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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
(องค์การมหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริหาร
“แรงงาน” ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตและการบริการในทุกภาคธุรกิจ
ดังนัน้ แรงงานทัง้ ในระบบและนอกระบบ รวมถึงแรงงานอิสระจึงพึงได้รบั การดูแลคุณภาพชีวติ ในการท�างานในสภาพแวดล้อม
การท�างานที่ปลอดจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและโรคจากการท�างาน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ให้เป็นองค์การมหาชนภายใต้
การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการบริหารสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานซึ่งมีหน้าที่ในการก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เป็นกรอบ
การด�าเนินงาน เพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานมุ่งยกระดับขีดความสามารถของภาครัฐ เพื่อลดการประสบอันตรายจากการท�างาน นอกจากนี้ได้ตระหนัก
ในความส�าคัญของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการด�าเนินงาน และมุง่ สร้างระบบการท�างานทีเ่ ป็นธรรมาภิบาล ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการด�าเนินงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยที่เชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและสถาบัน
การศึกษาเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0
นอกจากการก�ากับดูแลให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงานและภารกิจตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของสถาบั น แล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารฯ มุ ่ ง เน้ น การปลู ก จิ ต ส� า นึ ก เรื่ อ งความปลอดภั ย ในเชิ ง
การป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนต่อไป
ในนามคณะกรรมการบริหารฯ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจการของสถาบัน เพื่อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง และหวั ง ว่ า สถาบั น จะเป็ น อี ก กลไกหนึ่ ง ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ส ภาพแวดล้ อ ม
การท�างานที่ดี มีความปลอดภัยน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

(นายจรินทร์ จักกะพาก)
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ท�าหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

สารจากผู้อ�านวยการ สสปท.
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) มีการให้บริการ
ทางวิชาการ งานวิจัยวิชาการและการจัดท�าสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดท�ามาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานของประเทศให้มมี าตรฐานในระดับสากล มีการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาบุคลากร
ด้ า นความปลอดภั ย เพื่ อ รองรั บ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการพั ฒ นาประเทศสู ่ อุ ต สาหกรรม 4.0 และส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
ความปลอดภัยรวมถึงการสร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ
ลดอุบัติเหตุจากการท�างาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ สสปท. มีสาระส�าคัญคือ ยุทธศาสตร์แรก คือการท�างานแบบประชารัฐ เพื่อผลักดัน
งานวิชาการ การวิจัย งานสถิติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง งานความปลอดภัยกับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมอื่นๆ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกว่า 30 แห่ง ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ
ประการทีส่ อง คือการพัฒนาความรูแ้ ละนวัตกรรมให้กบั เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย ผ่านทางโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน เว็บไซต์
วารสารออนไลน์ ซึ่งเป็นการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ Digital Marketing ที่ใช้หลักการ Get, Keep, Grow ยุทธศาสตร์ข้อที่สาม
คือพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายความปลอดภัย การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทัง้ 5 ภูมภิ าค ซึง่ มีเครือข่าย
จป.ระดับต่างๆ รวมถึงกลุ่มแรงงานที่ สสปท.ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม มีรูปแบบการจัดกิจกรรมบันเทิงแฝงความรู้ทางด้าน
ความปลอดภัยสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย ยุทธศาสตร์ข้อที่สี่ คือการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน
เพราะการป้องกันเป็นการเสริมสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัย การปลุกจิตส�านึกให้อยู่ในจิตใจของคนท�างาน เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายจากการประสบอุบัติเหตุในการท�างานในเรื่องของการรักษา ฟื้นฟู และเป็นการลดการสูญเสียได้เป็นอย่างดี
จากการด�าเนินงาน ปี 2560 ที่ผ่านมา สถาบันได้ด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ตามภารกิจหลัก
ในระดับหนึง่ และจะมีการพัฒนายกระดับคุณภาพต่อไป ซึง่ ในปี 2561 สถาบันจึงมุง่ เน้นการพัฒนาต่อยอดผลงานทางวิชาการ
ด้วยการน�าผลงานลงสู่การปฏิบัติเพื่อทดลองใช้ หรือเพื่อการขยายผล โดยหวังผลให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้คนท�างานเกิดการตระหนักรู้และมีทัศนคติ
เชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ และให้คนท�างานทุกคนได้ท�างานในสภาพแวดล้อมการท�างานที่เหมาะสม และปฏิบัติงานด้วยวิธี
ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยให้สามารถน�าความรู้ และประสบการณ์ลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองตามสภาพและความต้องการของคนท�างานในพื้นที่ต่างๆ
ในปี 2561 สถาบันมีแนวทางการจัดกิจกรรมและด�าเนินโครงการส�าคัญ เช่น การพัฒนามาตรฐาน และองค์ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างรางรถไฟฟ้า ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (การท�างานเกี่ยวกับความเย็น) การพัฒนา
ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ การส่งเสริมความปลอดภัยฯ ผ่านกิจกรรมการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แห่งชาติ และภูมิภาค กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท�างานให้เป็นศูนย์ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมาย
การให้บริการแก่แรงงาน จ�านวน 100,000 คน และหวังผลให้ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ
สามารถน�าองค์ความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันก่อนเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(นายชัยธนา ไชยมงคล)
ผู้อ�านวยการ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)

บทสรุปผู้บริหาร
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท.
เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยท�าหน้าที่ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พัฒนาและสนับสนุนการจัดท�ามาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมด�าเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของภาครัฐ
และเอกชน จัดให้มกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกีย่ วกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามความต้องการและความจ�าเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิต
สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการด�าเนินการที่ส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสปท. น�าเสนอผ่านบริการด้านความปลอดภัย
และอาชี ว อนามั ย (6 OSHE Services) เพื่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คนให้ เข้ า ใจได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยมีสาระดังนี้
บริการที่ 1 งานวิจัยและพัฒนา Research & Development: สสปท. ได้จัดท�างานวิจัยมูลค่า
ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากการประสบอันตรายจากการท�างานเพื่อให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประสบ
อันตรายจากการท�างาน ซึ่งท�าให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์
เครื่องมือ อีกทั้งยังท�าให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สสปท. ซึ่งเป็นหน่วย
งานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างานในเชิงนโยบาย มีความคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มความ
ตระหนักถึงมูลค่าความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ซึ่งน�ามาสู่การสร้างแรงจูงใจ
ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข การประสบอันตรายในแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์
วิจัยด้านความปลอดภัย จ�านวน 2 เรื่อง พร้อมก�าหนดกระบวนการจัดท�างานวิจัยของ สสปท. ขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ต่อไป
บริการที่ 2 งานพัฒนามาตรฐาน OSHE Standards: สสปท. ได้จดั ท�ามาตรฐานส�าหรับเป็นแนวทางส�าหรับ
สถานประกอบกิจการในการน�าไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และเพื่อให้สถานประกอบ
กิจการสามารถด�าเนินการได้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนด จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ร่างมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 2. ร่างมาตรฐานการจัดการ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. ร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง ทั้งนี้ ได้ร่วมกับ
ภาคเอกชนขนาดใหญ่ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้สถานประกอบกิจการน�าองค์ความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะด�าเนินการพัฒนามาตรฐาน จ�านวน 5 มาตรฐาน และวางกรอบ
ในการแบ่งประเภทมาตรฐาน เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. มาตรฐานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน 2. มาตรฐานแนะน� า ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และก�าหนดกระบวนการจัดท�ามาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของ สสปท. ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ จากนั้นจะปรับปรุงร่างมาตรฐานเดิมให้เป็น
ไปตามขั้นตอนใหม่ เพื่อความเป็นมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ ต่อไป

บทสรุปผู้บริหาร
บริการที่ 3 งานให้ค�าปรึกษาและงานตรวจประเมิน OSHE Consultants and Audits: สสปท.
ได้ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ งาน โดยจั ด โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด ท� า ระบบมาตรฐานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มีสถานประกอบ
กิจการให้ความสนใจเข้าร่วม ๕๑ แห่ง เพื่อส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถจัดท�าระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการลดอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่วยจากการท�างาน รวมทัง้
เป็นการยกระดับศักยภาพในการด�าเนินกิจการตามนโยบายของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสปท.
จะเตรียมความพร้อมของบุคลากรและเพิม่ ให้คา� ปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการตาม โครงการส่งเสริมการจัดท�าระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) เป็น จ�านวน 75 แห่ง และให้ความร่วมมือ สนับสนุนกับทุกภาคส่วนที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของประเทศ
บริการที่ 4 งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ National Safety Seminars: สสปท. ได้จัดงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 และส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 55,000 คน
ซึง่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ตอบความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย เช่น การจัดอบรมสัมมนา นิทรรศการ
การประกวดต่างๆ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสปท. จะมีการพัฒนารูปแบบการให้
บริการโดยมุ่งที่ผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง ทั้งด้านประโยชน์ที่จะได้รับ ช่องทางในการเข้าถึงและการน�าไปใช้
บริการที่ 5 งานส่งเสริม Zero Accident: สสปท. ได้จดั กิจกรรมส่งเสริม สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผ่านช่องทางและรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน เช่น การจัดพิมพ์นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (OSHE
Magazine) การจัดกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)
ซึ่งมีสถานประกอบกิจการสนใจให้การเข้าร่วม จ�านวน 466 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสปท. จะพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมให้ครบถ้วนถูกต้อง สะดวก และเข้าถึงได้ง่าย
บริการที่ 6 งานฝึกอบรม OSHE Training : สสปท. ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายใน
กระทรวงแรงงาน เพือ่ ผลิตและพัฒนานักศึกษา และบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานให้มปี ระสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึง่ ได้พฒ
ั นาหลักสูตร
“ท�างานปลอดภัยไร้อาการ Office Syndrome” ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อวางแผน ก�าหนดประชากรและกลุ่ม
เป้าหมายในการศึกษา วิเคราะห์ทั้งก่อนและหลังปรับปรุง จากนั้นน�าผลที่ได้มาประกอบการจัดท�าหลักสูตร
การป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานส�านักงาน โดยได้จัดอบรมทั้งหมด จ�านวน 10 รุ่น นอกจากนี้
ยังได้มีการจัดพัฒนาองค์ความรู้ การป้องกันอันตรายและอุบัติภัย “แอมโมเนีย (Ammonia)” จ�านวน 3 รุ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสปท. จะด�าเนินการจัดพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักสูตรที่มีความส�าคัญ และตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป
สสปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับ
บริการ ทีจ่ ะก�ากับดูแลให้คา� แนะน�าหรือข้อเสนอแนะ เพือ่ การขับเคลือ่ นนโยบาย ประสานความร่วมมือ และปรับปรุง
พัฒนาการด�าเนินกิจการของ สสปท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง และสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อน
ประเทศสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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ส่วนที่

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

ความเปนมาของ สสปท.

“ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน”
หมายถึง การกระท�าหรือสภาพการท�างาน ซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท�าให้เกิดการ
ประสบอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย อันเนือ่ งจากการท�างาน
หรือเกีย่ วกับการท�างาน ซึง่ ถือเป็นสิง่ ส�าคัญสูงสุดต่อการธ�ารงไว้ซงึ่ คุณภาพชีวติ และ
ศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ในการด�ารงชีพ แต่จากสถานการณ์การประสบอันตราย
จากการท�างาน ซึ่งส�านักงานกองทุนเงินทดแทน ส�านักงานประกันสังคม รวบรวม
สถิติไว้ พบว่า ระหว่างปี 2546 - 2555 (10 ปี) มีลูกจ้างประสบอันตราย
รวม 1,777,258 ราย หรือเฉลี่ยปีละ 177,725.80 ราย รัฐบาลต้องจ่ายเงินทดแทน
เป็นจ�านวน 16,217,004.37 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 1,621,700.44 บาท จึงต้อง
มีกลไกที่จะช่วยเสริมให้การบริหารแรงงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในปี 2556 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้รบั งบประมาณเพือ่ ด�าเนินโครงการเตรียมการจัดตัง้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในรูปแบบขององค์การมหาชน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยมีหน้าที่ในการสนับสนุนเทคนิค
วิ ช าการ พั ฒ นาสนั บ สนุ น การจั ด ท� า มาตรฐานเฉพาะด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรูใ้ หม่ๆ เพือ่ การ
ควบคุมอันตรายและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกระบวนการท�างาน
จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกายและจิตใจ ของคนท�างาน
และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก สาขาอาชี พ และด� า เนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ต่ า งประเทศ
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เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีทุกภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในความมั่นคงปลอดภัยแก่คนท�างานและผู้ประกอบกิจการทั้งที่เป็นชาวไทย
และชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแนวใหม่ที่สามารถ
ด�าเนินงานเชิงรุกในการท�างานตอบสนองนโยบายของรัฐ และสนับสนุนกลไก
ภาครัฐให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานของประเทศ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ประสบอันตรายอันเนือ่ งจากการท�างานทัง้ ในเรือ่ งการเกิดอุบตั เิ หตุและโรคจากการ
ท�างาน
จากความต้องการของผูใ้ ช้แรงงานทีต่ อ้ งการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ได้ทา� งานใน
สภาพแวดล้อมการท�างานทีเ่ หมาะสม ปลอดจากอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่วยจากการ
ท�างาน โดยได้เสนอเป็นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม
ของทุกปี) นับแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ให้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ขึน้ เป็นองค์กรอิสระ เพือ่ เป็นกลไก
การพัฒนางานความปลอดภัยฯ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อการส่ง
เสริมให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และรัฐบาลโดยกระทรวง
แรงงาน ได้ด�าเนินการเพื่อจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เรียกโดยย่อว่า “สสปท” ซึง่ สามารถสรุปความเป็นมา
โดยสังเขปได้ดังนี้
พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน พ.ศ. 2554
บัญญัติให้กระทรวงแรงงาน
จัดตั้ง สสปท.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มีมติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสปท.
เปนองค์การมหาชน
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พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�างาน พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 มาตรา 52
บัญญัติให้กระทรวงแรงงานจัดตั้ง สสปท. ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
มีผลบังคับใช้
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสปท. เป็นองค์การมหาชน
ในก�ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มีผล
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2559 อนุมตั กิ ารโอนบรรดา
อ�านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส�านักความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานไปเป็นของ สสปท.
ตามมาตรา 40 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง สสปท.
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่
22 พฤษภาคม 2558

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
อนุมัติการโอนบรรดาอ�านาจหน้าที่
และงบประมาณของส�านักความปลอดภัย
แรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
ด้านส่งเสริมความปลอดภัยฯ
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2

ส่วนที่

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

อ�ำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์ สสปท. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)

ตามแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ให้คณะกรรมการก�ากับการวางแผน
ยุ ท ธศาสตร์ โดยก� า หนดให้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด สสปท.
ได้ดา� เนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) อย่างมีระเบียบ
วิธีการบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมรอบด้านด้วยการมีส่วน
ของภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยง
กับนโยบายและแผนแห่งชาติรวมทัง้ สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล ทีม่ งุ่ เน้น
การสร้างระบบเพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตราย
จากการท�างานให้เกิดประสิทธิผล อันจะน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
ได้อย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้จัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าปี
และบริหารจัดการเชิงคุณภาพเพือ่ ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์และการใช้ทรัพยากร
ต่ า งๆ อย่ า งคุ ้ ม ค่ า เกิ ด ประโยชน์ สู ง โดยจะมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแผนให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
กระตุ้นแนวคิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักการสร้างความมั่นคง
ของธุรกิจควบคู่ไปกับ การสร้างแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีโดยมุ่งเน้น
ความร่วมมือตามหลักประชารัฐระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ ในการน�า
มาตรฐานส่งเสริมการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน มาบูรณาการให้เป็นส่วนหนึง่ ของการด�าเนินธุรกิจตามกลุม่ เป้าหมาย
ในอุตสาหกรรมที่มีการประสบอันตรายสูง และอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล
Thailand 4.0
นอกจากนี้ยังใช้สร้างความร่วมมือตามหลักประชารัฐในการพัฒนา สสปท.
ให้เป็นองค์กรหลักทีส่ นับสนุนงานวิจยั งานพัฒนามาตรฐาน และงานวิชาการ รวมถึง
งานจัดการสถิตดิ า้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เพื่อให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ติดอาวุธทางปญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
ตอบสนองอุตสาหกรรม THAILAND 4.0
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
โดยสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมรวมถึงหลักสูตรฝึกอบรม
ส�าหรับน�าไปพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะ
ในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เพียงพอต่อความต้องการ
สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีก้าวหน้า ให้เป็นแหล่งศึกษา ดูงาน
ฝึกปฏิบตั ิ และค้นคว้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ส�าหรับบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย
ส่งเสริมคุณภาพให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ตอบสนองความต้องการ ได้อย่าง
ทั่วถึง โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งของเครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่
ทั่วประเทศและพัฒนาให้มีความสามารถเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนการให้บริการ
และจัดตัง้ ศูนย์บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ
ท�างาน ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงานของเครือข่ายและการให้บริการ
ที่มีคุณภาพแก่สมาชิก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
จัดกิจกรรมรณรงค์ ผลิตสื่อสร้างสรรค์และสร้างระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรเพื่อขยายผล
ในการรณรงค์ปรับทัศนคติคนท�างาน รวมถึงเยาวชน ในสถานศึกษาและประชาชน
ทั่วไปให้ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการป้องกันอันตรายที่อาจน�าไปสู่การเกิด
อุบตั เิ หตุและโรคจากการท�างาน เสริมสร้างความรูแ้ ละพัฒนาพฤติกรรมการท�างาน
อย่างปลอดภัย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.
พั ฒ นาการจั ด การข้ อ มู ล และสารสนเทศสู ่ อ งค์ ก รดิ จิ ต อล เพิ่ ม บุ ค ลากร
ผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินกิจการตามยุทธศาสตร์
สสปท. และสร้างเสริมการจัดการองค์ความรูด้ ว้ ยการถ่ายทอดความรูจ้ ากบุคลากร
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทั้ ง ภายในและภายนอก เสริ ม สร้ า งความมี ธ รรมาภิ บ าล
ขององค์กรด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ พร้อมจัดให้มีระบบตรวจ
ติดตาม และควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน
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อ�านาจหน้าที่ของ สสปท.

พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้ อ มในการท� า งาน (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. 2558 หมวด 1 การจั ด ตั้ ง
วัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่ ตามที่ปรากฏในมาตรา 8 เพื่อให้สถาบันบรรลุ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ
ท�างานตามมาตรา 7 ให้สถาบันมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
ส่ ง เสริ ม และแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
อมในการท�างาน
ผานการประเมินอุทยานแหงชาติสีเขียและสภาพแวดล้
ว
พั ฒ นาและสนั บ สนุ น การจั ด ท� า มาตรฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
(Green National Parks)
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ด
า
นการจั
ด
การสิ
่
ง
แวดล
อ
ม
ด�าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด�าเนินงานกับหน่วยงานด้าน
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ผานการประเมินอุทยานแหงชาติสีเขียความปลอดภั
ว
จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
(Green National Parks) และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ

เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุภารกิจ
ตามกฎหมาย และภารกิจ
ในการขับเคลื่อน
ตามวิสัยทัศน สสปท.

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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พั ฒ นาและสร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรมเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามความจ�าเป็นในการใช้งาน
รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สังคมอุดมสุข ภายในป พ.ศ. 2579”
โดยก�าหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2579 ดังนี้
วัฒนธรรมความปลอดภัย หมายถึง
การมีเจตคติและพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมอันตราย ก่อนเกิดเหตุ
ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ�าวัน
สังคมอุดมสุข หมายถึง
สังคมที่สมาชิกมีวัฒนธรรมความปลอดภัย คนในสังคมมีความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยที่ดี ปฏิบัติงานและใช้ชีวิตประจ�าวันภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและปลอดภัย ไม่เป็นผู้ต้องรับความเสี่ยงหรือผู้ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในสังคม
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พันธกิจ

เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อน
ตามวิสยั ทัศน์ สสปท. ได้กา� หนดพันธกิจเพือ่ เป็นกรอบในการด�าเนินงานขององค์กร
ดังนี้
1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดท�าสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดท�า
มาตรฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�างานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากร
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รองรับ
ความจ�าเป็นในการด�าเนินงานทางด้านภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์ และการ
พัฒนาประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการท�างานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุน
เครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อคนท�างาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย สร้ า งความตระหนั ก รู ้ และส� า นึ ก
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมแรงงาน
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สสปท. ให้มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทันสมัย และด�าเนิน
กิจการอย่างมีธรรมาภิบาล
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ส่วนที่

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
บริหาร สสปท.
กรอบโครงสร้าง
อัตราก�าลัง
คณะผู้บริหาร
สสปท.

คณะกรรมการบริหาร สสปท.

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2558 หมวด 3 การบริหารและการด�าเนินกิจการ มาตรา 14 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
บริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน” ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยต�าแหน่ง (3) กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ผอู้ า� นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง มีอา� นาจหน้าทีต่ ามความในมาตรา 19 ภายใต้คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (ภาคผนวก ข)

ประธานกรรมการ

พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง

กรรมการโดยต�าแหน่ง

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข

นายสุเมธ มโหสถ

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล

ปลัดกระทรวงแรงงาน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขาธิการประกันสังคม
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กรรมการผู้แทนฝายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝายลูกจ้าง

นายประพัรธ์ ปุษยไพบูลย์

นายพิชิต พระปญญา

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

นายสุชาติ วิริยะอาภา

นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

นายชัยธนา ไชยมงคล
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คณะผู้บริหาร สสปท.

นายชัยธนา ไชยมงคล
ผู้อ�านวยการ

นางจุฑาพนิต บุญดีกุล
รองผู้อ�านวยการ

นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ
รักษาการผู้อ�านวยการ ส�านักวิจัย วิชาการ
และสถิติความปลอดภัย

นายสามนต์ สังข์ทอง

นายสถาพร พรไพบูลย์

ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม
และการฝึกอบรม
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กรอบโครงสร้างอัตราก�าลัง

คณะผู้บริหาร สสปท.

คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

• คณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
• ผู้อ�านวยการ 1 อัตรา

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(2 อัตรา)
ผู้ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

รองผู้อ�านวยการ / ผู้ช่วยฯ

ส�านักพัฒนาเครือข่ายและบุคลากร
(5 อัตรา)
ผู้อ�านวยการส�านัก 1 อัตรา
• กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย (1)
• กลุ่มพัฒนาควบคุมคุณวุฒิ (-)
• กลุ่มฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร (3)

ส�านักวิจัย วิชาการ และสถิติฯ
(9 อัตรา)
ผู้อ�านวยการส�านัก 1 อัตรา
• กลุ่มบริหารโครงการและบริหารวิชาการฯ (9)
• กลุ่มบริหารงานวิจัย
• กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล (-)

หน่วยงานความปลอดภัย
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน สสปท.
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
• คณะอนุกรรมการตรวจติดตาม

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)
(รวม 34 อัตรา)
ส�านักผู้อ�านวยการ
(3 อัตรา)

ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้อ�านวยการ
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานเลขานุการและการประชุม
งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

ส�านักบริหารงานกลาง
(8 อัตรา)
ผู้อ�านวยการส�านัก 1 อัตรา
• กลุ่มการคลัง (3)
• กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (2)
• กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ (2)

- อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

ส�านักส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ
(4 อัตรา)
ผู้อ�านวยการส�านัก 1 อัตรา
• กลุ่มรณรงค์ส่งเสริม (-)
• กลุ่มประชาสัมพันธ์ (1)
• กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริม (2)

อัตราก�าลังของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
(องค์การมหาชน) ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถานะบุคลากร
กรอบโครงสร้าง
ผู้อ�านวยการ
รองผู้อ�านวยการ / ผู้ช่วยฯ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ส�านักผู้อ�านวยการ
ส�านักวิจัย วิชาการ และสถิติฯ
ส�านักพัฒนาเครือข่ายและบุคลากร
ส�านักส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ
ส�านักบริหารกลาง
รวม
ร้อยละอัตราก�าลังต่อกรอบอัตราก�าลังแยกตามสถานะบุคลากร

เจ้าหน้าที่สถาบันฯ

เจ้าหน้าที่ประจ�าโครงการ

กรอบอัตราก�าลัง

1
1
3
3
3
5
16
47.06

5
5
14.71

1
2
2
3
9
5
4
8
34
100.00
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ร้อยละอัตราก�าลังต่อกรอบ
อัตราก�าลังแยกตามกรอบ
โครงสร้าง
100.00
50.00
0.00
100.00
55.56
60.00
75.00
62.50
61.76
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ส่วนที่

ผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ

ผลการด�าเนินงาน

สสปท. ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการสร้างมาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เป็นสากล พร้อมสร้างสรรค์
องค์ความรู้ผลงานวิจัย เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้การบริการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย ทั้ง 6 บริการ ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนา (Research &
Development) งานพัฒนามาตรฐาน (OSHE Standards) งานให้ค�าปรึกษา
และงานตรวจประเมิน (OSHE Consultants Audits) งานสัมมนาวิชาการ
และนิทรรศการ (National Safety Seminars) งานส่งเสริม (Zero Accidents)
และงานฝึกอบรม (OSHE Training)
ในปี 2560 ผลงานการสร้างมาตรฐานและผลงานวิจยั ด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย ได้แก่ ร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานบนทีส่ งู
รวมทั้งร่างคู่มือความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า และ
งานวิจยั เรือ่ งมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากการประสบอันตรายจากการ
ท�างาน
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บริการที่ 1 งานวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

งานวิจัยด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากการประสบอันตรายจากการท�างาน

จากข้อมูลสถิติการประสบอันตรายจากการท�างานในสถานประกอบกิจการ
ในปี 2558 ตามรายงานของส�านักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน พบว่า
จากจ�านวนผู้ประสบอันตรายทั้งหมด 95,674 ราย สาเหตุอันตราย 5 อันดับแรก
ได้แก่ วัตถุหรือสิ่งของ เครื่องจักร เครื่องมือ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการท�างาน
และยานพาหนะ ประเภทของสถานประกอบกิจการทีม่ อี บุ ตั เิ หตุสงู สุด คือ สถานประกอบ
กิจการผลิตภัณฑ์จากโลหะ การค้า และการก่อสร้าง ตามล�าดับ เมื่อจ�าแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการที่มีอุบัติเหตุท�าให้เสียชีวิต พบว่าสถานประกอบการ
ขนาดเล็กมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าขนาดกลางและขนาดใหญ่
ซึง่ การเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�างานในสถานประกอบการท�าให้เกิดความสูญเสียด้าน
เศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์เครื่องมือ อีกทั้งยังท�าให้
กระบวนการผลิตประสิทธิภาพลดลง ส่งผลถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์นอ้ ยลง อาจท�าให้
ก�าไรของสถานประกอบการลดลงหากไม่ท�าการปรับปรุงด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยให้เหมาะสม
แม้ว่าจ�านวนการประสบอันตรายจากการท�างานในภาพรวมจะมีแนวโน้ม
ลดลง แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการท�างานสถานประกอบการยังมี
ค่าใช้จ่ายทั้งในด้านบุคลากร ต้องฝึกพนักงานคนใหม่มาแทนพนักงานที่ประสบ
อันตราย ค่าซ่อมเครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีเ่ สียหายจากอุบตั เิ หตุ การสูญเสียรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพลดลงจากกระบวนการผลิตที่ประสิทธิภาพลดลงจากอุบัติเหตุ
แสดงให้เห็นว่าการประสบอันตรายจากการท�างานท�าให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ
ได้แก่ สถานประกอบกิจการต้องประสบกับกระบวนการผลิตขัดข้อง ผลผลิตเสีย
หาย และส่งผลถึงการต้นทุนการผลิตด้านการซ่อมบ�ารุง หรือเสียเวลาสรรหาแรงงาน
มาทดแทนผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บจากการท�างาน แรงงานอาจต้องหยุดงาน สูญเสียอวัยวะ
หรือเสียชีวิต ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งตัวบุคคล ครอบครัว และสังคม อีกทั้งยังมีผล
กระทบต่อภาครัฐเรื่องค่าใช้จ่ายทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน หรือสูญเสียภาษี
เงินได้จากแรงงานที่ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จากสถานการณ์การสูญเสียดังกล่าว
สสปท.ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ท�าการศึกษา
วิจัยเรื่องต้นทุนและความคุ้มค่าการลงทุนด้านความปลอดภัย หรือเศรษฐศาสตร์
ความปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส�านักงานกองทุนเงินทดแทน
ส�านักงานประกันสังคม เพื่อประมาณคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์เมื่อมีการลดอัตรา
การประสบอันตรายจากการท�างาน
การประมาณการมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย
จากการประกอบอาชีพพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ (1) จ�านวนกรณีที่เกิดอาการ
บาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ และ (2) ผลกระทบและต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
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1 ต้นทุนที่เกิดขึนจาก ลิตภาพที่ลดลง roductivity Cost หมายถึง
มูลค่าของผลผลิต (Output) หรือ การผลิต ( roduction) ที่ลดลง
2 ต้นทุนการรักษาพยาบาล Healthcare Cost หมายถึง มูลค่า
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ ของบริการสุขภาพที่แรงงานได้รับในกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการประกอบ
พครอบคลุม “ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost)” ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
ผานการประเมินอุทยานแหงชาติสีเขียอาชี
ว
ยารักษาโรคและอาการบาดเจ็บ (Medical Cost) และ “ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
อุทยานแหNational
งชาติเขาคิชParks)
ฌกูฏ ( ndirect cost)” ได้แก่ ค่าจ้างผู้ดูแลผู้ป่วย (Caregiver Cost)
(Green
ผานการประเมิ
ทยานแห
งชาติ
ดานการจันดอุการสิ
่งแวดล
อมสีเขียว 3 ต้นทุนความสู เสียจากคุ ภาพชีวิตที่ลดลง uality of ife
(Green National Parks) osses หมายถึง มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคุณภาพชีวิตในลดลงอันเนื่องมา
นตรายและการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม จากการประสบอั
4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท�าประกันสุขภาพ Health nsurance Cost
ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายชดเชยและค่าใช้จ่ายในการท�าประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง

หากสามาร ลดอุบัติเหตุ
รอยละ ตอป
ประเทศ ทยจะลดคาใ จาย
ประมา
ลานบาท ป

รูปที่ 1 มูลค่าความสู เสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการประกอบอาชีพใน
ประเทศ ทย
ข้อมูล มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก
การประกอบอาชีพ ในประเทศไทย (รูปที่ 1) เพื่อน�าเสนอต่อสื่อสาธารณะ
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ประเด็นดังนี้
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจจากการไม่รักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ภาระทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสังคม คือ ลูกจ้าง นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ
ความส�าคัญของนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม
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หน่วยงานภาครัฐทีม่ พี นั ธกิจในการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างานในเชิง
นโยบายจะสามารถวางแผนโครงการความปลอดภัยได้อย่างตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบกิจการทีต่ อ้ งการลดมูลค่าความสูญเสียจากการท�างาน และเพิม่
ความตระหนักถึงมูลค่าความสูญเสียเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อผู้บริหารสถานประกอบ
กิจการ ซึง่ น�ามาสูก่ ารพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กระบวนการท�างานให้มคี วามปลอดภัย
มากขึ้น ตารางการประมาณการมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ที่ลดลง
เมื่อสามารถลดการประสบอันตรายจากการท�างานได้ 5

จากผลการศึกษาในเบื้องต้น พบว่า ในระยะเวลา 5 ปี ถ้าอัตราการประสบ
อันตรายจากการท�างานลดลง 5 จะท�าให้สามารถลดมูลค่าความสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตร์ในภาพรวมระดับประเทศเฉลี่ย 8,680 ล้านบาท/ปี และระดับบุคคล
เฉลี่ย 0.64 ล้านบาท/ราย ซึ่ง สสปท. จะด�าเนินการศึกษาวิจัยในเชิงลึกกับกลุ่ม
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยนี้จะ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารสถานประกอบกิจการให้ด�าเนินมาตรการ
ป้ อ งกั น การประสบอั น ตรายในแรงงาน และสามารถลดความสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง
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บริการที่ 2 งานพัฒนามาตรฐาน

OSHE Standards
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ATI NAL A T AND H ALTH TANDA D
หนึง่ ในอ�านาจหน้าทีห่ ลัก สสปท. คือ พัฒนาและสนับสนุนการจัดท�ามาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
มาตรฐานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน หมายถึง มาตรฐานที่จัดท�าขึ้นเพื่อส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรฐานแนะน�าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน หมายถึง มาตรฐานที่จัดท�าขึ้นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่นอกเหนือ
จากที่กฎหมายบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย
และโรคจากการท�างาน โดยอยู่ในรูปแบบของคู่มือ แนวปฏิบัติ หรือข้อก�าหนด
ในปี 2560 สสปท. ได้จัดท�าร่างมาตรฐาน จ�านวน 3 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง
1. ร่ า งมาตรฐานระบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ร่ า งมาตรฐานระบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการ
น�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ซึง่ ก�าหนดให้สถานประกอบ
กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และมีการด�าเนินการ
ในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสามารถน�าไปต่อยอดสูร่ ะบบมาตรฐาน
สากลได้ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ ความรับผิดชอบที่มีต่อสถานประกอบกิจการ
ซึ่งจะท�าให้เกิดความมั่นใจในการประกอบกิจการ
ขอบข่ า ยของมาตรฐานครอบคลุ ม ระบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่สถานประกอบกิจการต้องน�าไป
ปฏิบตั ิ ซึง่ ประกอบด้วย นโยบาย โครงสร้างการบริหาร แผนงานและการน�าไปปฏิบตั ิ
การประเมินผลและทบทวนการจัดการ และการด�าเนินการปรับปรุง เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แนวคิดของมาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

2. ร่างมาตรฐานการจัดการความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการด�าเนินการจัดการความเสี่ยง
และการประเมินความเสีย่ งในสถานทีท่ า� งานโดยครอบคลุมถึงอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้
โดยต้องมีการชีบ้ ง่ อันตราย การประเมินความเสีย่ ง การจัดท�าแผนจัดการความเสีย่ ง
และการทบทวนแผนความเสี่ยง การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
มีหลายวิธี เช่น o Safety Analysis, hat f Analysis, Hazard and Opera ility
Studies (HAZO ) เป็นต้น ซึ่งสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงสามารถเลือก
ใช้วิธีการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับลักษณะของสถาน
ประกอบกิจการ เนือ่ งจากความเสีย่ งในสถานทีท่ า� งานแต่ละแห่งจะมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งอาจมีรายละเอียดในการจัดการความ
เสี่ยงที่มีความแตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานที่ท�างานมีความปลอดภัย
และผูป้ ฏิบตั งิ านมีสขุ ภาพอนามัยดีและเพือ่ ให้มขี อ้ ก�าหนดขัน้ ต�า่ และวิธกี ารจัดการ
ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานทีท่ า� งาน ซึง่ มาตรฐานฉบับ
นี้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
3. ร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง
การท�างานบนที่สูง คือการท�างานในที่ต่างระดับที่มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่
2 เมตรขึน้ ไป สถานทีท่ า� งานทีล่ กู จ้างปฏิบตั งิ านอาจได้รบั อันตรายจากการพลัดตก
เช่น การท�างานบนเสาตอม่อ เสาไฟฟ้า ปล่อง หรือคาน การท�างานบนหลังคา
การปีนบันได เป็นต้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท�างานบนที่สูงที่พบได้มากที่สุด
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หรืออยูใ่ นระดับต้นๆ คือการพลัดตกจากทีส่ งู และอันตรายร้ายแรงทีส่ ดุ จากการท�างาน
บนที่สูง คือถึงแก่ชีวิต รองลงมาคือเกิดความพิการ หรือการบาดเจ็บ สาเหตุของ
การตกจากทีส่ งู นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยแล้ว คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การเกิดหน้ามืด เป็นลม จากการถูกพยุง
ตัวอยู่บนที่สูงเป็นเวลานาน และความล้า ซึ่งข้อมูลสถิติการประสบอันตรายของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านบนทีส่ งู ตัง้ แต่ปี 2552 – 2559 จะเห็นได้วา่ จ�านวนการประสบอันตราย
ของผูป้ ฏิบตั งิ านบนทีส่ งู มีจา� นวนลดลง แต่ความรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ กลับมีจา� นวน
เพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีจ้ งึ ได้จดั ท�ามาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานบนทีส่ งู เพือ่ เป็น
ข้อเสนอแนะในการท�างาน เพือ่ ลดการประสบอันตรายให้กบั ผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านบนทีส่ งู
ส�าหรับสถานประกอบกิจการทั่วไปและในกิจการก่อสร้าง โดยการขจัดความเสี่ยง
ลดความเสี่ยง และก�าหนดมาตรการควบคุมป้องกันอันตรายจากการท�างานบน
ที่สูง
ทั้งนี้ ร่างมาตรฐานทั้ง 3 เรื่อง จะถูกจัดท�าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง ลูกจ้าง และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และปรั บ ปรุ ง ยกร่ า งมาตรฐานให้ เ ป็ น มาตรฐานฉบั บ สมบู ร ณ์
ภายในปี 2561

รูปที่ 2 ขั้นตอนการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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นอกจากจัดท�าร่างมาตรฐานข้างต้น 3 ฉบับ สสปท. ยังได้ด�าเนินการทางด้าน
บริการวิชาการ เพื่อยกระดับความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ
ความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถ
จากสถานการณ์ปจั จุบนั การเกิดอุบตั เิ หตุในการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าเกิด
ขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบ
กิจการ ลูกจ้าง ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
การก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดจากการท�างาน
สสปท.ได้จดั ท�าโครงการส่งเสริมความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟเพือ่
จัดท�าคู่มือความปลอดภัยและฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการท�างานก่อสร้างระบบรางรถไฟ ให้กบั เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�างาน
และสร้างวิทยากรด้านความปลอดภัยในการท�างานประจ�าสถานประกอบกิจการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้วิทยากรสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงาน
และส่งเสริมให้ลดการประสบอันตรายจากการท�างานต่อไป
กิจกรรมในโครงการ ได้แก่ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า” และจัดพิธีลงนามความ
ร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์กบั สสปท. และจัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย
และการระดมสมอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 46 คน เพื่อวางกรอบส�ารวจและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าและยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า โดยจัดท�าเป็นคู่มือการปฏิบัติการ

รูปที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยก
ระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย การก อ สร า งระบบ
รางรถไฟฟา” ภายใตโครงการสงเสริมความปลอดภัย
การกอสรางระบบรางรถไฟ

รูปที่ 1 จัดพิธีลงนามความรวมมือดาน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมระหว า ง
วิ ศ วกรรมสถานแห ง ประเทศไทยฯ กั บ
สสปท.

รูปที่ 3 รางคูมือความปลอดภัยในการทํางานกอสรางระบบ
รางรถไฟ
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นอกจากนี้ สสปท. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรด้านความปลอดภัย
ก่อสร้างระบบรางรถไฟ
ในงานก่อสร้างระบบรางส�าหรับวิทยากร จัดกิจกรรมในรูปแบบของการ
บรรยาย การอภิปราย โดยความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ�านวน 100 คน
ทั้งนี้ กิจกรรมข้างต้นเป็นเพียงการเริ่มต้นในการส่งเสริมความปลอดภัย
ในการท�างานก่อสร้างรางรถไฟ ซึง่ สสปท.วางแผนด�าเนินการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
คู่มือความปลอดภัยในปี 2561 โดยเนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายความปลอดภัย
ในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการน�าไปปฏิบัติ
และแนวทางการแก้ปญ
ั หาและจะได้จดั การอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ก่อสร้างรางรถไฟอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สวัสดิภาพในการท�างานของแรงงาน และพัฒนา
ความปลอดภัยในการก่อสร้างรางรถไฟ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไป

รูปที่ 4 ฝกอบรม เรื่อง “คูมือใหมความปลอดภัยในงานกอสรางระบบรางสําหรับวิทยากร”
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บริการที่ 3 งานให้ค�าปรึกษาและงานตรวจประเมิน

OSHE Consultants and Audits
งานให้ค�าแนะน�าและปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ที่ปรึกษาจัดท�าระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ส�าหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (
)

โครงการส่งเสริมการจัดท�าระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน ส� า หรั บ สถานประกอบกิ จ การขนาดกลาง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
และขนาดเล็ก เป็นโครงการที่ สสปท. จัดท�าขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความช่วยเหลืผอ านการประเมินอุทยานแหงชาติสีเขียว
สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถจัดท�าระบบ (Green National Parks)
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ได้อย่าง
การสิเขาคิ
่งแวดล
อุดทานการจั
ยานแหดงชาติ
ชฌกูอมฏ
ถูกต้องครบถ้วน อันจะเป็นการลดอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่วยจากการท�างาน รวมทัง้
ผานการประเมินอุทยานแหงชาติสีเขียว
เป็นการยกระดับศักยภาพในการด�าเนินกิจการของสถานประกอบกิจการตาม
นโยบายของรัฐบาลซึ่งทาง สสปท. ได้มีการจัดท�าข้อก�าหนดและคู่มือระบบ (Green National Parks)
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้น และได้มีการทดลองน�าระบบ
ใช้ในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก จ�านวน 10 แห่งในปี 2559
เพื่ อ ประเมิ น ระบบและผลที่ ไ ด้ รั บ จากการน� า ระบบดั ง กล่ า วไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
และจากการประเมินผลพบว่าสถานประกอบกิจการทั้ง 10 แห่ง เห็นว่าข้อก�าหนด
และคู่มือที่จัดท�าขึ้นมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์และสามารถน�าไปปฏิบัติได้
ส่วนความส�าเร็จของการจัดท�าระบบขึน้ กับความพร้อมของบุคลากรและระยะเวลา
ของการจัดท�า

ดมการจัดทําขอกําหนด
และคมือระบบมาตร าน
ความปลอดภัย
อา วอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน
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ในปี 2560 จึงได้จัดท�าโครงการและขยายผลไปยังสถานประกอบกิจการที่
หลากหลายกลุ่มมากขึ้นโดยคัดเลือกจากประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุสงู ตามสถิตกิ ารประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน อันประกอบด้วย
กิจการก่อสร้าง กิจการผลิตเครือ่ งดืม่ และอาหาร กิจการค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและยาน
พาหนะ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก กิจการหล่อหลอม กลึงโลหะและกิจการ
ที่มีการใช้สารเคมีอันตราย รวมไปถึงกิจการอื่นๆ ที่มีความสนใจและพร้อมที่จะ
พัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ภายใน
สถานประกอบกิจการ รวมทั้งหมด 51 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการลงนามความร่วม
มือในการด�าเนินโครงการระหว่าง สสปท. และสถานประกอบกิจการ เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ และ
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษางานด้านความปลอดภัยได้เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการทัง้ นีก้ ารด�าเนินโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือและได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ขัน้ ตอนการด�าเนินโครงการ มีการฝึกอบรมข้อก�าหนดระบบมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ส� า หรั บ สถานประกอบกิ จ การขนาดกลางและขนาดเล็ ก (SMEs)
และมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปยังสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ค�าปรึกษาในการจัดท�า
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่ สสปท.
ได้จัดท�าขึ้น และมีการประเมินผลการจัดท�าระบบมาตรฐานฯ แบ่งเป็น 4 ระดับ
ทั้งนี้มีสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 46 แห่ง มีจ�านวนลูกจ้าง
ทั้งหมด 4,930 คน ได้แก่ ระดับ latinum จ�านวน 22 แห่งระดับ Gold
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จ�านวน 5 แห่ง ระดับ Silver จ�านวน 3 แห่ง และระดับ asic จ�านวน 16 แห่ง
ซึ่งทาง สสปท. ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่าน
การประเมินและสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2560
SMEs ที่ผ่านการประเมินทั้ง 46 แห่ง ซึ่งถือเป็นองค์กรต้นแบบส�าหรับการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย พร้อมทีจ่ ะเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้แก่สถานประกอบ
กิจการ SMEs ที่สนใจน�าระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ไปใช้เพื่อยกระดับและพัฒนาตนเองสู่ SMEs 4.0
ต่อไป
องค์กรเครือข่ายเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�างาน เป็นองค์กรทีม่ คี วาม
เข้มแข็งและเป็นองค์กรในการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยในการท�างาน รวมทัง้ เป็น
เครือข่ายในการแจ้งข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ซึ่งมีชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานในต่างจังหวัด
และประจ� า แต่ ล ะภาค การจั ด ประชุ ม สั ม มนาองค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยร่ ว มใจ
ความปลอดภัยเข้มแข็ง จึงเป็นหนึง่ ในการเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรเครือข่าย เพื่อน�าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายในระดับภาค
และระดับจังหวัด
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การสั ม มนาเครื อ ข่ า ยจั ด ขึ้ น ครั้ ง แรกที่ รร.เซ็ น ทรา บาย เซ็ น ทารา
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 น�าโดย ผอ.สสปท. นายชัยธนา ไชยมงคล เพื่อน�า
เสนอแผนยุทธศาสตร์ดา้ นความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และร่วมระดมความคิด
กับเครือข่ายที่มาจากทุกภาคส่วนให้การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย พร้อมทั้ง
ระดมสมองในการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31
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เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2560 สสปท. ได้ จั ด ประชุ ม สั ม มนาองค์ ก ร
ภาคีเครือข่ายร่วมใจความปลอดภัยเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโนโวเทลอิมแพค
เมืองทองธานี การประชุมดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ ชีแ้ จงถึงนโยบายการสร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่ายความปลอดภัยในการท�างาน เพื่อให้เครือข่ายร่วมระดมความเห็น
เพื่ อ วิ พ ากษ์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ผ ่ า นมา และแนวทางการจั ด งานความปลอดภั ย
และอาชีวอนามัยส่ ว นภู มิ ภ าค และงานความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ในปี 2560 ในการประชุ ม ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย
นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อ�านวยการ สสปท. นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รักษาการ
ในต�าแหน่งผู้ช่วย ผอ.สสปท. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย ผอ.ศูนย์ความปลอดภัย
ในการท�างาน เขต 2 และตัวแทนจากองค์กรเครือข่ายภาคราชการ ภาครัฐวิสาหกิจ
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน และเจ้าหน้าที่ สสปท.
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บริการที่ 4 งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ
(National Safety Seminars)

งานการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุก

การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31
กระทรวงแรงงาน ได้จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
ครั้งที่ 31 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นายจ้าง
ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ภายใต้ธีมงาน
“Safety Thailand Safety Together ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย”
โดยกิ จ กรรมภายในงานประกอบด้ ว ยการสั ม มนาวิ ช าการ การแสดงนิ ท รรศการ
และการสาธิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและสาระบันเทิงอื่นๆ มีผู้เข้า
ร่วมงานตลอด 3 วัน รวม 52,608 คน
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การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ถือเป็นส่วน
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ หนึ่งภายใต้การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการโครงการความปลอดภัย
อุทยานแหนงอุชาติ
เขาคิชงฌกู
ผานการประเมิ
ทยานแห
ชาติฏสีเขียและอาชี
ว วอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ของ 10 กระทรวงหลัก
ผานการประเมิ
นอุทยานแหParks)
งชาติสีเขียอัวนได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
(Green National
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
(Green
Parks)
ดานการจัNational
ดการสิ่งแวดล
อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเทีย่ วและกี า กระทรวงศึกษาธิการ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการตระหนักรู้ด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เกิดขึ้นในสังคม

ม เขารวมงาน
คน

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็ น ประธานในพิ ธี และปาฐกถาหั ว ข้ อ “ร่ ว มแรงร่ ว มใจ
ประเทศไทยปลอดภัย” ภายในงานมีกจิ กรรมต่างๆ ได้แก่ พิธมี อบรางวัลให้แก่สถาน
ประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2560 (Zero Accident Campaign
2017) จ�านวน 258 รางวัล พิธมี อบโล่เกียรติคณ
ุ สถานประกอบกิจการ SMEs ทีผ่ า่ น
เกณฑ์ตามโครงการน�าร่องระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในSMEs จ�านวน 9 แห่ง
การสัมมนาทางวิชาการ 12 หัวข้อ เช่น ความปลอดภัยในการก่อสร้าง การป้องกัน
อัคคีภัย ความปลอดภัยในการท�างานสารเคมี ฯลฯ ด�าเนินรายการโดยคุณก�าภู
ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม (จากรายการเดินหน้าประเทศไทย) การแสดง
นิทรรศการ ผลงานของสถาบันการศึกษา 20 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
กิจกรรม Safety Talk “กันภัยดีกว่ากูภ้ ยั เสียงจากใจคนกูช้ พี ” โดย ฝันเด่น จรรยา
ธนากร “สร้างส�านึกความปลอดภัย จากใจนักแข่ง” โดย ฟิลม์ รัฐภาคย์ วิไลโรจน์
และโฟล์ท รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ “พลิกชีวิต พิชิตความปลอดภัย ใครๆ ก็ท�าได้”
บุม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี “หัวใจที่มุ่งมั่นกับการสร้างฝันการท�างาน” คุณเกสรา อินแก้ว
สตรี พิ ก ารจากศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพคนงานจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี การประกวด
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rand Am assador “Safety Smart&Smile Contest 2017” ประเภทนักศึกษา
oung Safety Smart 2017 มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด จ�านวน 10 คน ผู้ชนะเลิศ
ได้แก่ นายชนินทร์ ทนคง จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนางสาวปภาวศรี สมณะ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภท จป. Safety Smart 2017 มีผเู้ ข้าร่วมประกวด
ทั้งหมด จ�านวน คนผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายภัทรพล แสงนาค จากบริษัท เอ็นเอ็มบี
มินแี บ (ประเทศไทย) จ�ากัด และนางสาวชัชฎา มะพล จากบริษทั 3M (ประเทศไทย)
จ�ากัด การแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก “เอิ้นขวัญ วรัญญา” กิจกรรมเซฟตี้แรลลี่
การร่วมเล่นเกม และให้ผู้ร่วมเล่นเกมได้เดินชมทั่วบริเวณงานเพื่อมารับแลก
ของรางวัล
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งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานส่วนภูมิภาค
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานส่วนภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�า
ทุกปี โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ รณรงค์สง่ เสริมและกระตุน้ จิตส�านึกด้านความปลอดภัย
ในการท�างาน อีกทัง้ เป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงาน
ปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ดี ” ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม
อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ด้านวิชาการและประสบการณ์ดา้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท� า งาน อั น จะน� า ไปสู ่ ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มการท� า งานให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยในการท�างานในสถานประกอบกิจการ และถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี ด ้ า นความปลอดภั ย ที่ ทั น สมั ย ประกอบด้ ว ย งานความปลอดภั ย
และอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จ.ระยอง ภาคกลางและภาคตะวันตก จ.อยุธยา
ภาคเหนื อ จ.เชี ย งใหม่ และภาคใต้ จ.สงขลา และงานความปลอดภั ย
และอาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 จ.ชลบุรี

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จ.ระยอง

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สสปท.จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง กิจกรรมประกอบด้วยการมอบรางวัล
แก่ ส ถานประกอบกิ จ การต้ น แบบดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย ระดั บ จั ง หวั ด
การประกาศเกียรติคุณกิจกรรม Zero accident ระดับต้น การสัมมนาวิชาการ
นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยที่น่าสนใจอีกมากมาย
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งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคกลางและภาคตะวันตก
จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สสปท.จัดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ภาคกลาง ณ โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในงานจัดให้มกี จิ กรรม
การมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับ
จังหวัด การประกาศเกียรติคุณกิจกรรม Zero accident ระดับต้น การสัมมนา
วิชาการ นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากอาคารสูง และกิจกรรมอื่นๆ น่าสนใจอีกมากมาย
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งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ในวั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 สสปท.จั ด งานความปลอดภั ย
และอาชีวอนามัยภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารและลูกจ้างในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
17 จังหวัด และผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน
ภาคเหนื อ ตอนบน และผู ้ แ ทนชมรมเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการท� า งาน
ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
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งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สสปท.ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�างานภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 จ.ชลบุรี
จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน
2560 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย และพนักงาน โดยได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กองทัพเรือ ชมรมความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร และบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้เป็นแกนน�ารวบรวม
หน่วยงานต่างๆ จัดงานนี้ขึ้นมา
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ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาหัวข้อต่างๆ อาทิ “Road Traffic Safety
Management System สร้างความปลอดภัยการขนส่งทางถนน” ปาฐกถาพิเศษ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อดีตผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ�ากระทรวงสาธารณสุข รวมถึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ลดอุบัติภัย
ขับขี่ปลอดภัย ในนิคมฯ อมตะนคร การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเพื่อร่วม
หามาตรการองค์กร และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน มีการประกวด
ที ม ฉุ ก เฉิ น ในสถานประกอบการ อาทิ สถานการณ์ จ� า ลองการเกิ ด เพลิ ง ไหม้
นอกจากนั้นยังมีการป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนิคม การซ้อมแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุสารเคมีรั่วไหลและอัคคีภัยฯ (ลานกิจกรรม) และการมอบ
ประกาศนียบัตรสถานประกอบการ ทีไ่ ด้รบั รางวัลการประกวดทีมฉุกเฉิน กิจกรรม
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานจากโรงงาน
ภายในนิคมกว่า 800 บริษัท
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บริการที่ 5 งานส่งเสริม Zero Accidents

งานปลูกจิตส�านึกและส่งเสริมวัฒนธรรม เชิงปองกัน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เปนศูนย์ (
A ID NT A AI N)

การรณรงค์ ล ดสถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท� า งานให้ เ ป็ น ศู น ย์ เป็ น กิ จ กรรม
ทีส่ ง่ เสริมให้สถานประกอบกิจการมีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานโดยสมัครใจ และให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
ด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1. ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การดู แ ลความปลอดภั ย
และอาชีวอนามัยของลูกจ้าง
2. มีการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน มีการประเมินอันตราย และจัดท�าแผนการด�าเนินการควบคุม
ความเสี่ยง
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ รับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นการลดสถิติการประสบอันตราย ในสถาน
ประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ผา่ นการวางแผนและบริหารการจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนือ่ ง ยังผลให้เกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดีซึ่งมีสถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาดทั่วประเทศ ที่สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 466 แห่ง
ภายในโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ การรณรงค์ลดสถิติ
การประสบอันตรายจากการท�างานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)
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มีการจัดกิจกรรมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการ
ที่สามารถด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ หลักเกณฑ์ การรับสมัคร วิธกี ารสมัครผ่านสือ่ ต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย “Zero
Accident Campaign” สู่ ision Zero
ผลของการด�าเนินการจัดกิจกรรม ในปี 2560 มีสถานประกอบกิจการ
ทุกประเภททุกขนาดทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการจ�านวน 466 แห่งได้รับ
การรับรองจ�านวน 417 แห่ง
1. โล่และประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินัม จ�านวน 9 แห่ง
2. โล่และประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง
จ�านวน 40 แห่ง
3. โล่และประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน
จ�านวน 90 แห่ง
4. โล่และประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง จ�านวน 120 แห่ง
5. ประกาศเกียรติคุณ ระดับต้น
จ�านวน 158 แห่ง
เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2560 ประชุมชีแ้ จงกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิตอิ บุ ตั เิ หตุ
จากการท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 (Zero Accident Campaign
2017) มีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง 350 คน ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เพื่อให้ผู้ที่จะ
สมัครเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการสมัคร ซึ่งกิจกรรมมุ่ง
รณรงค์สง่ เสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุง่ มัน่ ในการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากการท�างาน บนพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า่ อุบตั เิ หตุทมี่ สี าเหตุเกีย่ วเนือ่ งกับการท�างาน
สามารถป้องกันได้
ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีเปิดงานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 31 เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2560 โดยพลเอก ศิรชิ ยั
ดิษฐกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน, หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวง
แรงงาน, นายอาทิตย์ อิสโม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มอบรางวัล
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การจัดท�า

H
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เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 สสปท.ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดท�า
นิตยสาร OSHE Magazine (นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน) ระหว่าง หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน (องค์ ก ารมหาชน), สาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท�างานในพิธลี งนามได้รบั เกียรติจาก นายอนุรกั ษ์ ทศรัตน์
รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องรับรอง
ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นิตยสารฉบับนีจ้ ดั ท�าขึน้ เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเสริมสร้างและพัฒนาองค์
ความรู ้ ด ้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิชาการการประชาสัมพันธ์
ข่ า วสารต่ า งๆ รวมทั้ ง สาระความรู ้ ต ่ า งๆ ผ่ า นทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญซึ่งจะสนับสนุนให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ติดอาวุธ
ทางปัญญาให้แก่กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ ผูบ้ ริหารระดับสูง เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการท�างาน ตลอดจนพนักงานและบุคคลทั่วไป นิตยสาร OSHE Magazine
เป็ น นิ ต ยสารรายสามเดื อ นแจกฟรี ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก และจั ด เป็ น E-Magazine
ซึ่งดาวน์โหลดฟรีได้จากทางเว็บของ สสปท.
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การรณรงค์ สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา ( A T

N TH

AD)

เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 สสปท. จัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหัวใจปลอดภัย
กลับบ้านเรา” ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยจัดกิจกรรมในสถานประกอบ
กิจการขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ บริษทั ไดกิน้ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษทั
เอ็กเซ็ดดี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท ยามา ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จ�ากัด และในสถานที่สาธารณะ
ณ นิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร เพื่ อ เป็ น การกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ใช้ แรงงานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร และประชาชนโดยทั่วไป ตระหนักถึงความส�าคัญในการ
ขับขี่รถอย่างปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
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การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย
การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย มีผลงานเข้าประกวด 54 ผลงาน
และมีผลงานชนะการประกวด จ�านวน ๕ ผลงาน ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นางสาวปิยะนุช ไสยกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวปิยะนุช ไสยกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวคัทลียา ตรีรยาภิวัฒน์
รางวัลชมเชย
ได้แก่ นายปราชญ์นินทร์ คงโพธิ์รอด
ได้แก่ นางสาววิไลรัตน์ ค�านุช
รางวัลชนะเลิศ : นางสาวปยะนุช สยกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : นางสาวปยะนุช สยกิจ
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : นางสาวคัทลียา ตรีรยาภิวัฒน

รางวัลชมเชย 2 รางวัล : นายปราช นินทร คง พธิรอด

นางสาววิ ลรัตน ค�านุช
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การประกวดนวัตกรรม (OSH nnovation) มีผลงานเข้าประกวด 17 ผลงาน
ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับดี จ�านวน ๕ ผลงาน
ผลงานที่ 1 ชื่อ “การถอด-ประกอบประตู ไม่ใช่เรื่องยาก” จากบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด โรงงานบ้านโพธิ์
ผลงานที่ 2 ชื่อ “โฟร์คลิฟท์ Karakuri” จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จ�ากัด โรงงานบ้านโพธิ์
ผลงานที่ 3 ชือ่ “ให้เพือ่ นช่วยยก” จากบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จ�ากัด โรงงานบ้านโพธิ์
ผลงานที่ 4 ชื่อ “อุปกรณ์ลดความเสี่ยงจากการถูกหนีบทับ” จากบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด โรงงานบ้านโพธิ์
ผลงานที่ 5 “การก�าจัดไฟฟ้าสถิตเครือ่ งพิมพ์ส”ี จากบริษทั เทคนิคกราเวียร์
จ�ากัด
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บริการที่ 6 งานฝกอบรม OSHE Training

งานจัดท�าหลักสูตรและฝกอบรม

สสปท. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน
เพื่อผลิต และพัฒนาผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และนักศึกษา
ให้เป็นบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ รอรับฟังปัญหา และความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ
สสปท. ได้ น� า มาตรฐานสู ่ ก ารปฏิ บั ติ และน� า การปฏิ บั ติ สู ่ ก ารเรี ย นรู ้
ซึง่ ได้พฒ
ั นาหลักสูตร “ท�างานปลอดภัยไร้อาการ Office Syndrome” ร่วมกับภาค
เอกชน เพื่อวางแผน ก�าหนดประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา วิเคราะห์
ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง ปรั บ ปรุ ง จากนั้ น น� า ผลที่ ไ ด้ ม าประกอบการจั ด ท� า หลั ก สู ต ร
การป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานส�านักงาน โดยได้จัดอบรมทั้งหมด
จ�านวน 10 รุ่น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพัฒนาองค์หลักสูตร การป้องกันอันตราย
และอุบัติภัย “แอมโมเนีย (Ammonia)” โดยมีการฝึกอบรมจ�านวน 3 รุ่น รวมทั้ง
หลักสูตรและฝึกอบรมความปลอดภัยระบบรางรถไฟ จ�านวน 2 รุ่น
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ท�างานปลอดภัยไร้อาการ

I

ND

การประสบอันตรายจากการท�างานที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนท�างานที่ต้องได้รับ
การรักษาจากแพทย์ อันดับหนึง่ คือ การปวดหลัง รองลงมามีอาการปวดบริเวณคอ
ไหล่ และปวดศีรษะตามล�าดับ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากท่าทางการท�างานไม่ถูกต้อง
การท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ปัญหา
ความเครียดและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อาการของโรคจะยิ่งทวีความรุนแรง ในผู้ป่วย
ที่มีอาการของโรคอยู่แล้วเช่นหมอนรองกระดูกเคลื่อน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเชื่อว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะออฟฟิศซินโดรม สสปท. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวง
แรงงาน ที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ วิจัย พัฒนา และด�าเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน และส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะ
ความช�านาญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เล็งเห็นความส�าคัญนี้ จึงจัดท�าข้อเสนอโครงการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม
(Office Syndrome) ในพนักงานส�านักงานขึน้ โดยจัดท�าหลักสูตรและการฝึกอบรม
เพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจหลักการส�าคัญ ในการปรับปรุงสภาพงาน และท่าทาง
การท�างานของตนให้ถูกต้อง

ผลการด�าเนินงานโครงการ

1. การส�ารวจ วิเคราะห และประเมินท่าทางการท�างานของ ปู้ บิ ตั งิ าน
กับเคร่องคอมพิวเตอรของ ู้ป ิบัติงานในส�านักงาน
ได้ด�าเนินการประเมินท่าทางการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ปฏิบัติงานในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวน 20 คน และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) โดยเข้าประเมินสถานีงานจริง
ในการประเมิน ประกอบด้วย
(1) การประเมินพนักงาน
(2) การประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
(3) การประเมินสภาพแวดล้อมในส�านักงาน
(4) การประเมินสถานีงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(5) การประเมินท่าทางในการปฏิบัติงาน
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นอกจากนี้ ยังได้ใช้แบบประเมิน R A ส�าหรับประเมินท่านั่งปฏิบัติงาน
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ในการชี้บ่งระดับความเสี่ยงหรือระดับอันตราย
ของการท� า งานของพนั ก งานได้ เ ป็ น อย่ า งดี ใ นการประเมิ น อาการปวดเมื่ อ ย
ของพนักงานนั้น มีผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบ�าบัดเข้าไปประเมินให้กับพนักงาน
พร้อมให้ค�าแนะน�าในการเปลี่ยนอิริยาบถ และการบริหารร่างกายในเบื้องต้น
2. การจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรม การปองกันป หาออ ศ ิน ดรม
ในพนักงานส�านักงาน
หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาโดย รศ. ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช ประกอบด้วย
หัวข้อ ดังต่อไปนี้
ระบบงานคอมพิวเตอร์ในส�านักงาน
ผลกระทบของปัญหาออฟฟิศซินโดรมต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ผลกระทบของปัญหาออฟฟิศซินโดรมต่อสุขภาพตา
ท่าทางในการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส�านักงาน
ท่าบริหารร่างกายส�าหรับพนักงานส�านักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
แนวทางการปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ในส�านักงาน
การปรับปรุงสถานีงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการยศาสตร์ กรณีศึกษา
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3. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปองกันป หาออ ศ ิน ดรมใน
พนักงานส�านักงาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เมือ่ จัดท�าหลักสูตรแล้วเสร็จ สสปท.ได้ดา� เนินการจัดฝึกอบรมในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดย รศ. ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการยศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรส�าหรับน�าองค์ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่การ
ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน�าไปสู่การ
ปรั บ ปรุ ง สภาพการท� า งานให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ในการท� า งานในหน่ ว ยงาน
โดยกลุม่ เป้าหมายเป็นเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�างาน หรือเจ้าหน้าทีอ่ บรม
ซึง่ มีผทู้ สี่ นใจเข้าอบรมเป็นจ�านวนมาก ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จ�านวน
ทั้งหมด 506 คน โดยจัดอบรมทั้งหมด 10 รุ่น รุ่นละ 2 วัน (12 ชั่วโมง)

อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
อุทยานแหนงอุชาติ
เขาคิชงฌกู
ผานการประเมิ
ทาอบรม
ยานแห
ชาติฏสีเขียว
ม
เ

ข
ผานการประเมิ
นอุทยานแหParks)
งชาติสีเขียว
(Green National
จํานวนดการสิ่งแวดล
คน
(Green
Parks)
ดานการจัNational
อม
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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การจั ด ท� า หลั ก สู ต รและการฝ ก อบรม การปองกั น อั น ตรายและอุ บั ติ ภั ย
แอมโมเนีย (A
NIA)
แอมโมเนีย เป็นสารเคมีพนื้ ฐานทีม่ ปี ระโยชน์อย่างมากและมีการใช้กนั อย่าง
แพร่หลายทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันการใช้งาน
การจัดเก็บ และการขนส่งแอมโมเนีย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และสภาพแวดล้อมได้ หากขาดความระมัดระวัง
การรัว่ ไหลของแอมโมเนียในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ทีร่ ะบบท�าความ
เย็นในห้องเย็นและโรงงานผลิตน�า้ แข็ง สาเหตุการรัว่ ไหลส่วนใหญ่มาจากการเลือก
ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อุปกรณ์ช�ารุด ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัย และขาดการบ�ารุงรักษาอย่างถูกวิธี
อั น ตรายจากสารแอมโมเนี ย สาเหตุ ห ลั ก มาจากการรั่ ว ไหลของแกส
ซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและต้องอพยพออกนอกพื้นที่เป็นจ�านวนมาก จะเห็น
ได้จากรายงานของส�านักกองทุนเงินทดแทน ส�านักประกันสังคม พบว่าในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2558 มีจ�านวนผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
จากการท�างาน ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสสารเคมี เฉลี่ย 1,106 ราย ต่อปี
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นสาเหตุหนึง่ ของการประสบอันตราย จากการ
ท�างานในสถานประกอบกิจการ ซึง่ เป็นบทบาทหน้าทีข่ อง สสปท.ทีต่ อ้ งด�าเนินการ
ป้องกันความเสีย่ งจากสารแอมโมเนียรัว่ ไหล โดยมุง่ เน้นให้สถานประกอบกิจการมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแกสแอมโมเนียให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดการเกิด
อุบัติภัย จึงน�ามาสู่การจัดท�า โครงการพัฒนาองค์ความรู้ การป้องกันอันตราย
และอุบัติภัย “แอมโมเนีย (Ammonia)” ขึ้น
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รุ ่ น ละ 60 คน รวม 180 คน จั ด อบรมให้ กั บ สถานประกอบกิ จ การ
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ หน่วยงานราชการ เครือข่าย และผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อุทยานแหนงอุชาติ
เขาคิชงฌกู
ผานการประเมิ
ทยานแห
ชาติฏสีเขียกรมควบคุ
ว
มมลพิษ บริษัท 3M (ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด
ผานการประเมิ
น
อุ
ท
ยานแห
ง
ชาติ
ส
ี
เ
ขี
ย
ว
(Green National Parks) (มหาชน) มาให้ความรูด้ า้ นกฎหมายการใช้สารเคมี การควบคุมการท�างานในสถาน
(Green
Parks)
ดานการจัNational
ดการสิ่งแวดล
อม ประกอบการ ที่ต้องใช้สารแอมโมเนีย รวมถึงวิธีการกู้ภัยหากเกิดสารแอมโมเนีย
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม รัว่ ไหล การอบรมดังกล่าวได้รบั การตอบรับจากเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�างาน
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารแอมโมเนีย เข้าร่วมอบรมเป็นจ�านวนมาก

ม เขารับการอบรม
จํานวน
คน
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ส่วนที่

ผลการด�ำเนินงานสนับสนุน

ผลงานการด�าเนินงานด้านสื่อสารองค์กร

งานสื่อสารองค์กร คือ งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประกาศ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านทางช่องทางต่างๆ
เช่น Email, ace ook, Twitter, ระบบสนทนาบนเว็บไซต์ ในปี 2560 สสปท.
ด�าเนินงานพัฒนาสื่อออนไลน์ ผ่านโซเชียลมีเดีย งานประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยได้ดา� เนินการจัดท�าช่องทางการประชาสัมพันธ์ไว้ดงั นี้
1. เว็บไซต์ (http //www.tosh.or.th)
2. จดหมายข่าวทางอีเมล
- หน่วยงานภายใต้กรมสวัสดิการฯ ทั้งหมด
- หน่วยงานองค์การมหาชน
- นักข่าว
- เจ้าหน้าที่ สสปท.
- บุคคลทั่วไปที่ขอรับจดหมายข่าว
3. ace ook page (ผู้ติดตาม 12,000 คน)
4. NE (ผู้ติดตาม 1,090 คน)
5. Twitter (ผู้ติดตาม 8 คน)
6. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าว สสปท.
นอกจากนี้ สสปท.ได้จัดท�าเว็บไซต์และพัฒนาให้มีรูปแบบที่สวยงามและ
ทันสมัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน กิจกรรม
ภารกิจ ข้อมูลวิชาการ สื่อเผยแพร่ต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ
ติดต่อสอบถาม ดาวน์โหลดข้อมูล หรือด�าเนินการต่างๆ ด้วยตนเองผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์ เช่น
- การสมัครกิจกรรมต่างๆ แบบออนไลน์
- การสมัครเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล
- การสนทนาโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์ (ระบบ Chat)
- การบริการให้ดาวน์โหลดเอกสาร บทความ โปสเตอร์ นิตยสาร และสือ่ อืน่ ๆ
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม และประกาศต่างๆ
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ผลการด�าเนินงานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป ิบัติงาน
งานด้านกฎหมายและระเบียบ คือ การน�านโยบาย กฎหมาย ที่เหมาะสม
ต่ อ สถานการณ์ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม าปรั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับการปฏิบัติงาน โดยในปี 2560 สสปท. ได้เร่งรัดด�าเนินการออกระเบียบ
ข้อบังคับที่จ�าเป็นในช่วงแรกของการจัดตั้ง ได้แก่
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานว่าด้วยทรัพย์สนิ การเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสถาบันความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่ อ บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)
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ผลการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาลในหน่วยงาน

ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล
กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนีย้ งั หมายถึงการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้มศี กั ยภาพ
และประสิทธิภาพ สสปท. ได้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทุจริตของ สสปท. เพือ่ ตอบสนอง
นโยบาย Zero Corruption ของรัฐบาล และมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
• จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สสปท. ตามแนวทาง
ขับเคลื่อน “กระทรวงแรงงานโปร่งใสไร้ทุจริต” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ของแผน
ปฏิบัติงานประจ�าปี 2560 ของสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารสถาบัน ให้ความ อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
เห็นชอบแล้ว และได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการระบบ
ผานการประเมินอุทยานแหงชาติสีเขียว
เอกสารอย่างไรให้มคี ณ
ุ ภาพและความโปร่งใส” รวมทัง้ ได้มขี อ้ เสนอแนะต่อผูบ้ ริหาร
(Green National Parks)
สถาบันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ได้ถอื เป็นแนว
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติของบุคลากรดังนี้
1. ให้ มี แ ผนในการเสนอโครงการ/กิ จ กรรม การติ ด ตามแผน/ผล/ อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
และการบริหารการเงินในทุกกิจกรรมโครงการ
ผานการประเมินอุทยานแหงชาติสีเขียว
2. สัญญาจ้างทุกประเภทของสถาบัน ควรเสนอให้คณะอนุกรรมการ
กฎหมายพิจารณาตรวจสอบก่อน ยกเว้นเป็นสัญญามาตรฐานที่มีรูปแบบตาม (Green National Parks)
กฎหมายหรือประเภทเดียวกับที่เคยผ่านการตรวจสอบมาแล้ว
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
3. ให้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและแสดงความ
โปร่งใสในการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์สถาบัน
4. ให้ทุกคนในสถาบันมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นเพื่อการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและให้ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง/การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ
5. ก�าหนดค�าขวัญในการรณรงค์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งหมด
“ปลอดภัย ปลอดทุจริต เปียมจิตคุณธรรม”
• เตรี ย มการจั ด ท� า ระบบบริ ห ารจั ด การ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด� า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( ntegrity and
Transparemey Assessment TTA ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ดมการจัดตังศนยป ิบัติ
การตอตานการทุจริต
สสปท. ตามแนวทาง
ขับเคลื่อน
กระทรวงแรงงาน
ปรงใส รทุจริต
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รายงานการเงิน

รายงานการเงิ
น น
รายงานการเงิ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

สถาบันส่งเสริมความปลอดภั
ย อาชีวอนามั
ย และสภาพแวดล้
อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
และสภาพแวดล้
อมในการท�
างาน (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน
ส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
จั ดตั้ งขึ้ นตาม พระราชกฤษฎี กา จั ดตั้ งสถาบั นส่ งเสริ มความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการตัดโอนบรรดาอานาจ
หน้ า ที่ กิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ และงบประมาณของส านั ก ความปลอดภั ย แรงงาน กรมสวั ส ดิ ก าร
และคุ้มครองแรงงาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ที่มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ไปเป็นของสถาบัน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
มาตรา 10 ทุนและทรัพย์สินในการดาเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(1) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 40
(2) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม
(4) เงิ น อุ ด หนุ น จากภาคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ องค์ ก รอื่ น รวมทั้ ง
จากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) เงินรายปีที่ได้รับจากการจัดสรรจากกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
(6) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสถาบัน
(7) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
การรับเงินหรือทรัพย์สินตาม (4) จะต้องไม่กระทาในลักษณะที่ทาให้สถาบันขาดความเป็น
อิสระหรือความเป็นกลาง
มาตรา 11 บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นหรือสมควร สถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจนารายได้
ของสถาบันในจานวนที่เห็นสมควรส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา 13 การใช้จ่ายเงินของสถาบัน ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะการเก็บ
รักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ว่าด้วยทรัพย์สิน การเงิน การงบประมาณ และการบั ชี
พ.ศ. 25 0 กาหนด
ใน ปี ง บปร ะ มาณ พ .ศ. 2 5 0 สถาบั น ส่ ง เสริ มคว ามปลอ ดภั ย อ าชี ว อ น ามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลเป็นเงิน 29 919 000.00
บาท และเงิน อุดหนุนจากกองทุนความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ ทางาน เป็นเงิ น
5 000 000.00 บาท เงินอุดหนุนจากกองทุนเงินทดแทน สานักงานประกันสังคม เป็นเงิน 13 299 000.00 บาท
สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้กากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
หมายเหตุ 2 เก

์การ ัดทางบการเงิน

งบการเงิ น นี้ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานและนโยบายการบั ชี ภ าครั ฐ ที่ ก ระทรวงการคลั ง
ประกาศใช้ ึ่ ง รวมถึ ง หลั ก การและนโยบายบั ชี ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มาตรฐานการบั ชี ภ าครั ฐ
และนโยบายการบั ชี ภาครัฐและแสดงรายการในงบการเงินตามแนวป ิบัติทางบั ชี เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
ตามหนังสือ กรมบั ชีกลาง ที่ กค 0423.2 ว 23 ลงวันที่ 8 กันยายน 255
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันส่ง เสริมความปลอดภัย ึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้ นตาม
ความในมาตรา 14 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ภายใต้ข้อบัง คับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่ง เสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ว่าด้วยทรัพย์สิน การเงิน การงบประมาณ
และการบั ชี พ.ศ. 25 0 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 25 0 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบั ชี ข องสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ให้ จั ด ท าตามหลั ก เกณ ์ ข อง
กรมบั ชี กลาง ตามหลัก การและนโยบายบั ชีสาหรับ หน่ว ยงานของภาครั ฐที่ก ระทรวงการคลั ง กา หนด
และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ว่ า ด้ว ยทรั พ ย์สิ น การเงิ น การงบประมาณ และการบั ชี พ.ศ. 25 0 มี ผลบั ง คั บ ตั้ง แต่วั น ที่ 29
กันยายน 25 0 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
แนวป ิบัติการบันทึกบั ชี ทุนหมุนเวียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนาส่งเงินรายได้ที่ไม่ต้อง
นาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจัดส่งข้อมูลทางบั ชีของสถาบัน เข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีการและระยะเวลาที่กรมบั ชีกลางกาหนด
2.2 การดาเนินการนโยบายบั ชี
2.2.1 ให้ ส ถาบั น จั ด ท ารายงานการเงิ น ประจ าเดื อ นเสนอต่ อ ผู้ อ านวยการ
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2.2.2 รอบปีบั ชีของสถาบันให้ถือตามปีงบประมาณ
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2.2.3 ให้สถาบันจัดทารายงานการเงินประจาไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ
2.2.4 ให้สถาบันจัดเก็บเอกสารทางบั ชีและทะเบียนทรัพย์สิน ไว้เป็นหลักฐาน
อย่างเป็นระเบียบและให้อยู่ในสภาพที่สะดวกเพื่อการตรวจสอบ โดยเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
2.2.5 ให้ สถาบัน จัด ทางบดุ ล งบการเงิน และบั ชีท าการส่ งผู้ สอบบั ชีภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบั ชีทุกปี เพื่อทาการสอบบั ชีตามกฎหมาย
ใน ทุ ก ร อบปี ให้ ส า นั ก ง า น การ ตรวจ เงิ น แ ผ่ น ดิ น หรื อ บุ คคลภ ายน อ ก
ตามที่ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง โดยความเห็ น ชอบของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู้ ส อบบั ชี
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเปาหมายเพียงใด แล้วทาบันทึกรายงานผลการสอบ
บั ชีเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ให้ผู้สอบบั ชีมีอานาจตรวจสอบสรรพสมุดบั ชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของสถาบัน สอบถามผู้อานวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้ าที่และลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น และเรียกให้ส่ง
สรรพสมุดบั ชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสถาบันเป็นการเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
2.2. ให้สถาบันทารายงานประจาปีเสนอรัฐมนตรีทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้
ให้กล่าวถึงผลงานของสถาบันในปีที่ล่วงมาแล้ว บั ชีทาการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบั ชีรวมทั้งคาชี้ แจง
เกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทาในภายหน้า
หมายเหตุ 3 มาตร านและน ยบายการบั ชีภาครั บับใหม่ และมาตร านและน ยบายการบั ชี
ภาครั ที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบั ชีภาครัฐ
ที่ปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบั ชีภาครัฐมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบั ชีปจจุบันที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 255
มาตรฐานการบั ชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบั ชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบั ชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บั ชีและข้อผิดพลาด
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หมายเหตุ

สรุปน ยบายการบั ชีที่สาคั

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิน ากธนาคาร เป็นเงินสดและเช็คธนาคารเพื่อการรับและจ่ายเงินสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน หน่วยงานจะรับรู้เงิน ากธนาคารในราคาตามมูลค่า
ที่ตราไว้ และแสดงรายการดังกล่าวไว้ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปด
บั ชีเงิน ากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาบางขุนนนท์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบั ชีสถาบันส่งเสริม
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท า ง า น ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )
เลขที่ 058-0-35 40- เป็นบั ชีรับเงินรายรับของสถาบัน ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย ว่าด้วยทรัพย์สิน การเงิน การงบประมาณ และการบั ชี และบั ชีเงิน ากธนาคารกรุงไทย
จ ากั ด (มหาชน) สาขาบางขุ น นนท์ ประเภทออมทรั พ ย์ ชื่ อ บั ชี สสปท. (จากหน่ ว ยงานภายนอก)
เลขที่ 058-0-3 20- เป็น บั ชี ที่รั บเงิ น จากกองทุ นความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ ม
ในการทางาน และเงินจากกองทุนเงินทดแทนสานักงานประกันสังคม
ลูกหนี้เงินยม
ลูกหนี้เงินยืม เป็นการยืมเงินภายในสถาบัน เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ
3 รายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงิน ากธนาคารค้างรับ รวมถึงรายได้ค้างรับอื่นจากการ
ดาเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของสถาบัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกร ์
อุ ป กรณ์ รวมถึ ง ครุ ภั ณ ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ครุ ภั ณ ์ ส านั ก งานและครุ ภั ณ ์
คอมพิวเตอร์หน่วยงานจะรับรู้อุปกรณ์ตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาคานวณ
โดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุก ารใช้ง านระหว่ าง 5 - 8 ปี และบันทึก ค่าเสื่อมราคาสะสมเพื่อ นาไปหัก ออกจาก
ราคาทุน ของสินทรัพย์ เพื่อให้ได้มูลค่าสุทธิตามบั ชี โดยแสดงรายการอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน
ในรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุทธิตามบั ชี
5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรั พย์ไม่ มีตัวตน เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุ ด รวมถึง ชุ ดคาสั่ งงาน
คอมพิ ว เตอร์ ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ใช้ ใ นการป ิ บั ติ ง าน หน่ ว ยงานจะรั บ รู้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต ามราคาทุ น
โดยแสดงรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดง
ฐานะการเงินตามมูลค่าสุทธิตามบั ชี
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี

าป 2560
0 รายงานประจ�
Annual Report 2017

6 วัสดุคงเหลอ
วัสดุ คงเหลือ หมายถึ ง วัส ดุส านั กงาน วั สดุง านบ้า นงานครั ว และวั สดุ คอมพิ วเตอร์
ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติ มีมูลค่าไม่สูง
หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
2560
3,850,804.28
1,000.00
16,097,704
1,000.00
1 50 50

เงิน ากธนาคารออมทรัพย์ สถาบัน
เงิน ากธนาคารกระแสรายวัน สถาบัน
เงิน ากธนาคารออมทรัพย์ จากหน่วยงานภายนอก
เงิน ากธนาคารกระแสรายวัน จากหน่วยงานภายนอก
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุ 6 รายได้ค้างรับ

(หน่วย : บาท)
2560
9,050.12
16,740.09
25 0 21

ดอกเบี้ยเงิน ากธนาคารค้างรับ สถาบัน
ดอกเบี้ยเงิน ากธนาคารค้างรับ จากหน่วยงานภายนอก
รวม รายได้ค้างรับ
หมายเหตุ ลูกหนี้เงินยม

(หน่วย : บาท)
2560
ยังไม่ถึงกาหนด

ถึงกาหนดชาระ

เกินกาหนดชาระ

ชาระและการส่ง

และการส่งใช้

และการส่งใช้

ใช้ใบสาคั

ลูกหนี้เงินยืม

ใบสาคั

ใบสาคั

1 5,130.

105,130.00

รวม ลูกหนี้เงินยม

105 130 00

ลูก หนี้เ งิ นยื ม นายสามนต์ ยื ม เงิ น ค่ าประชุ ม คณะกรรมการบริห ารสถาบัน ส่ ง เสริ มความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ครั้งที่ 12 25 0 ประชุมวันที่ 2 กันยายน 25 0
เวลา 13.00 1 .30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ วัสดุคงเหลอ
(หน่วย : บาท)
2560
112,402.27
29,188.19
60,030.21
201,620.67
67,580.74
134,039.93

วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
รวมวัสดุ
หัก วัสดุใช้ไป
รวม วัสดุคงเหลอ
หมายเหตุ

ที่ดิน อาคาร และอุปกร ์

(หน่วย : บาท)
2560
2,000,266.81
1,290,267.62
3,533,728.82
359,429.91
372,946.02
7,556,639.18
1,152,670.25
6 03 6 3

ครุภัณ ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณ ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณ ์สานักงาน
ครุภัณ ์โ ษณาและเผยแพร่
ครุภัณ ์ไ าและวิทยุ
รวมครุภัณ ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกร ์สุท ิ
หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)
2560
197,950.00
21,584.68
1 6 365 32

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุท ิ

หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ 11 ค่าใช้ ่ายค้าง ่าย
(หน่วย : บาท)
2560
50,000.00
102,500.00
2,945.00
2,500.00
480.00
2,660.00
13,492.17
2,000.00
3,903.00
150.00
9,490.00
360.00
240,000.00
50,000.00
55,999.79
536,479.96

ค่าวิจัยและพั นา
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าไปรษณีย์
ค่าพาหนะรับจ้างอื่น
ค่าล่วงเวลา
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าพั นาระบบบริหารจัดการ
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
รวม ค่าใช้ ่ายค้าง ่าย

หมายเหตุ 12 เงินประกันสั า
เงินประกันสั า หมายถึง เงินที่หน่วยงานได้รับจากการป ิบัติงานของบุคคลหรือคู่สั า
เพื่อเป็นการประกันการป ิบัติต ามสั า และประกั นการเสีย หายและช ารุดบกพร่ อง ที่จะต้ องชาระคื น
ภายในระยะเวลา 1 ปี จานวน 285 902.00 บาท
หมายเหตุ 13 เงินประกัน ลงาน
เงินประกันผลงาน หมายถึง จานวนเงินที่หน่วยงานหักไว้จากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด
เพื่อเป็นเงินประกันผลงานตามสั า ที่จะต้องชาระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี จานวน 11 450.00 บาท

หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ 1 รายได้เงินอุดหนุน ากรั บาล
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25 0 จานวน 29 919 000 บาท
เพื่อดาเนินการตามแผนการป ิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่ขอทาความตกลงไป
หมายเหตุ 15 รายได้เงินอุดหนุน ากสานักงานประกันสังคม
หมายถึ งเงิ นดอกผลของเงิ นกองทุ นเงิ นทดแทน เพื่อ สนับ สนุ น ค่า ใช้จ่ า ยตามมาตรา 43
แห่งพระราชบั ัติเงินทดแทน พ.ศ. 253 และเป็นค่าใช้จ่ายสานักงานประกันสังคม ประจาปี พ.ศ. 25 0
ตามระเบียบสานักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินกองทุน
เงินทดแทนไปใช้ในการบาบัด รักษา และส่งเสริมการ น ูส มรรถภาพในการทางาน ส่ง เสริมหรือปองกั น
เกี่ย วกับ ความปลอดภัยในการท างาน และการดาเนิน งานของสานักงานกองทุ นเงินทดแทน พ.ศ. 2549
ให้แก่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 3 โครงการ รวมเป็น
เงิน 13 299 000 บาท
หมายเหตุ 16 รายได้ดอกเบี้ยรับ ากเงิน าก
รายได้ ด อกเบี้ ย รั บ จากหน่ ว ยงานรั บ รู้ ต ามเกณ ์ สั ด ส่ ว นของเวลา โดยค านึ ง ถึ ง อั ต รา
ตอบแทนที่แท้จริงของเงิน ากธนาคาร ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงิน ากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บั ชีสถาบัน
จานวนเงิน 9 050.12 บาท
ดอกเบี้ยเงิน ากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บั ชีหน่วยงาน
ภายนอก จานวนเงิน 1 40.09 บาท
รวมดอกเบี้ยเงิน ากธนาคารค้างรับ จานวน 25 90.21 บาท
หมายเหตุ 1 รายได้เงินอุดหนุน ากกองทุนความปลอดภัย
สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ได้ ยื่ น ค าขอเงิ น ช่ ว ยเหลื อ และเงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดทา
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน สาหรับสถานประกอบกิจการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ( ) จานวน 5 000 000 บาท ตามมาตรา 4 (4) แห่งพระราชบั ัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
หมายเหตุ 18 รายได้เงินอุดหนุน ากภาคเอกชน
เงินตามสั าจ้างเลขที่
09 25 0 ระหว่างศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(ศวปถ.) มู ล นิ ธิ น โยบายถนนปลอดภั ย (มนป.) กั บ สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน “โครงการจัดทาข้อมูลสาหรับ
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนนของแรงงานไทย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2559 วงเงิน 4 000 บาท
หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ11 ค่ค่าใช้
หมายเหตุ
าใช้่ายบุ
่ายบุคคคลากร
คลากร

(หน่วยวย: :บาท)
บาท)
(หน่
2560
2560
9,452,903.54
9,452,903.54
860,000.00
860,000.00
77,785.00
77,785.00
2,000.00
2,000.00
184,470.00
184,470.00
101055 1515 55

เงิเงินนเดืเดือนอน
าตอบแทนจ้างผู
างผู้เชี้เ่ยชีวชา
่ยวชา
ค่าค่ตอบแทนจ้
วงเวลา
ค่าค่ล่าวล่งเวลา
ตกรรม
ค่าค่ทัาทันนตกรรม
าประกันนสุขสุภาพ
ขภาพ
ค่าค่ประกั
รวมค่ค่าใช้
าใช้่ายบุ
่ายบุคคลากร
ลากร
รวม
หมายเหตุ2020ค่ค่าใช้
าใช้สสอยอย
หมายเหตุ

(หน่วยวย: :บาท)
บาท)
(หน่
2560
2560
1,327,597.00
1,327,597.00
250,000.00
250,000.00
1,450,625.00
1,450,625.00
142,090.00
142,090.00
18,500.00
18,500.00
34,270.00
34,270.00
1,000.00
1,000.00
5,900.00
5,900.00
674,292.88
674,292.88
41,854.00
41,854.00
2,589,000.00
2,589,000.00
5,885.00
5,885.00
55,999.79
55,999.79
58,544.00
58,544.00
6555555 6 6
6 6655

างเหมาบริการ
การ
ค่าค่จ้าาจ้งเหมาบริ
ัยและพั นานา
ค่าค่วิาจวิัยจและพั
าเบี้ยประชุ
้ยประชุมม
ค่าค่เบี
าอาหารว่างและเครื
างและเครื่องดื
่องดื่ม่ม
ค่าค่อาหารว่
าใช้จ่าจยในการประชุ
่ายในการประชุมม
ค่าค่ใช้
้อเพลิง ง
ค่าค่น้าน้ามัามันนเชืเชื้อเพลิ
าธรรมเนียมหนั
ยมหนังสืงอสืเดิ
อเดินนทาง
ทาง
ค่าค่ธรรมเนี
าหนังสืงอสืพิอพิมมพ์พ์
ค่าค่หนั
าประชาสัมมพัพันนธ์แธ์ละเผยแพร่
และเผยแพร่
ค่าค่ประชาสั
่อมแมบมบารุารุงรังกรัษา
กษา
ค่าค่า่อมแ
างที่ป่ปรึกรึษา
กษา
ค่าค่จ้าาจ้งที
าเบ็ดเตล็
ดเตล็ดด
ค่าค่เช่าเช่าเบ็
าเครื่องถ่
่องถ่ายเอกสาร
ายเอกสาร
ค่าค่เช่าเช่าเครื
าครุภภัณัณ ์มูล์มคู่ลาค่ต่าากว่
ต่ากว่าเกณ
าเกณ ์ ์
ค่าค่ครุ
รวมค่าค่ใช้
าใช้สอย
สอย
รวม

หมายเหตุอยูอยู่ระหว่
หมายเหตุ
่ระหว่างรอการตรวจสอบรั
างรอการตรวจสอบรับรองจากส
บรองจากสานัานักงานการตรวจเงิ
กงานการตรวจเงินแผ่
นแผ่นดินนดิน
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หมายเหตุ 21 ค่าใช้ ่ายในการ กอบรม
(หน่วย บาท)
2560
1,275,535.08
13,840.00
6,720.00
7,843,058.10
13 153 1

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าหน้าที่
ค่าวัสดุ กอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
รวม ค่าใช้ ่ายในการ กอบรม
หมายเหตุ 22 ค่าใช้ ่ายในการเดินทาง

(หน่วย : บาท)
2560
17,920.00
55,000.00
50,170.90
123 0 0 0

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รวม ค่าใช้ ่ายในการเดินทาง
หมายเหตุ 23 ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)
2560
222,000.00
35,000.00
25 000 00

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุ ิ
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก
รวม ค่าตอบแทน
หมายเหตุ 2 ค่าใช้ ่ายอ่น

(หน่วย บาท)
2560
10,787.00
5,315.00
50,000.00
6 102 00

ค่าพาหนะรับจ้างอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าพั นาระบบบริหารจัดการ
รวม ค่าใช้ ่ายอ่น

หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ 25 ค่าสา าร ูป ภค
(หน่วย บาท)
2560
ค่าโทรศัพท์

71,775.92

ค่าไปรษณีย์

38,778.00

ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

158,360.00

ค่าไ า

300,000.00

รวม ค่าสา าร ูป ภค

13 2

หมายเหตุ 26 ค่าเส่อมราคาและค่าตัด าหน่าย
(หน่วย บาท)
2560
153,431.67
580,555.46
55,847.35
65,052.65
297,783.12
21,584.68
1 1 25 3

ครุภัณ ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณ ์สานักงาน
ครุภัณ ์โ ษณาและเผยแพร่
ครุภัณ ์ไ าและวิทยุ
ครุภัณ ์ยานพาหนะและขนส่ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม ค่าเส่อมราคาและค่าตัด าหน่าย

หมายเหตุ อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรับรองจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ข้อมูลคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
ภาคผนวก ข คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัยฯ และคณะอนุกรรมการ
ภาคผนวก ค ท�าเนียบประธานกรรมการและผู้บริหาร สสปท.
ภาคผนวก ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เตรียมการจัดตั้ง สสปท.

ภาคผนวก จ ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
ภาคผนวก โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร สสปท. และคณะอนุกรรมการ
ภาคผนวก ช ค�าอธิบายภาพรวมการป ิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน
ภาคผนวก ประเด็นยุทธศาสตร์

ภาคผนวก ก ข้อมูลคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรอง : ประธานกรรมการ
อายุ 63 ป
การศึกษา
- บัณฑิตวิทยาลัยจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมส�ารวจ
- โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 24
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 49
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรเสนาธิการ รุ่นที่ 39
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจ�า รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 67
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
- คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.)
- สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคม
- ผู้อ�านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
- ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกลาโหม
- เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
- เจ้ากรมการเงินกลาโหม
- หัวหน้านายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม
- รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
- เสนาธิการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
- หัวหน้าส�านักงานคณะกรรมการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กรมการอุตสาหกรรมทหารฯ
หม่อมหลวงปุ ริก สมิติ : ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการโดยต�าแหน่ง
อายุ 59 ป
การศึกษา
- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การฝึกอบรมอบรมที่ส�าคั
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน รุ่นที่ 23 (ปรอ. รุ่นที่ 23) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 50 สถาบันด�ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรนักบริหารพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 3 - หลักสูตร Strategic eadership for GMS Cooperation ประเทศจีน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ O/SK S A / apan Regional orkshop and Study on orkplace Training ประเทศญี่ปุ่น
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั 5 ปย้อนหลัง
- ปลัดกระทรวงแรงงาน
- อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- รองปลัดกระทรวงแรงงาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
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นายแพทยเจษ า ชคด�ารงสุข : อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการโดยต�าแหน่ง
การศึกษา
- แพทย์ศาสตรบัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสเทิร์น ประเทศฟิลิปปินส์
การฝึกอบรมที่ส�าคั
- ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ฝึกหัด สาขาแพทยศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา และ ellow of The nternational College of
Surgeons. ( . .C.S) เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- อธิบดีกรมควบคุมโรค
- อธิบดีกรมสุขภาพจิต
- อธิบดีกรมอนามัย
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อ�านวยการสถาบันร่วมผลิตแพทย์
- ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี
- ผู้อ�านวยการสถาบันพยาธิวิทยา
นายสุเมธ ม หสถ : อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรรมการโดยต�าแหน่ง
การศึกษา
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรมที่ส�าคั
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41
- หลักสูตรการปฏิบัติจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 76
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2552)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 2
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- รองปลัดกระทรวงแรงงาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
- รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (บริหารระดับต้น) กรมการจัดหางาน
- นักวิชาการแรงงานระดับเชี่ยวชาญ กรมการจัดหางาน
- ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (วิชาการระดับเชี่ยวชาญ) ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
- จัดหางานจังหวัดชลบุรี (นักวิชาการแรงงาน 8) กรมการจัดหางาน
- ผู้อ�านวยการกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน (นักวิชาการแรงงาน 8)
- จัดหางานจังหวัดปัตตานี (นักวิชาการแรงงาน 8) กรมการจัดหางาน
- จัดหางานจังหวัดสงขลา (นักวิชาการแรงงาน 8) กรมการจัดหางาน
นายแพทยสุรเดช วลีอิทธิกุล : เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม กรรมการโดยต�าแหน่ง
อายุ 59 ป
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M A) มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรมที่ส�าคั
- หลักสูตรนักบริหารประกันสังคม รุ่นที่ 1 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
- หลักสูตรนักบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคมระดับสูง (ระดับ 8)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 4
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- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส�าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 (ปพม.3) สถาบันพระปกเกล้า
และแพทยสภา
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- ปัจจุบัน - เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม
- รองปลัดกระทรวงแรงงาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) กระทรวงแรงงาน
- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ) ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (วิชาการ ทรงคุณวุฒิ) ส�านักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
- รองเลขาธิการส�านักงานประกันสังคม (บริหาร ระดับต้น) ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายประพันธ ปุษย พบูลย: กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
อายุ 6 ป
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรมที่ส�าคั
- หลักสูตรการส�ารวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัย
- หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
- หลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
- หลักสูตรกฎหมายแรงงานส�าหรับผู้บริหาร
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารยอดคุณ จ�ากัด
- กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
นายพิชิต พระป า: กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
อายุ 59 ป
การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางประกงการฝึกอบรมที่ส�าคัญ
- หลักสูตรวิทยากรความปลอดภัย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( O)
- หลักสูตรด้านความปลอดภัย ประเทศมาเลเซีย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศจีน
- หลักสูตรด้านกองทุนเงินทดแทน ประเทศอเมริกา, ประเทศแคนาดา กองทุนเงินทดแทน
- หลักสูตรด้านประกันสังคม ประเทศญี่ปุ่น ส�านักงานประกันสังคม
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- บริษัท บริลเลี่ยนท์ เอาท์ซอสซิ่ง จ�ากัด
- กรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- กรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ส�านักงานประกันสังคม
- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
นายวิ ูรย สิมะ ชคดี: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ 63 ป
การศึกษา
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การฝึกอบรมที่ส�าคั
- หลักสูตร ndustrial Safety and Health, กระทรวงแรงงาน
- หลักสูตร ndustrial Safety and Health, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ( GA)
- หลักสูตร Occupational Health care, กระทรวงแรงงาน
- หลักสูตร ndustrial noise control, ณ ประเทศอินโดนีเซีย CDG
- หลักสูตร ndustrial noise control, ณ ประเทศเยอรมนี CDG
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- ปัจจุบัน - มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R)
มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นายสุชาติ วิริยะอาภา: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ 56 ป
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรมที่ส�าคั
- หลักสูตรระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ usiness Continuity Management CM, C Training Center
- หลักสูตร SO 5001 Energy Management Systems (EnMs) ead Auditor, SGS (Thailand) imited
- หลักสูตร ntroduction and Awareness to SO 50001, SGS (Thailand) imited
- หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ SO 9001, SGS (Thailand) imited
- หลักสูตรการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการคุณภาพ SO 50001, SGS (Thailand) imited
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายความปลอดภัย ฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- วิทยาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุข
นางสาวสุดธิดา กรุง กรวงศ: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ 66 ป
การศึกษา
- ปริญญาโท Master of Occupational Health, niversity of the hilippines
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรมที่ส�าคั
- หลักสูตรการออกแบบการยศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ สมาคมการยศาสตร์ไทย
- หลักสูตรมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างภาครัฐ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- หลักสูตรผูต้ รวจประเมินด้านความปลอดภัย (Safety Auditor) กรมสวัสดิการฯ ร่วมกับ Ministry of Manpower, Singapore
- หลักสูตร orkshop on Ergonomics for Human Centered ndustrial Engineering มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรมาตรการป้องกันการควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- หลักสูตรการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
- ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ส�านักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
- ผู้อ�านวยการสถาบันความปลอดภัยในการท�างาน
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความปลอดภัย สถาบันความปลอดภัยในการท�างาน
- หั ว หน้ า ฝ่ า ย/สาขาการยศาสตร์ แรงงาน สถาบั น ความปลอดภั ย ในการท� า งาน กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ้ ม ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
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นายชัยธนา ชยมงคล: กรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง
อายุ 47 ป
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
- อยู่ระหว่างก�าลังศึกษา ปริญญาโท –Glo al E ecutive (M A) มหาวิทยาลัย Hult niversity
การฝึกอบรมที่ส�าคั
- ฝึกอบรมด้านการบริหาร ดูงาน ฝึกอบรม และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย กว่า 15 ประเทศทั่วโลก
การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคั
- ผู้จัดการอาวุโส ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ระดับโลก (ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการ) - ด้านการป้องกันและระงับ
เหตุฉุกเฉิน บริษัท บีเอเอสเอฟ ประจ�าประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
- ผู้เชี่ยวชาญโครงการ nited Nations Environmental rotection ( NE ) – CCA ro ect romoting Chemical
Safety in the African Region (CSMA)
- ผู้จัดการอาวุโส ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ระดับโลก (ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการ) - ด้านการขนส่ง และจัดจ�าหน่าย
อย่างปลอดภัย บริษัท บีเอเอสเอฟ ประจ�าประเทศสิงคโปร์และ ่องกง
- ผู้จัดการบริหารอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท บีเอเอสเอฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ภาคผนวก ข คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะอนุกรรมการ

1. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร สสปท.
1.1 คณะอนุกรรมการกฎหมาย เพื่อให้พิจารณาการจัดท�าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อก�าหนดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. นายบุญเลิศ ธีระตระกูล
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
อนุกรรมการ
3. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค
อนุกรรมการ
4. นายปฏิญญา เหลืองทองค�า
อนุกรรมการ
5. นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
อนุกรรมการ
6. เจ้าหน้าที่ สสปท.
อนุกรรมการและเลขานุการ
อ�านาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองหรือยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อก�าหนดเกี่ยวกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานพิจารณา
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานมอบหมาย
1.2 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เพือ่ ให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
ตามอ�านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ประกอบด้วย
1. นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายชัยธนา ไชยมงคล
อนุกรรมการโดยต�าแหน่ง
3. นางศรีสุดา สิงห์ไพร
อนุกรรมการ
4. นายบวรนันท์ ทองกัลยา
อนุกรรมการ
5. นายสถาพร พรไพบูลย์
อนุกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง
6. นางสาวดวงกมล ปทุมรังษี
ผู้ช่วยเลขานุการโดยต�าแหน่ง
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อ�านาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการออก การปรับปรุง แก้ไข หรือ การยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ การก�าหนดต�าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง การคัดเลือกการ
บรรจุแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต�าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การ
ลงโทษ
2. ก�าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปของสถาบัน
3. ก�ากับดูแล รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการด�าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน
4. พิจารณาควบคุมคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่น เพื่อประโยชน์ใน
การบรรจุและแต่งตั้ง การก�าหนดต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่หรืออัตราค่าจ้างลูกจ้าง
5. รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั่วไปของสถาบันต่อคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
1.3 คณะอนุกรรมการวิชาการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ประกอบด้วย
1. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสืบศักดิ์ นันทวานิช
อนุกรรมการ
4. นายประมุข โอศิริ
อนุกรรมการ
5. นายวิเลิศ เจติยานุวัตร
อนุกรรมการ
6. เจ้าหน้าที่ สสปท.
อนุกรรมการและเลขานุการ
อ�านาจหน้าที่
1. เสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรฐาน มาตรการ โครงการ และองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2. เสนอแนะแนวทางการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด�าเนินการกับเครือข่ายทางด้านวิชาการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
4. แต่งตั้งคณะท�างาน และที่ปรึกษาคณะท�างาน เพื่อท�าหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบด้วย
1. นายสุวิทย์ สุมาลา
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้แทนส�านักงาน ก.พ.ร.
อนุกรรมการ
3. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
อนุกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
อนุกรรมการ
5. นายยันยงค์ ค�าบันลือ
อนุกรรมการ
6. นางจุฑาพนิต บุญดีกุล
เลขานุการ
อ�านาจหน้าที่
สรรหาประธานกรรมการแทนต�าแหน่งทีว่ า่ งลงตามระเบียบสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (องค์การมหาชน)ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2560 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
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ภาคผนวก ค ท�าเนียบประธานกรรมการและผู้บริหาร สสปท.

ท�าเนียบ
ประธานกรรมการ

นายนคร ศิลปอาชา

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ท�าหน้าที่ประธานกรรมการ (ตามบทเฉพาะกาล)
ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2558

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

ปลัดกระทรวงแรงงาน
หน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2560

นายอาทิตย์ อิสโม

ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 58 - 3 กรกฎาคม 2560

พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง

ตั้งแต่ 12 กันยายน - 23 พฤศจิกายน 2560

นายจรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ท�าหน้าที่ประธานกรรมการเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน
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ท�าเนียบผู้บริหาร สสปท.
ผู้อ�านวยการ สสปท.

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ

นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ (ตามบทเฉพาะกาล)
ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2558

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ (ตามบทเฉพาะกาล)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 58 - 29 กันยายน 2559

นายชัยธนา ไชยมงคล
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
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ภาคผนวก ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เตรียมการจัดตั้ง สสปท.
ค�าสั่งกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
ที่
/ ๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เพือ่ ให้การด�าเนินการจัดตัง้ สถาบัน ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�าหนด อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบัน ประกอบด้วย
๑. นางจุฑาพนิต บุญดีกุล
ประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นายสถาพร พรไพบูลย์
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักคุ้มครองแรงงาน
. นางดวงหทัย สังข์แป้น
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
๕. นางอรญา เจริญทรัพย์
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นางสาวกรรณิกา แท่นค�า
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นางสาวนฤมล มีเสน
กรรมการ
นักวิชาการแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นางสาวกัญญา กรกันต์
กรรมการ
นักวิชาการแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นายพัทธพงษ์ อ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
๑ . นางสาวดวงกมล ปทุมรังสี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการแรงงาน ส�านักงานความปลอดภัยแรงงาน
๑๑. นายดณุพันธ์ ธุราทรสาพิลาศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
อ�านาจหน้าที่
๑. ศึกษากฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน
. พิจารณาจัดท�าร่างข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิ โครงสร้างอัตราก�าลัง การบริหารจัดการงบประมาณ การโอนภารกิจ ทรัพย์สนิ
หนี้สิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารของสถาบันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายก�าหนด
. จัดท�าค�าของบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี รวมทั้งด�าเนินงานตามแผนงานในส่วนของสถาบัน
. เตรียมการในส่วนการสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันชุดแรก
๕. ประสานการด�าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
. แต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านตามความจ�าเป็น
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ค�าสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่ ๕/ ๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (องค์การมหาชน)
เพือ่ ให้การด�าเนินการจัดตัง้ สถาบัน ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�าหนด อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมีค�าสั่งดังต่อไปนี้
๑. ยกเลิกค�าสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่
/ ๕๕๕ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะกิ จ จั ด ตั้ ง สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� า งาน
(องค์การมหาชน) ประกอบด้วย
.๑ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล
ประธานกรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
รองประธานกรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นายธานินทร์ พุ่มอรุณ
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นายสถาพร พรไพบูลย์
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
.๕ นางดวงหทัย สังข์แป้น
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นางอรญา เจริญทรัพย์
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นางสาวกรรณิกา แท่นค�า
กรรมการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นายศุภชัย แสงพวง
กรรมการ
นักวิชาการแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. นางสาวกัญญา กรกันต์
กรรมการ
นักวิชาการแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
.๑ นายพัทธพงษ์ อ่างทอง
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการแรงงานช�านาญการ ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
.๑๑ นางสาวดวงกมล ปทุมรังสี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการแรงงาน ส�านักงานความปลอดภัยแรงงาน
.๑ นายดณุพันธ์ ธุราทรสาพิลาศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการแรงงาน ส�านักความปลอดภัยแรงงาน
. ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดตัง้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)
มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
.๑ ศึกษากฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดตัง้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน (องค์การมหาชน)
. พิจารณาจัดท�าร่างข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ โครงสร้างอัตราก�าลัง การบริหารจัดการงบประมาณ การโอนภารกิจ
ทรัพย์สิน หนี้สิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่
กฎหมายก�าหนด
. จัดท�าค�าของบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี รวมทั้งด�าเนินงานตามแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
. เตรียมการสรรหา แต่งตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และบุคลากรของสถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัยฯ ในช่วงแรกของการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
.๕ ด�าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ในช่วงแรกของ
การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ค�าสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่ ๑/ ๕๕
เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
เพือ่ ความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จึงให้เจ้าหน้าทีข่ องส�านักความปลอดภัย
แรงงาน จ�านวน ๑ ราย ไปปฏิบัติราชการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การ
มหาชน) อีกหน้าที่หนึ่งจนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑. นางจุฑาพนิต บุญดีกุล ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
. นายสามนต์ สังข์ทอง ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานช�านาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
. นายสถาพร พรไพบูลย์ ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานช�านาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
. นายเกษมชัย สมเจตนะพันธ์ ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานช�านาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
๕. นางดวงหทัย สังข์แป้น ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานช�านาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
. นายพัทธพงษ์ อ่างทอง ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานช�านาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
. นางอรญา เจริญทรัพย์ ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานช�านาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
. นางสาวเกสร เทพแปง ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงานช�านาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
. นายพินิจ เชื้อวงษ์ ต�าแหน่งนักวิชาการช่างศิลปช�านาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
๑ . นายศุภชัย แสงพวง ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
๑๑. นางสาวดวงกมล ปทุมรังสี ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
๑ . นางสาวกัญญา กรกันต์ ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
๑ . นางสาวตรีรัตน์ แตงทอง พนักงานราชการ ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
๑ . นางสาวทิพากร พินิจพุทธพงศ์ พนักงานราชการ ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
๑๕. นายชลัฐ กล่อมประเสริฐ พนักงานราชการ ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
๑ . นายพิษณุ จันทร์สี พนักงานราชการ ต�าแหน่งนักวิชาการแรงงาน
กลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
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ภาคผนวก จ ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

ภาคผนวก โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร สสปท. และคณะอนุกรรมการ

โครงสรร้างคณะกรรมการบรริ ารสถาบบันสส่งเสรริมความปลอดภบัย อาชชีวอนามบัย และสภาพแวดลร้อมในการททางาน
พลเอก อภภิชาต แสงรรรุ่งเรรือง
ประธานกรรมการ

หมรุ่อมหลวงปรณฑรภิก สมภิตภิ
ปลลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการโดยตตาแหนรุ่ง

นายวภิฑรบู ยย์ สภิมะโชคดลี
กรรมการ
ผบูคุ้ทรงครณวรฒภิ

นายแพทยย์เจษฎา โชคดตารงสรข
อธภิบดลีกรมควบครมโรค
กรรมการโดยตตาแหนรุ่ง

นายสรเมธ มโหสถ
อธภิบดลีกรมสวลัสดภิการและครมคุ้ ครองแรงงาน
กรรมการโดยตตาแหนรุ่ง

นายประพลันธย์ ปรษยไพบบูลยย์
กรรมการ
ผบูคุ้แทนฝฝ่ายนายจคุ้าง

นายพภิชภิต พระปปัญญา
กรรมการ
ผบูคุ้แทนฝฝ่ายลบูกจคุ้าง
นายสรชาตภิ วภิรภิยะอาภา
กรรมการ
ผบูคุ้ทรงครณวรฒภิ

นพ.สรรเดช วลลีอภิทธภิกลร
เลขาธภิการสตานลักงานประกลันสลังคม
กรรมการโดยตตาแหนรุ่ง

นางสาวสรดธภิดา กรรงไกรวงศย์
กรรมการ
ผบูคุ้ทรงครณวรฒภิ

นายชลัยธนา ไชยมงคล
ผบูคุ้อตานวยการ สสปท.
กรรมการและเลขานรการโดยตตาแหนรุ่ง

โครงสรร้างคณะอนนุกรรมการประเมรินผลการปฏริบบัตริงานของผผร้อทานวยการสถาบบันสส่งเสรริมความปลอดภบัย อาชชีวอนามบัย และสภาพแวดลร้อมในการททางาน
พลเอก อภภิชาต แสงรรงรุ่ เรรือง
ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการบรภิหาร สสปท.
ประธานอนรกรรมการโดยตตาแหนรุ่ง

นางสาวสรดธภิดา กรรงไกรวงศย์
อนรกรรมการ

นายวภิฑรบู ยย์ สภิมะโชคดลี
อนรกรรมการ

นายสถาพร พรไพบบูลยย์
ผบูคุ้อาต นวยการสตานลักบรภิหารกลาง
เลขานรการโดยตตาแหนรุ่ง
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นายพภิชภิต พระปปัญญา
อนรกรรมการ

โครงสรร้างคณะอนนุกรรมการสรร าและคส่าตอบแทน
นายสรชาตภิ วภิรภิยะอาภา
ผบูคุ้แทนคณะกรรมการบรภิหาร สสปท.
ประธานอนรกรรมการ

นายสรวภิทยย์ สรมาลา
รองปลลัดกระทรวงแรงงาน
อนรกรรมการ

นายประพลันธย์ ปร ยไพบบูลยย์
ผบูคุ้แทนคณะกรรมการบรภิหาร สสปท.
อนรกรรมการ

นางสาวประไพ รบูญนารถ
ผบูคุ้ทรงครณวร ภิ
ดคุ้านงานบรภิหารทรลัพยากรงานบรคคล
อนรกรรมการ

นายสรวภิทยย์ อมรนพรลัตนกรล
ผบูคุ้อาต นวยการกองกภิ การองคย์การมหาชน
และหนรุ่วยงานของรลั รบูปแบบอรืน
อนรกรรมการโดยตตาแหนรุ่ง

นายสามนตย์ สลังขย์ทอง
เ คุ้าหนคุ้าทลีสถาบลันสรุ่งเสรภิมความปลอดภลัย
อาชลีวอนามลัย และสภาพแวดลคุ้อมในการทตางาน
เลขานรการโดยตตาแหนรุ่ง

โครงสรร้างคณะอนนุกรรมการบรริ ารงานบนุคคล
นางสาวสรดธภิดา กรรงไกรวงศย์
ประธานอนรกรรมการ

นายชลัยธนา ไชยมงคล
ผบูคุ้อตานวยการสถาบลันสรุ่งเสรภิมความปลอดภลัย
อาชลีวอนามลัย และสภาพแวดลคุ้อมในการทตางาน
อนรกรรมการโดยตตาแหนรุ่ง

นางศรลีสรดา สภิงหย์ไพร
ผบูคุ้ทรงครณวร ภิดคุ้านการบรภิหารงานบรคคล
อนรกรรมการ

นายบวรนลันทย์ ทองกลัลยา
ผบูคุ้ทรงครณวร ภิดคุ้านการบรภิหารงานบรคคล
อนรกรรมการ

นายสถาพร พรไพบบูลยย์
ผบูคุ้อตานวยการสตานลักบรภิหารงานกลาง
อนรกรรมการและเลขานรการโดยตตาแหนรุ่ง

นางสาวดวงกมล ปทรมรลัง ลี
เ าคุ้ หนคุ้าทลีดคุ้านบรภิหารงานบรคคล
ผบูคุ้ชรุ่วยเลขานรการโดยตตาแหนรุ่ง
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ภาคผนวก ช ค�าอธิบายภาพรวมการป ิบัติงานตามภารกิจหลักในปจจุบัน

ค�าอธิบายภาพรวมการป ิบัติงานตามภารกิจหลัก

1. สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยน

เพือ่ เป็นการพัฒนาภาคธุรกิจ ควบคูก่ บั การสร้างแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี สสปท. ได้นา� เอาแนวความคิดการพัฒนาธุรกิจแบบยัง่ ยืน (Sustaina le
Development) มาประยุกต์ใช้ โดยจะสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และสนับสนุนการน�าระบบบริหารงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
ในแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีนี้ จะมุ่งผลสัมฤทธิ์ในอุตสาหกรรมที่มีอุบัติการณ์สูง และอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐ ในแผน Thailand 4.0 เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงการท�างานในมิติอื่นๆ เช่น แรงงานสูงอายุ และแรงงานต่างด้าว โดยจะท�างานแบบบูรณาการร่วม
กับกิจการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้าง
มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เป็นสากล
การสร้างความร่วมมือนี้ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่จะประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กทีเ่ ป็นสายโซ่การผลิต
(Supply Chain) เพื่อเข้าร่วมโครงการและเพื่อขอรับการตรวจประเมิน ตามระบบบริหารความปลอดภัยฯ ด้วยความสมัครใจ และส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และ
รับค�าปรึกษาจากผู้ตรวจประเมินของ สสปท. เพื่อการยกระดับมาตรฐานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ผ่านการประเมิน จะได้รับ
รางวัลตราสัญลักษณ์การสนับสนุนทางการค้า และการลงทุนจากสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ และการยกย่องจากกระทรวงแรงงาน สสปท. ส�านักงาน
ประกันสังคม หน่วยงานรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความเชื่อถือ และท�างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น สสปท. จะพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานส�าคัญหลักในการสนับสนุนงานวิชาการ
งานวิจัย และการพัฒนาสถิติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยจะจ้างผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยให้มี
ศักยภาพในการท�างาน ส่วนการวิจัยจะท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลงานวิชาการ งานวิจัย และสถิติจะน�าไปเผยแพร่ ให้ก่อประโยชน์ในวงกว้าง
ตลอดจนน�ามาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา ปรับปรุง กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�าหนด หรือขั้นตอนการท�างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้และทักษะ

2. ติดอาวุธทางป

าพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.

สสปท. จะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะในการเป็นบุคลากรด้านความ
ปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปัญหา และความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรการสอน และการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติในพื้นที่ ควบคู่กับภาคทฤษฎี และประเมินสัมฤทธิผลของผู้รับการสอน และ/หรือ
การฝึกอบรม รวมทัง้ สถาบันเอกชนทีท่ า� หน้าทีฝ่ กึ อบรมให้มคี ณ
ุ ภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายบุคลากรเฉพาะทางทีจ่ า� เป็น เช่น นักพิษวิทยา นักสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมความปลอดภัย สาขาต่างๆ เพื่อเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเชิงลึก
นอกจากนี้จะมีการผลิตสื่อหรือชุดการเรียนรู้ ที่มีนวัตกรรมทันสมัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานสามารถเรียนรู้และ
ดาวน์โหลดเพื่อการใช้ประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ และเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง สสปท. กับสถานประกอบกิจการ และยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความทันสมัย เข้าถึงง่าย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ Thailand 4.0 สสปท. จะสนับสนุน
การลงทุนทางด้าน าร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านไอที และการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน ผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ตามแนวทางการด�าเนินงาน
แบบ ean Start p ซึ่งจะมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรม และการท�าสถิติ เพื่อให้การออกแบบและการผลิตนวัตกรรมใหม่ เช่น โมบายแอปพลิเคชันผ่านมือถือ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
อีกทั้งจะพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ( earning Center) ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( earning Organization) ที่มีความทันสมัย เพื่อเป็นสถานที่การเรียนรู้
นอกห้องเรียนของประชาชน นักเรียน และนักศึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และเป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยมีห้องปฏิบัติ
การเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย บนระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์สาธิต ด้านการยศาสตร์ ด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และฐานการฝึกอบรมต่างๆ ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�างาน สามารถทดลอง และฝึกปฏิบัติได้จริง นอกเหนือจากต�ารา ภายในศูนย์ฝึกอบรมจะจัดท�าห้องสมุด เพื่อรวบรวมข้อมูล งานวิจัย
งานวิชาการ ต�ารา เอกสารข้อมูลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อมูลสถานประกอบกิจการ
ที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

าป 2560
92 รายงานประจ�
Annual Report 2017

3. ส่งเสริมคุ ภาพการให้บริการ พัฒนาความเข้มแขงเครอข่ายความปลอดภัย

เพื่อสนับสนุนองค์กรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน โดยคัดเลือกองค์กรเครือข่าย เช่น ชมรมความปลอดภัยในการท�างาน ในส่วนภูมิภาคที่
มีความเข้มแข็งแล้วส่งเสริมให้มีการรวมตัวของสมาชิก และด�าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัด ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน
สสปท. จะร่วมมือกับเครือข่ายความปลอดภัยในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนให้ด�าเนินกิจกรรมบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน เช่น จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม
จัดนิทรรศการความปลอดภัย ทั้งนี้คุณภาพการให้บริการ จะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ด้วยราคายุติธรรม โดยไม่มุ่งหวังการค้าท�าก�าไร แต่จะส่งเสริมการใช้
กลไกทางธุรกิจในการรักษาสมดุลเพื่อควบคุมมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีราคาการให้บริการที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือก โดยเฉพาะสถานประกอบ
กิจการขนาดกลาง และขนาดเล็กในส่วนภูมิภาค
การพัฒนาเครือข่ายในส่วนภูมิภาค สสปท. จะจัดตั้งศูนย์บริการในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
และภาคกลาง โดยในแต่ละศูนย์จะมีนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของทาง สสปท. ท�าหน้าที่บริหารเครือข่าย และให้บริการร่วมแก่สถานประกอบกิจการในแต่ละ
จังหวัด
ผลจากการรวมตัวของสมาชิก ในองค์กรเครือข่ายด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมและการให้บริการโดยสมาชิกเครือข่าย การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งภายใน
กลุ่มของสมาชิก และการจัดตั้งศูนย์บริการภูมิภาค จะท�าให้การน�านโยบาย และการให้บริการลงสู่ภูมิภาค ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของรัฐ รวมถึงส่งผลที่ดีในเชิงป้องกันท�าให้อุบัติเหตุ และโรคจากการท�างานลดลงทั่วทั้งประเทศ

4. ปรับทัศนคติ พัฒนาพ ติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี

สสปท. ตระหนักว่า การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในกลุ่มแรงงาน และประชาชนอย่างยั่งยืน จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติ และ
พัฒนาพฤติกรรมของ เยาวชน คนท�างาน และประชาชนให้เห็นความส�าคัญของการป้องกันอันตรายที่อาจน�าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการท�างาน ดังนั้น
จ�าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วน ด้วยการจัดกิจกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารอย่างแพร่หลาย
ในฐานะที่ สสปท. เป็นหน่วยงานหลัก ของกระทรวงแรงงาน ทีม่ หี น้าที่ และความรับผิดชอบในการ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับแรงงานทัว่ ประเทศ จึงมุง่ เน้น
การจัดกิจกรรม ทีต่ รงกับกลุม่ เป้าหมาย เช่น การจัดกิจกรรมความปลอดภัยในโรงเรียน ส�าหรับนักเรียนและนักศึกษา การจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อผู้ใช้แรงงาน การจัดงานวิชาการความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค ส�าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ และการจัดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
แห่งชาติ ส�าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และประชาชนทั่วไปเป็นต้น
การสร้างระบบการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กรใหม่ เน้นการสร้าง พัฒนา และการสื่อสารองค์กรไปยังกลุ่มเครือข่ายพันธมิตร ( randing) ภาค
เอกชน ภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน โดยจัดท�าเอกสารทางวิชาการเผยแพร่เครือข่ายภายในประเทศ จัดท�าเอกสารทางวิชาการในระดับอาเซียน การสร้าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ สสปท. บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในรูปแบบของความทันสมัย ( rand Modernization) และประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อต่างๆ ทางวิทยุ และโทรทัศน์ (Social Network) สร้าง ( e site) ประกวดการแข่งขันงานวิชาการงานวิจัยในระดับสากล และพัฒนาระบบการบริการวิชาการ
เชิงรุก โดยการน�าเสนองานวิชาการ งานวิจัย งานส่งเสริมพัฒนา งานนวัตกรรม ระบบมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนแบรนด์ทางวิชาการ สร้างทีมที่ปรึกษาเพื่อไป
น�าเสนอการให้บริการของ สสปท. ส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐานทางวิชาการ พัฒนารูปแบบการเข้าถึงการให้บริการของ สสปท. สร้างระบบติดตามประเมินผล
ความพึงพอใจ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยยึดผู้รับบริการ (Stakeholder) เป็นศูนย์กลาง
สสปท. จะจัดท�าสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ พัฒนาสื่อแอนิเมชั่น พัฒนาแอปพลิเคชัน
โซเชียลมีเดีย และสื่อเผยแพร่ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ สู่เยาวชน แรงงาน และประชาชนทั่วไป อย่างแพร่หลาย

5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองคกร เพ่อขับเคล่อนยุทธศาสตร สสปท.

การจัดตั้ง และพัฒนา สสปท. สู่องค์การมหาชนแห่งแรก ของกระทรวงแรงงาน ที่มีความเข้มแข็ง และมีธรรมาภิบาลที่ดี จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากร
ทั้งจากข้าราชการ และพนักงานราชการเดิม ที่ตัดโอนมาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่สรรหา และบรรจุ
เข้ามาใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจริยธรรมอันดี
โดยจะมุ่งเน้นการน�าเอาเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand uality Award T A) มาใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือ (1) ด้าน Human Resource Management HRM ที่เน้นการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรคุณภาพสูง สร้างระบบหน้าที่ ความรับผิดชอบพร้อมจัดวางก�าลังคนทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างองค์กรให้มคี วามสมบูรณ์ตามโครงสร้างและขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงสร้างระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบราชการ
เพื่อจูงใจในการดึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และประสบการณ์สูง และรักษาบุคลากรคุณภาพที่มีอยู่เดิม เพื่อการพัฒนาองค์กร ให้เป็นที่พึ่งพาด้านการส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ของประชาชนร่วมกัน (2) ด้าน Human Resource Development HRD เน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาขา
ก�าหนดขององค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์สมรรถนะสากล (เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสมัยใหม่ และวัฒนธรรมสากล) พัฒนา
ระบบ Talent Management and Success lan วางแผนสืบทอดต�าแหน่ง ผู้มีความสามารถเพื่อมีตัวแทนในการท�างานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา Glo al
Conceptand re-Thinking แก่ผู้บริหารระดับสูง (3) ด้าน Human Resource Happiness HRH เน้นการสร้างบรรยากาศองค์กรตามเกณฑ์องค์กรแห่งความสุข
และสถานที่ท�างานแห่งความสุข การสร้างสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลที่สูงกว่าสวัสดิการภาคราชการ (4) ด้าน Human Resource Engagement HRE เน้นการ
ให้ความส�าคัญกับการปรับค่านิยมร่วมบุคลากรเพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ทเี่ ข้มแข็ง เสริมสร้างวิธกี ารคิด มุมมองในการท�างาน และการใช้ชวี ติ อย่างสมดุลระหว่าง
งานกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความรัก ความผูกพันผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ จัดท�าค�ารับรองขององค์กรและบุคลากรรายบุคคลทุกคน
ในการสร้างนิสัยและผลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ( ndividual erformance Agreement)
ส�าหรับระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล พร้อมสร้างระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน และการจัดการความ
เสี่ยงที่เข้มแข็ง จัดให้มีการตรวจสอบ และรับรองการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กร โดยบุคคลที่ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
การเงิน การเป็นองค์กรที่พึ่งตนเองได้สูง รวมถึงเตรียมองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล ใช้ระบบ e site เพื่อการสื่อสารองค์กรสู่สากล ปรับอาคารสถานที่ในระยะแรก
เพื่อรองรับระบบ SMART Office มีระบบ e-Admin ระบบ e-Services e-Training การเชื่อมโยง e site กับภาคีด้าน OSH ทั้งในและต่างประเทศ
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ภาคผนวก ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สสปท. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564)
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รายงานประจ�าป 2560
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน)
ที่ปรึกษา

นางนิสา นพทีปกังวาล
นายชัยธนา ไชยมงคล
นางจุฑาพนิต บุญดีกุล

ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
รองผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

ู้สนับสนุนข้อมูล
ส�านักบริหารกลาง
ส�านักยุทธศาสตร์
ส�านักวิจัยและพัฒนา
ส�านักวิชาการและบริการ
ส�านักส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ
ู้รวบรวมและเรียบเรียง
ส�านักยุทธศาสตร์

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน องคการมหาชน
18 ถนนบรมราชชนนี 2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0 2448 9111 โทรสาร 0 2448 9098
Email tosh tosh.or.th e site www.tosh.or.th

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน)
เลขที่ 18 อาคารกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานสวนแยกตลิ่งชัน ชั้น 2
ถนนบรมราชชนนี 2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท 0 2448 9111 โทรสาร 0 2448 9098
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
(องค์การมหาชน)

