 0.00

แผนงาน

เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมาย

   - จัดท า Template การก ากับติดตาม แผนงาน 0.00

แผนงาน

เป้าหมาย

 (ม.ค. – มี.ค.)  (เม.ย. – มิ.ย.)  (ก.ค. – ก.ย.)
กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

64-02505 งานขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.

1. กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท างบประมาณรายจ่าย แผนปฎิบัติงานประจ าปี

1.1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงาน

   - ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะท่ีปรึกษา และด าเนินการขออนุมัติจัดจ้างท่ีปรึกษา แผนงาน
500,0000.00 500,000.00 0.00

 คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นนชอบการทบทวนยุทธศาสตร์

1.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2563

1.3 จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565

 - จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี 2565 
0.00

ได้แผนงาน/โครงการ ในการจัดท ากรอบงบประมาณ 2564

 - จัดท าแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามผล

ส านักยุทธศาสตร์

 - จัดท าเอกสารช้ีแจงงบประมาณ 2565 เสนอผู้บริหาร คณะกรรมาฯ คณะอนุกรรมา

ฝึกอบรมฯ 0.00

  - ถ่ายทอดแผนปฎิบัติงานสู่ระดับบุคคล
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
ได้เล่มแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563

0.00
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์การประเมินทุกตัว

  - ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร
0.00

รายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 4 คร้ัง

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง ก.พ.ร. 

0.00 0.00 0.00 0.00

 เล่มช้ีแจงงบประมาณเสนอคณะกรรมาธิการ 90 เล่ม

2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

2.1 การรายงานผลการด าเนินงาน

  - ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์

   - ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร
0.00

 รายงานผลทุกไตรมาส  4 คร้ัง ผลการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์อยู่ใน
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

 (ม.ค. – มี.ค.)  (เม.ย. – มิ.ย.)  (ก.ค. – ก.ย.)
กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2564

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

   - เผยแพร่รายงานประจ าปี 2563 แผนงาน 0.00

   - จัดท า TOR ประเมินความพึงพอใจ แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

1,351,000

2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

   - จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน พร้อมTemplate การก ากับติดตาม แผนงาน

   - ติดตามรายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร

00.00 0.00 0.00 0.00

 รายงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายรายไตรมาส 4 คร้ัง

0.00

2.4 จัดท ารายงานประจ าปี 2563

   - รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน 2563 แผนงาน

   - จัดจ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 2563

115,0000.00 0.00 115,000 0.00

 รายงานประจ าปี 2563 จ านวน 500 เล่ม

2.5 การส ารวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ 2564

0.00

   - จัดซ้ือจัดจ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจ
518,000

0.00 129,000 129,000

   - จัดท าแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ แผนงาน

รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 0 880,000 471,000 0

2.6 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
218,000

0.00 60,000 158,000 0.00

46

259,000
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