
 

 

สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจายงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 (ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564) 

นำเสนอตอคณะอนุกรรมการประเมินผลองคการและผูอำนวยการ 

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ครั้งที่ 3/2564 

 

แผนการดำเนินงาน  แผนการใชจายงบประมาณ 
รอยละ 

ดำเนินงาน 

ที่ลาชา 
วงเงินจัดสรร 

เบิกจาย คงเหลือ รอยละผลเบิกจายป 

63 เดือน ช้ิน  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

30.76 

ก.พ. 1 

72,298,300 13,153,461 18.19 59,144,839 81.81 20.29 
ม.ค. 2  

ธ.ค. 1  

ต.ค. 3  



 

ตารางสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 (ขอมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564) 

ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ดำเนินงาน 

ที่ลาชา 
จัดสรร 

เบิกจาย คงเหลือ 

เดือน ชิ้น จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ภาพรวม 30.76 

ก.พ. 

ม.ค. 

ธ.ค. 

ต.ค. 

1 

2 

1 

3 

72,298,300 13,153,461 18.19 59,144,839 81.81 

หนวยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา 40.00 - - 2,281,000 262,366 11.50 2,018,635 88.50 

1 โครงการจัดทำมาตรฐานดานความปลอดภัยฯ 60.00 - - 1,172,000 247,045 21.08 924,955 78.92 

2 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 40.00 - - 469,000 9,030 1.93 459,970 98.07 

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยฯ (ตีพิมพบทความวิจยั) 30.00 - - 370,000 - - 370,000 100.00 

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 30.00 - - 270,000 6,291 2.33 263,710 97.67 

หนวยงาน : สำนักบริการวิชาการ 40.71 
ก.พ. 

ม.ค. 

1 

1 
5,258,200 390,748 7.43 4,867,452 92.57 

1 โครงการพัฒนาที่ปรึกษา ดานความปลอดภัยฯ 90.00 - - 377,000 160,748 42.64 216,252 57.36 

2 โครงการพัฒนา สปก. ตามมาตรฐานดานความปลอดภัยฯ 40.00 ก.พ. 1 2,741,000 210,622 7.68 2,530,378 92.32 

3 โครงการเสริมศักยภาพดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมใน สปก. 35.00 - - 118,000 3,975 3.37 114,025 96.63 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Audit “การตรวจประเมินภายใน” 40.00 - - 104,000 7,550 7.26 96,450 92.74 

5 โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนท่ีสูง 40.00 - - 142,000 5,000 3.52 137,000 96.48 

6 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการฯ 30.00 ม.ค. 1 1,333,000 2,853 0.21 1,330,147 99.79 

7 โครงการพัฒนาสถานประกอบกจิการตามมาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัยฯ 

ในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

10.00 

- - 

443,200 - - 443,200 100.00 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ดำเนินงาน 

ที่ลาชา 
จัดสรร 

เบิกจาย คงเหลือ 

เดือน ชิ้น จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

  

หนวยงาน : สำนักฝกอบรมและสงเสริม 36.43 
ม.ค. 

ธ.ค. 

1 

1 
24,517,100 746,983 3.05 23,770,117 96.95 

1 โครงการเสริมสรางคุณภาพและพฒันาเครือขายดานความปลอดภัย (ศูนยใตฯ) 20.00 - - 1,000,000 55,600 5.56 944,400 94.44 

2 โครงการรณรงคลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานใหเปนศูนย 50.00 - - 1,000,000 178,200 17.82 821,800 82.18 

3 โครงการประชาสัมพันธ สสปท. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 15.00 - - 1,500,000 17,980 1.20 1,482,020 98.80 

4 โครงการพัฒนาบุคคลากรดานความปลอดภัย (ฝกอบรมสวนกลาง) 60.00 - - 190,100 84,582 44.49 105,518 55.51 

5 โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ คร้ังที่ 34 30.00 - - 18,317,000 196,047 1.07 18,120,953 98.93 

6 โครงการสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (5 ภาค)  60.00 - - 2,310,000 214,574 9.29 2,095,426 90.71 

7 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสรางพฤติกรรมฯ (CSR) 20.00 
ม.ค. 

ธ.ค. 

1 

1 
200,000 - - 200,000 100.00 

หนวยงาน : สำนักบริหารกลาง 6.67 ต.ค. 3 38,891,000 11,700,476 30.09 27,190,524 69.91 

1 งานบริหารจัดการพฒันาองคกร 

- - - 

33,008,900 11,700,476 35.45 21,308,424 64.55 

  

  

  

- คาใชจายบุคลากร 20,174,700 9,038,031 44.80 11,136,669 55.20 

- คาใชจายดำเนินงาน 12,764,200 2,662,445 20.86 10,101,755 79.14 

- คาใชจายลงทุน 70,000 
 

- 70,000 100.00 

2 โครงการพัฒนาระบบ Back Office ระยะที่ 4 0.00 ต.ค. 1 3,600,000 - - 3,600,000 100.00 

3 โครงการบูรณาการฐานขอมูลกลางสำหรับประมวลผลนำเสนอขอมูล สสปท. 0.00 ต.ค. 2 2,000,000 - - 2,000,000 100.00 

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เพื่อทดแทน 20.00   282,100 - - 282,100 100.00 

หนวยงาน : สำนักยุทธศาสตร 30.00   1,351,000 52,889 3.91 1,298,111 96.09 

1 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร สสปท. 30.00   1,351,000 52,889 3.91 1,298,111 96.09 

 

 



 

รายละเอียดผลกการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 (ขอมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2564) 

ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

ภาพรวม 30.76  ก.พ. 

ม.ค. 

ธ.ค. 

ต.ค. 

1 

2 

1 

3 

  

หนวยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา  40.00  - -   

1 โครงการจดัทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ 60.00 - -  1. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตร (นิว+แอน) :  

จำนวนคร้ังการประชุม  2/4 คร้ัง 

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธ.ค. 63 : กำหนดขอบเขตเนื้อหาและ Reference 

สำหรับการเขียนรางมาตรฐาน และขอเลื่อน Timeline การประชาพิจารณจาก

เดือน ม.ค. 64 ไปเปน เม.ย. 64 แทน 

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.พ. 64 : ขณะนี้ดำเนินการจัดทำรางมาตรฐานฉบับ

สมบูรณไปแลวรอยละ 80 มีปรับแกไขจากการประชุมคณะทำงานครั้งที ่ 2 

(1/2564) เพิ ่มเติมรูปภาพการวัดองศาการเคลื่อนไหวของทุกทาทาง กำลัง

ดำเนินการวางแผนรูปแบบการจัดประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ

กลุมเปาหมายที่จะเชิญเขารวม 

ประชุมคร้ังที่ 3 กำหนด วันท่ี 31 มี.ค. 64 : เพ่ือตรวจสอบรางมาตรฐานฯ กอน

นำไปประชาพิจารณ ภายในเดือน เม.ย. 64 

   - -  2. คูมือการยับยั้งการตกจากที่สูง (กิฟ+นิว) :  

จำนวนคร้ังการประชุม  3/7 คร้ัง 

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 63 : กำหนดขอบเขตเนื้อหาและ Reference 

สำหรับการรางคูมือการยับยั้งการตกจากที่สูง  

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 ม.ค. 64 : พิจารณาทบทวนเนื้อหาที่ฝายเลขานุการ

เปนคนราง พรอมกับเนื้อหาที่คณะทำงานไดรวบรวมมา โดยใหเรียบเรียงใหม  



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 25 ก.พ. 64 : ขณะนี้ดำเนินการจัดทำรางคูมือไปแลว 

รอยละ 30 มีเนื้อหาที่แลวเสร็จแลวไดแก บทนำ ระบบยับยั้งการตกสวนบุคคล 

และจุดยึดเก่ียว 

- คาดการณวาจะพิจารณาอีก 4 คร ั ้ง (ก.พ. – พ.ค.) และ จะนำเขา

คณะอนุกรรมการวิชาการ เดือน มิ.ย. 64 ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน 

   - -  3. แนวปฏิบัติระบบการตัดแยกพลังงาน LOCK OUT /TAG OUT (น้ำ+กิฟ) : 

จำนวนคร้ังการประชุม  2/6 คร้ัง 

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 : กำหนดขอบเขตเนื้อหา และแบงเนื้อหา

สวนตางๆใหคณะทำงานแตละทานเขียน 

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 5 มี.ค. 64 : คณะทำงานดำเนินการรางแนวปฏิบัติฯ โดย

มีความสำเร็จรอยละ 50 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา 

กำหนดประชุมคร้ังที่ 3 วันที่ 26 เม.ย. 64 : เพ่ือพิจารณารางแนวปฏิบัติท่ีมีการ

ปรับแกจากครั้งท่ี 2 

- คาดการณวาจะพจิารณาอีก 1 คร้ัง (เม.ย.) และ จะนำเขาคณะอนุกรรมการ

วิชาการ เดือน พ.ค. 64 ตามมติที่ประชุมคณะทำงาน 

   - -  4. คูมือการประเมินความเสี่ยงสขุภาพลูกจาง ในกรณีใชสารเคมีอันตราย(นำ้+กฟิ):  

จำนวนคร้ังการประชุม  0/6 คร้ัง 

- คณะทำงานพิจารณาปรับแกไขเนื้อหาคูมือของที่ปรึกษา อ. ณัฐชานนท และ

ดำเนินการนัดหมายประชุม 

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 27 มี.ค. 64 : เพื่อพิจารณาเนื้อหาที่คณะทำงานปรับแก

ไขจาก คูมือของที่ปรึกษา กอนเขาคณะอนุกรรมการวิชาการ เดือน เม.ย.  

   - -  5. แนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง MANAGEMENT OF CHANGE (น้ำ+มิค): 

จำนวนคร้ังการประชุม  2/6 คร้ัง 

 ประชุมคร้ังที่ 1 วันท่ี 19 ม.ค. 64 : ไดกรอบการดำเนินงานและรางเนื้อหาแนว

ปฏิบัติ MOC เบื้องตน โดยฝายเลขานุการ 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 16 ก.พ. 64 : พิจารณารางเนื้อหาแนวปฏิบัติฯ ที่ฝาย

เลขานุการ เปนคนจัดทำ และรวบรวมเนื้อหาที่คณะทำงานจัดทำ 

กำหนดประชุมคร้ังที่ 3 วันท่ี 15 มี.ค 64 : เพ่ือพิจารณารางเนื้อหาท่ีปรับแกไข

จากการประชุมครั้งท่ี 2 ขณะนี้ไดรางเนื้อหาแลว 60% 

   - -  6. แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาส (น้ำ+กิฟ) :  

จำนวนคร้ังการประชุม  3/6 คร้ัง 

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค. 63 : กำหนดขอบเขตเนื้อหา และอยูระหวาง

ดำเนินการรางแนวปฏิบัติ กอนประชุมครั้งถัดไป 

ประชุมครั ้งที่ 2 วันที ่ 9 ก.พ. 64 : ไดรางเนื ้อหาแนวปฏิบัติ และที่ประชุม

คณะทำงานใหเพิ่ม แบบฟอรมการประเมิน เพื่องายตอการนำไปใชของสถาน

ประกอบกิจการ 

ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 9 มี.ค. 64 : เพื่อพิจารณารางแนวปฏิบัติฯ โดยในขณะนี้

ไดรางเนื้อหาแลว 60% และนำเขาคณะอนุกรรมการวิชาการ เดือน พ.ค. 64 

2 โครงการวิจัยความปลอดภัยฯ 40.00 - - 1. งานวิจัยการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร

ตอการลดลงของสถิติการประสบอันตรายใน

สถานประกอบกิจการ  

- คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา ควรมีการ

เปลี่ยนชื่อเรื่องงานวิจัย หากมีการดำเนินงานและ

เนื้อหาที่ตางจากออกไปจากปที่ผานมา  

- ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ การพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย นั้น หนวยงานใดเปนผูกำหนด

หลักเกณฑ และหาก สสปท. จะดำเนินการจัดตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

เพื ่อเปนหนวยงานหลักในการพิจารณางานวิจัย

ดานอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 

1. งานวิจัยการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรตอการลดลงของสถิติการ

ประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ (นิว+น้ำ) :  

จำนวนคร้ังการประชุม  1/4 คร้ัง 

ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 12 ม.ค. 2563 : เห็นชอบเนื้อหาบทที่ 1-3 (Proposal) 

โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ มีมติเห็นชอบ เดือน ม.ค. 64 

ประชุมคร้ังที่ 2 : กำหนดประชุมอีกคร้ัง หลังเก็บขอมูลเรียบรอย 

การดำเนินงานอื่นๆ 

- สงเอกสารการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 โดยอยู

ในรอบของการนำเสนอในเดือน เม.ย. 64 

- การดำเนินการเก็บขอมูลการวิจัยไปแลว 8 แหงจาก 27 แหง โดยมีผูแสดง

เจตนาไมเขารวมงานวิจัย 2 แหง 

 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

จะตองจัดเตรียมกระบวนเชนไรบาง เพ่ือรายงานให

คณะอนุกรรมการวิชาการ ทราบ 

- มีการนำกลุมตัวอยางมาจากป 2562 อีก 27 แหง ดวย เนื่องจากในขณะนี้จะมี

การสร าง Model ของสมการทำนายผลการประเม ินความค ุ มค าทาง

เศรษฐศาสตร 

   - - 2. งานวิจัยการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

บริหารงานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมของสถาน

ประกอบกิจการในประเทศไทย 

- คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นวา สสปท. ยังเปน

หนวยงานที่เริ ่มตนใหม และยังไมมีบุคลากรที่มี

ความเชี ่ยวชาญในดานงานวิจ ัย เพียงพอ ที ่จะ

ทำงานว ิ จ ั ยท ี ่ ตอบสนองต  อ ในภาพ ใหญ

ระดับประเทศ แตควรจะจัดทำเปนงานวิจัยที่เปน

กลุ มเปาหมายเล็กๆ แตม ีความเฉพาะเจาะจง 

สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง และมี Impact 

ตอสังคมมากกวา 

2. งานวิจัยการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริหารงานดานสุขศาสตร

อุตสาหกรรมของสถานประกอบกิจการ (มิค+กิฟ) : 

จำนวนคร้ังการประชุม  2/4 คร้ัง 

ประชุมครั ้งที ่ 1 (นอกรอบ) วันที ่ 27 ม.ค. 64 : รวมกับ อ.ประมุข โอสิริ 

คณะทำงาน เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ 

รับทราบกรอบแนวคิดและหลักการ แตมีสังเหตุใหปรับชื่อของงานวิจัย 

ประชุมครั ้งที ่  2 วันท่ี 22 ก.พ. 64 : เพื ่อพิจารณารางเนื ้อหาบทที่  1-3 

(Proposal) เพ่ือดำเนินการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลตอไป โดยกำหนด 

กำหนดประชุมครั้งที่ 3 วันท่ี 22 มี.ค. 64 : เพื่อพิจารณาเนื้อหาที่ปรับแกจาก

การประชุมครั้งท่ี 2 

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัย

(ตีพิมพบทความ) 

30.00 - - คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะในแนวทางการ

ดำเนินงาน 2 แนวทาง ดังนี ้

1. Chanel 1 – ระดับ Beginner : เผยแพรผลงาน

ของ สสปท. ผานในกลุมเครือขายกระทรวงแรงงาน 

เชน ศูนยวิจัยแรงงาน กองเศรษฐกิจแรงงาน และ

ขยายผลตอเนื่องไปยังหนวยงานดานความปลอดภัย

ฯ ในประเทศขางเคียง เชน หนวยงาน ILO 

 1. Chanel 2 – ระดับ Expert : พิจารณาผลงาน 

Chanel 1 วาผลงานชิ้นไหนไดรับความนิยม และ

สามารถนำไปใชประโยชนได ตามสถานการณ

ผลการดำเนินงาน : 

1. สงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรผานกองเศรษฐกิจแรงงาน จำนวน 2 เรื่อง โดย

ดำเนินการสง ในวันที ่9 ก.พ. 64 ดังนี ้

    - งานวิจัยเรื่องมูลคาเพิ ่มทางเศรษฐกิจและสังคมตอการลงทุนดานความ

ปลอดภัย (ผลงานวิจัยป 63) 

   - งานวิจัยเรื่องกรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในการติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปของสถานประกอบกิจการขนาดใหญแหงหนึ่งใน

ประเทศไทย (ผลงานวิจัยป 63) 

โดยไดรับประสานกลับมาวา จะมีการนำเขาพิจารณา ในรอบเดือน เม.ย. 64 

2. รวมตีพิมพลงวารสารของสมาคมการยศาสตรไทย จำนวน 1 เรื่อง โดย

ดำเนินการสง ภายในเดือน ก.พ. 64 (รอบตีพิมพเดือน มิ.ย.) 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

ปจจุบัน จึงนำผลงานชิ้นนั ้นมาตอยอด ปรับปรุง 

พัฒนา ยกระดับ และ ตีพิมพ ในระดับสากล 

- Work - Related Musculoskeletal Factors among Informal Benjarong's 

Ceramic Labor in Samut-sakorn, Thailand 

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมดานความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย 

30.00 - -  ผลการดำเนินงาน : 

1. ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.พ. 64 : กำหนดหลักเกณฑการสงผลงานและ

เอกสารประกอบการรับสมัคร พรอมกำหนดการประชาสัมพันธ เดือน มี.ค. - เม.ย. 64 

2. ประชุมครั้งที่ 2 กำหนดเดือน พ.ค. 64 : เพื่อพิจารณาผลงานและโครงงาน

นวัตกรรม ที่สงเขารวมพิจารณา 

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ วันที่ 18 ก.พ. - 30 เม.ย. 64 ซึ่งขณะนี้มีผูใหความ

สนใจติดตอเขามาขอรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ประมาณ 10 แหง 

หนวยงาน : สำนักบริการวิชาการ 40.71 ก.พ. 

ม.ค. 

1 

1 

  

1 โครงการพัฒนาที่ปรึกษาฯ 90.00 - -  ผลการดำเนินงาน : 

1. จัดอบรมท่ีปรึกษาในวันที่ 16-18 ธ.ค. และ 21-22 ธ.ค. 63 โดยมทีี่ปรึกษา 

สมัครเขารวมจำนวน 81 คน (ใหม 61,เกา 20) 

2. ผูผานการคัดเลือก ทั้งสิ้น 41 คน (หัวหนา ทปษ. 3 คน , ทปษ. 38 คน) 

2 โครงการพัฒนา สถานประกอบกิจการฯ 40.00 ก.พ. 1  ผลการดำเนินงาน : 

1. จำนวนสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมโครงการ 71 แหง และผานเกณฑการ

คัดเลือก จำนวน 44 แหง 

2. ดำเนินการขออนุมัติจัดจางแลว มีการประชุมคณะกรรมการราง TOR แลว 

เมื ่อวันที ่ 9 มี.ค. 64 อยู ระหวางสงสรุปรายงานการประชุมและเอกสารที่

เก่ียวของเพ่ือใหทางพัสดุดำเนินการจางที่ปรึกษาตอไป คาดการณวาจะจัดจางท่ี

ปรึกษาลงพ้ืนที่ไดในเดือน เม.ย. 64 (อยูระหวางการดำเนินการ) 

3. กำหนดจัด Internal Audit (สำหรับ สปก.) ประมาณ เดือน พ.ค. 64 

การดำเนินงานท่ีลาชา 

รายการ เดือน ชิ้น 

จัดจาง ทปษ. โครงการ (เดือน ก.พ.) ก.พ. 1 
 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

3 โครงการเสรมิศักยภาพดานสุขศาสตร 35.00 - - - สถานะการดำเนินงาน 

1. จำนวนสถานประกอบกิจการ สมัครเขารวมจำนวน 33 แหง 

2. จำนวนสถานประกอบกิจการท่ีไดรับการตรวจวัดสภาพแวดลอมฯ 7 แหง 

3. การจัดซื้ออุปกรณ PPE ไดผูรับจางเรียบรอย เหลือรอเรยีกมาลงนามสัญญา 

4 โครงการพัฒนาหลักสตูร  

T-OSH Standard Internal Audit  

40.00 - - - ผลการดำเนินงาน :  

1. จัดตั้งผูเชี่ยวชาญ นายวิทยา ธาตุบุรมย 

2. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ธ.ค. 63 : ไดรางเนื้อหาหลักสูตร

และกำหนดการ “การตรวจติดตามภายในมาตรฐานระบบการจัดการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (T-OSH Standard 

Internal Audit)”  

   - สำหรับ สถานประกอบกิจการ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 1 วัน 

   - สำหรับ ที่ปรึกษาโครงการฯ (ระยะเวลา 12 ช่ัวโมง) 2 วัน 

3. กำหนดจัด Internal Audit (สำหรับที่ปรึกษา) ในวันที่ 30-31 มี.ค. 64 

5 โครงการพัฒนาหลักสตูร การจัดการ 

ความปลอดภัยในการทำงานบนท่ีสูง 

40.00 - - - ผลการดำเนินงาน :  

1. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที ่ 1 ในวันที่ 8 ม.ค. 64 : กำหนดรายละเอียด

หลักสูตรการจัดการดานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 

2. ประชุมคณะทำงานครั ้งท ี ่  2 ในวันที ่  23 ก.พ. 64 : เพื ่อปร ับปรุง 

วัตถุประสงคของหลักสูตรใหตรงกับเนื้อหา โดยในขณะนี้ไดสวนของโครงสราง

หลักๆ ของเนื้อหาหลักสูตรเรียบรอยแลว เหลือการใสรายละเอียดใหครบถวน 

3. จากเดิมกำหนดอบรมให ที่ปรึกษา และ สปก. ภายในเดือน เม.ย. 64 แต

เนื ่องจากในขณะนี ้ยังจัดทำยังไมแลวเสร็จ จึงมีแนวโนมที ่จะเลื ่อนไปออก

ประมาณ เดือน ก.ค. หลังการจัดงาน Safe@Work ครั้งที่ 34 และคาดวาจะใช

อบรมในงาน Safe@Work ครั้งท่ี 34 ดวย 

 

 

 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

6 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการฯ 

*ครุภัณฑ ไมจัดซื้อตามมติ ครม. 

30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ม.ค. 1 - ผลการดำเนินงาน :  

ประชุมคณะทำงาน : จำนวนคร้ัง 1/4 คร้ัง 

 1. ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 64  : เตรียมความพรอม ISO/IEC 17025 แผนการใช

งานและการทดสอบเครื ่องม ือ กลุ มเปาหมายในการใหบริการทางดาน

หองปฏิบัติการ การสรางเสริมประสิทธิภาพงานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 

 2. ครั้งที่ 2 กำหนดวันที่ 22 มี.ค. 64 : แนวทางการพัฒนาบุคลากรหอง Lab 

แผนการทำ ISO/IEC 17025 

การจัดซื้อจัดจาง : 

 1. อุปกรณตรวจวัดรังสสีวนบุคคล : บริหารสัญญา 

 2. จัดซื้อวัสดุในหองปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 : บริหารสัญญา 

 3. บำรุงรักษาครุภัณฑเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ 

     ครั้งท่ี 1 เครื่องมือวัดความรอน ของศูนยใตฯ 

 4. ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร  

     ครั้งท่ี 1 เครื่อง icp & gcms ไมมีคาใชจาย ตามประกันเครื่อง 

 5. สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร : อยูในระหวางการกำหนดแผน 

การพัฒนาบุคลากรหองปฏิบัติการ : 

 1. หลักสูตรเทคนิคการเตรียมสารละลายเคมี วันที่ 5 มี.ค. 64 

 2. หลักสูตรการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมี รุน 1 วันที่ 9-10 มี.ค. 64 

 3. หลักสตูรการตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบทางเคมี รุน 1 วันที่ 17-18 มี.ค. 64 

การดำเนินงานท่ีลาชา 

รายการ เดือน ชิ้น 

ประชุมคณะทำงานคร้ังที่ 2 (ม.ค.) ม.ค. 1 

จัดซื้อครุภัณฑวิทย (ต.ค.) ชะลอการจัดซื้อ 

จัดจางปรับปรุงฝาเพดาน (พ.ย.) ชะลอการจัดจาง 
 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

7 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม

มาตรฐานระบบการจัดการดานความ

ปลอดภัยฯ ในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก

และเคมีภัณฑ 

10.00    ผลการดำเนินงาน : 

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ เปนที่เรียบรอย 

2. ดำเนินการราง MOU เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอย  

หนวยงาน : สำนักฝกสงเสริมและฝกอบรม 36.43 ม.ค. 

ธ.ค. 

1 

1 

  

1 โครงการเสรมิสรางคุณภาพและพฒันา

เครือขายดานความปลอดภัยฯ (ศนูยใตฯ) 

20.00 - - - ผลการดำเนินงาน :  

กิจกรรม : งานสัมมนาฝกอบรมตางๆ 

1. สัมมนาเชิงวิชาการหัวขอ “ทำ JSAอยางไรให WOW”  

   วันที่ 12 พ.ย. 63 : ผูเขารวมจำนวน 60 คน / 36 แหง 

2. สัมมนา Online หัวขอ “การทำงานเกี่ยวกับไฟฟาอยางไรใหปลอดภัย”    

   วันที่ 5 ก.พ. 64 : ผูเขารวมจำนวน 342 คน / 109 แหง 

3. สัมมนา Online หัวขอ “การจัดการระบบ Lock Out/Tag Out” 

   วันที่ 11 ก.พ. 64 : ผูเขารวมจำนวน 266 คน / 146 แหง 

ปญหา/อุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทำใหตองชะลอการจัด

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ และปรับบางสวนเปนรูปแบบ Online แตยังมีการรวม

กิจกรรมกับหนวยงานเครือขายอยางตอเนื่อง 

2 โครงการรณรงคลดสถิติการประสบ

อันตรายจากการทำงานใหเปนศูนย 

50.00 - - - ผลการดำเนินงาน :   

กิจกรรม : ถายทอดใหความรูเกี่ยวกับงาน Zero Accident Online  

 ครั้งท่ี 1 วันที่ 16 ม.ค. 64 : แนะนำการสมัคร และการกรอกเอกสารในระบบ 

 ครั้งท่ี 2 วันที่ 18 ก.พ. 64 : เชิญผูบริหารบริษัท TOYOTA ซึ่งไดรางวัลระดับ 

Gold ในป 63 มาใหสัมภาษณ 

กิจกรรม : รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่เขารวมโครงการ 

 เปดรับสมัครวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 ขณะนี้มี ผูสมัครเขารวม 685 แหง 

โดยผานเกณฑ 94 แหง 

 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

3 โครงการประชาสมัพันธ สสปท. 15.00 - -  ผลการดำเนินงาน :  

1. ดำเนินการประชุมหารือรวมกับรองทั้ง 2 ทาน เรื่องปรับรายการประชาสัมพันธ 

ใหคุมคากับงบประมาณที่ไดรับแลว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. 

หองประชุมขางสำนักฝกอบรมฯ 

2. ดำเนินการปรับรายการแลว รอนำเสนอตอ ผอ.สถาบันฯ    

3. ดำเนินการเตรียมราง TOR การจางงานประชาสัมพันธ เมื่อไดรางแลว จะนำ

ราง TOR หารือทานรองฝายบริหาร ตามที่ ผอ.สถาบันฯ มีบัญชาใหหารือ 

4. ประชาสัมพันธ ปงบ 2563 (ท่ีเปนเงินกันเหลื่อมป) ขณะนี้ไดรับมอบงานงวด  

ที่ 2 แลว และงวดสุดทาย จะสงมอบในเดือน เม.ย. 64  

การดำเนินงานท่ีลาชา 

รายการ จำนวนเดือน จำนวนชิ้นงาน 

จัดจางประชาสัมพันธองคกร 

(เลื่อนจัดจางไปเดือน เม.ย.) 
ชะลอการจัดซื้อ 

 
4 โครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย 

(ฝกอบรมสวนกลาง) 

60.00 - -  ผลการดำเนินงาน :  

1. สัมมนาเชิงวิชาการ “เทคนิคการวิเคราะหอันตรายในงาน (JSA)  

- รุนที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 63 รร.เคนทารี เบน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผูเขารวมจำนวน 

41 คน หนวยงาน/บริษัท จำนวน 41 แหง 

- รุนที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค. 63 รร.คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา ผูเขารวม

จำนวน 37 คน หนวยงาน/บริษัท จำนวน 31 แหง 

- รุนที่ 3-4 จัดผานระบบออนไลน สสปท. FB Live วันที ่ 25 ก.พ. 64 เวลา 

13.00 - 16.00 น. มีผูเขารวม 86 คน/52 แหง - ผูรับชม 1,200 คน   

2. สัมมนาเชิงวิชาการ "การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอยางปลอดภัย (Safely 

Handling Hazardous Chemical Substances)" ผาน FB Live  

- วันที่ 29 ม.ค. 64 ผูลงชื่อเขารบัฟง จำนวน 452  คน ผูรับชม 3,800 คน  

 

 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

5 โครงการ Safe@Work ครั้งที่ 34 30.00 - - - ผลการดำเนินงาน :  

1. สรุปการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตางๆ 

- มีการอนุมัติหลักเกณฑคาธรรมเนียมจัดแสดงนิทรรศการ และคาธรรมเนียม

ลงทะเบียนสัมมนา ในงาน Safe@Work ครั้งท่ี 34 แลว 

- การจัดบูธ มีการขออนุมัติไปในระบบเรื่องแบบฟอรม ขั้นตอน ผัง กอนจะทำ

การประชาสัมพันธ  ผอ.สถาบันฯ ใหมีการประชุมกันกอน ยังไมอนุมัติ เนื่อจาก 

ระบบจะใชไดภายใน พ.ค. 64 ซึ่งคาดวาไมนาทัน เลจัดทำเสนอฟอรม ผังบูธ ใน

รูปแบบ manual กอน แตยังไมเปนที่เขาใจและสรุปแนวทางเดียวกัน จึงตอง

ประชุมกันกอนนำเสนออนุมัติ 

2. การจัดจางเชาพื้นท่ี : งานพัสดุกำลังดำเนินการเรงผูรับจางเขามาทำสัญญา 

3. การจัดจาง Organizer : ประชุมราง TOR เบื้องตนกับรองผูอำนวยการฝาย

บริหาร ฝายวิชาการ และงานพัสดุเปนที ่ เร ียบรอย โดยนัดหมายประชุม

คณะกรรมการราง TOR  ในวันที ่16 มี.ค. 64 นี ้

6 โครงการสัมมนาวิชาการ (5 ภาค)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60.00 - - - ผลการดำเนินงาน : ปรับรูปแบบเปน Online ทั้งหมด เน่ืองจากสถานการณ 

COVID-19 

1. ภูมิภาคใต จ.สงขลา - วันท่ี 12 พ.ย. 63  

    - ผูลงทะเบียน 224 คน/147 แหง, Facebook Live รับชม 1,642 คน 

หัวขอหลักสูตร เขารวม 

1. การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอยางไรใหปลอดภัย 61 คน 

2. การประเมินความสอดคลองกฎหมายที่เก่ียวของกับ สปก. 163 คน 
 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

      2. ภูมิภาคเหนือ จ.เชียงใหม - วันที่ 21-22 ม.ค. 64 (รูปแบบ Online) 

-------- จำนวนผูลงทะเบียนลวงหนา 215 คน/148 แหง -------- 

หัวขอหลักสูตร เขารวม 
Facebook 

(11 มี.ค. 64) 

วันที่ 21 ม.ค. 64 ถายทอดผาน Facebook Live 2 หัวขอ 

1. เทคนิคการทำงานในท่ีอับอากาศอยางปลอดภัย 

(Confined Space Technique) 

255 คน 6,700 คน 

2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

บนที่สูง 

222 คน 8,500 คน 

วันที่ 22 ม.ค. 64 ถายทอดผาน Facebook Live 2 หัวขอ 

1. การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอยางไรใหปลอดภัย 326 คน 6,600 คน 

2. การวิเคราะหงานเพ่ือความปลอดภัย (JSA) 

และการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานทีป่ลอดภัยแบบ 

One page SWI 

297 คน 8,600 คน 

 

      3. ภูมิภาคตะวันออก จ.ชลบุรี - วันที่ 23-24 ก.พ. 64 (รูปแบบ Online) 

-------- จำนวนผูลงทะเบียนลวงหนา 522 คน/158 แหง -------- 

หัวขอหลักสูตร ผูรับชม 
Facebook 

(11 มี.ค. 64) 

วันที่ 23 ก.พ. 64 ถายทอดผาน Facebook Live 1 หัวขอ 

1. การสอบสวนอุบัตเิหตุขั้นเทพ 300 คน 3,300 คน 

วันที่ 24 ก.พ. 64 ถายทอดผาน Facebook Live 2 หัวขอ 

1. ความปลอดภัย ทำไมตองม?ี 148 คน 3,300 คน 

2. New Normal New Me ปลุก Safety ให Action 74 คน 1,400 คน 
 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

      4. ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9-10 มี.ค. 64 (รูปแบบ Online) 

-------- จำนวนผูลงทะเบียนลวงหนา 215 คน/103 แหง -------- 

หัวขอหลักสูตร ผูรับชม 
Facebook 

(11 มี.ค. 64) 

วันที่ 9 มี.ค. 64 ถายทอดผาน Facebook Live 1 หัวขอ 

1. การระงับเหตุจากน้ำมันหรือสารเคมร่ัีวไหล 172 คน 3,600 คน 

วันที่ 10 มี.ค. 64 ถายทอดผาน Facebook Live 2 หัวขอ 

1. ระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช    

รถยกอยางปลอดภัย 

125 คน 3,500 คน 

2. วัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน...สรางได 71 คน 1,300 คน 
 

7 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 20.00 ม.ค. 

ธ.ค. 

1 

1 

 ผลการดำเนินงาน :  

1. การประชุมคณะทำงาน : จำนวนคร้ัง 2/3 คร้ัง 

  คร้ังที่ 1 วันท่ี 15 ธ.ค. 63 มีมติใหจัดกิจกรรม จำนวน 4 แหง ไดแก 

1.1 วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

แขวงบางเชือกหนัง 

1.2 วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังธัญสุดา 

1.3 วิสาหกิจชุมชนผาบาติกและดอกไมใยบัว 

1.4 วิสาหกิจชุมชนบานปลายบางโดยใหรวมการจัดกิจกรรมกับวิสาหกิจชุมชน 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. 64 : ใหจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมในกรณีที่มีประกาศ

จากศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง

การผอนปรนมาตรการตาง ๆ ที่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวได โดยใหใช

มาตรการการเฝาระวังอยางเครงครัดในการจัดกิจกรรม เชน การเวนระยะหางใส

หนากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล หมั่นลางมือดวยสบูทุกครั้งท่ีประชุมเสนอวา 

หากสถานการณแพรระบาดไมดีขึ้นใหปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมดังนี ้

2.1. มอบของใหกับตัวแทนของชุมชนนั้น ๆ 

2.2 ประสาน อสม. ของชุมชนนั้น ๆ เพื่อมอบของใหกับชุมชน 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

2.3 ติดตอประสานงานกับผูนำชุมชนในการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย ในพื้นที่

วาพื้นที่นั้น ๆ ยังมีอยูหรือไม 

2.4 จัดทำบอรดในชุมชนเพ่ือติดสื่อความรูดานความปลอดภัยฯ 

   ครั้งที่ 3 กำหนดประมาณ กลางเดือน มี.ค. : เพื่อพิจารณาแนวทางการลง

พ้ืนที่จัดกิจกรรม CSR ครั้งท่ี 1 

2. การจัดจางทำสื่อดานความปลอดภัยฯ ลงนามสัญญาเรียบรอย  

3. การลงพื้นท่ีจัดกิจกรรม CSR : จำนวนคร้ัง 0/4 คร้ัง 

   วันที่จัดยังไมแนชัดคาดการณวาจะเปนวันที่ 24 มีค 64 ณ วิสาหกิจชุมชน

เครื่องหนังธัญสุดา ซ.วัดลาดปลาดุก นนทบุรี กิจกรรมจะใหความรูเรื ่องการ

ทำงานตามหลักการยศาสตร ทาบริหารสำหรับการนั่งทำงานเปนเวลานาน/การ

ดูแลตัวเองชวงโควิด (สื ่อHealth Me With T-OSH EP.1-2) เบื ้องตนจะจัด

ประชุมคณะทำงานอีกครั้งในสัปดาหหนา 

ปญหา/อุปสรรค : ดวยสถานการณ COIVD-19 ที่ผานมามในไตรมาสที่ 1 และ 2 

ทำใหการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 และ 2 ตองเลื่อนการดำเนินงานออกไป 

การดำเนินงานท่ีลาชา 

รายการ เดือน ชิ้น 

ลงพื้นที่ CSR คร้ังที่ 1 (ธ.ค.) ธ.ค. 1 

ลงพื้นที่ CSR คร้ังที่ 2 (ม.ค.) ม.ค. 1 
 

หนวยงาน : สำนักบริหารกลาง 6.67 ต.ค. 3   

1 งานบริหารจดัการพัฒนาองคกร - - -  - 

2 โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 4 - ต.ค. 1  ผลการดำเนินงาน : มีการปรับวิธีการดำเนินงานโดยชะลอการจางพัฒนาและ

เปลี่ยนเปนการประสานขอความอนุเคราะหสำนักงาน ก.พ. เพื่อทดลองใชงาน

ระบบ DPIS แลวนำขอมูลท่ีไดจากการใชงานมาวิเคราะหรวม ทั้งดานความคุมคา

และความจำเปนอีกครั้ง 

 

 



ลำดับ กิจกรรมของโครงการ 
รอยละ 

ที่สำเร็จ 

จำนวนงานท่ีลาชา ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ 

ประเมินผลองคการฯ เดือน ม.ค. 

ผลการดำเนินงาน และ 

ปญหาอุปสรรค/แนวทางการแกไข เดือน ชิ้นงาน 

การดำเนินงานท่ีลาชา 

รายการ เดือน ชิ้น 

ทบทวนกำหนดราคากลาง คุณลักษณะ (ต.ค.) ต.ค. 1 
 

3 โครงการบรูณาการฐานขอมลูกลาง 

สำหรับประมวลผลนำเสนอขอมลู 

- ต.ค. 2  ผลการดำเนินงาน : ที่ประชุมผูบริหารมีมติใหดำเนินงานตอ โดยใหการจัดซื้อ

ซอฟตแวรระบบบริหารจัดการฐานขอมูลฯ 1 ระบบ เพิ่มตัวอยางโปรแกรม

ฐานขอมูลเพ่ือการศึกษาการใชงานในระยะเริ่มตน ใน TOR ดวย 

การดำเนินงานท่ีลาชา 

รายการ เดือน ชิ้น 

ขออนุมัติโครงการ(ต.ค.) ต.ค. 1 

ทบทวนกำหนดราคากลาง คุณลักษณะ (ต.ค.) ต.ค. 1 
 

4 โครงการจดัซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร 20.00 - -  ผลการดำเนินงาน : ขออนุมัติจัดซื้อเรียบรอย อยูในข้ันตอนของพัสดุโดยขณะนี้ 

คกก. ร าง TOR ไดส งเสนอ TOR ใหพัสดุ แลว โดยงานพัสดุไดขอใหเพ่ิม

รายละเอียด การวางหลักประกัน และชองทางการติดตอเพ่ือสอบถามขอมูล 

ปญหา/อุปสรรค : ผูรับผิดชอบในสวนของงานดาน IT มีรับผูรับผิดชอบเพียง

รายเดียว ทำใหการดำเนินงานอาจลาชาในบางสวน 

หนวยงาน : สำนักยุทธศาสตร 30.00 - -   

1 งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 30.00 - -  ผลการดำเนินงาน :  

1. รายงานประจำปอยูในระหวางการบริหารสัญญา โดยทางผูวาจางไดสง Draft 

แรกของรูปเลมรายงานประจำป มาใหดูเปนตัวอยางอยูในระหวางการตรวจทาน  

2. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ป สสปท. ในขณะนี้งานพัสดุไดทำหนังสือ

ถึง มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ซึ่งอยูในลำดับที่ 3 เพื่อเรียกมาใหยื่นเสนอราคา

ตาม TOR เปนที่เรียบรอยแลว 

ปญหา/อุสรรค : ผูรับผิดชอบแตละหัวขอมิไดมีการตรวจทานในรายละเอียด

เนื้อหาอยางถี่ถวนดีนัก ทำใหการสั่งตีพิมพลาชาออกไปเนื่องจากมีการแกไขใน

รอบ Draft 2 


