
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ชัดเจนและเห็นภาพการขับเคลื่อนของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้มีการทบทวนจากแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และสถานภาพองค์กรในปัจจุบัน ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนในระดับชาติ 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง แนวโน้มด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนำข้อมูลปรับให้สอดคล้องกับบริบท
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

▪ วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันทีมุ่่งสู่นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 

▪ พันธกิจ 
๑. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
3. ยกระดับการให้บริการขององค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ เป้าประสงค์ 
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และฐานข้อมูลเกิดการบูรณาการ ทำงานร่วมกันได้อย่าง

เป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาและลงทุน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กระบวนการบริหารจัดการ และการให้บริการภาคประชาชนได้รั บการปรับปรุง นำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้โดยสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกบริการ 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และมีค่านิยมในการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และมีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

▪ แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่มีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนปฏิบัติการหลักในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ระยะ 20 ปี ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยมีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และประกอบกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวกับกิจการใด ๆ ที่ใช้
ประโยชน์จากดิจิทัล จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง โดย
มุ่งเน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  
จึงจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อปรับให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  
และใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
มุ่งหวังที่จะพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ เสริมสร้างการบริหารจัดการภายในให้เข้มแข็งสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์ และ
รับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 อันจะส่งผลให้ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อดำเนินการสำรวจความจำเป็น และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อประกอบการจัดทำแผน 

ปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ
มหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

2. เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ และวางแผนการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันส่งเสริม  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนต่าง ๆ ในระดับชาต ิ

 

 



 

 
2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ระยะเวลา 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

(องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีกรอบระยะเวลา 5 ปี โดยกำหนดเริ ่มตั ้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ศึกษา ทบทวนความจำเป็น และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในปัจจุบันตามบริบท  

ที ่เกี ่ยวข้อง ประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนา มัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

2. ศึกษา วิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยในเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ในระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็น
แนวทางของแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ยก (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

4. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การ
มหาชน) 
 
 
 

 



 

 
3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

ส่วนที่ ๒ 
ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติทาง

สังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร

สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ 

ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะ

ก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสั งคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย

ตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าวรัฐบาลได้มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการและ

สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้ง

ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กำหนด 
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2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกล ับไปที ่รากเหง ้าทางเศรษฐก ิจ อ ัตล ักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจ ุดเด ่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น
กลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื ่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
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เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธร รมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” พบว่า มีความสอดคล้องจำนวน 
๑ ยุทธศาสตร์  
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม (พ.ศ. 2561 - 
2580) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลัก  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่กำหนดทิศทาง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั ่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศ
ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัล
อย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และ
ทรัพยากรอ่ืนใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

เป้าหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

เครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 
2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื ่อดิจิทัล  

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะ  

ที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้

ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั ่งยืน 

สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือทิศทางการพัฒนาและ
เป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ดังนี ้

1) ระยะที่ 1 Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

2) ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

3) ระยะที ่  3 Digital Thailand II: Full Transformation ประเทศไทยก้าวส ู ่ด ิจ ิท ัลไทยแลนด์  
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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4) ระยะที่ 4 Global Digital Leadership: ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิ ทัศน์

ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
มีการกำหนดเป้าหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงานเพื่อ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ: เข้าถึง พร้อมใช้จ่ายได้ 
2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพสร้างธุรกิจ เพิ่ม

มูลค่า 
3) สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: สร้างการมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่า

เทียม 
4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล: โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเป็นหนึ่ง

เดียว 
5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: สร้างคน สร้างงานสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายใน 
6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุนมีความมั่นคง

ปลอดภัย 
เมื ่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)” พบว่า มีความสอดคล้องจำนวน 5 ยุทธศาสตร์  
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(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 

 มุ่งยกระดับภาครัฐไทยสู่เป้าหมายการให้บริการที่ตอบสนองประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำ การ
เพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ การสร้างความโปร่งใส ที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่
ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอและการสนับสนุนการมีส่วนรว่มของประชาชน และการเป็นภาครัฐที่ปรับตัวทัน
การณ์ อันจะเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมของประเทศต่อไป แผนรฐับาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ข้างต้นไว้ 4 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่าย ยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้าง
มูลค่าเพิ่มอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐ ยุทธศาสตรท์ี่ 4: ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการบริหารงานที่ยืดหยุ่น 
คล่องตัว และขยายสู่หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น 

เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ “(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 
2570” พบว่า มีความสอดคล้องจำนวน 4 ยุทธศาสตร์  

 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลด้านแรงงานเป็นดิจิทัล 
เป้าหมาย 
1) ระบบสารสนเทศกลางสาหรับบริหารจัดการข้อมูลด้านแรงงานมีประสิทธิภาพ 
2) การบูรณาการฐานข้อมูลด้านแรงงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 การยกระดับบริการดิจิทัลดา้นแรงงาน 
เป้าหมาย 
1) การบริการดิจิทัลด้านแรงงานมีคุณภาพ เข้าถึงง่าย 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานด้านแรงงานที่เป็นดิจิทัลสู่

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย 
เป้าหมาย 
1) กระบวนการทางานด้านแรงงานที่เป็นดิจิทัลและมีความทันสมัย 
2) หลักสูตรและทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกำลังคน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลด้าน
แรงงานและประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
เป้าหมาย 
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานทุกหน่วยงาน 
2) ระบบสารสนเทศและระบบการให้บริการดิจิทัลด้านแรงงานมีความมั่นคงปลอดภัย 
3) ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ 
เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ “(ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566 – 2570)” พบว่า มีความสอดคล้องจำนวน 4 ยุทธศาสตร์  

 

 



 

 
10 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 วิสัยทัศน์ “เปน็องค์กรหลักทีม่ีความเป็นผู้นำในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในปี ๒๕๗๐” 

ประเด็นแนวทางการพัฒนาที่ 1 ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบการจัดการ และ
ยกระดับการให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมและปรับปรุงด้านความปลอดภัยใน
การทำงานให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ new normal 

ประเด็นแนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ 
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ 

ประเด็นแนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมทุกระดับ 
ประเด็นแนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีด

ความสามารถของการให้บริการ 
เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 – 2570)” พบว่า มีความสอดคล้อง
จำนวน 1 ยุทธศาสตร์  

 



 

 
11 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

ส่วนที่ ๓ 
สถานภาพปัจจุบันด้านดิจิทัล 

 

สถานภาพอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 

 จากการสำรวจข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สามารถสรุปภาพรวมรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสถาบัน
ดังตารางต่อไปน้ี 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Computer PC & Notebook) 

รายการอุปกรณ์ จำนวน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 57 
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 21 

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

รายการอุปกรณ์ จำนวน 
Network Attached Storage (NAS) 1 
Lenovo ThinkSystem SR550 ๑ 

อุปกรณ์เครือข่าย 

รายการอุปกรณ์ จำนวน 
Switch 24 port 1 
Switch 48 port 1 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 3 

อุปกรณร์ักษาความปลอดภัย 

รายการอุปกรณ์ จำนวน 
Firewall 1 
กล้องวงจรปิด 8 
เครื่องบันทึกภาพวิดีโอ 1 
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สถานภาพด้านโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) 

ประเภทโปรแกรมสำเร็จรูป รายการโปรแกรมสำเร็จรูป 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 1. Microsoft Windows 7 Pro 

2. Microsoft Windows 8 Pro 
3. Microsoft Windows 10 Pro 
4. Microsoft Windows Server 2022 Standard 

โปรแกรมจัดการเอกสาร 1. Microsoft Office Home & Business 2019 
2. Microsoft Office Professional 2010 

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 1. Mysql 

สถานภาพระบบเครือข่าย (Network) 

 ระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

 
สถานภาพเครือข่ายการสื่อสาร 

ประเภท ความเร็ว 
Corporate Internet 110/25 Mbps 
Internet 1000/500 Mbps 
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สถานภาพระบบงานสารสนเทศ 

ระบบงาน ลักษณะของระบบ 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น สารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ์พัสดุ การเงิน บัญชี เป็นต้น 
ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการณรงค์ลดสถิติ
อ ุบ ัต ิ เหต ุจากการทำงานให ้ เป ็นศ ูนย ์  ( Zero 
Accident) 

สถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับ
โล่และใบประกาศนียบัตร 

แอปพลิเคชัน “T-OSH Guide” แอพพิเคชั่นที่ให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารด้าน
ความปลอดภัย 

เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

ให้บริการข้อมลู ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ของ 
สสปท. 
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ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ สามารถระบุเป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (S-Strength) 

S1: ผู้บริหารให้ความสำคัญ สนับสนุนในการพัฒนา และปรับปรุงระบบงานด้านการดำเนินการตาม
ภารกิจ และการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

S2: การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับกระบวนทำงานภายในองค์กร 
S3: บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดเชิงบวกในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง

ระบบงาน 
S4: การนำเทคโนโลยี Could Server เพื่อลดภาระการแบกรับค่าใช้จ่าย Server 

จุดอ่อน (W-Weakness) 

W1: คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

W2: บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีไม่เพียงพอ 
W3: ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
W๔: ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
W5: ระบบงานสารสนเทศที่รองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร

ยังไม่เพียงพอ 
W6: ระบบงานสารสนเทศที่รองรับการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
W7: ระบบฐานข้อมูลอยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งยังไม่มีการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล 

โอกาส (O-Opportunity) 
O1: นโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มประสิทธิภาพสู่องค์กรสู่ดิจิทัล 
O2: นโยบายกระทรวงให้ความร่วมมือถ้าต้องมีการบูรณาการข้อมูล 
O3: มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คอยให้การสนับสนุน 
O4: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และราคามีแนวโน้มที่จะถูกมากขึ้น 
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อุปสรรค (T-Threat) 

T1: ระเบียบราชการมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เอื้อต่อการจัดซื้อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งต้องลงทุนสูงไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

T2: เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบุคลากรไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

T3: ความต้องการในปัจจุบันของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความหลากหลาย 

วิเคราะห์ TOWS Matrix 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

โอ
กา

ส 
(O

) 

กลยุทธ์เชิงรุก SO 
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน
องค์กรสู่ระบบดิจิทัล (S1,S2,S4,O1,O3,O4) 
๒. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่
ระบบดิจิทัล (S1,S4,O1,O3,O4) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 
(W4,W5,O1,O3) 
2. พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภายนอก(W7,O1,O2,O3,O4) 

อุป
สร

รค
 (T

) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน ST 
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (S3,T2) 
 
 
 
 

กลยุทธ์เชิงรับ WT 
 

- 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันที่มุ่งสู่นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 

พันธกิจ 
๑. บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
3. ยกระดับการให้บริการขององค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 
1. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และฐานข้อมูลเกิดการบูรณาการ ทำงานร่วมกันได้อย่าง

เป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาและลงทุน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กระบวนการบริหารจัดการภายใน และการให้บริการภาคประชาชนได้รับการพัฒนา นำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้โดยสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกบริการ 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และมีค่านิยมในการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน และมีองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

• แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้
มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งาน พร้อม
รองรับการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 

เป้าหมาย 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบฐานข้อมูลที่สำคัญสามารถทำงานร่วมกันได้
อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาและลงทุน ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานภายนอก 

ตัวชี้วัด 

๑. จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. จำนวนระบบฐานข้อมูลหลักที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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• แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

พัฒนาการบริหารจัดการ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทดแทนหรือปรับปรุงระบบงานปัจจุบัน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  

เป้าหมาย 

กระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้บริการภาคประชาชนถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่
รูปแบบขององค์กรดิจิทัล โดยการปฏิรูประบบการทำงานและการให้บริการให้ขับเคลื่อนด้วยระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกบริการ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่ระบบดิจิทัล 
2. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่ระบบดิจิทัล 

ตัวชี้วัด 

1. จำนวนระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. จำนวนระบบการให้บริการประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

• แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้เท่าทัน 

เป้าหมาย 

บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และมีค่านิยมในการใช้งาน
เทคโนโลยอีย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

กลยุทธ์  

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัด 

1. จำนวนหัวข้อของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากร 



 18 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แผนงาน/โครงการ ด้านดิจิทัลของ สสปท. 
 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 
๑. โครงการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 0.10 

ลบ. 
0.10 
ลบ. 

0.10 
ลบ. 

0.10 
ลบ. 

0.10 
ลบ. 

๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงสำหรับบุคลากร   0.16 
ลบ. 

0.21 
ลบ. 

0.30 
ลบ. 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ สสปท. 0.00 

ลบ. 
 ๑.00 

ลบ. 
0.40 
ลบ. 

 

2. โครงการ Open Data Catalog 0.00 
ลบ. 

0.00 
ลบ. 

0.00 
ลบ. 

0.00 
ลบ. 

0.00 
ลบ. 

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบคลังความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Knowledge Tank)  0.49 
ลบ. 

0.30 
ลบ. 

  

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่ระบบดิจิทัล 
๑. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร (เช่น ระบบจองรถ จองห้องประชุม) 0.00 

ลบ. 
0.00 
ลบ. 

0.00 
ลบ. 

  

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่ระบบดิจิทัล 
๑. โครงการพัฒนาระบบ E-Learning ๐.๔๙ 

ลบ. 
    



 19 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคช่ัน สสปท.    0.๕0 

ลบ. 
0.๒0 
ลบ. 

0.๒0 
ลบ. 

3. โครงการพัฒนาระบบการจัดงานนิทรรศการเสมือนจริง (โครงการอาคารอัจฉริยะ)  ๐.๒๐ 
ลบ. 

   

๔. โครงการระบบฐานข้อมูลสารเคมีอันตราย (Safety Data Sheet)  ๐.๐๐ 
ลบ. 

   

๕. โครงการแพลตฟอร์มการค้นหาจุดเสี่ยงอันตรายในสถานประกอบกิจการ 0.00 
ลบ. 

    

6. โครงการจัดหาซอฟแวร์ระบบจัดการสารสนเทศของหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LIMS)  0.00 
ลบ. 

๒.๐0 
ลบ. 

   

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๑. โครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 0.05 

ลบ. 
0.05 
ลบ. 

0.05 
ลบ. 

0.05 
ลบ. 

0.05 
ลบ. 

 


	1.ปก
	2.บทสรุปผู้บริหาร
	3.สารบัญ
	4.บทนำ
	5.ความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
	6.สถานภาพปัจจุบันด้านดิจิทัล
	7.สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดิจิทัล

