รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอาํ นวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน)

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ 2560
วัตถุประสงคการจัดตั้ง
เพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

ขอมูลพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ

29.91 ลานบาท

รายได

0.04 ลานบาท

เงินทุนสะสม

- ลานบาท

อัตรากําลัง
(กรอบ/บรรจุจริง)

(80 /14) คน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการองคการมหาชน
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

1. พลเอก อภิชาต แสงรุงเรือง*
2. ปลัดกระทรวงแรงงาน
3. อธิบดีกรมควบคุมโรค
4. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
5. เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
6. นายประพันธ ปุษยไพบูลย
ผูแทนฝายนายจาง
7. นายพิชิต พระปญญา
ผูแทนฝายลูกจาง
8. นายวิฑูรย สิมะโชคดี
ดานการบริหาร
9. นายสุชาติ วิริยะอาภา
ดานอาชีวอนามัย
10.นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ
ดานอาชีวอนามัย
11.นายชัยธนา ไชยมงคล
ผูอํานวยการ สสปท.

วันที่ไดรับแตงตั้ง
12 กันยายน 2560
-

วันที่หมดวาระ
7 ธันวาคม 2561
-

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

1 ตุลาคม 2559

30 กันยายน 2563

วิสัยทัศน
สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสูสังคมอุดมสุข ภายในป พ.ศ. 2579
หมายเหตุ * พลเอก อภิชาติ แสงรุง เรือง ขอลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการสรรหา
2

ภาพรวม

แบบประเมินองคการมหาชนและผูอํานวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)

องคการมหาชน

Function
Base

Agenda
Base

Area
Base
-

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย
อาชีวอนามัย และ

●
สภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน)

ผูอํานวยการองคการมหาชน
นายชัยธนา ไชยมงคล

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน

Innovation
Base

Potential
Base

ต่ํากวาเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย

●



สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

ระดับตองปรับปรุง

-

ผลการปฏิบัติงาน
สัญญาจาง

ผลการประเมินองคกร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

สมรรถนะ

สูงกวาเปาหมาย

เปนไปตามเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

●



●

●

สรุปผลประเมิน
ผูอํานวยการ
ระดับมาตรฐาน

 หมายถึง ผลดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย (รอยละตัวชีว้ ัดที่ผานการประเมินสูงกวารอยละ 67 )
 หมายถึง ผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย (รอยละตัวชี้วัดที่ผานการประเมินอยูระหวางรอยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (รอยละตัวชีว้ ัดที่ผานการประเมินต่ํากวารอยละ 50)
หมายถึง ระดับคุณภาพ เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมาย ทุกองคประกอบที่ประเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับสูงกวาเปาหมายไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน
แตไมมีองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการประเมินในระดับต่ํากวาเปาหมาย
หมายถึง ระดับตองปรับปรุง เปนองคการมหาชนที่มีผลการดําเนินงาน อยูในระดับต่ํากวาเปาหมายในองคประกอบในองคประกอบหนึง่
(แมวา จะไดรับการประเมินในองคประกอบอืน่ ในระดับเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย)
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สวนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

เปนไปตามเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

-

ต่ํากวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับตองปรับปรุง

-



องคประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

●

ประเด็นการประเมิน

1.1 จํานวนมาตรฐานเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมที่มีอุบตั ิการณสูงและ
ธุรกิจ SME
1.2 จํานวนโครงงานวิจัย เพื่อสะทอน
การลงทุนในงานสงเสริมและการ
ปองกันดานความปลอดภัย
เชิงนโยบายในระดับชาติ
1.3 จํานวนโครงการรวมพัฒนา
ความยั่งยืนดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (Together for
Sustainability)
1.4 จํานวนโปรแกรมโมบาย
แอพพลิเคชั่น Office Syndrome
2. Agenda
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
Base
ประชาชน
2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความ
เขาใจแกประชาชน
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันตอสถานการณ
3. Area Base ไมมตี ัวชี้วัด
4. Innovation 4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
Base
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ใหบริการ



●

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

4 มาตรฐาน

3 มาตรฐาน



1 โครงการ

1 โครงการ/1 งานวิจัย



1 โครงการ

1 โครงการ



1 โปรแกรม

อยูระหวางดําเนินการ





รอยละ 100

สรุปผล
ประเมิน
เปนไปตาม
เปาหมาย

สูงกวา
เปาหมาย

รอยละ 100


รอยละ 100
รอยละ 80

และองคการมหาชนเสนอ
รายงานผลการปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ

ไมมีประเด็นสําคัญตอง
ชี้แจง
รอยละ 73.74


-



ต่ํากวา
เปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

คณะกรรมการองคการมหาชน
ภายในปงบประมาณ 2560

4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ
4.3 การกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน
4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีด
ความสามารถของหนวยงาน

5. Potential
Base

5.1 การจัดทําและดําเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

รอยละ 96

รอยละ 81.59

คะแนนประเมิน ตั้งแต
4.0000 ขึ้นไป
เรื่อง พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและ
ระบบมาตรฐาน
บริหารงานองคกรกลาง
ดําเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
รอยละ 100

ระดับคะแนน
3.6250
อยูระหวางดําเนินการ






รอยละ 100


สูงกวา
เปาหมาย

5

สวนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผูอํานวยการ : นายชัยธนา ไชยมงคล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน
สัญญาจาง

ผลการประเมินองคกร

งานที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

สูงกวาเปาหมาย

เปนไปตามเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

●



●

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผูอํานวยการ

เปนไปตามเปาหมาย

ระดับมาตรฐาน

องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
เปาหมาย
การประเมิน
2.1 ผลงานของผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจาง
1) รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินตาม
รอยละ 60
ผูอํานวยการ
โครงการ Safety Thailand โดย สสปท.
รวมกับ 6 กระทรวงหลัก ผานคณะทํางาน
องคการมหาชน
Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน
2.1.2 ผลการประเมิน
2) การดําเนินการตามตัวชี้วัด
รอยละ 60
องคกร
สํานักงาน ก.พ.ร.
3) รอยละความสําเร็จของผลการปฏิบัติงาน
รอยละ 60
ตามแผนปฏิบตั ิงานประจําป ซึง่ ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันฯ
2.1.3 งานอื่นๆ ที่
4) รอยละความสําเร็จของความคืบหนา
รอยละ 60
คณะกรรมการ
ขอสั่งการของคณะกรรมการสถาบันฯ
มอบหมาย
และแผนปฏิบตั ิการที่ผูอํานวยการ
นําเสนอทุกเรื่อง โดยบันทึกไวในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ และ
ผูอํานวยการตองรายงานแผน ผลการ
ดําเนินการทุกขอสั่งการ หากขอจํากัดใด
ตองอธิบายรายละเอียด
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะทางการ 1) ภาวะผูนํา
3.00
บริหารของ
2) วิสัยทัศน
3.00
ผูอํานวยการ
3) การวางกลยุทธขององคการ
3.00
องคการมหาชน
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลีย่ น
3.00



ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

รอยละ 75



สูงกวา
เปาหมาย

รอยละ 45.45



เปนไปตาม
เปาหมาย

รอยละ 69



รอยละ 80



สูงกวา
เปาหมาย

2.92
3.26
3.13
3.08






เปนไปตาม
เปาหมาย
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เปาหมาย
3.00
3.00

ผลการ
ดําเนินงาน
3.28
2.93

ผล
ประเมิน



สรุปผล
ประเมิน

สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง และในทุกกรณีของผูประกันตนในกองเงินทุนทดแทน ลดลงต่ํากวารอยละ 5 เมื่อ
เทียบเทากับ ป 2559
มีสถานประกอบการเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย Zero Accident 2017
จํานวน 456 แหง มากกวาป พ.ศ. 2559 จํานวน 300 แหง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52
จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งที่ 31 (1 ครั้ง)งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสวนภูมิภาค(2
ครั้ง) และงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรม (1ครั้ง) และรวมจัดงานดานการสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (2 ครั้ง) มีจํานวนผูเขารวมงานจาก 30,000 คนในป 2559
เปน 52,000 คน หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 40
จัดทํามาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 1 มาตรฐาน
จัดทํามาตรฐานการจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 1 มาตรฐาน
จัดทํามาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง 1 มาตรฐาน
จัดทํามาตรฐานการประเมินการสัมผัสสารเคมี 1 มาตรฐาน
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการองคกรเครือขายรวมขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทํางาน (2 ครั้ง)เพื่อวางกรอบ
การทํางานรวมกัน
จัดทําประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับมหาวิทยาลัยจํานวน 30 แหง เพื่อจัดทํายุทธศาสตรโครงการงานวิจัยดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ลงนามความเขาใจรวมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการจัดทํา
และเผยแพรนิตยสาร OSHE Magazine แหงแรกของประเทศไทย
รวมลงนามความเขาใจเพื่อพัฒนางานดานความปลอดภัยบนทองถนน รวมกับ 50 หนวยงาน ตามโครงการสานพลัง
ประชารัฐ
ลงนามความเขาใจการสงเสริมการจัดทําระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ รวมกับผูบริหาร SMEs จํานวน 51 แหง
ลงนามความเขาใจเพื่อการจัดทําคูมือ และฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานกอสรางระบบรางรถไฟรวมกับ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ศึกษาและวางแผนเพื่อจัดทําโครงรางงานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนและความคุมคาการลงทุนดานความปลอดภัย รวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 โครงการ
จัดทําวิจัยเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 2 โครงการ
การสํารวจความปลอดภัยในการทํางานกอสรางระบบรางรถไฟ 1 โครงการ
การพัฒนาองคความรูการปองกันอันตรายและอุบัติภัย“แอมโมเนีย” 3 รุน มีผูเขารับการอบรมมากกวา 100 คน
7

•
•
•
•
•
•
•

สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดทําคูมือฝกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยการกอสรางระบบรางรถไฟ 1 หลักสูตร
จัดทําคูมือฝกอบรมหลักสูตรออฟฟตซินโดรม 1 หลักสูตร
จัดทําการฝกอบรมการทํางานบนที่สูง 1 หลักสูตร มีผูเขารับการอบรมอยางนอย 10 คน
จัดทําการฝกอบรม Process Safety 1 หลักสูตรมีผูเขารับการอบรมมากกวา 100 คน
ผลิตสื่อโปสเตอร สิ่งพิมพ และเผยแพรในรูปแบบตาง อยางนอย 2 ครั้งตอเดือน
จัดการประกวดนวัตกรรมดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนปแรก มีสถานประกอบกรเขารวมมากกวา 5 แหง

ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง

ควรมีก ารสื่อสารกั นภายในหน วยงาน ในเรื่องการประเมิน ผลการดํา เนิ นงาน ผ านตัว ชี้วั ด เพื่ อให
บุคลากรมีความเขาใจ นิยาม การจัดเก็บ เปาหมายในทิศทางเดียวกัน
2) ในการกําหนดเปาหมายที่มีความทาทายเกินกําลังในดานแผนงานและดานงบประมาณ เชน การทํา
โปรแกรมโมบายแอพพลิเคชั่น Office Syndrome เปนตน ซึ่งการดําเนินงานตองมีบุคลากรที่มีความรูทั้งเรื่องโปรแกรม
และการจัดซื้อจัดจางจากภายนอก สถาบันฯควรมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อหาโอกาส หรือ สาเหตุที่ไมสามารถ
บรรลุตามเปาหมาย เพื่อนํามากําหนดแนวทางแกไข หรือ พัฒนาการบริหารจัดการโครงการในดานที่เกี่ยวของ ตั้งแตตนป
และวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อนํามาปรับปรุงในอนาคต
3) สําหรับขอจํากัดเรื่องบุคลากรและเงื่อนเวลาที่สงผลใหการดําเนินโครงการวิจัยยังไมสมบูรณแบบตาม
หลักกระบวนการวิจัยนั้น สถาบันฯควรนําขอจํากัดดังกลาวมาศึกษา เพื่อกําหนดแผนงานเฉพาะดาน เชนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เปนตน โดยเปน เรื่องของการบริหารโครงการ หรือ เปนสมรรถนะเฉพาะเรื่องของบุคลากรนั้น ตองใหสอดคลอง
กับอุปสรรคที่เกิดขึ้น
4) เนื่องจากสถาบันฯเขาสูกระบวนการประเมินผลเปนปแรก ดงนั้นบุคลากรควรใหความสําคัญและให
เวลาในการศึกษากรอบการประเมิน แนวทาง รวมทั้ง เกณฑการประเมินผล เพื่อนํามาเปนเปาหมายในการปฏิบัติงาน
ประจําป และ วางแผนปฏิบัติการทํางานไดสอดคลองเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย อีกทั้งควรมีระบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในชวงแรก ควรกําหนดใหมีระยะเวลาที่มีความถี่ เชน ทุก อาทิตย รายเดือน เปนตน
เพื่อใหทราบความกาวหนาและปญหาที่เกิดขึ้น นําสูการแกไขปญหาไดทันทวงที
5) สถาบันฯควรจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ บุคลากรในหนวยงาน สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได เพื่อนํา
ขอมูลไปชวยในการวางแผน และ ตัดสินใจ รวมทั้ง การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะ
6) สถาบันฯ ควรกําหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงในระดับหนาที่ และ ระดับบุคคล เพื่อใหเจาหนาที่ทุกระดับมี
สวนรวมในการพัฒนาองคการ
7) เสนอใหมีการกํา หนดการประเมิ นผลระดับบุคลากรใหมีความเชื่อ มโยง กับ ตัวชี้ วัดของหนวยงาน
เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน และ ให บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคการ
1)
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