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ความเป็นมาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มาตรา ๕๒  กำหนดให้กระทรวงแรงงาน  จัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งอำนาจหน้าที่หน่ึง 
คือ การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 

วัตถุประสงค์ของการประกวด 

 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
(สสปท.) ดำเนินการจัด “โครงการประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการปรับปรุงสภาพการทำงาน
ในสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพ่ือป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของลูกจ้าง และ
สร้างกำลังใจให้ กับบุคคลหรือคณะผู้คิดค้นและจัดทำผลงานนวัตกรรม  ผลงานการปรับปรุงสภาพ               
การทำงาน และผลงานด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

รางวัล น้ี ไม่ เพียงแต่ ช่วยเป็นกำลังใจให้ กับผู้ที่ มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้าน                     
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม                 
โดยคำนึงถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้วย รวมถึงช่วยให้ผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัยและ            
อาชีวอนามัยได้มีโอกาส แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางในการแก้ไขปัญหา และเพ่ิมความเข้าใจใน
การต่อยอดผลงานร่วมกัน 

เกณฑ์การรับผลงานเข้าร่วมประกวด 

 ผลงานนวัตกรรม และผลงานการปรับปรุงสภาพการทำงาน ที่จะเข้ารับการพิจารณาจะต้องเป็นการ
ออกแบบหรือปรับปรุงวัตถุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมเก่ียวกับการ
ทำงาน โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

๑. เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเก่ียวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเท่าน้ัน 
๒. ผลงานประเภทผลงานด้านการปรับปรุงสภาพการทำงาน  ต้องเป็นผลงานที่มีการใช้จริงใน

สถานประกอบกิจการ 
๓. เป็นผลงานที่สามารถลดความเสี่ยงได้จริง โดยสามารถแสดงผลการลดความเสี่ยงในการทำงาน

และมีการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน – หลังการดำเนินงานจัดทำผลงานได้ 
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กลุ่มเป้าหมาย 

 ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  เครือข่ายด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสถาบันการศึกษา 

ประเภทรางวัล 

๑. ประเภทผลงานด้านนวัตกรรม  (OSH Innovation Award)  
๑.๑ รางวัลผลงานดีเด่น (Best OSH Innovation Awards) 

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน  
-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบุคคลหรือคณะผู้จัดทำผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑.๒ รางวัลผลงานดี (Good OSH Innovation Awards) 
-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. ประเภทผลงานด้านการปรับปรุงสภาพการทำงาน (OSH Improvement Award) 
๒.๑ รางวัลผลงานดีเด่น (Best OSH Improvement Award) 

-  โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน  
-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับบุคคลหรือคณะผู้จัดทำผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ 10,๐๐๐ บาท 

๒.๒ รางวัลผลงานดี (Good OSH Improvement Award) 
-  ใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ส่งผลงาน 
-  เงินรางวัล: รางวัลละ 6,๐๐๐ บาท 
 

หมายเหตุ 
-  รางวัลผลงานดีเด่น หมายถึง ผลงานที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 

แล้วได้รับผลคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ร้อยละ ๘๕.๐๐ ขึ้นไป โดยทุกดัชนีของเกณฑ์การประเมิน
จะต้องมีผลการประเมิน ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

-  รางวัลผลงานดี หมายถึง ผลงานที่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยระหว่างร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ 
โดยทุกดัชนีของเกณฑ์การประเมินจะต้องมีผลการประเมินในระดับที่ไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน หรือกรณีได้รับผลคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ร้อยละ ๘๕.๐๐ ขึ้นไป            
แต่มีผลคะแนนบางดัชนีของเกณฑ์การประเมินน้อยกว่า ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
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เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินผลงาน  

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลงานนวัตกรรม (OSH Innovation Award) แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ดังน้ี 
๑. ช่วยเพ่ิมความปลอดภัย และ/หรือช่วยส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือช่วยลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓. การใช้หลักวิชาการในการดำเนินงานจัดทำผลงาน 
๔. ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
๕. ความยากง่ายในการใช้งาน 
๖. ความชัดเจนของข้อมูลและการนำเสนอผลงาน 

       เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลงานด้านการปรับปรุงสภาพการทำงาน (OSH Improvement Award) 
และด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย (Best Practice Award) แบ่งออกเป็น ๕ หัวข้อดังน้ี 

๑. ช่วยเพ่ิมความปลอดภัย และ/หรือช่วยส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือช่วยลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
๒. การใช้หลักวิชาการในการดำเนินงานจัดทำผลงาน 
๓. ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
๔. ความยากง่ายในการใช้งาน 
๕. ความชัดเจนของข้อมูลและการนำเสนอผลงาน 

การประเมินผลงานในแต่ละดัชนีแบ่งระดับคะแนน ๐ – ๕  

ดัชนีการประเมิน ระดับคะแนนการประเมิน น้ำหนัก 
๑. ช่วยเพ่ิมความปลอดภัย และ/หรือช่วยส่งเสริมสุขภาพ และ/หรือช่วย

ลดความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๓. การใช้หลักวิชาการในการดำเนินงานจัดทำผลงาน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 
๔. ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 
๕. ความยากง่ายในการใช้งาน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ 
๖. ความชัดเจนของข้อมูลและการนำเสนอผลงาน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ 
 
 
เง่ือนไขการส่งผลงาน 

๑. ผลงานจะต้องเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินการออกแบบหรือ
ปรับปรุงวัตถุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงาน โดยเป็น
การออกแบบ หรือปรับปรุงที่สามารถมองเห็น สัมผัส จับต้องได้ และใช้งานได้จริง ซึ่งมีการนำหลักวิชาการที่
ถูกต้องเข้ามาใช้ในการออกแบบ หรือปรับปรุง และเมื่อนำมาใช้งานจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัย              
ในการทำงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยดี มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และอาจสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้ด้วย การออกแบบ หรือปรับปรุงดังกล่าว จะต้องสามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้แก่สถานประกอบ
กิจการอ่ืนได้ 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประเมินผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th 
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๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีข้อมูลและรายละเอียดตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังน้ี 

-  แบบนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (F-OSH-001) โดย      
ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกแบบนำเสนอผลงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

-  ไฟล์วีดีโอหรือรูปภาพก่อนและหลังการดำเนินงานจัดทำผลงาน 
-  แบบกรอกข้อมูลและคำรับรองจากผู้บริหารหน่วยงานในการส่งผลงานเข้าประกวด (F-OSH-002)  

ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของผู้บริหารหน่วยงาน ลงนามอนุญาตให้นำผลงานไปเผยแพรไ่ด้ 
 
๓. ส่งแบบนำเสนอผลงาน 

กำหนดการส่งแบบนำเสนอผลงานภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ที่ 
(๑) E-mail : apisara.p@tosh.or.th  
     paritthipong.s@tosh.or.th 
     patchaporn.s@tosh.or.th 
(๒) สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน        

ที่ทำการช่ัวคราว (วิทยาลัยทองสุข) เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐   

    (กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)   
  

หมายเหตุ 
๑. แบบนำเสนอผลงานสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th และ เฟสบุ๊ค สสปท – TOSH 
๒. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน  หมายเลขโทรศัพท์  ๐61 - 4201372 หรือทาง E-mail : 
apisara.p@tosh.or.th  

๓. คณะกรรมการพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
พิจารณาผลงานส่งเข้าประกวดที่ไม่มีไฟล์วีดีโอหรือรูปภาพก่อนและหลังการดำเนินงานจัดทำผลงาน 

๔. ผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาในคร้ังน้ี  ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลงานนวัตกรรม 
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นข้อยุติ 

 
การประกาศผล 

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ผ่านเว็บไซต์ http://www.tosh.or.th/ และเฟสบุ๊ค สสปท-TOSH 
 

การรับรางวัล 
การรับรางวัลจัดในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓4 ติดตามรายละเอียด ผ่านเว็บไซต์ 

http://www.tosh.or.th/ และเฟสบุ๊ค สสปท-TOSH 

 


