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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) จัดท าขึ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) และเป็นไป
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงาน (ปี พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558    

สสปท. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรทรัพยากรส าหรับ
ด าเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 75,737,200 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

ประเภทรายจ่าย  
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมงบประมาณ 

เงินงบประมาณ เงินทุนสะสม 

รวมทั้งสิ้น    51,620,100   24,117,100    75,737,200 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ    18,237,800                   -       18,237,800  
แผนงานพื้นฐาน      8,800,700      3,017,400     11,818,100  

- คชจ. ด าเนินงาน      8,800,700      3,017,400     11,818,100 
แผนงานยุทธศาสตร์    24,581,600   21,099,700     45,681,300 

- คชจ. ด าเนินงาน    19,581,600   16,378,300    35,959,900  
- คชจ. ลงทุน      5,000,000     4,721,400       9,721,400  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

   
  

 

  

 
   

  
  

   
 

   

ส่วนท ่ี 1  
บทนำ 

1.1 สถาบันสง่ เสรมิ ความปลอดภัยฯ กับการเป็นองคก์ ารมหาชน 
  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

หรือ “สสปท.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Isstitute of Occupational Safety and Health
(Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 โดยมาตรา 52 
บัญญัติให้กระทรวงแรงงานาจัดตั้ง สสปท. ภายใน 1 ปี นับแต่ วันท่ีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสปท. เป็นองค์การมหาชนท่ีอยู่ใต้การกำกับดูแล 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน ท่ีทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และ 
การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ ส ถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภัยฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสปท. เป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งใน 
โอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการ 
ทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน โดยให้มผี ู้อำนวยการ สสปท. เป็นกรรมการด้วย

  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2556 มติเห็นชอบ ให้จัดตั้ง สสปท. เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันท่ี 21 
พฤษภาคม 2558 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ 
มหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้การ 
ทำงานมีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระ 
ไม่ขึ้นอยู่กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา 
มัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย 
โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน 
การตรวจสอบ และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 

หน้าที่1หน้าที่1



 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความ
ปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขาภาวะที่ดีมีความสุข 

1.2 วิสัยทศัน ์(Vision) 
  เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน สู่อาเซียน ภายในปี 2562-2566 

1.3 พันธกจิ (Mission) 
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. 

ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ          
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ 

3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็น
เอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทำงาน
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 

1.4 อำนาจหน้าที่ 
1. ส่งเสริมและแก้ปัญาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน 
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้
ดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
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1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของ สสปท. 

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกีย่วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ  
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ 
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตสื่อการ

เรียนรู้เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
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ส่วนที ่2 
ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 

2.1 แผนความเชือ่มโยงยทุธศาสตร ์เป้าหมายบริการหน่วยงาน ตวัชี้วัด ผลผลติกิจกรรม  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยการ
ดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานประจำปี มกีารดำเนินการ ดังนี ้

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รวมทั้งงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะต้อง
ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ตลอดจนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนโยบายของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ
มหาชน) และให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่ได้บรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ได้รับการจัดสรรฯ รวมทั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้อง
ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีฯ  และจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น 

5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงในร่าง
แผนปฏิบัติงานประจำปีฯ   

6. เสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา และนำเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แผนยุทธศาสตร์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 ยทุธศาสตรก์ระทรวงแรงงาน และยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

แผนพฒันา ฉบบัที่ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างยั่งยืน  เปา้หมาย : ผลติภาพการผลิตของปจัจยัแรงงานไมต่ำ่กวา่ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

เปา้หมายบริการกระทรวง แรงงานในและนอกระบบมหีลักประกนัทางสงัคมได้รบัความคุม้ครอง มคีวามปลอดภัย และมีคณุภาพชีวติทีด่ี 

ตัวชีว้ัด อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีทีผ่า่นมา ร้อยละ 5 

เปา้หมายบริการหน่วยงาน เพื่อเป็นคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั องคค์วามรู้ถกูนำไปใชเ้พื่อการสง่เสริม ปอ้งกัน และแกป้ญัหาดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

ตัวชีว้ัด 1. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี ร้อยละ 100 

1. จำนวนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่ถูกนำไปใช้ จำนวน 5,000 แห่ง 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร้อยละ 70 

แผนงาน แผนงานบคุลากรภาครฐั แผนงานพืน้ฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม แผนงานยุทธศาสตรสรา้งหลักประกนัทางสงัคม 

ผลผลติ/โครงการ รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั 
พัฒนาและยกระดับผลติภาพแรงงาน 

สถานประกอบกจิการไดร้ับการสง่เสรมิ และพัฒนา 

การจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

โครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand) 

ตัวชีว้ัด  1. จำนวนสถานประกอบกจิการที่เข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริมและ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย จำนวน 600 แห่ง  

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการ
พิจารณา ตามเกณฑ์ ร้อยละ 90 

1. สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 4,400 แห่ง 

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับก่ารถ่ายทอด
องค์ความรู้ สามารถลด อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 60 

กจิกรรม 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร 

2.. รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 

1. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย 

2. การบริหารระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

3. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 

4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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2.2 แสดงความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ สสปท. อ านาจหน้าที่ สสปท. เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
1.สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริม
งาน วิจยั และวิชาการ มุ่งสู่
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

2.พัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตร ฐาน
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4.จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความ ปลอดภัย อาชวีอนา มัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

มีมาตรฐานส่งเสริมความปลอดภัย อา
ชีวอนามยั และสภาพ แวดล้อมในการ
ท างาน เพื่อด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานความปลอดภยั   
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานร่วมกับภาคีเครือขา่ยฯ 
2. สร้างพันธะสัญญารว่มกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อขยายผลน า 
มาตรฐานความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน
การ ท างานไปสู่การปฏบิัติ 

1. โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. โครงการวิจยัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนา
บุคลากรด้านความปลอดภยั 
ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 
4.0 

5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เกี่ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 

1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. สนับสนุนและส่งเสริมการน าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้าน
ความปลอดภยัฯ เพื่อพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐาน
ระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. โครงการพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษา
ส าหรับบุคลากรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย  
ตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวด ล้อม
ในการท างาน 

มีช่องทางการให้บริการวิชาการและ
องค์กรต้นแบบ เพื่อสนับ สนุนการ
ให้บริการวิชาการในพื้นที่เปา้หมาย 

1.สร้างและขยายช่องทางการให้บริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย 
2.เสริมสร้างศักยภาพเครือขา่ยฯ เพือ่ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการ  

1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตาม
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ  
2. โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการและตรวจ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ 
4. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนา
เครือข่ายด้านความปลอดภัย 
5. โครงการยกระดับระบบการจัดการความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ในสถานประกอบกิจการฯ 

หน้าที่6



 

ยุทธศาสตร์ สสปท. อ านาจหน้าที่ สสปท. เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
6. โครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัย
ในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม 
สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพ
อนามัยด ี

6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภยั อาชวีอนา
มัย และสภาพแวดล้อม ในการท างานตาม
ความจ าเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตส่ือ
การเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของการป้องกันอันตรายกอ่นเกิดเหตุ 
น าไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างาน 
 

1 การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
2.จัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 
3.สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภยัในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

1. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แห่งชาติ ครั้งที่ 34 
2. โครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามัย
ส่วนภูมิภาค 5  
3. โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท างานให้เป็นศูนย์ ป ี2563 
4. งานการประชาสัมพันธ ์
5. โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมหวัข้อ 
“ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลกูจ้าง
ทั่วไป และลูกจ้างเข้าท างานใหม่” และจัดท า
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์

5.สร้างระบบงานและการจัดการ
ภายในองค์กรเพื่อขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ สสปท. 

3.ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
ด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวด ล้อมในการท างาน 

สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และ
ขับเคลื่อนการด าเนินกิจการอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

1.พัฒนาการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล 
2.เพิ่มบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาทีจ่ าเป็นต่อการ
ด าเนินกิจการตามยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริมการ
จัดการองค์ความรู้ด้วยการถา่ยทอดองค์ความรู้ จากบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3.เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กรโดยการมีส่วน
ร่วมกับบุคลากรทกุระดับพร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุมภายใน
ที่มีมาตรฐาน 

1. งานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
2. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะที่ 2 
และ ระยะที่ 3 
3. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สสปท. 
4. โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎกีาจดัตั้ง
สถาบันส่งเสริมความ ปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สมาชิก เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบ
ดิจิทัลตามภารกิจของสถาบันฯ 

หน้าที่7



 

ยุทธศาสตร์ สสปท. อ านาจหน้าที่ สสปท. เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
6. โครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพือ่การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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2.3 ตัวชี้วัด คา่เป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายการ ตวัชีว้ดั 
 

ค่าเปา้หมาย 

เปา้หมายบรกิารหนว่ยงาน 
องค์ความรูถู้กนำไปใช้เพื่อการ
ส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหาด้าน
ความปลอดภัย และชีวอนามัย 

เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภยั 
และอาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช้ 

5,000 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้งาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้มีความพงึพอใจ 

ร้อยละ 70 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ เชิงปริมาณ : รอ้ยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100 

แผนงานบคุลากรภาครฐั 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ผลผลิต 
สถานประกอบกิจการไดร้ับการ
ส่งเสริม และพัฒนาการจดัการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการความปลอดภัยและอาชีว อนามัย 

600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 

แผนงานยทุธศาสตรสรา้งหลักประกนัทางสังคม 
ผลผลิต 
โครงการความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand)  

เชิงปริมาณ : สถานประกอบกจิการกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

4,400 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาด
เล็ก ที่ไดร้ับก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบ
อันตรายจาการทำงาน 

ร้อยละ 60 
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3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3.2 รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย หมายเหต ุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
63-01101 โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

63-01102 โครงการวิจัยความปลอดภยัและอาชีวอนามัย  เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 
63-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

63-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ตดิอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand 4.0 
63-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ทีป่รึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

63-01202 โครงการพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาส าหรับบุคลากรที่ปรึกษาดา้นความ
ปลอดภัย  ตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling”   

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
63-01301 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

63-01302 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารและตรวจสภาพแวดลอ้มในการท างาน เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าใช้จ่าย
ลงทุน : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) 

63-01303 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

63-01304 โครงการเสริมสรา้งคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภยั เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
63-01305 โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ในสถานประกอบกจิการฯ 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

63-01306 โครงการเสริมศักยภาพดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการที่ได้รับ
ผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี 
63-01401 โครงการงานความปลอดภัยและอาชวีอนามยัแห่งชาต ิครั้งที่ 34 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
63-01402 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามยัส่วนภูมิภาค 5 ภูมภิาค  เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
63-01403 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ ปี 2563  
(Zero Accident Campaign 2019)  

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

63-01404 งานประชาสัมพันธ์ สสปท. เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
63-01405 โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลกูจ้างทั่วไป และลกูจ้างเข้าท างานใหม่” และจัดท า
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

63-01406 โครงการขบัเคลื่อนเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

หน้าที่10



3.2 รหัสโครงการ /หมวดรายจ่าย หมายเหต ุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สรา้งระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์สสปท. 
63-51 งานบรหิารจดัการและพัฒนาองค์กร  
63-01501 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน , เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน) 
63-01501 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร  เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสด ุค่า

สาธารณูปโภค) 
63-01501 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา   เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) 
63-02501 กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ  

ค่าสาธารณูปโภค ,ค่าใช้จ่ายลงทุน) 
63-02501 กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการและที่ปรึกษา   เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน)       
63-02502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back 
Office  

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

63-01503 โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

63-54 งานขบัเคลื่อนนโยบายและยทุธศาสตร์ สสปท.        
63-01554 เงินอุดหนุน   เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าใช้สอย) 
63-02504 เงินทุนสะสม (เงินเหลือจ่าย) เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน , ค่าใช้สอย , คา่วัสดุ) 
63-02505 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง และสวัสดกิาร ของสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

63-02506 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชกิ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ผ่านระบบดิจิทัลตามภารกจิของสถาบัน 

เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 

63-02507 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back 
Office ระยะที่ 3 

เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

63-02508 โครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อการจัดกจิกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เงินทุนสะสม: ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ,ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 

หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ -  แหล่งเงิน -  ยุทธศาสตร์ -  โครงการ ตัวอย่าง 62-01101 
 แหล่งเงิน 
    01 หมายถึง เงินอุดหนุน 
    02 หมายถึง เงินทุน (เงินเหลือจ่าย) 
    03 หมายถึง เงินกองทุน 
        31 หมายถึง เงินกองทุนความปลอดภัย 
        32 หมายถึง เงินกองทุนทดแทน 
    04 หมายถึง เงินรายได้ 
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3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

1.  งบประมาณภาพรวม 

 
 

2.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ เงินทุนสะสม

51,620,100       24,117,100      75,737,200         

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 18,237,800       -                 18,237,800         

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 8,800,700         3,017,400        11,818,100         

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 24,581,600       21,099,700      45,681,300         

รายการ
การจดัสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 18,237,800   -           18,237,800 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18,237,800   -           18,237,800 

16,285,300             -   16,285,300 ส ำนกับริหำรกลำง

2,311,200                -   2,311,200   

13,974,100                -   13,974,100 

13,974,100                -   13,974,100 

1,952,500    -           1,952,500  ส ำนกับริหำรกลำง

577,800         -             577,800     

873,200         -             873,200     

501,500         -             501,500     

       2) กองทุนส ำรองเล้ียงชพี (6% ของเงินเดือน)

       3) ค่ำรักษำพยำบำล

   1.1 เงินเดือน และค่าจ้างประจ า (อัตราเดิม 42 อัตรา) 

       1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรำ)

       2) เงินเดือนบุคลำกรรวมเล่ือนข้ัน (41 อัตรำ)

          - อัตรำเดิม (41 อัตรำ)

   1.2 เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน

       1) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำร ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)
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3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 8,800,700   3,017,400   11,818,100 

8,800,700   3,017,400   11,818,100 

2.1 ค่าตอบแทน 2,915,000   1,170,000   4,085,000   

    2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2,115,000   750,000     2,865,000   ส านักบริหารกลาง

           1) คณะกรรมการบริหารสถาบัน (12 คร้ังๆละ 11 คน) 1,350,000   -           1,350,000   ส ำนักบริหำรกลำง

                 ประธำน 1 คน 12 คร้ัง 150,000      -            150,000     

                 คณะกรรมกำร 10 คน 12 คร้ัง 1,200,000    -            1,200,000   

           2) คณะอนุกรรมการ 5 คณะ 765,000     750,000     1,515,000   ส ำนักบริหำรกลำง

              2.1) ด้านตรวจสอบ 255,000     -           255,000     

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

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

              2.2) ด้านติดตามผลการด าเนินงานองค์การ

                    และประเมินผลผู้อ านวยการฯ

255,000     -           255,000     

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

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

              2.3) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 255,000     -           255,000     

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

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

              2.4) ด้านวิชาการ -           435,000     435,000     

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

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

              2.5) ด้านกฎหมาย -           315,000     315,000     

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

                  คณะกรรมกำร 4 คน 12 คร้ัง -            240,000      240,000     

    2.1.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 700,000     420,000     1,120,000   ส านักบริหารกลาง

    2.1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด 100,000     -           100,000     ส านักบริหารกลาง

2.2 ค่าใช้สอย 5,385,700   1,847,400   7,233,100   ส านักบริหารกลาง

    2.2.1 ค่ารับรองและพิธีการ 20,000       -           20,000       ส านักบริหารกลาง

    2.2.2 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร 300,000     200,000     500,000     ส านักบริหารกลาง

    2.2.3 ค่าใช้จา่ยอ่ืน 20,000       -           20,000       ส านักบริหารกลาง

    2.2.4 ค่าใช้จา่ยในการประชุม 339,700     80,000       419,700     ส านักบริหารกลาง

    2.2.5 ค่าเช่า 984,000     407,600     1,391,600   ส านักบริหารกลาง

           1) ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ส่วนกลำง 2 เคร่ือง 192,000      -            192,000     

           2) ค่ำเช่ำระบบ Cloud Server แบบที ่2 252,000      127,600      379,600     

           3) ค่ำเช่ำพ้ืนทีส่ ำนักงำนชั่วครำว (วิทยำลัยทองสุข) -            280,000      280,000     

           4) ค่ำเช่ำอำคำร ศูนย์ภำคใต้ : สงขลำ 540,000      -            540,000     

    2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 150,000     150,000     

2. ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
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3. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.2.7 ค่าสาธารณูปโภค 1,122,000    19,800       1,141,800   ส านักบริหารกลาง

            - ส่วนกลาง 922,000       19,800       941,800     

12,000           -              12,000       

480,000         -              480,000     

240,000         -              240,000     

40,000           19,800         59,800       

150,000         -              150,000     

            - ศูนย์ภาคใต้ จ .สงขลา 200,000       -           200,000     ส านักบริหารกลาง

20,000           -              20,000       

100,000         -              100,000     

20,000           -              20,000       

30,000           -              30,000       

30,000           -              30,000       

    2.2.8 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500,000    1,140,000   2,640,000   ส านักบริหารกลาง

    2.2.9 โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างาน

              ให้เป็นศูนย์ Zero Accident

950,000       -           950,000     ส านักฝึกอบรมและ

ส่งเสริม

2.3 ค่าวัสดุ 500,000       -           500,000     ส านักบริหารกลาง

            - ส่วนกลาง 390,000       -           390,000     

          1) ค่าวัสดุส านกังาน 120,000         -              120,000     

          2) ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 140,000         -              140,000     

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000           -              30,000       

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000         -              100,000     

           - ศูนย์ภาคใต้ จ .สงขลา 110,000       -           110,000     

          1) ค่าวัสดุส านกังาน 20,000           -              20,000         

          2) ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง 40,000           -              40,000         

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000           -              20,000         

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000           -              30,000         

              5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เชน่ Internet

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เชน่ Internet

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนที่)

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนที่)
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                4.  แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 

 
 
 

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 24.5816 21.0997 45.6813

19.5816 16.3783 35.9599

2.1 ค่าตอบแทน 0.0000 0.1454 0.1454

    2.1.1 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษาด้านการส่งเสริมความปลอดภัย 0.0000 0.1454 0.1454 ส านักบริการวิชาการ

2.2 ค่าใช้สอย 18.0416 16.2329 34.2745

    2.2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 0.3700 0.0000 0.3700 ส านักบริหารกลาง

    2.2.2 ค่าใช้จา่ยในการประชุม 0.2700 0.0000 0.2700 ส านักบริหารกลาง

    2.2.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา 0.0360 0.0000 0.0360 ส านักบริหารกลาง

    2.2.4 ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจสภาพแวดล้อมฯ 0.0400 0.0000 0.0400 ส านักบริหารกลาง

    2.2.5 ค่าจา้งเหมาบริการ 0.4920 0.9120 1.4040 ส านักบริหารกลาง

      ส่วนกลาง 0.0000 0.4200 0.4200

           1) ผู้เชี่ยวชำญควบคุมดูแลโครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำร

              และตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 1 อัตรำ

0.0000 0.4200 0.4200

      ศูนย์ภาคใต้ : สงขลา 0.4920 0.4920 0.9840

           1) เจ้ำหน้ำที ่1 อัตรำ 0.2160 0.0000 0.2160

           2) แมบ้่ำน 1 อัตรำ 0.1320 0.0000 0.1320

           3) พนักงำนขับรถ 1 อัตรำ 0.1440 0.0000 0.1440

           4) เจ้ำหน้ำทีรั่กษำควำมปลอดภัย 2 อัตรำ 0.0000 0.4920 0.4920

    2.2.6 ค่าสาธารณูปโภค 0.1300 0.0000 0.1300 ส านักบริหารกลาง

            - ส่วนกลาง 0.1300 0.0000 0.1300

0.1300 0.0000 0.1300

    2.2.6 ค่าใช้จา่ยจดักิจกรรม 16.7036 15.3209 32.0245

           1) โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั 

              และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

1.7325 0.0000 1.7325 ส ำนักวิจัยและพัฒนำ

           2) โครงกำรวิจัยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยั 0.6208 0.0000 0.6208 ส ำนักวิจัยและพัฒนำ

           3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั 

               และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

0.5188 0.0000 0.5188 ส ำนักวิจัยและพัฒนำ

           4) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยั 

               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

0.6134 0.0000 0.6134 ส ำนักฝึกอบรมฯ

           5) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ทีป่รึกษำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร

              ด้ำนควำมปลอดภัยฯ

0.1922 0.0000 0.1922 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

           6) โครงกำรพัฒนำสถำนประกอบกิจกำรตำมมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร

              ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อม ในกำรท ำงำน

1.8418 0.0000 1.8418 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

           7) โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 0.4000 0.0000 0.4000 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

           8) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั 

               และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

0.5280 0.0000 0.5280 ส ำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

           9) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย 1.0000 0.0000 1.0000 ส ำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

           10) งำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยัแห่งชำติ คร้ังที ่34 (ตัดเข้ำพรบ.โอน 500,000) 4.6280 11.9383 16.5663 ส ำนักฝึกอบรมและส่งเสริม 

           11) งำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยัส่วนภูมภิำค 5 ภูมภิำค 1.8595 0.0000 1.8595 ส ำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

           12) งำนขับเคล่ือนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 0.1350 0.7160 0.8510 ส ำนักยุทธศำสตร์

           13) โครงกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำง อัตรำก ำลัง และสวัสดิกำร

                ของสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั 

                และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

0.0000 2.0000 2.0000 ส ำนักยุทธศำสตร์

           14) โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสมำชิก เพ่ือให้บริกำร

                แบบเบ็ดเสร็จผ่ำนระบบดิจิทัลตำมภำรกิจของสถำบันฯ

0.0000 0.6000 0.6000 ส ำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

           15) โครงกำรยกระดับระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย

                อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

                ในสถำนประกอบกิจกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

0.5100 0.0000 0.5100 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

              4) ค่ำไปรษณีย์ 

1. ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

หน้าที่15



 

 

4.  แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม (ต่อ) 

 

           16) โครงกำรจัดท ำหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ควำมปลอดภัย 

                อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับลูกจ้ำงทัว่ไป

                และลูกจ้ำงเข้ำท ำงำนใหม”่ และจัดท ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

0.4852 0.0000 0.4852 ส ำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

           17) โครงกำรเผยแพร่พระรำชกฤษฎีกำจัดต้ังสถำบันส่งเสริมควำม

                ปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

0.0500 0.0000 0.0500 ส ำนักยุทธศำสตร์

           18) โครงกำรขับเคล่ือนเชิงกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั 

                และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดโรคติดเชื้อ

                ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

1.1850 0.0000 1.1850 ส ำนักฝึกอบรมฯ

           19) โครงกำรเสริมศักยภำพด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำรทีไ่ด้รับ

ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

0.2090 0.0000 0.2090 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

          20) โครงกำรพัฒนำทักษำกำรให้ค ำปรึกษำส ำหรับบุคลำกรทีป่รึกำด้ำนควำม

ปลอดภัยตำมหลักสูตร “The Art of OSH Counseling”  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

(ส ำนักบริกำรวิชำกำร)

0.1945 0.0000 0.1945 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

         21) โครงกำรพัฒนำห้องเรียนออนไลน์เพ่ือกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัย อำชี

วอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

0.0666 0.0666 ส ำนักฝึกอบรมฯ

2.3 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1.5400 0.0000 1.5400 ส ำนักฝึกอบรมฯ

2.4 ค่าใช้จา่ยลงทุน 5.0000 4.7214 9.7214

     2.3.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน (คก.63-51) 0.0000 0.0636 0.0636

              1)  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ชุด 0.0300 0.0300 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

              2)  อุปกรณ์แจ้งเตือนชนิดจับกำรเคล่ือนไหว จ ำนวน 1 ชุด 0.0200 0.0200 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

              3)  ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนำด 10 ปอนด์ จ ำนวน 2 ถัง 0.0048 0.0048 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

              4)  ป้ำยทำงหนีไฟแบบฝังฝ้ำ จ ำนวน 2 ป้ำย 0.0060 0.0060 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

              5)  ไฟฉุกเฉินแบบแขวนติดผนัง จ ำนวน 1 เคร่ือง 0.0028 0.0028 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

     2.3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คก.63-51) 0.0000 0.1812 0.1812

              1)  โปรแกรมระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล (เงินเดือน) 0.0300 0.0300 ส ำนักยุทธศำสตร์

              2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล 0.0880 0.0880 ส ำนักบริหำรกลำง

              3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้

งำนประเภทติดต้ังมำจำกโรงงำน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดกำรส ำนักงำน ทีม่ลิีขสิทธ์ิถูกต้อง

ตำมกฎหมำย

0.0632 0.0632 ส ำนักบริหำรกลำง

     2.3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.0000 0.3766 0.3766

              1)  ไมค์ประชุม ระบบทำงไกล ขนำดพกพำ ม ีบลูทูธ จ ำนวน 2 เคร่ือง 0.0200 0.0200 ส ำนักบริหำรกลำง

              2) พัฒนำห้องเรียนออนไลน์ 0.3566 0.3566

                  -กล้อง Panasonic Lumix DC-G95 Kit 14-42mm จ ำนวน 2 ตัว 0.0700 0.0700

                 - กล่องไลฟ์ Advanced Photo Systems HDMI To USB 3.0 Converter V2

 จ ำนวน 1 กล่อง
0.0080

0.0080

                 - สวิตเชอร์ DeviceWell Video Switcher HDS7105 จ ำนวน 1 ชุด 0.0150 0.0150

                 - ไมโครโฟนไร้สำย Saramonic Blink500 Set B2   จ ำนวน 2 อัน 0.0160 0.0160

                 - ไมโครโฟนสำย Rode VideoMic GO Lightweight On-Camera 

Microphone  จ ำนวน 1 อัน
0.0030

0.0030

                  - ขำต้ังกล้อง Fotopro X-GO    จ ำนวน 1 ชุด 0.0040 0.0040

                  - ชุดไฟ NiceFoto HC-1000B   จ ำนวน 1 ชุด 0.0200 0.0200

                  - อุปกรณ์ชำร์จไฟส ำหรับกล้อง   จ ำนวน 2 ชุด 0.0020 0.0020

                 - จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมมุ 120 นิ้ว  จ ำนวน 2 จอ
0.0455

0.0455

                 - จอรับภำพ ขนำดของจอ 70x70 นิ้ว   จ ำนวน 1 จอ 0.0030 0.0030

                 - เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 5,000 ANSI Lumens 

จ ำนวน 2 เคร่ือง
0.1404

0.1404

                 - เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนำด 3,000 ANSI Lumens 

จ ำนวน 1 เคร่ือง
0.0297

0.0297

ส ำนักฝึกอบรมและส่งเสริม
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        4.  แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม (ต่อ) 
 

 
 
 
 

0.0000 4.0000 4.0000 ส านักบริหารกลาง

4.0000 0.0000 4.0000 ส านักบริหารกลาง

     2.3.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (จดัท าห้องปฏิบัติการ) (คก. 63-32) 0.0000 0.0800 0.0800 ส านักบริการวิชาการ

0.0000 0.0000 0.0000 ตัดงปม.เข้าพรบ.โอม

              2) เคร่ืองวิเครำะห์และแยกไอออน Ion Chromatography 

                  (IC) พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง

0.0000 0.0000 0.0000 ตัดงปม.เข้าพรบ.โอม

              3) เคร่ืองวัดปริมำณอิออน (Ion Selective Electrode) 0.0000 0.0000 0.0000 ตัดงปม.เข้าพรบ.โอม

             4) เคร่ืองมอืสอบเทียบมำตรฐำนเสียง Class 1 : 1 เคร่ือง 0.0800 0.0800 ส านักบริการวิชาการ

รายการเพ่ิม

     2.3.6 ครุภัณฑ์การแพทย์ (คก. 63-51) 0.0000 0.0200 0.0200

0.0000 0.0080 0.0080 ส ำนักบริหำรกลำง

              2)  รถเข็นสแตนเลส 2 ชัน้ จ ำนวน 1 คัน 0.0120 0.0120 ส ำนักบริกำรวิชำกำร

     2.3.6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (คก. 63-32) 1.0000 0.0000 1.0000 ส านักบริการวิชาการ

                  1)  เคร่ืองวัดอุณหภูม/ิวัดไข้อินฟรำเรด 1 เคร่ือง

         2.3.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการองค์การ ระยะท่ี 2 

         2.3.4 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจดัการองค์การ ระยะท่ี 3 

                  1)  เคร่ืองไฮเพอร์แมนลิควิดโครมำโทรกรำฟี (HPLC) 

หน้าที่17



แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หน้าที่18หน้าที่18



ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย 
และวชิาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

หน้าที่19หน้าที่19



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

476,120รวมงบประมาณกิจกรรม 1 108,000 72,000 108,000 188,120

0.00 0.00

1.5 เสนอร่างมาตรฐาน เร่ือง ร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทางรถไฟ

ต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ เห็นชอบ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

108,000 108,000

1.3 ประชุมคณะท างานจัดท าร่างมาตรฐานการประเมินความเส่ียงด้านการยศาสตร์  

โดยการประชุมคณะท างานจ านวน 2 คร้ัง 37,560

1.1 จัดต้ังคณะท างาน  ดังน้ี

- คณะท างานจัดท าร่างมาตรฐานประเมินความเส่ียงด้านการยศาสตร์

- คณะท างานจัดท าร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทางรถไฟ

 โดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชนเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

0.00
0.00

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

1.5 สรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนการจัดท ามาตรฐานและคู่มือฉบับสมบูรณ์
0.00

63-01101  โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

1. กิจกรรมการจัดท าร่างมาตรฐาน (มาตรฐานใหม่+คู่มือใหม่)

108,000 72,000

42,560

(ต.ค – ธ.ค.)

37,560

0.00 0.00 0.00

1.2 ด าเนินการจ้างเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ
396,000

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ

0.00
 

 
42,560

0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1.จ านวนร่างมาตรฐานท่ีผ่านกระบวนการเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ 2  เร่ือง

   1.1 ร่างมาตรฐานการประเมินความเส่ียงด้านการยศาสตร์

   1.2 ร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างทางรถไฟ

ส านักวิจัย

และพัฒนา

0.00 0.00

ทางรถไฟจ านวน2ครั้ง

1.4 ประชุมคณะท างานคณะท างานจัดท าร่างคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

565,480

2.4 จัดประชาพิจารณ์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ 

เอกชนนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น 

   - มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

   - มาตรฐานการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย

50,000
0.00 0.00 0.00 50,000

231,200
0.00 127,400 103800.00 0.00

2. กิจกรรมจัดท ามาตรฐานฉบับสมบูรณ์

ส านักวิจัย

และพัฒนา

0.00

2.3 ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจ้างในกรณี 

ใช้สารเคมีอันตราย เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานโดยประชุมท้ังหมด 6 คร้ัง 124,680

0.00

41,560

0.00

0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1.จ านวนมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 2 เร่ือง

   1.1 มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

   1.2 มาตรฐานการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย

0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 จัดพิมพ์เอกสารเพ่ือเผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์

รวมงบประมาณกิจกรรม 2 47,380 222,160 198,560 97,380

2.2 ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน

และสรุปผลการด าเนินงานโดยประชุมท้ังหมด 6 คร้ัง 159,600
26,600 53,200 53,200 26,600

20,780 41,560 20,780

  
0.00

0.00

2.1 จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 2 คณะได้แก่

     1. มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 

     2. มาตรฐานการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจ้างในกรณี ใช้สารเคมีอันตราย

2.4 เสนอร่างมาตรฐานใหม่ท้ัง 2 เร่ือง ต่อคณะกรรมการอนุวิชาการและคณะกรรมการ สถาบันฯ
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

690,940

1,732,540

3. กิจกรรมจัดท าคู่มือตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

  
0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1.จ านวนคู่มือท่ีผ่านการเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ

บริหารสถาบันฯ 4 เร่ือง

   1.1 แนวปฏิบัติการจัดการความเส่ียงด้วยวิธีช้ีบ่งอันตราย Job Safety  Analysis 

         (JSA)

  1.2 แนวปฏิบัติการจัดการความเส่ียงด้วยวิธีช้ีบ่งอันตราย Check list

  1.3 คู่มือการจัดท าเอกสารตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

 และสภาพแวดล้อมในการท างาน

  1.4 คู่มือการป้องกันการตกจากท่ีสูง

ส านักวิจัย

และพัฒนา

0.00 0.00 0.00 0.00

50,000

3.4 จัดประชาพิจารณ์คู่มือท้ัง 3 เร่ือง เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ

จากผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ เอกชนนายจ้างลูกจ้าง เป็นต้น

157,140
3.3 ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการป้องกันการตกจากท่ีสูง

0.00

78,570

100,000

155,380 388,100 541,250

0.00 93,940 341,250 255,750

647,810

100,000

รวมงบประมาณกิจกรรม 3

รวมงบประมาณโครงการ 63-11

41,560

3.2 ประชุมคณะท างานจัดท าแนวปฏิบัติการจัดการความเส่ียงด้วยวิธีช้ีบ่งอันตราย  Job Safety  

Analysis (JSA) และ Check list 207,800

0.00 0.00 0.00

124,680

3.5 น าเสนอคู่มือมาตรฐานฯ ต่อคณะอนุกรรมการ วิชาการพิจารณา เพ่ือน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 0.00
0.00 0.00 0.00

176,000

3.4 จัดท าของท่ีระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมในการจัดประชาพิจารณ์มาตรฐาน คู่มือ

และแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ 50,000
0.00

26,190

0.00 88,000             88,000

41,560

52,380

3.6 จัดพิมพ์เอกสารเพ่ือเผยแพร่คู่มือตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ 

- คณะท างานจัดท าคู่มือการป้องกันการตกจากท่ีสูง

- คณะท างานจัดท าแนวปฏิบัติการจัดการความเส่ียงด้วยวิธีช้ีบ่งอันตราย

เพ่ือวาง แผนการด าเนินงาน 3 เร่ือง ได้แก่

3.1 จัดต้ังคณะท างานและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชน

หน้าที่22หน้าที่22



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

278,750

1.5 จัดท ารูปเล่มเผยวิจัยและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย 5,000

0.00 0.00 5,000 0.00

30,100 243,650 5,000 0.00รวมงบประมาณกิจกรรม 1

1.1 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิม

ทางสังคมและเศรษฐกิจจากการประเมินความเส่ียงในการท างาน

ในสถานประกอบกิจการ
0.00

1.4 สรุปผลการศึกษาวิจัยเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการเพ่ือน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

198,500

1.2 ตรวจรับงานวิจัยจากท่ีปรึกษา
0.00

1.3 ด าเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย

0.00 0.00

1.3 จัดประชุมคณะท างาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
75,250

30,100 45,150

198,500 0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนผลงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง

  1.1 งานวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมทางสังคมและเศรษฐกิจ

จากการประเมินความเส่ียงในการท างานในสถานประกอบกิจการ

ส านักวิจัยและพัฒนา

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

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

1. กิจกรรมการศึกษาและวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมทางสังคมและเศรษฐกิจจากการประเมินความเส่ียงในการท างานในสถานประกอบกิจการ

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

63-01102 โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

342,000

620,750

52,500

135,300
0.00 0.00

รวมงบประมาณกิจกรรม 2 0.00 29,900 247,600 64,500

0.00 0.00 0.00 12,000

0.00

0.00

2.7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานในท่ีสูง ฯ 135,300

2.8 จัดท ารูปเล่มวิจัยและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย

30,100 273,550 252,600 64,500รวมงบประมาณโครงการ 63-12

2. กิจกรรมการศึกษารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยการท างานบนท่ีสูงในสถานประกอบการติดต้ังโครงหลังคามุงหลังคา

2.8 เก็บข้อมูลในสถานประกอบกิจการด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก

เพ่ือประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานกับตัวแทนสถานประกอบกิจการ 105,000

2.7 คณะท างานรายงานผลการศึกษาวิจัยคณะอนุวิชาการเพ่ือน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 เจ้าหน้าท่ีวางแผน รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม 

และศึกษาสถานการณ์ (สสปท.ด าเนินการเอง)

2.6 จัดการประชุมอภิปรายกลุ่มตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน

เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
59,800

2.4 สร้างแบบสอบถาม และด าเนินการตรวจความถูกต้องและแม่นย า

ของเคร่ืองมือ (สสปท.ด าเนินการเอง) 0.00
0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00

2.2 จัดต้ังคณะท างานด าเนินงานวิจัยฯ (สสปท ด าเนินการเอง)

2.5 ด าเนินงานตามเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย 

(ผ่านกระบวนการตอบแบบสอบถามออนไลน์) 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนผลงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง

   1.1 งานวิจัยการศึกษารูปแบบการส่งเสริมความปลอดภัยการท างาน

บนท่ีสูงในสถานประกอบการติดต้ังโครงหลังคามุงหลังคา

ส านักวิจัยและพัฒนา

12,000

0.00 0.00 52,500

0.00 0.00 59,800 0.00

0.00 0.00

2.3 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และก าหนดขอบเขตการวิจัย 

 (เจ้าหน้าท่ี สสปท. 1 คร้ัง + คณะท างาน 1 คร้ัง) 29,900
0.00 29,900 0.00 0.00

0.00

0.00

หน้าที่24หน้าที่24



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

518,800

3. จัดประชุมแผนการด าเนินงานจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

โดยติดต่อประสานขอรับค าแนะน าจากสภาวิจัยแห่งชาติ และด าเนินการจัดต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ของ สสปท.

17,500

0.00 0.00 17,500 0.00

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

421,000

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

210,500 210,500

63-01103 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

กิจกรรมของโครงการ

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนบทความตีพิมพ์ บทคัดย่อ หรือโปสเตอร์น าเสนอ

เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง

2. จ านวนคร้ังของการเข้าร่วม หรือจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 

เครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง 

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. น าผลการศึกษาวิจัยไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบาย

หรือประยุกต์สู่การปฏิบัติงานเพ่ือลดความสูญเสียและเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงาน มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

ส านักวิจัยและพัฒนา

0.00 80,300 0.00

0.00 0.00

ไตรมาสท่ี 1

รวมงบประมาณโครงการ 63-13

1. จัดประชุม/สัมมนา เชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการด้านวิชาการเก่ียวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ระหว่างสถานประกอบกิจการ มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง (เป้าหมาย 1 คร้ัง เดือน เม.ย.- พ.ค.)

80,300

0.00 0.00 308,300 210,500

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2. ส่งบทความตีพิมพ์ บทคัดย่อ หรือโปสเตอร์น าเสนอเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในต่างประเทศ เช่น

International Commission on Occupational Health (ICOH-Conferences),

Asian Congress on Occupational Health 2020 (ACOH) 

หรือ WOPS-CVD Joint Conference (เป้าหมาย 2 คร้ัง เดือน พ.ค.- ก.ค.)

0.00

หน้าที่25หน้าที่25



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

613,360รวมงบประมาณโครงการ 63-14

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

0.00 0.00 0.00 0.00

(ต.ค – ธ.ค.)

63-01104 โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักวิจัยและพัฒนา

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

1. แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาผลงานนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย 0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนผลงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างานท่ี

สถานประกอบกิจการส่งเข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 20 เร่ือง

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของผลงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน

จากกลุ่มเป้าหมายได้รับรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมและเผยแพร่โครงการ

ในช่องทางส่ือต่าง ๆ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

3. รวบรวมผลงานท่ีส่งเข้าประกวดจากสถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วมโครงการ
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

50,940
0.00 50,940 0.00 0.00

0.00 137,880 424,540 50,940

0.00

5. จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานลงพ้ืนท่ี

9. จัดพิธีการมอบรางวัลผลงานท่ีได้รับการพิจารณา

10. จัดจ้างท าเอกสารสรุปผลงานท่ีได้รับรางวัลนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัย เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

11. จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน

6. ด าเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามการด าเนินงานท่ีผ่านการคัดเลือก
144,000

0.00 36,000 108,000 0.00

7. จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาแบ่งรางวัลผลงาน
50,940

0.00 0.00 50,940

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

50,940
0.00 0.00 0.00 50,940

4. จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าร่วมประกวด
50,940

0.00 50,940 0.00 0.00

8. จัดท าโล่รางวัลส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
265,600

0.00 0.00 265,600 0.00

หน้าที่26หน้าที่26
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยตอบสนองอุตสาหกรรม 

Thailand 4.0 
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

192,200164,000

0.00

0.00

0.00

159,000

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนบุคลากรและท่ีปรึกษาท่ีผ่านการพัฒนาเป็นท่ีปรึกษาการ

จัดท ามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างน้อย 30 ราย

ส านักบริการวิชาการ
0.00

0.00 0.00

1,600

0.00 0.00

0.00

10. ท่ีปรึกษาน าเสนอผลการพิจารณาระดับของสถานประกอบกิจการ

ต่อคณะกรรมการ verify
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000

3. เปิดรับสมัครท่ีปรึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมอบรมและ

ทดสอบ เพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

9. ท่ีปรึกษาเข้าให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วมโครงการ

0.00

4. จัดฝึกอบรมบุคลากรและท่ีปรึกษาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์

และหลักสูตรท่ีก าหนด 159,000 0.00 0.00

5. ทดสอบตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและสัมภาษณ์ท่ีปรึกษา

0.00 1,600 0.00 0.00

0.00

7. ประชุมช้ีแจงเพ่ือก าหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างท่ีปรึกษาและสถาบันส่งเสริม

ความปลอดภัยฯ พร้อมท้ังช้ีแจงหน้าท่ีรับผิดชอบของท่ีปรึกษา

0.00

11. ประชุมสรุปผลโครงการ
26,600

0.00 0.00 0.00 26,600

รวมงบประมาณกิจกรรม 1 1,600 0.00 26,600

1. จัดต้ังคณะท างานโครงการและจัดประชุมเพ่ือวางแนวทาง แผนงาน

ในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรท่ีปรึกษา

0.00

0.00

0.00

2. จัดท าหลักเกณฑ์การพัฒนาท่ีปรึกษาและก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีปรึกษา 

และก าหนดเกณฑ์คัดเลือกท่ีปรึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการ รวมถึงบทบาทหน้าท่ี

รับผิดชอบของท่ีปรึกษา
5,000

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

6. ประกาศรายช่ือท่ีปรึกษา ส าหรับผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบ

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

63-01201 โครงการพัฒนาบุคลากร ท่ีปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาท่ีปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

หน้าที่28หน้าที่28



แผนงาน

แผนเงิน

เปาหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน 0.00

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

194,500

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ                                           จํานวน

ผูเขารวมอบรมในหลักสูตร “The Art of OSH Counseling” รอยละ 

80 ของเปาหมาย  (40 คน)

ระดับคะแนน หลักเกณฑในการประเมินผล

5 จํานวนผูเขารวมอบรมในหลักสูตรฯ 43 คน ขึ้นไป

4 จํานวนผูเขารวมอบรมในหลักสูตรฯ 41-42 คน

3 จํานวนผูเขารวมอบรมในหลักสูตรฯ 39-40 คน

2 จํานวนผูเขารวมอบรมในหลักสูตรฯ 37-38 คน

1 จํานวนผูเขารวมอบรมในหลักสูตรฯ ต่ํากวา 36 คน           

สํานักบริการวิชาการ

0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงคตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

63-01202 โครงการพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษาสําหรับบุคลากรท่ีปรึกษาดานความปลอดภัย  ตามหลักสูตร “The Art of OSH Counseling”

0.00 0.00 60,000

2.จัดจางดําเนินการจัดสัมมนาฝกอบรมโดยทีมที่ปรึกษา รุนที่ 2 (กลุมเปาหมาย 25

 คน)

1. จัดจางทําหลักสูตร ศิลปะการใหคําปรึกษาดานความปลอดภัยฯ พรอมจัด

สัมมนาฝกอบรมโดยทีมที่ปรึกษารุนที่ 1 (กลุมเปาหมาย 25 คน)รายละเอียดการ

จัดจางมี ดังนี้

   - คาตอบแทนวิทยากร (บรรยาย 1 วัน และใหคําแนะนําแกไขงานผาน line 

group)

   - คาพัฒนากิจกรรมและหลักสูตร

   - คาติดตอ ประสานงาน ดําเนินการ

   - คาเอกสารประกอบการสัมมนา (25 ชุด)

   - คาจัดทําวุฒิบัติสําหรับผูผานการอบรม

60,000

3. ประชาสัมพันธโครงการและเปดรับสมัครผูสนใจเขารับการอบรม

0.00 0.00 0.00 0.00

50,000
0.00 0.00 0.00 50,000

0.00 2,500

4.. จัดอบรมบุคลากรและที่ปรึกษาตามหลักสูตร “The Art of OSH 

Counseling” (เปนคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารตางๆ

 จํานวน 2 รุน) 
82,000.00

0.00 0.00 0.00 82,000

5.จัดทําประกาศนียบัตรใหแกผูที่ผานการอบรม
2,500.00

0.00 0.00

รวมงบประมาณกิจกรรม 1 0 0 0 194,500

6. สรุปผลโครงการ
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

หน้าที่29



 
 
 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ
พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย

ความปลอดภัย 

หน้าที่30หน้าที่30



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

8. อบรม Internal audit
123,600

0.00 0.00 23,000 4,000

0.00 0.00

83,200
0.00 83,200 0.00 0.00

0.00 0.00

5. ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางกรอบการด าเนินโครงการฯ ก าหนด

เกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการ และก าหนดคุณสมบัติและ

ขอบเขตการด าเนินงานของท่ีปรึกษาหลักของโครงการ โดยเง่ือนไขและ

ขอบเขตงานของท่ีปรึกษาหลัก

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 220,000 880,000

123,600 0.00

7. ฝึกอบรม "ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการฯ" และ 

"การประเมินความเส่ียง"

9. ท่ีปรึกษาหลักของโครงการ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ค าปรึกษา

แก่สถานประกอบกิจการ 0.00
0.00 0.00

10. ผู้รับผิดชอบโครงการติดตาม การด าเนินงานของท่ีปรึกษา

27,000

6. ด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษาบริหารโครงการ โดยวิธีคัดเลือก 

 - ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ จัดทีม (หัวหน้าท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา) 

ลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบกิจการ 27 แห่ง 

(แบ่งเป็น 4 งวด) งวด 1 : เม.ย. (20%) งวด 2 : ก.ค. (40%) 

งวด 3 : ก.ย. (30%) งวด 4 : เหล่ือมปี ต.ค. (10%)

1,100,000
0.00

2. จัดต้ังคณะกรรมการผู้ช านาญการ (Verify) เพ่ือทวนสอบผล

การด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

4. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร คัดเลือกสถานประกอบกิจการ

เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผู้ประสานงานโครงการ
333,600

80,400 37,200 108,000 108,000

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ 27 แห่ง

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

2. สถานประกอบกิจการได้ระดับต้น (Basic) ข้ึนไป

อย่างน้อย ร้อยละ 50 

ส านักบริการวิชาการ1. จัดต้ังคณะท างานเพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการให้ค าปรึกษา 

และทบทวนสอบระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ 0.00
0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ

63-01301  โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

0.00 0.00 0.00

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

หน้าที่31หน้าที่31



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

1,841,800รวมงบประมาณโครงการ 63-31 80,400 120,400 474,600 1,166,400

12. ประชุมภาพรวม ช้ีแจงผลการด าเนินงาน
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

13. จัดจ้างท าใบประกาศเกียรติคุณและประชุมสรุปผลโครงการ 

พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ 59,800
0.00 0.00 0.00 59,800

11. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ (Verify) 

เพ่ือทวนสอบผลการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบการจัดการฯ 114,600
0.00 0.00 0.00 114,600

หน้าที่32หน้าที่32



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

10,400,000

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1.  มีครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับการตรวจวัดและ

วิเคราะห์ฝุ่นละออง และระดับความเข้มข้นของสารเคมี

อันตรายในสถานท่ีท างาน 3 รายการ   

   - เคร่ืองไฮเพอร์แมนลิควิดโครมาโทรกราฟี (HPLC) 

     พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง

   - เคร่ืองวิเคราะห์และแยกไอออน Ion Chromatography

      (IC) พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง

    - เคร่ืองวัดปริมาณอิออน (Ion Selective Electrode)

ส านักบริการวิชาการ

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5,000 8,500

0.00

0.00

166,500
0.00

15,000

11. ประชุมคณะตรวจรับครุภัณฑ์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ 

จ านวน 3 รายการ

8. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 งาน
1,000,000

0.00 0.00 1,000,000 0.00

210,000 10,181,500 8,500รวมงบประมาณโครงการ 63-32 0.00

0.00

0.00

กิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

1. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุใช้ในห้องปฏิบัติการ
156,000

10. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ประกอบ 

จ านวน 3 รายการ
9,000,000

9. ประชุมคณะด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ 

จ านวน 3 รายการ
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 9,000,000 0.00

0.00 15,000 0.00

7. ประชุมคณะท างาน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ

6. ขออนุมัติด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 3 รายการ

 และขออนุมัติด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 งาน 0.000.00

5. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน

0.00
39,000

39,000

0.00 0.00

0.00

13,500

63-01302  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน

10,000
0.00 0.00 10,000 0.00

0.00 156,000 0.00

2. ด าเนินการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ

0.00 0.00 166,500

3. ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล OSL

หน้าที่33หน้าที่33



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

528,000270,000 190,000 68,000 0.00รวมงบประมาณโครงการ 63-33

0.00
0.00

80,000 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

68,000

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1.จ านวนผู้เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน จ านวน 320 คน

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด

0.00

63-01303 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

448,000

2. ด าเนินการจัดท าส่ือประกอบการฝึกอบรม วัสดุส านักงาน
80,000

3. ด าเนินการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 190,000 190,000

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

หน้าที่34หน้าที่34



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

1,000,000525,000 365,000 110,000 0.00รวมงบประมาณโครงการ 63-34

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่ีพัก น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
40,000

4. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และของท่ีระลึก  
115,000

100,000 10,000.00 5000 0.00

0.00

845,000

25,000 10,000 5,000

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1.จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ จ านวน 500 คน  

และอบรมพัฒนาศักยภาพ จ านวน 100 คน

2.จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีได้รับบริการด้านความปลอดภัย

จ านวน 6 แห่ง

ส านักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม

63-01304 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

2. ด าเนินการฝึกอบรม/จัดกิจกรรม และให้บริการด้านความปลอดภัยฯ

0.00 0.00 0.00

400,000 345,000 100,000

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

และเข้ารับบริการด้านความปลอดภัยฯ 0.00

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

หน้าที่35หน้าที่35



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

114,400

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดหัวข้ออบรม 

และคัดเลือกวิทยากร
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการของท่ีปรึกษาในการให้บริการ

กับสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ
0.00

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การธ ารงหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

63-01305  โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในสถานประกอบกิจการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

0.00 0.00 0.00 0.00

ไตรมาสท่ี 4

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

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมช้ีแจง

อย่างน้อย 70 แห่ง

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วมประชุม

ช้ีแจงมีความประสงค์จะด าเนินการตามมาตรฐาน

ระบบการจัดการ ฯอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 50 

ส านักบริการวิชาการ

2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร สถานประกอบกิจการ (เดิม) 

เข้าร่วมประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์ จ านวน 70 แห่ง
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบกิจการ

เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

5,000

25,000
0.00 25,000 0.00

กิจกรรมท่ี 2 อบรมข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ พร้อมให้ค าปรึกษาในการธ ารงหรือยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย

6. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ตามสถานการณ์ COVID-19)
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3. ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การธ ารงหรือยกระดับ

ระบบการจัดการความปลอดภัย ฯ
99,400

0.00 0.00 99,400 0.00

0.00

5. จัดจ้างท าของท่ีระลึก

0.00

3. จัดจ้างพิมพ์เอกสารรายการประชุมช้ีแจง
9,000

5. จัดซ้ือกระเป๋าท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5,000

0.00 0.00 5,000 0.00

4. จัดจ้างพิมพ์เอกสารรายการประชุมช้ีแจง
10,000

0.00 0.00 10,000 0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วมอบรม

ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการ ฯ 

อย่างน้อย 35 แห่ง

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการท่ีเข้าอบรม

ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการ ฯ มีการธ ารง

หรือได้รับการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

ร้อยละ 10

ส านักบริการวิชาการ

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 1 0.00 0.00 114,400 0.00

0.00 0.00 9,000 0.00

4. จัดซ้ือกระเป๋าท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

0.00 0.00 5,000

หน้าที่36หน้าที่36



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย 3 7 2

แผนงาน

แผนเงิน

395,550

509,950

0.00

รวมงบประมาณโครงการ 63-35

9. ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการและมอบประกาศเกียรติคุณ

แก่สถานประกอบกิจการ 
68,550

0.00 0.00 0.00 68,550

8. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ (Verify) เพ่ือก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาและทวนสอบผลการด าเนินกิจกรรม

ตามมาตรฐานระบบการจัดการ ฯ (ตรวจประเมินให้ 12 คร้ัง)

0.00 0.00 315,400.00 194,550.00

150,600 0.00

114,6000.00 0.00 0.00 114,600

7. ให้ค าปรึกษา ประสานงาน และติดตามแผนการด าเนินการ

จัดท ามาตรฐานฯ ให้เป็นไปตามแผนงานของท่ีปรึกษา
22,800

0.00 0.00 11,400 11,400

6 ด าเนินการฝึกอบรมข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการ

ความปลอดภัย ฯ 150,600
0.00

รวมงบประมาณกิจกรรมท่ี 2 0.00 0.00 201,000 194,550

หน้าที่37หน้าที่37



แผนงาน

แผนเงิน

เปาหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

0.00 0.00 0.00              70,000

7) การสอบเทียบเครื่องมือ และการซอมบํารุง
70,000

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ

1) สถานประกอบกิจการท่ีไดรับผลกระทบจากโรคโควิด – 

19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเขารวมโครงการ 

จํานวน 20 แหง 

 

สํานักบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ                                     2) 

สถานประกอบกิจการท่ีไดรับผลกระทบจากโรคโควิด – 19

 ในเขตภาคใต เขารวมโครงการ จํานวน 4 แหง

4) จัดทําแผนงานการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2) คดัเลือกสถานประกอบกิจการเปาหมาย และประกาศรายช่ือสถานประกอบ

กิจการเพ่ือเขารวมโครงการ 0.00 0.00 0.00

6) สรุปและวิเคราะหผลการตรวจวัด และจัดทํารายงานผลการตรวจวัดใหแกสถาน

ประกอบกิจการ

กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ ภูมิภาค (ศูนยสงเสริมความปลอดภัยฯ จังหวัดสงขลา)

1) ประชาสัมพันธรูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมกิจกรรมตาม

กลุมเปาหมาย และจัดหาวัสดุอุปกรณ 0.00 0.00 0.00 0.00

4) จัดทําแผนงานการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน

5) ดําเนินงานตรวจประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ

5.1) การตรวจประเมินภาพการทํางานของสถานประกอบกิจการในเบ้ืองตน

5.2) ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน

5.3) สรุปผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน และใหคําปรึกษา 0.00 0.00 0.00              63,000

0.00

3) ประสานงานเพื่อขอขอมูลกับสถานประกอบกิจการท่ีผานการคัดเลือก

0.00 0.00 0.00

3) ประสานงานเพื่อขอขอมูลกับสถานประกอบกิจการท่ีผานการคัดเลือก
0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

63,000

0.000.000.00 0.00

2) คดัเลือกสถานประกอบกิจการเปาหมาย และประกาศรายช่ือสถานประกอบ

กิจการเพ่ือเขารวมโครงการ
0.00

0.00 0.00 0.00

วัตถุประสงคตวัชี้วัด ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(ต.ค – ธ.ค.)

40,900

63-01306 โครงการเสริมศักยภาพดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการท่ีไดรับผลกระทบจาก การแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมของโครงการ

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 2563

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

กิจกรรมที่ 1 การตรวจประเมินสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบกิจการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

1) ประชาสัมพันธรูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการท่ีเขารวมกิจกรรมตาม

กลุมเปาหมาย และจัดหาวัสดุอุปกรณ 0.00 0.00          40,900.00 0.00

หน้าที่38



แผนงาน

แผนเงิน

เปาหมาย

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

วัตถุประสงคตวัชี้วัด ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(ต.ค – ธ.ค.)
กิจกรรมของโครงการ

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 2563

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

209,000

0.00 0.00 0.00                1,600

รวมงบประมาณโครงการ 63-36 0.00 0.00 0.00 0.00

6) สรุปและวิเคราะหผลการตรวจวัด และจัดทํา

รายงานผลการตรวจวัดใหแกสถานประกอบกิจการ
1,600

33,5005) ดําเนินการตรวจประเมิน ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน

ประกอบกิจการ สรุปผลการ

ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน และใหคําปรึกษา 

5.1) สถานประกอบกิจการกลุมเปาหมายในจังหวัดสงขลา

5.2) สถานประกอบกิจการกลุมเปาหมายในจังหวัดภาคใต

0.00 0.00 0.00              33,500

หน้าที่39



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรมสร้าง
แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี 

หน้าที่40หน้าที่40



แผนงาน

แผนเงิน

เปาหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

รวมงบประมาณกิจกรรม 1 168,300

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

4,459,700

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

11,938,300

16,566,300

0.00 350,000 1,000,000 0.00

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ

1. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการในงานความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งท่ี 34 จํานวน 1,700 คน

2. จํานวนกลุมเปาหมายผูเขาชมงานนิทรรศการดานความปลอดภัยฯ ครั้งท่ี 34 

จํานวน 33,000 คน.              

0.00 150,000

3. การดําเนินการจัดกิจกรรมภาพรวม ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ คร้ังท่ี 34

สํานักฝกอบรม

และสงเสริม

2.2 คาใชจายในการจัดประชุมคณะทํางานดานตางๆ

30,000 95,000
198,600

0.00 73,600

2. กิจกรรมการจัดงานความปลอดภยัและอาชีวอนามัยแหงชาติ คร้ังที่ 34

150,000

2.1 คาเชาบริการสถานที่สําหรับจัดงานฯ
4,111,100

0.00 0.00 4,111,100

2.3 คาตอบแทนบุคคลภายนอก คาอาหาร คาเดินทาง คาท่ีพัก สําหรับผูท่ีใหการ

สนับสนุนกิจกรรมพิเศษตางๆ  โดยมี Brand Ambassador ของ สสปท. เขารวม

กิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ รณรงคสงเสริมงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

0.00 0.00

0.00

(ก.ค. – ก.ย.)

63-01401,63-02401  โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ คร้ังท่ี 34

1.1 อบรมหลักสูตร "Unleash the Trainer Potential สูการเปนวิทยากรมืออาชีพ" 

เพ่ือพัฒนาเครือขายสูการเปนวิทยากร สสปท.
168,300

กิจกรรมของโครงการ

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงคตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ

1. จํานวนภาคีเครือขายที่มีสวนรวมกับการดําเนินงานตามภารกิจของ สสปท. 

จํานวน 4 กิจกรรม

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ

สํานักฝกอบรม

และสงเสริม

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและองคความรูของเครือขายสูการมีสวนรวมสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยอยางยั่งยืน

0.00 168,300 0.00 0.00

0.000.00 168,300.00 0.00

รวมงบประมาณ กิจกรรม 2 0.00 73,600.00 30,000.00 4,356,100.00

0.00 0.00 2,540,000 2,540,000

3.1 คาใชจายในการจางบริษัทรับจัดงานในสวนการจัดพิธีการ สถานที่ นิทรรศการ 

และที่เกี่ยวของ
5,080,000

3.2 คาใชจายการจางดําเนินการกิจกรรมทางเทคนิควิชาการ และกิจกรรมพิเศษ
1,350,000

รวม งบประมาณโครงการท้ังหมด 63-41 0.00 591,900 6,072,550 9,901,850

รวมงบประมาณ กิจกรรม 3 0.00 350,000 6,042,550 5,545,750

3.3 คาใชจายการดําเนินการจัดสัมมนาวิชาการ
5,508,300

0.00 0.00 2,502,550 3,005,750

หน้าที่41



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

1,859,500

0.00 0.00 0.00

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัดกิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ

395,000

63-01402 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค

0.00 0.00 0.00 395,000

ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การจัดประชุมวางแผนการด าเนินการจัดงาน
147,000

39,000 40,000 39,700

0.00 207,500

5. ค่าจัดท าของท่ีระลึกเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงาน
300,000

300,000 0.00 0.00 0.00

4. ค่าใช้จ่ายการเดินทางปฏิบัติงาน ท่ีพัก/เบ้ียเล้ียง/น้ ามันเช้ือเพลิง 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสัมมนาคุณ ของวิทยากร 

ในระหว่างช่วงวันจัดงาน

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีได้รับความรู้และเข้าร่วม

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ จ านวน 400 คน

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

ส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม

รวมงบประมาณโครงการ 63-42

622,500

2. งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตามสถานการณ์

 COVID-19 คาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสท่ี 4 ก.ค. - ก.ย.)

1. งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภาคตะวันตก (ตามสถานการณ์ 

COVID-19 คาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสท่ี 4 ก.ค. - ก.ย.)

415,000

28,300

395,000
395,000

328,300 39,000 247,500 1,244,700

0.00

หน้า 37
หน้าที่42



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

2. ตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

950,000รวมงบประมาณโครงการ 63-43

6. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัครในเว็บไซต์
20,000

0.00 0.00 20,000 0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 600 แห่ง

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละของสถานประกอบกิจการท่ีไม่สูญเสียช่ัวโมงการท างาน ร้อยละ 100

ส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม

108,000 108,000 626,000 108,000

5. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการ
432,000

108,000 108,000 108,000 108,000

3. ด าเนินการจัดท าโล่รางวัล ท าประกาศเกียรติคุณ
498,000

0.00 0.00 498,000 0.00

0.00 0.00 0.00

1 ประกาศช้ีแจงแนวทางการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และเง่ือนไขการเกณฑ์คัดเลือก
0.00

0.00

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

63-01403 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ ปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)

1. กิจกรรมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

หน้าที่43หน้าที่43



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

990,000

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

1,540,000

1. จัดประชาสัมพันธ์องค์กร

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามงวดงาน
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนคร้ังการส่ือสารข้อมูล ของ สสปท. จ านวน 80 คร้ัง

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. มีผู้ได้รับการส่ือสารข้อมูลของ สสปท. ไม่ต่ ากว่า 300,000 คน

ส านักฝึกอบรม

และส่งเสริม

รวมงบประมาณโครงการ 63-44 120,000 190,000 650,000 580,000

1.4 ภาพอินโฟกราฟฟิคส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน 4 ภาษา ตามเน้ือหาท่ีสถาบันฯ

 ก าหนด จ านวน 10 เร่ือง พร้อมพิมพ์เป็นโปสเตอร์ขนาดส าเร็จ 15,000 แผ่น 0.00 0.00 100,000 200,000

1.5 ผลิตวิดีโอเสริมความปลอดภัยฯ จ านวน 5 เร่ือง
400,000

70,000

0.00

300,000

3. จัดท านิตยสาร OSHE Magazine จ านวน 4 ฉบับ
480,000

120,000 120,000 120,000 120,000

0.00
0.00

100,000
0.00 0.00 50,000 50,000

200,000 200,000

0.00 0.00 0.00

1.6 ออกแบบ ผลิตและติดต้ังชุดสติกเกอร์ติดผนังประชาสัมพันธ์องค์กร
170,000

2. ส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ของสถาบันฯ เช่น เส้ือ และการประชาสัมพันธ์องค์กรรูปแบบ

อ่ืนๆ
0.00 70,000 0.00 0.00

0.00 170,000 0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

1.3 ประชาสัมพันธ์โปรโมท Facebook Fanpage ของ สสปท. อย่างน้อย 100,000 วิว
20,000

0.00 0.00 10,000 10,000

รวมงบประมาณ

63-01404 งานการประชาสัมพันธ์ สสปท.

1.1 ออกแบบและจัดท าเกมส์ออฟไลน์

1.2  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Social Media เช่น Facebook , Website  สสปท.

0.00 0.00

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

หน้าที่44หน้าที่44



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

485,240

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ

รวมงบประมาณโครงการ 63-44

1. จัดท าหลักสูตร ด าเนินการประชุมไม่เกิน 12 คร้ัง
180,240

0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

0.00

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

63-01405 โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่”  และจัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

2. จัดท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตร
300,000

0.00 0.00 300,000 0.00

 

  

 

 

  

ส านักฝึกอบรม

และส่งเสริม

4. ประเมินผลโครงการ
0.00

0.00 0.00

0.00 180,240

0.00 0.00 480,240 5,000

0.00 0.00

3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการให้บริการอ่ืนๆ
5,000

0.00 0.00 0.00 5,000

ท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้าง 
1. ความพึงพอใจของผใู้ ช้บริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร ความ 
ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 1หลักสูตร

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

ร้อยละ70

หน้าที่45หน้าที่45



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย - 2 2 2 2 2

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

1,185,000

257,200

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป้าหมายการประชุม 10 คร้ัง (เดือนละ 2 คร้ัง)

0.00 0.00 0.00 0.00
3. ด าเนินการขับเคล่ือนภารกิจของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มติคณะกรรมการ สสปท. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 - ติดตามข้อมูลการระบาดของโรค (COVID-19)

 - สร้างส่ือเพ่ือรณรงค์และกระตุ้นจิตส านึกให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

 - สร้างช่องทางการส่ือสารข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และเป็นส่ือกลางประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือ

 - จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือสร้างจิตส านึกการป้องกันการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 - รวบรวมองค์ความรู้เพ่ือถอดบทเรียน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องใน

อนาคต และรายงานความเคล่ือนไหวการเฝ้าระวัง

0.00

รวมงบประมาณโครงการ 63-46 0.00 0.00 474,900 710,100

5 จัดจ้างผลิตของท่ีระลึกส าหรับในการร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ของ สสปท. 

(จัดท าวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
300,0000.00 0.00 300,000 0.00

4. จัดจ้างออกแบบและผลิต (ส่ือ infographic , ส่ือ VDO , โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โควิด 

และ จัดท าคู่มือความปลอดภัย) 447,800
0.00 0.00 0.00 447,800

72,000 108,000

0.00 0.00 102,900 154,300

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

63-01406 โครงการขับเคล่ือนเชิงกลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาด้าน IT และด้านวิจัยถอดบทเรียน 2 ราย
180,000

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนแนวปฏิบัติเชิงป้องกัน ไม่น้อยกว่า 14 เร่ือง

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. มีผู้สนใจน าส่ือการเรียนรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่า 3,000 คร้ัง

ส านักฝึกอบรม

และส่งเสริม0.00 0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(ต.ค – ธ.ค.)

หน้าที่46หน้าที่46



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างระบบงานและการจัดการภายใน

องค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
สสปท. 

หน้าที่47หน้าที่47



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

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

1.2 เงินเดือนบุคลากร 41 คน แผนเงิน 13,974,100         

1.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน แผนเงิน 577,800             

1.4 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 41 คน แผนเงิน 873,200             

1.5 ค่ารักษาพยาบาล แผนเงิน 501,500             

รวมงบประมาณกิจกรรม 1          18,237,800

   2.1 ค่ารับรองและพิธีการ แผนเงิน 20,000               

   2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม แผนเงิน 589,660             

   2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน แผนเงิน 170,000             

   2.4 ค่าเช่า (ส่วนกลาง) รวม 851,600             

        1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร แผนเงิน 192,000             

        2) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบท่ี 2 แผนเงิน 379,600             

        3) ค่าเช่าพ้ืนท่ีส านักงานช่ัวคราว (วิทยาลัยทองสุข) แผนเงิน 280,000             

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

        1) ค่าเช่าอาคาร แผนเงิน 540,000             

        2) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร แผนเงิน 36,000               

   2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผนเงิน 150,000             

   2.7 ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง) รวม 941,800             

        1) ค่าน้ า แผนเงิน 12,000               

        2) ค่าไฟฟ้า แผนเงิน 480,000             

        3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน/เคล่ือนท่ี) แผนเงิน 240,000             

        4) ค่าไปรษณีย์ แผนเงิน 59,800               

        5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 150,000             

   2.8 ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) รวม 200,000             

       1) ค่าน้ า แผนเงิน 20,000               

       2) ค่าไฟฟ้า แผนเงิน 100,000             

       3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน/เคล่ือนท่ี) แผนเงิน 20,000               

                15,100                14,900                14,900                14,900

                60,000                60,000                60,000                60,000

                37,500                37,500

              120,000              120,000

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

               235,400                 235,400                 235,400                235,600

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

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

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

                37,500                37,500

              120,000               120,000

                  48,000

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

37,500 37,500 37,500 37,500

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

               577,800

                 42,500                  42,500                   42,500                  42,500

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

               352,900                 212,900                 142,900                142,900

                   94,900                    94,900                    94,900                   94,900

                 210,000 70,000 0.00 0.00

                   48,000                    48,000                    48,000

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

กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

63-01501,63-02501 งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร

             3,493,600

               144,600

               218,300                 218,300

               144,400                 144,400                 144,400

             3,493,500              3,493,500               3,493,500

               218,300

กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

147,400 147,460147,400 147,400

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

0.00 0.00 0.00                501,500

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96

ส านักบริหารกลาง               577,800                 577,800                 577,800

             4,434,000              4,434,000               4,434,000              4,935,800

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

                218,300

หน้าที่48หน้าที่48



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

       4) ค่าไปรษณีย์ แผนเงิน 30,000               

       5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 30,000               

   2.9 ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง) รวม 390,000             

       1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 120,000             

       2) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง แผนเงิน 140,000             

       3) ค่าวัสดุส านักงาน แผนเงิน 30,000               

       4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนเงิน 100,000             

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

       1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 20,000               

       2) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง แผนเงิน 40,000               

       3) ค่าวัสดุส านักงาน แผนเงิน 20,000               

       4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนเงิน 30,000               

   2.11 ค่าจ้างเหมาบริการ รวม 4,044,000           

      1) ส่วนกลาง แผนเงิน 3,552,000           

      2) ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 3 อัตรา แผนเงิน 492,000             

   2.12 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนเงิน 500,000             

   2.13 ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือตรวจสภาพแวดล้อม แผนเงิน 40,000               

   2.14 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญในการให้ค าปรึกษาฯ แผนเงิน 145,400             

   2.15 ค่าใช้จ่ายอ่ืน แผนเงิน 20,000               

   2.16 ค่าใช้จ่ายลงทุน รวม 284,800           

      1) ครุภัณฑ์ส านักงาน แผนเงิน 63,600             

แผนเงิน

2) อุปกรณ์แจ้งเตือนชนิดจับการเคล่ือนไหว จ านวน 1 ชุด

3) ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ จ านวน 2 ถัง

เป้าหมาย

4) ป้ายทางหนีไฟแบบฝังฝ้า จ านวน 2 ป้าย

5)  ไฟฉุกเฉินแบบแขวนติดผนัง จ านวน 1 เคร่ือง

0.00

10,000

             1,011,000              1,011,000               1,011,000              1,011,000

              888,000               888,000                888,000               888,000

                 27,500                   27,500

5,000 5,000

5,000 5,000

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

0.00 0.00 72,700 72,700

125,000 125,000 125,000 125,000

10,000 10,000 10,000

35,000 35,000

              123,000                123,000

                 27,500

5,000 5,000

 1)  โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือน) จ านวน 1 ชุด

 2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 4 เคร่ือง

5,000 5,000

0.00 0.00 63,600 0.00

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด

0.00 0.00 181,200 0.00

                 27,500

              123,000

0.00

              123,000

7,500

0.00 284,800

35,000 35,000

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

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

7,500 7,500 7,500

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

                 97,500                  97,500                   97,500                  97,500

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

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

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

      2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 181,200           

เป้าหมาย

หน้าที่49หน้าที่49



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

แผนเงิน

แผนเงิน

เป้าหมาย

รวมงบประมาณกิจกรรม 2            9,033,260

    3.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร แผนเงิน 1,350,000           

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนเงิน

เป้าหมาย

   3.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แผนเงิน 1,120,000           

   3.4  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุด แผนเงิน 100,000             

รวมงบประมาณกิจกรรม 3            4,085,000

รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-51          31,356,060

2) รถเข็นสแตนเลส 2 ช้ัน จ านวน 1 คัน

เป้าหมาย

      3) ครุภัณฑ์การแพทย์ 0.00 0.00 20,000 0.00 20,000             

 1)  เคร่ืองวัดอุณหภูมิ/วัดไข้อินฟราเรด 1 เคร่ือง

              1,161,250                741,250

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

0.00 700,000 420,000 0.00

             1,441,250

                  108,750                  108,750 435,000             

 คณะอนุกรรมการ 7 คน * 12 คร้ัง

                   63,750                    63,750

             7,465,950              8,025,950               8,033,450              7,830,710

0.00 20,000 0.00

 3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน

ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 4 ชุด

255,000             

 คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 คร้ัง

255,000             

 คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 คร้ัง

               741,250

 คณะอนุกรรมการ 5 คน * 12 คร้ัง

                   63,750                   63,750 255,000             

 คณะอนุกรรมการ 4 คน * 12 คร้ัง

                 108,750                  108,750

กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและท่ีปรึกษา

             2,290,700              2,150,700               2,438,200              2,153,660

0.00

      5) คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล                    63,750                   63,750

                   78,750                   78,750

                   63,750                    63,750

               337,500                 337,500                 337,500                337,500

 คณะกรรมการ 11 คน * 12 คร้ัง

      4) คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การและผู้อ านวยการฯ

       1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

       2) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

                   63,750                    63,750                    63,750                   63,750

                   78,750                    78,750

    3.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ

       3) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 315,000             

20,000             

 1) ไมค์ประชุม ระบบทางไกล ขนาดพกพา มี บลูทูธ จ านวน 2 เคร่ือง

      4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

หน้าที่50หน้าที่50



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

1. ทบทวนและก าหนดราคากลาง คุณลักษณะ แผนงาน 0.00

2. เสนอผู้อ านวยการขออนุมัติด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

และลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

4,000,0000.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ  

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ

และระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 60

ส านักบริหารกลาง

3. ตรวจรับพัสดุ

4,000,000

ระบบ Back Office  1 ระบบ

0.00

0.00 0.00 4,000,000 0.00

4,000,000รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-53 0.00

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

63-01502 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

หน้าที่51หน้าที่51



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

1. ด าเนินการเขียนแผนการด าเนินงานและขออนุมัติโครงการ แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

50,000

0.00

0.00 0.00 50,000 0.00รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-53

5. ด าเนินการส่งให้กระทรวงต่างประเทศหรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับรอง

หรือการรับรองโดยวิธีอ่ืนๆ 10,000
0.00 0.00

ส านักยุทธศาสตร์

3. ด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างแปล พ.ร.ฎ. จัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

4. ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตงาน

0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด

กิจกรรมท่ี 1 : แปลพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

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

63-01503 โครงการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 40,000 0.00

0.00
2. ด าเนินงานร่างขอบเขตงาน (TOR) การจัดซ้ือจัดจ้างการแปล พ.ร.ฎ. 

จัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. ร้อยละความส าเร็จของการแปลและเผยแพร่พระราช

กฤษฎีกา จัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร้อยละ 100 

10,000

0.00 0.00 0.00

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.ฎ. จัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-book,Facebook แอพพลิเคชัน ของ สสปท. เป็นต้น 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

40,000

0.00

0.00

หน้าที่52หน้าที่52



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนเงิน

เป้าหมาย

 - สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหาร 

   และคณะกรรมการบริการ แผนงาน
0.00

 - จัดท าแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

   และการติดตามผล แผนงาน 0.00

  - รวบรวมแผนการด าเนินงานโครงการ 

และแผนการใช้จ่าย งปม. 2563
แผนงาน 0.00

  - สรุปกรอบแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

  - ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 แผนงาน 0.00

แผนงาน

เป้าหมาย

 - สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2564

เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมหารบริหารพิจารณา แผนงาน 0.00

 - บันทึกค าของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting แผนงาน 0.00

 - จัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปี 2564  

1.2 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ. 2563

  - ถ่ายทอดแผนปฎิบัติงานสู่ระดับบุคคล

0.00

1.3 จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564

ได้แผนงาน/โครงการ ในการจัดท ากรอบงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)

1.1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงาน

   - วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและประชุม

     ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
แผนงาน

75,3000.00 0.00 0.00 75,300

 รวมงบประมาณ

3,600 0.00 0.00 0.00

ได้เล่มแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563

3,600

 คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นนชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2562

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

63-01504,63-02504 งานขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท.

1. กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท างบประมาณรายจ่าย แผนปฎิบัติงานประจ าปี

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

ส านักยุทธศาสตร์
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แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)
 รวมงบประมาณ

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

 - เสนอกรอบวงประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ต่อคณะกรรมการบริหาร แผนงาน 0.00

แผนงาน

เป้าหมาย

แผนงาน

เป้าหมาย

   - จัดท า Template การก ากับติดตาม แผนงาน 0.00

แผนงาน

เป้าหมาย

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

แผนงาน

   - รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน 2562

0.00

แผนงาน

25,000 25,000

 รายงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายรายไตรมาส 4 คร้ัง

 เล่มช้ีแจงงบประมาณเสนอคณะกรรมาธิการ 90 เล่ม

เล่มช้ีแจงงบประมาณแสนออนุกรรมาฯฝึกอบรม 50 เล่ม

2.1 การรายงานผลการด าเนินงาน

  - ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตร์

   - จัดท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน พร้อม

Template การก ากับติดตาม

   - ติดตามรายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร 50,000

10,000

0.00

2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

0.00

0.00
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์การประเมินทุกตัว

0.00 0.00 0.00 10,000

 - จัดท าเอกสารช้ีแจงงบประมาณ 2564 เสนอผู้บริหาร คณะกรร

มาฯ คณะอนุกรรมาฝึกอบรมฯ

   - ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดรายไตรมาส เสนอผู้บริหาร  รายงานผลทุกไตรมาส  4 คร้ัง ผลการด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์อยู่ใน

ระดับคุณภาพ2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

  - ติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/

ผลการเบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร 0.00
รายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาส 4 คร้ัง

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง ก.พ.ร. 

0.00

2.4 จัดท ารายงานประจ าปี 2562

หน้าที่54หน้าที่54



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)
 รวมงบประมาณ

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

   - เผยแพร่รายงานประจ าปี 2562 แผนงาน 0.00

   - จัดท า TOR ประเมินความพึงพอใจ แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

 - สรุปผลการประเมินความพึงพอใจองค์กร แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

851,000

   - จัดซ้ือจัดจ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจ
400,000

0.00 0.00 120,000 280,000

0.00

3,600 87,100 370,000 390,300

2.6 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและคณะกรรมการบริหาร

1. สนับสนุนองค์กรความรู้ในประเทศ และต่างประเทศ
177,100

0.00 87,100 90,000 0.00

รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-54

2.5 การส ารวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจ าปีงบประมาณ 2563

   - จัดท าแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ประเมินความพึงพอใจ
แผนงาน

0.00

 รายงานประจ าปี 2562 จ านวน 900 เล่ม

135,000   - จัดจ้างพิมพ์รายงานประจ าปี 2562 0.00 0.00 135,000

หน้าที่55หน้าที่55



แผนงาน

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

1. เขียนและขออนุมัติโครงการจ้างพัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ 

และให้บริการผลงานของ สสปท. แผนงาน 0.00

2. วางแผนประเมินความต้องการและความจ าเป็น ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ระบบงานบริหารงานบุคคล แผนงาน 0.00

3. ก าหนดราคากลาง คุณลักษณะ แผนงาน 0.00

4. ขออนุมัติผู้อ านวยการ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

2,000,000รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 62-53

63-01505 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง และสวัสดิการ ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ตัวช้ีวัด : เชิงคุณภาพ

1. ความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อัตราก าลัง และสวัสดิการ

ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน ร้อยละ 100

ส านักยุทธศาสตร์

5. ตรวจรับพัสดุ
2,000,000

0.00 0.00 2,000,000 0.00

0.00 0.00 2,000,000 0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

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

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

600,000

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพ่ือ

ให้บริการผลงานของ สสปท.
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5. ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และ

ให้บริการผลงานของ สสปท.
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4. ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพ่ือ

ให้บริการผลงานของ สสปท.
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

500,000
0.00 500,000 0.00 0.00

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน (Web App)

1. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพ่ือด าเนินการจ้างพัฒนา

โปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพ่ือให้บริการผลงาน
0.00

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน

(Web App) จ านวน 1 โปรแกรม

ส านักฝึกอบรม

และส่งเสริม0.00 0.00 0.00 0.00

2. ด าเนินการจ้างพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพ่ือให้บริการ

ผลงานของ สสปท.
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก เพ่ือ

ให้บริการผลงานของ สสปท.

6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการ

ผลงานของ สสปท.
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

5. ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และ

ให้บริการผลงานของ สสปท.
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

1. เขียนและขออนุมัติโครงการจ้างพัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ 

และให้บริการผลงานของ สสปท.

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน 

(Mobile App) จ านวน 1 โปรแกรม

ส านักฝึกอบรม

และส่งเสริม

4. พัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงานของ สสปท.
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3. ด าเนินการจ้างพัฒนาโปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการ

ผลงานของ สสปท.
100,000

0.00 100,000 0.00 0.00

2. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพ่ือด าเนินการจ้างพัฒนา

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-56

กิจกรรมของโครงการ

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด

63-01506 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสมาชิก เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบดิจิทัลตามภารกิจของสถาบันฯ

โปรแกรมประชาสัมพันธ์ และให้บริการผลงาน (Mobile App)

0.00 600,000 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00

ผู้รับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

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

แผนเงิน

เป้าหมาย

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

1. วางแผนประเมินความต้องการในการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารองค์กร แผนงาน 0.00

2. ก าหนดขอบเขตงาน แผนงาน 0.00

3. เสนอผู้อ านวยการขออนุมัติด าเนินการจัดซ้ือจ้ัดจ้างและลงนามสัญญาจ้าง แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

4,000,000รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-57

ผู้รับผิดชอบ

63-01507 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ Back Office ระยะท่ี 3

ตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

1. จ านวนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ    

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการระบบ

สารสนเทศและระบบไม่ติดขัด ร้อยละ 60

ส านักบริหารกลาง

4. ตรวจรับพัสดุ

4,000,000

0.00 0.00 0.00 4,000,000

0.00 0.00 0.00 4,000,000

 (ม.ค. – มี.ค.)
วัตถุประสงค์ตัวช้ีวัด

 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

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

แผนการด าเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ
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แผนงาน

แผนเงิน

เปาหมาย

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

1.ดําเนินการดานเอกสาร แผนงาน 0.00

2.กําหนดรางขอบเขตงาน แผนงาน 0.00

3. เสนอผูอํานวยการขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจางและลงนามสัญญา

จาง

แผนงาน 0.00

แผนงาน

แผนเงิน

แผนงาน

แผนเงิน

423,200

63-02508 โครงการพัฒนาหองเรียนออนไลนเพื่อการจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

กิจกรรมท่ี 2  ดําเนินการจัดสัมมนาฝกอบรมใหเจาหนาท่ี สสปท.

0.00 0.00 0.00 66,600

1.จัดสัมมนาฝกอบรมใหเจาหนาที่ สสปท.  ในการใชอุปกรณ     จํานวน 

42 คน 66,600

0.00 356,600

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ                               

กลุมเปาหมายเจาหนาที่ สสปท.  42 คน ไดรับการอบรม

วิธีการใชอุปกรณในหองเรียนตนแบบ

รวมงบประมาณกิจกรรมงาน 63-58 0.00 0.00 0.00 423,200

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

กิจกรรมท่ี 1 ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําหองเรียนออนไลน 12 รายการ

ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ

หองเรียนตนแบบสําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย

 อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สสปท. ใน

รูปแบบ Online  จํานวน 1 หองเรียน

สํานักฝกอบรมและสงเสริม

4. ตรวจรับพัสดุ และจัดเตรียมอุปกรณหองเรียนตนแบบ
356,600

0.00 0.00

กิจกรรมของโครงการ

แผนการดําเนินงาน งบประมาณ 2563

 รวมงบประมาณ วัตถุประสงคตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

 (ต.ค – ธ.ค.)
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 

“Culture of Prevention for Safety Thailand  
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สูค่วามปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และความผาสุกทีย่ั่งยืน


	Untitled



