
 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
------------------- หน่วยงาน : ส านักวิจัยและพัฒนา ------------------- 

1. โครงการจัดท ามาตรฐาน ด้านความปลอดภัยฯ 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนมาตรฐาน คู่มือและแนวปฏิบัติ  
 

เรื่อง 
 

6 
 

6 
 

100.00 
ปัญหา/อุปสรรค 
1. เนื่องจากการจัดท าเอกสารวิชาการต้องใช้ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้
เฉพาะด้าน ประกอบกับไม่สามารถควบคุมเวลาการด าเนินงานของ
ผู้เชี่ยวชาญได้ จึงท าให้การด าเนินงานบางเรื่องล่าช้ากว่าแผน 
2. ขาดบุคคลากรที่เพียงพอในการด าเนินงาน เนื่องจากมีจ านวนเรื่องใน
การจัดท าที่มากกว่า และบุคลากรยังมีความรู้ในเรื่องนั้นๆไม่เพียงพอ3. 
เงื่อนไขเวลาในการจัดท าผลงานวิชาการค่อนข้างนอ้ย บางครั้งอาจท าให้
คุณภาพผลงานนั้นลดลง 
แนวทางการแก้ไข 
1. สรรหาคณะท างานที่มีความเฉพาะด้านให้มีจ านวนลดลง เพื่อให้
ระยะเวลาในการจัดท ามาตรฐานหรือคู่มือนั้นๆ สั้นลง และก าหนด
แผนงานให้คณะท างานอย่างชัดเจน ช้ีแจงเรื่องผลการจ่ายค่าตอบแทน
กรณีมีการประชุมเกินแผนงาน 
2. ควรมี การจัดสรรบุคคลากรเพิ่ ม เติม  หรือจัดจ้างเจ้ าหน้ าที่
ประสานงานโครงการ และส่งบุคลากรฝึกอบรมความรู้เรื่องนั้นๆเพิ่มเติม 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนขึ้น 
3. ก าหนดแผนงานและเพิ่มเติมในเรื่องการจ้างที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อมาช่วยวิเคราะห์และเติมเต็มคุณภาพของผลงานวิชาการ 

- สถานะการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว จ านวน 4 เรื่อง 

1. มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอนัตราย 
2. รายการชี้บ่งและตรวจสอบตามข้อก าหนดของกฎหมายความปลอดภัยฯ 
3. คู่มือการจัดท าเอกสารตามระบบการจัดการความปลอดภัยฯ 
4. คู่มือการป้องกันการตกจากทีสู่ง 

น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งท่ี 9/2563 จ านวน 2 เรื่อง 
1. มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง 
1. แนวปฏิบัติ Job Safety Analysis (JSA) 

จัดท ารายงานผลการส่งเสริมการใช้มาตรฐานฯ ปี 2562 จ านวน 5 เรื่อง เสร็จเรียบร้อย 

2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวน 2 เรื่อง และรายงานผลการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 3 เรื่อง 

 
เรื่อง 

 
2 

 
2 

 
100.00 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ไม่สามารถเก็บข้อมูลสถานประกอบกิจการได้ตามจ านวนท่ีวางแผนไว้ 
เนื่องจาก ติดปัญหาสถานการณ์ COVID-19 และสถานประกอบกิจการ
ปฏิเสธการเข้าร่วม 
2. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อน ารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยในการติดตั้งโครง
หลังคาส าเร็จรูปแก่สถานประกอบกิจการตัวอย่างได้ 
แนวทางการแก้ไข 
1. ค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างใหม่ และหาสถานประกอบกิจการที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการในปี 2562 ท่ีไมผ่่านการสุ่ม
ในครั้งแรกทดแทน 

- สถานะการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว จ านวน 2 เรื่อง 

1. งานวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมฯ 
2. งานวิจัยการศึกษารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยการท างาน 

จัดท ารายงานผลการผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง เสรจ็เรียบร้อย 

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยเป็นการวิเคราะห์หารูปแบบการส่งเสริม
ความปลอดภัยในกิจการติตดั้งโครงหลังคาส าเร็จรูปจากสถานประกอบ
กิจการตัวอย่างขนาดใหญ่ 2 แห่ง เพื่อน าไปสร้างรูปแบบส าหรับใช้ใน
สถานประกอบกิจการกลางและขนาดเล็ก 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยฯ 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนบทความตีพิมพ์บทคัดย่อ 
2. จ านวนครั้งของการเข้าร่วม หรือจัดประชุม/เครือข่ายทาง
วิชาการด้านความปลอดภัย 

 
เรื่อง 
ครั้ง 

 
1 
1 

 
2 
1 

 
100.00 
100.00 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. เนื่องจากติดปญัหาสถานการณ ์COVID-19 ท าให้ไม่สามารถเดินทาง
ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการระดบันานาชาติ ณ ต่างประเทศได้ 
2. ผู้พิจารณาผลงานวิชาการที่ส่งเข้าพิจารณาในวารสารวิชาการใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานท าให้ได้รับการตอบกลบัช้า 
3. เนื่องจากติดปญัหาสถานการณ ์COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจดั
ประชุมหรือสัมมนาเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัยได้ 
แนวทางการแก้ไข 
1. เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการจากน าเสนอผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาติ เป็นส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
2. ส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการให้เร็วข้ึน โดยอาจส่งเข้ารับการ
พิจารณาตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
3. ปรับรูปแบบจากการจัดงานประชุมหรือสัมมนา เป็นรูปแบบการ
สัมมนาวิชาการผ่านทาง Online (Facebook Live) ผ่านช่องทาง 
Facebook ของ สสปท. แทน 

- สถานะการด าเนินงาน : 
1. ส่งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง 
1.1 เรื่อง Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Disorders among Informal Benjarong’s 
Ceramic Labor in Samut-Sakorn, Thailand : อยู่ระหว่างการหาผูเ้ชี่ยวชาญในการพิจารณางานวิจัยเรื่องนี้จาก
ทางวารสารต่างประเทศ 
1.2 เรื่อง Analysis of Safety Measures and Current Situation for Electric Railway Construction 
Sites; Case Study of a Suburban Red Line Project, Bang Sue-Rangsit Section : ด าเนนิตรวจสอบ
ภาษาเสร็จสิ้นแล้วโดยความช่วยเหลือ ดร.พรรณทิวา นวะมะรัตน ์ผู้อ านวยการส านักฝึกอบรมและสง่เสริม ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวุฒิจากวารสารต่างประเทศ 
2. น าผลงานวิจัยเรื่องความคุ้มทุนจาก บ.SCG และ ผลงานวิจัยเรื่องเบญจรงค์ น าเสนอและเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
ของศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
3. จัดอบรมสัมมนา Online เรื่อง ‘‘การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี Digital ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บทบาทหน้าท่ีของ จป. อย่างไร’’ วันที่ 25 พ.ค.๖๓  

------------------- หน่วยงาน : ส านักบริการวชิาการ ------------------- 
1. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรกึษามาตรฐานระบบการจัดการดา้นความปลอดภัยฯ 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนท่ีปรึกษาท่ีขึ้นทะเบียน ของ สสปท. 
 

ราย 
 

30 
 

37 
 

100.00 
ปัญหา/อุปสรรรค : ที่ปรึกษายังขาดทักษะในการให้ค าปรึกษาแก่สถาน
ประกอบกิจการ 

- สถานะการด าเนินงาน : 
หัวหน้า ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 

13 ราย 24 ราย 
 

แนวทางการแก้ไข : จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับศิลปะการให้ค าปรึกษาแก่
กลุ่มที่ปรึกษาเพิม่เตมิ 
 
 
 

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
2. โครงการพัฒนาสถานประกอบกจิการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ 
 

แห่ง 
 

27 
 

27 
 

100.00 
ปัญหา/อุปสรรรค 
1. สถานประกอบกิจการถอนตัวกะทันหัน ท าให้มีการปรับแก้สัญญาจ้าง  
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ไม่
สามารถลงพ้ืนท่ีได้ตามแผนท่ีก าหนด 
3. ไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบปกติได้ 
แนวทางการแก้ไข  
1. คัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมาทดแทน 
2. ในปีงบประมาณถัดไป จะมีการก าหนดเง่ือนไขรับสมัครสถาน
ประกอบกิจการ ในกรณีที่มีการถอนตัว 
3. ปรับแผนงานเพื่อให้สามารถลงพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมของ
สถานการณ์ 
4. ปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ 

- สถานะการด าเนินงาน : 
ประเภทของกิจการที่เข้าร่วมท้ัง 27 แห่ง 

ผลิต ขนส่ง บริการ รัฐวิสากิจ 
19 3 4 1 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย (วว.) 
 

3. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนครภุัณฑ์วิทยาศาสตร ์
 

เครื่อง 
 

3 
 

3 
 

N/A 
ปัญหา/อุปสรรรค 
1. บุคคลากรขาดความช านาญในการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ 
2. ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 
ต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจน และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการสืบหาข้อมูล 
3. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก มีงานที่ต้อง
จัดท าโดยเร่งด่วน 
แนวทางการแก้ไข  
1. จัดให้มีการอบรม และศึกษาข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม 
2. ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างทางห้องปฏิบัติการ 
ต้องระบุรายละเอียดที่ชัดเจน และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการสืบหาข้อมูล 
3. วางแผนงานให้มีวันส าหรับการด าเนินงานในส่วนอื่น 
 
 
 
 
 

สถานะการด าเนินงาน : ยกเลิกการจัดซื้อครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ตามมติ ค.ร.ม. ไม่ใหซ้ื้อครุภณัฑ์จากตา่งประเทศ 
ล ำดับ รำยกำร วงเงิน 

1. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ 3 รำยกำร 9,000,000 
1.1  เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนลิควิดโครมาโทรกราฟี (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ 4,000,000 
1.2  เครื่องวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography (IC) พร้อมอุปกรณ์ 4,000,000 
1.3  เครื่องวัดปริมาณไอออน (Ion Selective Electrode) พร้อมอุปกรณ์ 1,000,000  

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
4. โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในสถานประกอบกจิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวน สปก. ที่เข้าร่วมประชุมช้ีแจง 
2. จ านวน สปก. ที่เข้าร่วมอบรมข้อก าหนดมาตรฐานฯ 

 
แห่ง 
แห่ง 

 
70 
35 

 
31 แห่ง 
13 แห่ง 

 
44.29 
37.14 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. ไม่สามารถจัดอบรมในรูปแบบปกติได้ 
2. สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการยกระดับฯ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากโครงการนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษาของที่
ปรึกษา อย่างน้อย สถานประกอบกิจการละ 10,000 บาท ซึ่งปัจจุบัน
เกิดสถานการณ์ COVID-19 ท าให้สถานประกอบกิจการต้องลดต้นทุน 
จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  
แนวทางการแก้ไข  
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ 
2. มีการเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมการอบรมข้อก าหนด
และหลักเกณฑ์การธ ารงหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยฯ 
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าระบบฯ และ
สามารถเริ่มต้นการจัดท าระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ด้วยตนเอง 
เพื่อพัฒนาการจัดท าระบบการจัดการความปลอดภัยฯต่อไป  

สถานะการด าเนินงาน : จากจ านวน สปก. ที่เข้าร่วมอบรมข้อก าหนดมาตรฐานฯ 13 แห่ง มผีู้สนใจที่จะท าต่อกับท่ี
ปรึกษาของ สสปท. 2 แห่ง 

รายชื่อบริษัท สถานะด าเนินการ 
1. บริษัทแฟค 99 
เอ็นจิเนียริ่งจ ากดั 

สสปท. ได้ลงพื้นที่ 1 ครั้งเพื่อให้ค าปรึกษา เบื้องต้น (Initial Review) อยู่ในระหว่าง 
การท าใบเสนอราคา ของ ท่ีปรึกษา 

2. รวมถาวรขนส่ง ที่ปรึกษาท าการลงพื้นที่ไปแล้ว 1 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 วันที่ 3 ก.ย. 2563 (Initial Review) 
ครั้งท่ี 2 วันที่ 2 ต.ค. 2563 (First Visit) 
ครั้งท่ี 3 วันที่ 30 ต.ค. 2563 (ประเมินระดับเบื้องต้น) 
ครั้งท่ี 4 กลางเดือน พ.ย. 2563 (Verify ที่ สสปท.)  

5. โครงการพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาฯ ตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling” 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. ผูเขารวมอบรมร้อยละ 80 ของกลุ่มเปาหมาย 50 คน (40 คน) 
 

คน 
 

40 
บริหาร
สัญญา 

 
N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค : TOR มีความละเอียดไม่เพียงพอ ท าให้งานที่ได้ไม่
เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ คาดการณ์ไว้ 
แนวทางการแก้ไข : อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้
ช้ินงานสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

สถานะการด าเนินงาน : อยู่ในระหว่างการบริหารสญัญา โดยมีแผนก าหนดการตรวจรับงาน ดังนี้ 
รายการ ก าหนดการ 

1. ส่งมอบหลักสตูร วันท่ี 23 ก.ย. 2563 
2. จัดฝึกอบรมครั้งท่ี 1 (อบรมใหเ้จ้าหน้าท่ี สสปท.) (กลุ่มเป้าหมาย 25 ราย) วันท่ี 6 ต.ค. 2563 
3. จัดฝึกอบรมครั้งท่ี 2 (อบรมใหท้ี่ปรึกษา สสปท.) (กลุม่เป้าหมาย 25 ราย) เดือน พ.ย. 2563  

6. โครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยใน สปก. (COVID-19) 

 เป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. จ านวน สปก. เข้าร่วมโครงการ 

 
แห่ง 

 
24 

 
31 

 
100.00 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. การจดัท ารายงานการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มีความลา่ช้า  
2. ปัญหาขดัคล่องทางเทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดฯ 
3. สปก. ท่ีเข้าร่วมโครงการ  มีการเปลีย่นแปลงวันและเวลาท าให้ไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้
4. ปัญหาขดัคล่องทางเทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดฯ 
5. การตดิต่อประสานงานกับ สปก. ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับข้อมลูไม่
ครบถ้วน และไม่ตรงตามแบบฟอรม์ข้อมูลขอรับบริการ 

 สถานะการด าเนินงาน : ด าเนินการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างานเสร็จสิ้น ดังนี ้
รายการ ส่วนกลาง ศูนย์ฯภาคใต้ (สงขลา) 

ด าเนินการตรวจวัดฯ 25 แห่ง 6 แห่ง 
จัดส่งรายงานผลการตรวจวัดฯ 23 แห่ง (เหลืออีก 2 แห่ง) 6 แห่ง 

 

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
      แนวทางการแก้ไข 

1. ขยายระยะเวลาในการจัดท ารายงาน และศึกษากฎหมายด้านความ
ปลอดภัยฯ เพื่อน ามาใช้ส าหรับการประเมินผลการตรวจวัดฯ  
2. แจ้งให้ สปก. ทราบว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลา ต้องแจ้ง
เจ้าหน้าท่ี สสปท. ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
3. สอบถามแนวทางการแก้ไขจากบริษัทผู้ผลิต และจัดท าบันทึกข้อมูล
ส าหรับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
4. ช้ีแจงรายละเอียดของข้อมูลให้ชัดเจน ก่อนวันให้บริการตรวจวัดฯ 

------------------- หน่วยงาน : ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม ------------------- 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนผลงานส่งเข้าร่วม ไม่นอ้ยกว่า 
 

เรื่อง 
 

20 
 

16 
 
80.00 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินไมชั่ดเจน 
2. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
3. คณะกรรมการไมส่ะดวกในการประชุมผา่นออนไลน์ 
แนวทางการแก้ไข 
1. วางเกณฑ์การตดัสินให้ชัดเจนในแต่ละประเภท เพ่ือไม่ใหผู้้สนใจเกิด
ความสับสน 
2. เตรียมรับมือ เตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมารองรับไว้ 
หากเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีก 
3. มอบหมายงานนวัตกรรมให้กับผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านรับผิดชอบ 

 สถานะการด าเนินงาน : มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น จ านวน 4 ราย และมอบรางวัลพร้อม Zero Accident วันท่ี 5 ส.ค.๖๓  
OSHE Innovation OSHE Improvement 

3 ราย 1 ราย  

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ (อบรมส่วนกลาง) 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม 
 

คน 
 

320 
 

2,897 
 

100.00 
ปัญหา/อุปสรรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
2. การจัดแบบออนไลน์ยังใหม่ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
3. ความไม่เถียรของระบบ Wi-Fi (Internet) และความไม่พร้อมของอุปกรณ์ 
แนวทางการแก้ไข 
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าท่ี 
2. เตรียมรับมือ เตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับไว้ 
หากเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีก 
3. ปรับปรุงระบบ Wi-Fi เพื่อให้เข้าถึง Online ได้อย่างไม่สะดุด 

 

 สถานะการด าเนินงาน : 
หลักสูตร (Offline) ผู้เข้าร่วม 

1. เทคนคิการท างานในท่ีอับอากาศ จ านวน 3 รุ่น 120 คน 
2. การป้องกันอันตรายในการท างานบนท่ีสูง จ านวน 2 รุ่น 80 คน 

หลักสูตร (Offline) ผู้เข้าร่วม 
1. Confined Space Technique จ านวน 1 รุ่น 1,867 
2. Work at High Safety จ านวน 2 รุ่น 830 คน 

 

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
3. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (อบรมศูนย์ฯ ใต้) 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม 
 

คน 
 

320 
 

831 
 

100.00 
ปัญหา/อุปสรรรค 
1. เป็นหน่วยงานใหม่ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายในกระทรวง
แรงงานบางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้/ภายนอกกระทรวงแรงงาน 
2. ไม่ใช่ส่วนราชการ  ไม่มีอ านาจหน้าที่ทางกฎหมาย ก ากับดูแล  การให้
ความร่วมมือไม่เต็มท ี
3. ศูนย์ฯ มีข้อจ ากัดเรื่องก าลังคน อาจยังท าภารกิจได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ 
แนวทางการแก้ไข 
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าท่ี 
2. เตรียมรับมือ เตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับไว้ 
หากเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีก 
3. ปรับปรุงระบบ Wi-Fi เพื่อให้เข้าถึง Online ได้อย่างไม่สะดุด 

สถานะการด าเนินงาน : 
หลักสูตร (Offline) ผู้เข้าร่วม 

1. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จ านวน 1 รุ่น 106 คน 
2. การป้องกันอันตรายในการท างานบนท่ีสูง จ านวน 2 รุ่น 100 คน 
3. การสร้างทีมเครือข่ายฯ (Safety Rally) จ านวน 1 รุ่น 74 คน 
4. เทคนคิการท างานในท่ีอับอากาศ จ านวน 2 รุ่น 80 คน 
5. ความปลอดภยัในการท างานเกีย่วกับไฟฟ้า จ านวน 1 รุ่น 56 คน 

หลักสูตร (Offline) ผู้เข้าร่วม 
1. การป้องกันและระงับอัคคภีัย จ านวน 2 รุ่น 415  

4. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามยัแห่งชาติ ครั้งที่ 34 Safe@Work 34 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมงานตลอด 3 วัน 
 

คน 
 

35,000 
 
- 

 
N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดงานได ้
แนวทางการแก้ไข 
1. ปรับแผนการด าเนินงานและกิจกรรมให้รับกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยตั้งศูนย์อ านวยการส่งเสริมความ
ปลอดภัยแรงงาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19  
2. เตรียมรับมือและเตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับไว้ 
หากเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีก 

 สถานะการด าเนินงาน : ยกเลิกการจัดงาน Safe@Work ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งท่ี 6/2563 และ
ยกเลิกการจัดกิจกรรม Unleash the Trainer Potential ตามนโยบายผูบรหิารสถาบันฯ 

5. โครงการความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค 5 ภูมิภาค 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนผูเ้ข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม 
 

คน 
 

1,000 
 

3,798 
 

100.00 
ปัญหา/อุปสรรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
2. การจัดแบบออนไลน์ยังใหม่ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
3. ความไม่เถียรของระบบ Wi-Fi (Internet) และความไม่พร้อมของอุปกรณ์ 
แนวทางการแก้ไข 
1. ปรับแผนการด าเนินงานและกิจกรรมให้รับกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นการให้
ความรู้ผ่านการเสวนาหัวข้อ OSHE New Normal ผ่านทาง FB Live 

 สถานะการด าเนินงาน : 
หลักสูตร ผู้เข้าร่วม 

1. OSHE New Normal : วิกฤต โอกาส ทางเลือกใหม ่ 3,400 คน 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัด นครราชสีมา) 173 คน 
3. ภาคตะวันตก (จังหวัด กาญจนบุรี) 225 คน  

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
6. โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ ปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)   
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนผูผ้่านเกณฑ์การคัดเลือก 
 

แห่ง 
 

600 
 

991 
 

100.00 
ปัญหา/อุปสรรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
ท าให้ไม่สามารถจัดงานได้ 
2. ระบบ/ โปรแกรมของ Zero Accident ยังไม่สามารถดึงข้อมูลอย่าง
ละเอียดได้ 
แนวทางการแก้ไข 
1. ปรับแผนการด าเนินงานและกิจกรรมให้รับกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานโดย
ด าเนินการจัดงานเอง 
2. พัฒนาระบบให้ทันสมัย รวดเร็ว และดึงข้อมูลแบบ Real time ได้ 

 สถานะการด าเนินงาน : จ านวน สปก. ที่ยื่นเรื่องมาทั้งสิ้น 1,223 แห่ง และผ่านเกณฑ์จ านวน 991 แห่ง จากเป้าหมาย 
600 แห่ง มีการมอบรางวัลโดยประธานคณะกรรมการสถาบันฯ วันที่ 22 ก.ค. , 29 ก.ค. และ 5 ส.ค. ผู้เข้าร่วม ๔๖๑ แห่ง 

ที่ส่งเข้าร่วม ที่ผ่านเกณฑ์ ผู้มาเข้าร่วมรับรางวัล 
1,223 แห่ง 991 แห่ง 461 แห่ง  

7. งานการประชาสัมพันธ์ สสปท. 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนผู้ทีไ่ด้รบัการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ สสปท. 
 

คน 
 

100,00 
บริหาร
สัญญา 

 
N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. มีความล่าช้าในการจัดท า TOR ประกอบการจ้าง 
แนวทางการแก้ไข 
1. รีบด าเนินการร่าง TOR ของงานในปีงบประมาณหน้าให้เสร็จก่อนสิน้
เริ่มปีงบประมาณ 

8. โครงการจัดท าหลกัสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่” และจัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รบัการพัฒนา 
 

หลักสูตร 
 

1 
 

1 
 

100.00 
ปัญหา/อุปสรรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
2. คณะท างานไม่สะดวกในการประชุมผ่านออนไลน์ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ที่สามารถเป็นวิทยากรอย่าง
เหมาะสม มาสอนและถ่ายทอดได้ 
แนวทางการแก้ไข 
1. เตรียมหาบุคลากรที่สามารถเป็นวิทยากรให้ได้ไว้ล่วงหน้า และหา
ส ารองไว้หลายๆคน 

สถานะการด าเนินงาน : E-Learning จะเป็นรูปแบบของชุดสื่อการสอนต้นแบบ ที่บรรยายโดยวิทยากรที่มีคุณสมบตัิตาม
ประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานฯ เพื่อให้เป็นสื่อการสอนต้นแบบการบรรยายให้กับวิทยากรอื่นๆ ท้ังยัง
สามารถน ามาเผยแพรผ่่านระบบบริหารจดัการสมาชิกของ สสปท. ใน Web Application อีกด้วย 

9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชกิ เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบดิจิทลัฯ 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนโปรแกรม Mobile App 
2. จ านวนโปรแกรม Web App 

 
ระบบ 
ระบบ 

 
1 
1 

 
1 

บริหาร
สัญญา 

 
100.00 

N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานไม่มีทักษะด้าน IT  
2. มีการเพิ่ม requirement ที่เกนิขอบเขต TOR  
3. ผู้รบัจ้างมีปัญหาในการจดัทีมงานเขียนโปรแกรม 

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 สถานะการด าเนินงาน : Mobile App (T-OSH Guide) : ผู้ใช้งาน 1,247 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 63) 

 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการแก้ไข 
1 . มอบหมายงานให้ เหมาะสมและตรงกับคุณ สมบั ติ ความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร ยึดขอบเขตงานตาม TOR ให้ส าเร็จก่อน 

10. โครงการขบัเคลื่อนเชิงกลยุทธก์ารส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนแนวปฏิบตัิเชิงป้องกัน ไม่น้อยกว่า 
2. จ านวนผูส้นใจน าสื่อการเรียนรูไ้ปใช้ ไม่น้อยกว่า 

 
เรื่อง 
คน 

 
14 

3,000 

 
32 

110,862 

 
100.00 
100.00 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
2. คณะท างานไม่สามารถช่วยสนับสนุนข้อมูล เพื่อมาใช้ในการผลิตสื่อได ้
แนวทางการแก้ไข 
1. หาข้อมูลความรูต้่าง ๆ จากกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามยั กรม
ควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สสส และอื่น ๆ  

11. โครงการพัฒนาห้องเรียน Online 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนห้องเรียน Online  
 

ห้อง 
 

1 
บริหาร
สัญญา 

 
N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
2. ขอบเขตการเขียน TOR  
แนวทางการแก้ไข 
1. ระบุขอบเขต รายละเอียด ประเภทของที่จะใช้ให้ชัดเจน 

------------------- หน่วยงาน : ส านักบริหารกลาง ------------------- 
1.  โครงการพัฒนาระบบ Back Office ERP เฟส 2 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ระบบ 
 

1 
บริหาร
สัญญา 

 
N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. ประสบปัญหาในส่วนของความชัดเจนด้านขอบเขตงาน การสื่อสาร
ภายในองค์กรเนื่ องด้ วยผู้ รับผิดชอบโครงก ารขาดความรู้ และ
ความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่จะสามารถผลักดันให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน 

 สถานะการด าเนินงาน : ร่วมศึกษา วิเคราะห์และแจ้งความต้องการในกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้อง  
(4 กระบวนงาน ได้แก่ การเงิน บญัชี พัสดุ และงบประมาณ) 

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
แนวทางการแก้ไข 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านและด้านที่
เกี่ยวข้อง 
2. การมองเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากร โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นส าคัญ (ช่ังน้ าหนักระหว่าง
ความถูกต้องและดีที่สุดกับความเหมาะสมที่สุดเทียบเคียงกับปัจจัยและ
ข้อจ ากัดในมิติต่าง ๆ ขององค์กร) 

2.  โครงการพัฒนาระบบ Back Office ERP เฟส 3 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. จ านวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ระบบ 
 

1 
บริหาร
สัญญา 

 
N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. ประสบปัญหาในส่วนของความชัดเจนด้านขอบเขตงาน การสื่อสาร
ภายในองค์กรเนื่ องด้ วยผู้ รับผิดชอบโครงก ารขาดความรู้ และ
ความสามารถทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่จะสามารถผลักดันให้การด าเนินโครงการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน 
แนวทางการแก้ไข 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านและด้านที่
เกี่ยวข้อง 
2. การมองเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกันของบุคลากร โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติเป็นส าคัญ (ช่ังน้ าหนักระหว่าง
ความถูกต้องและดีที่สุดกับความเหมาะสมที่สุดเทียบเคียงกับปัจจัยและ
ข้อจ ากัดในมิติต่าง ๆ ขององค์กร) 

 สถานะการด าเนินงาน : ประสานงานและร่วมก าหนดแผนการพัฒนาระบบฯ ร่วมกับผูร้ับจ้าง 

------------------- หน่วยงาน : ส านักยุทธศาสตร์ ------------------- 
1. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. คะแนนการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
2. จ านวนเล่มรายงานประจ าปี 62 

 
ร้อยละ 
เลม่ 

 
80 

600 

 
- 

600 

 
N/A 

100.00 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. เนื่องจากวิธีการจ้างที่ปรึกษา 2 ปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในส่วนของการจ้างที่ปรึกษาซึ่ง
เป็นงานด้านคุณภาพ กรณีที่ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุดโดยอ้างอิงจากการ
เสนอราคา 3 ราย อาจท าให้ สสปท. ไม่ได้งานท่ีมีคุณภาพ 
2. ปรับแก้ไขการก าหนดราคากลางใหม่ และคุณสมบัติของที่ปรึกษาที่
จะต้องมารับงาน ในข้อก าหนดของขอบเขตงานจ้างทีแ่นวทางการแก้ไข 
 
 

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

โครงการ/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
แนวทางการแก้ไข 
1. ได้ด าเนินการหารือในการปรับแก้ไขข้อก าหนดขอบเขตงานจ้างที่
ปรึกษาใหม่ และมีการอบรมให้เจ้าหน้าที่ในการเขียนร่างขอบเขตงาน 
ควรมีเจ้าหน้าที่พัสดุให้ความเห็นและอธิบายความถูกต้อง ความชัดเจน 
ของระเบียบให้กับคณะกรรมการไดร้ับทราบ และควรเข้าร่วมประชุมทกุ
ครั้งในทุกคณะ เพื่อไม่ให้เกิดผิดพลาดและความล่าช้าของงาน เนื่องจาก
คณะกรรมการไม่ได้มีความเช่ียวชาญด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรึกษา 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสรา้ง อัตราก าลัง และสวัสดิการ ของ สสปท. 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. ความส าเรจ็ของการพัฒนาปรบัปรุงโครงสร้างฯ 
 

ร้อยละ 
 

100.00 
บริหาร
สัญญา 

 
N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. ยังขาดความร่วมมือในการจัดท าข้อมูลภายในองค์กรส่งไปยัง ทางทีม
ที่ปรึกษา เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ สสปท. บางท่านยังไม่เข้าใจและเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการให้ข้อมูล 
แนวทางการแก้ไข 
1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนื่อง 
ด้วยการปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง และสวัสดิการ ครั้งนี้เป็น
ประโยชน์ร่วมกันของคนท้ังองค์กร 

3. โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎกีาจัดต้ัง สสปท. 
 เป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. ร้อยละความส าเร็จของการแปลและเผยแพร ่
 

ร้อยละ 
 

100.00 
บริหาร
สัญญา 

 
N/A 

ปัญหา/อุปสรรรค 
1. มีปัญหาในส่วนของการจัดท าราคากลางของงานจ้างเนื่องจาก ราคา
ของงานจ้างมีความแตกต่างกันมากจนเกินไป ท าให้ต้องหาคู่เทียบเกิน
กว่า 3 ราย 
แนวทางการแก้ไข 
1. ด าเนินการปรับปรุงและก าหนดแนวทางการจัดท าร่างขอบเขตงาน
และการพิจารณาราคาลางใหม่ ตามนโยบายของรองผู้อ านวยการด้าน
บริหาร 

สรุปและทบทวนผลการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 




