
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ สำนักยุทธศาสตร์ จัดทำขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ของสถาบันในทุกระดับใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงประกอบการทำงาน และเพื่อใช้กำกับติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ทีแ่สดงความเชื่อมโยงของการจัดสรรงบประมาณ และ
การดำเนินงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

การดำเนินงานจัดทำโครงการ ให้ทุกสำนักดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้ ทั้งแผนงาน
และแผนเงิน มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป็นรายเดือน เสนอต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบความก้าวหน้า หากดำเนินงานแล้ว มี
ปัญหาอุปสรรค หรือจำเป็นต้องปรับเพิ่ม/ลดกิจกรรม งบประมาณ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ให้มีความเหมาะสม
กับการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ที่ได้รับการอนุมัติไว้ สำนักต่างๆ สามารถจัดทำหนังสือบันทึกระบุรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นเสนอมายัง
งานแผนงบประมาณ เพ่ือพิจารณาและนำเสนอต่อผู้อำนวยการ/คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ
ต่อไป 

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักต้องพิจารณาให้ผลการดำเนินงานตอบสนองต่อ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน  

 
 

                                                                          
สำนักยุทธศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดทำขึ ้นโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อย แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 
แผนปฏิบัติการดานแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2567-2570) ตลอดจนนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
และเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน (ปี พ.ศ. 2566-2567) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สามารถบรรลุพันธกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 

สสปท. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดสรรทรัพยากรสำหรับ
ดำเนินการตามพันธกิจ ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือสนองแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็น
งบประมาณท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประเภทรายจ่าย 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
รวม 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

เงินงบประมาณ เงินทุนสะสม เงินจาก 
หน่วยงาน 
ภายนอก 

รวมทั้งสิ้น 42,403,200 37,773,300 863,380 81,039,880 100.00 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,364,600 2,500,000 - 23,864,600 29.45 
แผนงานพื้นฐาน 7,714,400 7,200,600 - 14,915,000 18.40 

- คชจ. ดำเนินงาน 7,714,400 7,200,600 - 14,915,000 18.40 
แผนงานยุทธศาสตร์ 13,324,200 28,072,700 863,380 42,260,280 52.15 

- คชจ. ดำเนินงาน 9,714,700 27,521,300 863,380 38,099,380 47.01 
- คชจ. ลงทุน 3,609,500 551,400 - 4,160,900 5.13 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1 สสปท. กับการเป็นองค์การมหาชน 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

หรือ “สสปท.” ใช้ชื ่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thailand Institute of Occupational Safety and Health 
(Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “T-OSH” มีที่มาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยมาตรา 52 บัญญัติให้กระทรวงแรงงานาจัดตั้ง สสปท. 
ภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 
2554 มีผลบังคับใช้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ... . 
ตั้งข้อสังเกตว่า โดยที่ สสปท. เป็นองค์การมหาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน  
ที่ทำหน้าที่ในด้านวิชาการ หาก สสปท. มีศักยภาพในการให้ความรู้ และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานตรวจ
ความปลอดภัย กระทรวงแรงงานสมควรมอบหมายให้ สสปท. มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้วย และให้
พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสปท. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งในโอกาสแรกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... ให้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้มีผู้อำนวยการ สสปท. เป็นกรรมการด้วย 

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

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 43 ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เพ่ือให้การทำงาน
มีความต่อเนื่อง มปีระสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรได้สูงสุด มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่
กับสายการบริหารของหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันมีการกำหนดหลักการ นโยบาย มาตรการและเป้าหมาย โครงสร้างการ
บริหาร และการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์กับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร การเงิน การตรวจสอบ 
และการประเมินผลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สถาบันมีความมุ ่งมั ่นที ่จะดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

หน้าที่ 2



ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้มาตรฐานความ
ปลอดภัยให้กับสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้มีสุขาภาวะที่ดีมีความสุข 

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  สสปท. เป็นองค์กรหลักที่มีความเป็นผู้นำในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในปี 2570 

1.3 พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. 

ได้กำหนดพันธกิจเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ 

3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็น
เอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย 
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 

1.4 อำนาจหน้าที่ 
1. ส่งเสริมและแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื ่อส ่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน 
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ 
5. พัฒนาและสร ้างองค์ความรู ้และนว ัตกรรมเกี ่ยวกับความปลอดภัย อาช ีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
6. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้ ดังกลา่ว 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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1.5 ภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ สสปท. 

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ  
4. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ 
5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยฯ 
6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ รวมทั้งการผลิตสื่อการ
เรียนรู้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
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ส่วนที่ 2  
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

2.1 แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เป้าหมายบริการ
หน่วยงาน ตัวช้ีวัด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยการ
ดำเนินการเพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปี มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. รวบรวมงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื ่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรร

งบประมาณ แผนปฏิบัติการดานแรงงาน ตลอดจนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (องค์การมหาชน) และให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ซึ่งบรรจุงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถาบันฯ โดยเชิญทุกสำนักร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีฯ  
และการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น 

5. สำนักจัดทำรายงานและ/หรือเพิ ่มเติมรายละเอียดของงาน/โครงการ เพื ่อบรรจุลงในร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปีฯ   

6. เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีต ่อผู ้อำนวยการเพื ่อพิจารณา และนำเข้าส ู ่ท ี ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. จัดทำรูปเล่มและเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ให้บุคลากรของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ทราบและใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการ 

 

อนึ่ง ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(องค์การมหาชน) นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน  
และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2567) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทย่อยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิบัติการดานแรงงาน และ แผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแม่บทย่อย แผนย่อยที่ 17 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 

เป้าหมายบริการกระทรวง แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ตัวช้ีวัด อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4 

เป้าหมายบริการหน่วยงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพ่ือการส่งเสริม ปอ้งกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของการใชจ้่าย 

งบประมาณประจำปี รอ้ยละ 100 

1. จำนวนองค์ความรูด้้านความปลอดภยัในการทำงาน ที่ถกูนำไปใช้ จำนวน 4,400 แห่ง 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถกูนำไปใช้เพื่อการส่งเสรมิความปลอดภัยในการทำงาน รอ้ยละ 70 

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกนัทางสังคม 

ผลผลิต/โครงการ รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ  
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

สถานประกอบกจิการได้รับการส่งเสริม  

และพัฒนาการจัดการความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand) 

โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัยฯ ของ 
ผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการในภูมิภาคตะวันออก 

และพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ตัวช้ีวัด 1. ร้อยละของการใชจ้่ายงบประมาณ 

    ประจำปี รอ้ยละ 100 

1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกจิกรรมการสง่เสรมิ 

   และพฒันาการจัดการความปลอดภยัฯ จำนวน 600 แห่ง 

1. สถานประกอบกจิการกลุม่เป้าหมายได้รบัการส่งเสริม 

   ความปลอดภัยฯ จำนวน 3,800 แห่ง 

1. จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ  

   จำนวน 120 แห่ง 

 2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการได้เข้ารว่มกจิกรรม 

ผ่านการพิจารณา ตามเกณฑ์ รอ้ยละ 90 

2. ร้อยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

   ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบ 
   อันตรายจากการทำงาน ร้อยละ 60 

2. จำนวนบุคลากรทีเ่กีย่วข้องที่เข้าร่วมโครงการ  

    จำนวน 720 คน 

กิจกรรม 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1. พัฒนาคุณภาพบริหารองคก์ร 1. งานบรกิาร พฒันา และส่งเสริมความปลอดภัยฯ 1. การยกระดับการส่งเสรมิความปลอดภยัฯ ของผู้ใชแ้รงงาน
และสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2.. รณรงค์ลดสถิตกิารประสบอนัตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 
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2.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ ของแผนปฏิบัตกิาร 5 ปี สสปท. 
กับ งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
1 ดำเนินการวจิัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบ
การจัดการ และยกระดับการให้บริการวชิาการ 
สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมและ
ปรับปรุงด้านความปลอดภยัในการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับความปกติใหม ่new normal 

1. มาตรฐานและผลงาน ทางวิชาการ 
ตอบสนองและเป็นประโยชน์แก่ทกุภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. การให้บริการวิชาการเชิงรุกที่ทุก
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงได้ 

1. พัฒนาระบบงานวจิัย และวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
   ส่งเสริมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
   ในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 
2. ยกระดับการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัย  
   อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปใช้ประโยชน ์
3. ยกระดับความร่วมมือกับหนว่ยงานพนัธมิตรด้านความปลอดภัย  
   อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงานในการถา่ยทอด 
   องค์ความรู้และนำไปสู่การปฏิบัต ิ
4. ยกระดับคุณภาพการใหบ้ริการสู่มาตรฐานสากล 
5. พัฒนาการให้บรกิารวิชาการเชิงรุกใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
6. เพิ่มศักยภาพการให้บริการส่งเสริมความปลอดภัยให้ครอบคลุม 
    ทุกภูมภิาค 

1. โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภยัฯ 
2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชวีอนามยัฯ 
3. โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏบิัติ ผลงานนวัตกรรม และองค์ความรู ้
    ด้านความปลอดภยัฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัยฯ 
5. โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชวีอนามยัระดับนานาชาต ิ(OAIC) 
6. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้าน 
    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
7. โครงการเสริมศักยภาพด้านสขุศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกจิการ 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจา้งในกรณี 
    ใช้สารเคมีอันตราย 
9. โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและไอระเหยของสารเคมี 
10. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
11. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย (ศูนยฯใต้) 
12. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก  
     (ศูนย์ภาคตะวันออก (OSHCET) 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านความปลอดภัยฯ ตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ 

1. บุคลากรด้านความปลอดภยัฯ มีขีด
สมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายทกุระดับ 

1. เสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกแก่บุคลากรด้านความปลอดภัยฯ  
   รวมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรความปลอดภัยเฉพาะดา้น 
 

13. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
14. โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยฯ (สัมมนาฝึกอบรมทั่วไป) 

3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัเชิงป้องกันใน
สังคมทุกระดับ 

1. กลุ่มเป้าหมายทุกชว่งวัย ตระหนักรู้ถงึ
ความสำคัญของการป้องกันอันตรายก่อน
เกิดเหตุ นำไปสู่การมีพฤตกิรรมความ
ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและการทำงาน 
 

1. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
   อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
2. พัฒนารูปแบบสื่อในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและ 
   ส่งเสริมความปลอดภยัฯ ที่เหมาะสม 
3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัในการทำงานด้วย 
    ค่านิยมหลกั 3 ประการ (M-D-C) คือ  

  > การมีสติรู้ตัว (Mindfulness) 
  > วินัยถกูต้อง (Discipline)  
  > เอื้ออาทรใส่ใจ (Caring) 

15. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 
16. โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท. 
17. โครงการงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแห่งชาต ิครั้งที่ 35 
18. โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัยในส่วนภูมิภาคฯ 
19. โครงการส่งเสริมค่านิยมความปลอดภัย (MDC) Smart City : 
      Safety with well-being at work 
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แนวทางการพัฒนา เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ งาน/โครงการ 
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และเสริมสร้างขีดความสามารถของการ
ให้บริการ 

1. สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
ทันสมัย และขบัเคลื่อนการดำเนินกจิการ
อย่างมีธรรมาภิบาล 

1. เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร 
    ของบุคลากรทุกระดับ 
2. สร้างระบบ Employee Engagement ที่เหมาะสมตอบสนอง 
   ความมั่นคงยั่งยืนของบุคลากรและองค์กร 
3. พัฒนาระบบงานฐานขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพองค์กร 
4. พัฒนาประสิทธภิาพการให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
   ประชาชนทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
5. พัฒนารูปแบบการประเมินยุทธศาสตร์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
6. เพิ่มประสิทธิกระบวนงานในงานสนบัสนุน  
    (Supporting Process Improvement) 
7. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนงานตรวจสอบภายในเป็นไป 
   ตามมาตรฐานการตรวจสอบ 
8. ยกระดับขีดความสามารถระบบการบริหารจัดการที่ดีของ 
   งานตรวจสอบภายใน 

20. งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร  
- กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
- กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา

21. โครงการพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริม 
      ความรู้ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
22. งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท. 

5. การสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร 1. จัดหารายได้จากการบริการวิชาการ
ภายใต้ศักยภาพของ สสปท. 
2. บริหารงบประมาณที่มีอยูอ่ยา่งจำกัด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและเพียงพอ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. ลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ 23. โครงการการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่หน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
24. ประมาณการรายได้และการพัฒนาและจัดทำแผนธุรกิจ (Business plan)  
เพื่อสร้างความมั่นคงและลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ 

- รายได้ที่คาดการณ์จากการจำหน่ายบธู และการสัมมนาชั้นเรียน-ออนไลน์ 
นิทรรศการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแห่งชาต ิ 

   (SAFE@WORK Training) (ประมาณการรายได้ 6,000,000 บาท) 
- พัฒนาและจัดทำแผนธุรกจิ (Business plan) เพื่อสร้างความมั่นคงและ 
  ลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ 
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2.3 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามคำขอการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รายการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เป้าหมายบริการหน่วยงาน 
องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการ 
ส่งเสริมป้องกัน และแก้ปัญหา 
ด้านความปลอดภัย และอาชวีอนามัย 

เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช ้

4,400 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ 
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้มีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 70 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เชิงปริมาณ : ร้อยละของการใชจ้่ายงบประมาณประจำปี ร้อยละ 100 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ผลผลิต 
สถานประกอบกิจการได้รับ 
การส่งเสริม และพฒันาการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การส่งเสริมและพฒันาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

ร้อยละ 90 

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสงัคม 
โครงการ 
โครงการความปลอดภัย และ 
อาชีวอนามัยของประเทศไทย 
(Safety Thailand)  

เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการ 
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3,800 แห่ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและ 
ขนาดเล็ก ที่ได้รบัก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการ 
ประสบอันตรายจาการทำงาน 

ร้อยละ 60 

โครงการยกระดับการส่งเสริม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบ 

เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 120 แห่ง 
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องที่เข้าร่วมโครงการ 720 คน 
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ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.1 รหัสโครงการ/หมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ เงิน
งบประมาณ 

(รหัส 1) 

เงิน 
ทุนสะสม 
(รหัส 2) 

เงินจาก 
หน่วยงานภายนอก 

(รหัส 3) 

รวมทั้งสิ้น หมวดค่าใช้จ่าย 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  42,403,200   37,773,300   863,380   81,039,880   
แนวทางที ่1 : ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบการจดัการ และยกระดับการให้บริการ
วิชาการ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมและปรับปรุงดา้นความปลอดภัยในการทำงาน  
ให้สอดคล้องกับความปกติใหม ่new normal 

9,237,500 7,384,900 - 16,622,400  

1.1 สำนักวิจัยและพัฒนา – จำนวน 5 โครงการ 2,990,000 3,990,000 - 6,980,000  
66-1101 T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ 1,050,000 - - 1,050,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
66-1102 T-OSH PROJECT #02 : โครงการวจิัยความปลอดภยัและอาชวีอนามยัฯ 1,170,000 - - 1,170,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
66-2104 T-OSH PROJECT #03 : โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏบิัติ ผลงานนวัตกรรม และ

องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
- 490,000 - 490,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

66-1104 T-OSH PROJECT #04 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัฯ 770,000 - - 770,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
66-2105 T-OSH PROJECT #05 : โครงการสัมมนาด้านความปลอดภยั และอาชวีอนามยั 

ระดับนานาชาต ิ(OAIC) 
- 3,500,000 - 3,500,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

1.2 สำนักบริการวิชาการ – จำนวน 5 โครงการ 3,821,000 2,362,000 178,500 6,361,500  
66-1106 
66-2106 

T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาสถานประกอบกจิการตามมาตรฐาน 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน    

994,400 1,935,000 - 2,929,400 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

66-1107 
66-3107 

T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกจิการ 
ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

600,900 - 178,500 779,400 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใชจ้่ายดำเนินงาน  
                                   (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

66-1108 T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจา้ง 
ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

199,900 - - 199,900 เงินอุดหนุน: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

66-1109 T-OSH PROJECT #09 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและไอระเหย 
ของสารเคมี 

76,200 - - 76,200 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

66-1110 
66-2110 

 
 

T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1,949,600 427,000 - 2,376,600 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 ค่าใช้จ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

หน้าที่ 10



รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ เงิน
งบประมาณ 

(รหัส 1) 

เงิน 
ทุนสะสม 
(รหัส 2) 

เงินจาก 
หน่วยงานภายนอก 

(รหัส 3) 

รวมทั้งสิ้น หมวดค่าใช้จ่าย 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  42,403,200   37,773,300   863,380   81,039,880   
1.3 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมภิาค จังหวัดสงขลา จำนวน 1 โครงการ 1,000,000 61,400 - 1,061,400  
66-1111 
66-2111 

T-OSH PROJECT #11 : โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่าย 
ด้านความปลอดภัย 

1,000,000 61,400 - 1,061,400 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์) 

1.4 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภมูิภาคตะวันออก (OSHCET) จำนวน 1 โครงการ 1,426,500 971,500 684,880 3,082,880  
66-1112 
66-2112 
66-3112 

T-OSH PROJECT #12 : โครงการส่งเสริมความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
ภูมิภาคตะวันออก 

1,426,500 971,500 684,880 3,082,880 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
                 ค่าใช้จ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
เงินจากหน่วยงานภายนอก : ค่าใชจ้่ายดำเนินงาน  
                                   (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

แนวทางที ่2 เสริมสรา้งขดีความสามารถของบุคลากรดา้นความปลอดภยัฯ ตอบสนอง
ภาคอุตสาหกรรมทุกระดบั 

1,443,200 - - 1,443,200  

2.1 สำนักบริการวิชาการ – จำนวน 1 โครงการ 643,200 - - 643,200  
66-1201 T-OSH PROJECT #13 : โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรกึษามาตรฐานระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัยฯ 
643,200 - - 643,200 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

2.2 สำนักฝึกอบรมและสง่เสริม จำนวน 1 โครงการ 800,000 - - 800,000  
66-1202 T-OSH PROJECT #14 : โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภยัฯ 800,000 - - 800,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
แนวทางที ่3 สรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมทุกระดับ 2,127,500 20,086,300 - 22,213,800  
3.1 สำนักฝึกอบรมและสง่เสริม จำนวน 5 โครงการ 2,127,500 20,086,300 - 22,213,800  
66-1301 
66-2301 

T-OSH PROJECT #15 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน 
ให้เป็นศูนย์ 

872,000 528,000 - 1,400,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

66-1302 T-OSH PROJECT #16 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท. 1,255,500 - - 1,255,500 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
66-2303 T-OSH PROJECT #17 : โครงการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแห่งชาติ ครั้งที่ 35 - 15,398,300 - 15,398,300 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
66-2304 T-OSH PROJECT #18 : โครงการสัมมนาวชิาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสว่นภูมิภาค - 2,000,000 - 2,000,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
66-2305 T-OSH PROJECT #19 : โครงการส่งเสริมค่านิยมความปลอดภัย (MDC) Smart City : 

Safety with well-being at work 
 
 
 

- 2,160,000 
 
 
 
 
 

- 2,160,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
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รหัส 
โครงการ 

ชื่อโครงการ เงิน
งบประมาณ 

(รหัส 1) 

เงิน 
ทุนสะสม 
(รหัส 2) 

เงินจาก 
หน่วยงานภายนอก 

(รหัส 3) 

รวมทั้งสิ้น หมวดค่าใช้จ่าย 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  42,403,200   37,773,300   863,380   81,039,880   
แนวทางที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการ 29,595,000 10,262,600 - 39,857,600  
4.1 สำนักบริหารกลาง จำนวน 2 งาน/โครงการ 29,565,000 9,662,600 - 39,227,600  
66-1401 
66-2401 

T-OSH PROJECT #20 : งานบริหารจดัการพัฒนาองค์กร 29,565,000 9,172,600  38,737,600 เงินอุดหนุน+เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายบคุลากร  
                                  (เงินเดือน เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน) 
เงินอุดหนุน+เงินทุนสะสม : ค่าใช้จา่ยดำเนนิงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  
                                ค่าวัสด ุค่าสาธารณูปโภค) 
เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์) 

- กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร  21,364,600 2,500,000  23,864,600 
- กิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 6,145,400 4,617,600  10,763,000 
- กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการ สสปท.และ คณะอนุกรรมการ 2,055,000 2,055,000  4,110,000 

66-2402 T-OSH PROJECT #21 : โครงการพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ (e-Learning)  
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

- 490,000  490,000 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายลงทุน (รายการครุภัณฑ์) 

4.2 สำนักยุทธศาสตร ์จำนวน 1 งาน 30,000 600,000  630,000  
66-1403 
66-2403 

T-OSH PROJECT #22 : งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. 30,000 600,000  630,000 เงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 
เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

แนวทางที ่5 : การสร้างความมั่นคงใหก้ับองค์กร - 39,500 - 39,500  
5.1 สำนักบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ - 39,500 - 39,500  
66-2501 T-OSH PROJECT #23 : โครงการการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แกห่น่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- 39,500 - 39,500 เงินทุนสะสม : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) 

5.2 ประมาณการรายได้และการพัฒนาและจัดทำแผนธุรกิจ (Business plan)  
เพื่อสร้างความมั่นคงและลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ 

     

 - รายได้ที่คาดการณ์จากการจำหน่ายบธู และการสัมมนาชั้นเรียน-ออนไลน์  
นิทรรศการงานความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแห่งชาต ิ(SAFE@WORK Training) 

- -  -  

 - พัฒนาและจัดทำแผนธุรกจิ (Business plan) เพื่อสร้างความมั่นคง 
และลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ 

- -  -  

         หมายเหตุ :  ปีงบประมาณ -  แหล่งเงิน -  แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. -  โครงการ ตัวอย่าง 66-1101 
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3.2 รายละเอียดแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 

1.  งบประมาณภาพรวม 

 

 

 
 

 

2.  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ เงินทุนสะสม
เงินจาก

หน่วยงานภายนอก

รหัส 1 รหัส 2 รหัส 3

42,403,200 37,773,300 863,380        81,039,880 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,364,600 2,500,000   -              23,864,600 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7,714,400   7,200,600   -              14,915,000 

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 13,324,200 28,072,700 863,380        42,260,280 

รายการ

การจดัสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

งบประมาณ เงินทุนสะสม
เงินจาก

หน่วยงานภายนอก

รหัส 1 รหัส 2 รหัส 3

42,403,200 37,773,300 863,380        81,039,880 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,364,600 2,500,000   -              23,864,600 

1. ค่าใช้จา่ยบุคลากร 21,364,600 2,500,000   -              23,864,600 

19,067,800    2,500,000                -   21,567,800 ส านักบริหารกลาง

2,400,000              -                  -   2,400,000   

16,667,800    2,500,000                -   19,167,800 

16,667,800    2,500,000                -   19,167,800 

2,296,800   -           -              2,296,800   ส านักบริหารกลาง

600,000     -           -              600,000     

1,696,800   -           -              1,696,800          2) สวัสดิการอ่ืนของเจ้าหน้าท่ี สสปท. (ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน) 

   1.1 เงินเดือน และค่าจา้งประจ า (อัตราเดิม 42 อัตรา) 

       1) เงินเดือน ผอ. (1 อัตรา)

       2) เงินเดือนบุคลากรรวมเล่ือนข้ัน (41 อัตรา)

          - อัตราเดิม (41 อัตรา)

   1.2 เงินอ่ืนๆ ท่ีจา่ยควบกับเงินเดือน

       1) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ ไม่เกิน 25% ของเงินเดือน)

รายการ

การจดัสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
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3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ เงินทุนสะสม
เงินจาก

หน่วยงานภายนอก

รหัส 1 รหัส 2 รหัส 3

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7,714,400   7,200,600   -              14,915,000 

7,714,400   7,200,600   -              14,915,000 

2.1 ค่าตอบแทน 2,055,000   2,055,000   -              4,110,000   

    2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 2,055,000   1,195,000   -              3,250,000   ส านักบริหารกลาง

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

           2) ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ 5 คณะ

                - คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

                - คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

                - คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

                - คณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การและผู้อ านวยการฯ

                - คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

705,000     1,195,000   -              1,900,000   ส านักบริหารกลาง

    2.1.2 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (3 คน 12 เดือน) -           360,000     -              360,000     ส านักบริหารกลาง

    2.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -           300,000     -              300,000     ส านักบริหารกลาง

    2.1.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและการปฏิบัติงานในวันหยุด -           200,000     -              200,000     ส านักบริหารกลาง

2.2 ค่าใช้สอย 3,650,800   5,095,600   -              8,746,400   ส านักบริหารกลาง

    2.2.1 ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร -           700,000     -              700,000     ส านักบริหารกลาง

    2.2.2 ค่าใช้จา่ยในการประชุม 294,800     -           -              294,800     ส านักบริหารกลาง

    2.2.3 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบัติงาน -           200,000     -              200,000     ส านักบริหารกลาง

    2.2.4 ค่าใช้จา่ยเพ่ือจดัท าประกันภัย และ พ.ร.บ.ส าหรับรถสถาบันฯ -           60,000       -              60,000       ส านักบริหารกลาง

    2.2.5 ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ -           73,000       -              73,000       ส านักบริหารกลาง

    2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -           240,000     -              240,000     ส านักบริหารกลาง

-            200,000      -              200,000     

-            40,000       -              40,000       

    2.2.7 ค่าใช้จา่ยในการจดัจา้งท่ีปรึกษาในการด าเนินการประเมินความคุ้มค่าเพ่ือพัฒนาองค์การมหาชน -           600,000     -              600,000     ส านักยุทธศาสตร์

    2.2.8 ค่าจา้งเหมาบริการ (ส่วนกลาง) 1,716,000   2,262,600   -              3,978,600   ส านักบริหารกลาง

1,212,000   1,446,000   -              2,658,000   

504,000     -           -              504,000     

-           501,600     -              501,600     

-           315,000     -              315,000     

    2.2.9 ค่าเช่า 768,000     432,000     -              1,200,000   ส านักบริหารกลาง

192,000      -            -              192,000     

36,000       -            -              36,000       

432,000      -              432,000     

540,000      -            -              540,000     

    2.2.10 ค่าใช้จา่ยจดักิจกรรม 872,000     528,000     -              1,400,000   

     ▪ ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม 872,000     528,000     -              1,400,000   

           1) โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์ Zero Accident 872,000     528,000     -              1,400,000   ส านักฝึกอบรมฯ

              1) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส่วนกลาง 2 เคร่ือง

              2) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ศูนย์ใต้ 1 เคร่ือง

              3) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบท่ี 2

              4) ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ . สงขลา

2. ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

              1) ส่วนกลาง

              2) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา

              1) ส่วนกลาง

              2) ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา

              3) เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยฯ ประจ า ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ . สงขลา

              4) ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

รายการ

การจดัสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

หน้าที่ 14



3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

งบประมาณ เงินทุนสะสม
เงินจาก

หน่วยงานภายนอก

รหัส 1 รหัส 2 รหัส 3

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 7,714,400   7,200,600   -              14,915,000 

2.3 ค่าวัสดุ 804,000     -           -              804,000     ส านักบริหารกลาง

            - ส่วนกลาง 650,000     -           -              650,000     

250,000      -            -              250,000     

200,000      -            -              200,000     

60,000       -            -              60,000       

100,000      -            -              100,000     

20,000       20,000       

20,000       20,000       

           - ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 154,000     -           -              154,000     

42,000       -            -              42,000       

30,000       -            -              30,000       

30,000       -            -              30,000       

40,000       -            -              40,000       

6,000         -            -              6,000         

6,000         -            -              6,000         

2.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,204,600   50,000       -              1,254,600   ส านักบริหารกลาง

            - ส่วนกลาง 1,075,000   50,000       -              1,125,000   

-            -            -              -           

450,000      -            -              450,000     

120,000      -            -              120,000     

105,000      50,000       -              155,000     

400,000      -            -              400,000     

            - ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา 129,600     -           -              129,600     ส านักบริหารกลาง

3,600     -        -          3,600     

60,000   -        -          60,000   

12,000   -        -          12,000   

30,000   -        -          30,000   

24,000   -        -          24,000   

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนท่ี)

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet

              2) ค่าไฟฟ้า

              3) ค่าโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน / เคล่ือนท่ี)

              4) ค่าไปรษณีย์ 

              5) ค่าบริการส่ือสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet

              1) ค่าน้ า

              2) ค่าไฟฟ้า

          2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

          5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

          6) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

              1) ค่าน้ า

          2) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

          3) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

          4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

          5) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

          6) ค่าวัสดุก่อสร้าง

          1) ค่าวัสดุส านักงาน

          1) ค่าวัสดุส านักงาน

รายการ

การจดัสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

หน้าที่ 15



4. แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ เงินทุนสะสม
เงินจาก

หน่วยงานภายนอก

รหัส 1 รหัส 2 รหัส 3

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 13,324,200 28,072,700 863,380        42,260,280 

9,714,700   27,521,300 863,380        38,099,380 

2.1 ค่าใช้สอย 9,714,700   27,521,300 863,380        38,099,380 

    2.1.1 ค่าใช้จา่ยจดักิจกรรม 9,714,700   27,521,300 863,380        38,099,380 

     ▪ ส านักวิจยัและพัฒนา 2,990,000   3,990,000   -              6,980,000   

           1) โครงการจัดท ามาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

               และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1,050,000    -            -              1,050,000   ส านักวิจัยและพัฒนา

           2) โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,170,000    -            -              1,170,000   ส านักวิจัยและพัฒนา

           3) โครงการน ามาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ผลงานนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ 

               ไปใช้ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-            490,000      -              490,000     ส านักวิจัยและพัฒนา

           4) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 770,000      -            -              770,000     ส านักวิจัยและพัฒนา

           5) โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ 

               (OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-            3,500,000    -              3,500,000   ส านักวิจัยและพัฒนา

     ▪ ส านักบริการวิชาการ 2,891,200   2,401,500   178,500        5,471,200   

           1) โครงการพัฒนาบุคลากร ท่ีปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

               อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

643,200      -            -              643,200     ส านักบริการวิชาการ

           2) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

               อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

994,400      1,935,000    -              2,929,400   ส านักบริการวิชาการ

           3) โครงการพัฒนาและให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบกิจการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

600,900      -            178,500        779,400     ส านักบริการวิชาการ

           4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเส่ียงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 199,900      -            -              199,900     ส านักบริการวิชาการ

           5) โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและไอระเหยของสารเคมี 76,200       -            -              76,200       ส านักบริการวิชาการ

           6) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 376,600      427,000      -              803,600     ส านักบริการวิชาการ

           7) โครงการการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

               และสภาพแวดล้อมในการท างานแก่หน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-            39,500       -              39,500       ส านักบริการวิชาการ

     ▪ ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม 2,055,500   19,558,300 -              21,613,800 

           1) โครงการการส่ือสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท . ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,255,500    -            -              1,255,500   ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม

           2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 800,000      -            -              800,000     ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม

           3) โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -            15,398,300  -              15,398,300 ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม

           4) โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค 

               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-            2,000,000    -              2,000,000   ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม

           5) โครงการส่งเสริมค่านิยมความปลอดภัย (MDC) Smart City : Safety with well-being at work -            2,160,000    -              2,160,000   ส านักฝึกอบรมและส่งเสริม

     ▪ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภูมิภาค จ.สงขลา 1,000,000   -           -              1,000,000   ศูนย์ฯ ใต้

           1) โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัยฯ 1,000,000    -            -              1,000,000    

     ▪ ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก (OSHCET) 748,000     971,500     684,880        2,404,380   ศูนย์ฯ ตะวันออก

           1) โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก 748,000      971,500      684,880        2,404,380    

     ▪ ส านักยุทธศาสตร์ 30,000       600,000     -              630,000     

           1) งานขับเคล่ือนนโยบาย สสปท. 30,000       600,000     -              630,000     ส านักยุทธศาสตร์

 - จัดท ารายงานประจ าปี 2565 30,000       -            -              30,000       

 - ทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. -            -            -              -           

 - ส ารวจความพึงพอใจ สสปท. -            600,000      -              600,000     

 - จัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -            -            -              -           

1. ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)

รายการ

การจดัสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

หน้าที่ 16



4.  แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ เงินทุนสะสม
เงินจาก

หน่วยงานภายนอก

รหัส 1 รหัส 2 รหัส 3

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 13,324,200 28,072,700 863,380        42,260,280 

2.2 ค่าใช้จา่ยลงทุน 3,609,500   551,400     -              4,160,900   

     2.4.1 รายการครุภัณฑ์ 3,609,500   551,400     -              4,160,900   

     2.4.1.1 งานบริหารจดัการพัฒนาองค์กร 1,358,000   -           -              1,358,000   

    - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ    1,358,000              -                  -   1,358,000   

 - รถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 

   หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  1 คัน

   1,358,000 -           -              1,358,000   ส านักบริหารกลาง

     2.4.1.2 โครงการพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพ่ือส่งเสริม

     ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

-           490,000     -              490,000     

    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ              -        490,000                -   490,000     

 - ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพ่ือส่งเสริม ความรู้ด้านความปลอดภัย 

   อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

             -   490,000     -              490,000     ส านักบริหารกลาง

     2.4.1.3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน 1,573,000   -           -              1,573,000   

    - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ    1,573,000              -                  -   1,573,000   

 - เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม 2 เคร่ือง      416,000 -           -              416,000     ส านักบริการวิชาการ

 - เคร่ืองวัดความเข้มของแสงสว่าง LUK METER 2 เคร่ือง        53,000 -           -              53,000       ส านักบริการวิชาการ

 - เคร่ืองวัดระดับความดังเสียง แบบแยกความถ่ีเสียง (บันทึกเสียงได้)  2 เคร่ือง      516,000 -           -              516,000     ส านักบริการวิชาการ

 - เคร่ืองวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม WBGT 34  2 เคร่ือง      495,000 -           -              495,000     ส านักบริการวิชาการ

 - อุปกรณ์ปรับเทียบความถูกต้องเคร่ืองวัดระดับเสียง 1 เคร่ือง        93,000 -           -              93,000       ส านักบริการวิชาการ

     2.4.1.4 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย -           61,400       -              61,400       

    - ครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ              -          61,400                -   61,400       

 - เคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ ระยะ 100 เมตร จ านวน 1 เคร่ือง              -   9,000         -              9,000        ศูนย์ฯ ใต้

 - เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 550W จ านวน 2 เคร่ือง              -   3,200         -              3,200        ศูนย์ฯ ใต้

 - บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ข้ึนลงทางเดียว ขนาด 9 ข้ัน (9 ฟุต) จ านวน 1 อัน              -   2,000         -              2,000        ศูนย์ฯ ใต้

 - รถเข็น ขนาดกว้าง 61 ซม. x ยาว 91 ซม. x สูง 86 ซม. จ านวน 1 คัน              -   3,400         -              3,400        ศูนย์ฯ ใต้

 - ชุดล าโพงเคล่ือนท่ีพร้อมไมโครโฟนไร้สาย ขนาด 12 น้ิว จ านวน 1 ชุด              -   4,800         -              4,800        ศูนย์ฯ ใต้

 - ป้ายชื่อหน่วยงาน แบบอะคริลิค ขนาดความกว้าง 893 x สูง 120 cm. 

   พร้อมติดต้ังโครงเหล็ก จ านวน 1 ชุด

             -   39,000       -              39,000       ศูนย์ฯ ใต้

รายการ

การจดัสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
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4.  แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม (ต่อ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

งบประมาณ เงินทุนสะสม
เงินจาก

หน่วยงานภายนอก

รหัส 1 รหัส 2 รหัส 3

แผนงานยุทธศาสตรสร้างหลักประกันทางสังคม 13,324,200 28,072,700 863,380        42,260,280 

2.2 ค่าใช้จา่ยลงทุน 3,609,500   551,400     -              4,160,900   

     2.4.1 รายการครุภัณฑ์ 3,609,500   551,400     -              4,160,900   

     2.4.1.5 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก 678,500     -           -              678,500     

  - จดัซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับท าห้องสัมมนาฯ 60 ท่ีน่ัง      678,500              -                  -   678,500     

    - ครุภัณฑ์ส านักงาน 3 รายการ      349,900              -                  -   349,900     

 - โต๊ะประชุมพับเก็บได้ล้อเล่ือน มีบังตาเหล็ก ขาอลูมีเนียม กว้าง 60 ยาว 150 

   สูง 75 เซนติเมตร จ านวน 30 ชุด

     184,500 -           -              184,500     ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - เก้าอ้ีส านักงาน ขาอลูมิเนียม จ านวน 60 ชุด      123,000 -           -              123,000     ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - เคร่ืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 

   ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

       42,400 -           -              42,400       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

    - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ      248,000              -                  -   248,000     

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน 1 เคร่ือง        23,000 -           -              23,000       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง          5,700 -           -              5,700        ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์

   โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

   ตามกฎหมาย จ านวน 3 ชุด

       11,400 -           -              11,400       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 3 ชุด        36,000 -           -              36,000       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดต้ังภายในอาคาร 

   (Indoor Fixed Network Camera) แบบท่ี 2 จ านวน 1 ชุด

       23,000 -           -              23,000       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง        44,000 -           -              44,000       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบท่ี 2 จ านวน 2 เคร่ือง        40,000 -           -              40,000       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 (ขนาด 36U) จ านวน 1 ตู้        18,000 -           -              18,000       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 ชุด          2,400 -           -              2,400        ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 จ านวน 1 ชุด        21,000 -           -              21,000       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

   (Inkjet Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

         7,500 -           -              7,500        ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง        16,000 -           -              16,000       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

    - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ        80,600              -                  -   80,600       

 - เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 1 เคร่ือง        19,900 -           -              19,900       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 

   3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

       30,800 -           -              30,800       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง        29,900 -           -              29,900       ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก

รายการ

การจดัสรรงบประมาณ (บาท)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ
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โครงการภายใต้แนวทางที่ 1 
(T-OSH PROJECT #01 – #12) 

รหัสโครงการ 
(Project Code) 

ชื่อโครงการ 
(Project Name) 

งบประมาณ 
(Budget) 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 5 โครงการ --------------- 
66-1101 T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐาน คูม่ือ แนวปฏิบัตดิ้านความปลอดภยัฯ 1,050,000 
66-1102 T-OSH PROJECT #02 : โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 1,170,000 
66-2104 T-OSH PROJECT #03 : โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบตัิ ผลงานนวัตกรรม และองค์ความรู ้

ด้านความปลอดภยัฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ 
490,000 

66-1104 T-OSH PROJECT #04 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 770,000 
66-2105 T-OSH PROJECT #05 : โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ (OAIC) 3,500,000 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ จำนวน 5 โครงการ --------------- 
66-1106 
66-2106 

T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    

2,929,400 

66-1107 
66-3107 

T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการด้านสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 

779,400 

66-1108 T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 199,900 
66-1109 T-OSH PROJECT #09 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและไอระเหยของสารเคมี 76,200 
66-1110 
66-2110 

T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2,376,600 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมภิาค จังหวัดสงขลา จำนวน 1 โครงการ --------------- 
66-1111 
66-2111 

T-OSH PROJECT #11 : โครงการเสริมสร้างคณุภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 1,061,400 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภูมิภาคตะวนัออก (OSHCET) จำนวน 1 โครงการ --------------- 
66-1112 
66-2112 
66-3112 

T-OSH PROJECT #12 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมภิาคตะวันออก 3,082,880 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

< แนวทางการพัฒนาที่ 1 > 
 

ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน ระบบการจัดการ และยกระดับ 
การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมและปรับปรุง 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ new normal 

หน้าที่ 19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิจัยและพัฒนา 
จำนวน 5 โครงการ 

(T-OSH PROJECT #01 – #05) 

หน้าที่ 20



T-OSH PROJECT #01 : โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1101 โครงการจัดทำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัตดิ้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำมาตรฐานฉบบัสมบูรณ ์ไดแ้ก่ มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH OSHMS: 2023) 
1. ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. ความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐาน 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(T-OSH OSHMS: 2023) 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน 
2 ร่างมาตรฐานผา่น 

การประชาพจิารณ ์
3 ร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ 
4 มาตรฐานผ่านการพจิารณา 

จากคณะอนุกรรมการวิชาการ 
5 มาตรฐานผ่านการพจิารณา 

จากคณะกรรมการสถาบันฯ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 

แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
2. ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  

และเอกชน เพือ่วางแผนการดำเนินงาน  
และจัดตั้งคณะทำงาน  

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
ทบทวนวรรณกรรม ดำเนินการจัดทำมาตรฐานฯ  
และสรุปผลการดำเนินงาน 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 21,240 42,480 42,480 21,240 127,440 

4. จัดประชาพิจารณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น  
และ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ  
เอกชน นายจ้าง และลูกจา้ง ๆ และสรุปข้อเสนอแนะ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 124,650 0.00 124,650 

5. นำเสนอมาตรฐานต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. นำเสนอมาตรฐานต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริม 
ความปลอดภยัฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 7.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. เผยแพร่มาตรฐานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

             ร้อยละ 2.5 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. จัดพิมพ์เอกสารเพือ่เผยแพร่มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 100,000 0.00 0.00 0.00 100,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 229,240 150,480 275,130 129,240 784,090  

หน้าที่ 21



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำคู่มือ หรือแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยัฯ ไดแ้ก่ คู่มอืการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการปฏบิัติงานในลักษณะสถิต และแนวปฏิบัติการปฏิบตัิงานเพื่อความปลอดภยั สำหรบัผู้ขับขี่จักรยานยนต์ขนส่งอาหาร 
1. จัดตั้งคณะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน จำนวน 2 เร่ือง โดยจัดตั้งคณะทำงาน 
จำนวน 2 คณะ 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
1. ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือและ 

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ทั้ง 2 เร่ือง  

เกณฑ์การประเมินผล #02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 จัดตั้งคณะทำงาน 
2 มีการประชุมจัดทำคู่มือหรือ 

แนวปฏบิัติด้านความปลอดภยัฯ 
3 ร่างคู่มือหรือแนวปฏิบัต ิ

ด้านความปลอดภัยฯ 
4 คู่มือหรือแนวปฏิบัติด้าน 

ความปลอดภยัฯการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการวิชาการ 

5 คู่มือหรือแนวปฏิบัต ิ
ด้านความปลอดภัยฯ  

ผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการสถาบันฯ 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 
 
 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมคณะทำงาน   
2.
1 

คณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินความเส่ียงด้าน             
การยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต 
(ประชุม 6 คร้ัง) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 21,240 42,480 21,240 42,480 127,440 

2.
2 

คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัตกิารปฏิบัตงิานเพื่อความ
ปลอดภัย สำหรับผู้ขบัขี่จักรยานยนต์ขนส่งอาหาร  
(ประชุม 6 คร้ัง) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 21,240 42,480 42,480 21,240 127,440 

3. นำเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั ต่อคณะอนกุรรมการวิชาการ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. นำเสนอคู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. เผยแพร่คู่มือและแนวปฏบิัติด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยั (ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 11,030 0.00 11,030 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 42,480 84,960 74,750 63,720 265,910  
รวมทั้งสิ้น 271,720 235,440 349,880 192,960 1,050,000  

หน้าที่ 22



T-OSH PROJECT #02 : โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1102 โครงการวิจัยความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาน้ำหนักยกที่ลูกจ้างสามารถทำงานได้ที่เหมาะสมกับการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายโดยพิจารณาถึงเพศ กลุ่มอายุ และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1. เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม  

และศึกษาสถานการณ์ปัญหา 
แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. ความสำเร็จของการจัดทำการศึกษา
น้ำหนักยกที่ลูกจ้างสามารถทำงานได้ที่
เหมาะสมกับการยกและเคลื่อนยา้ยวัสดุ  

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 

2 เสนอแผนดำเนินงานผ่าน 
ความเห็นชอบจาก ผอ.สสปท. 

3 ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

4 ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสถาบัน ฯ 

5 จัดทำรูปเล่มผลการ 
ดำเนินงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจยั แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อกำหนด
ขอบเขตงานวิจยั เค้าโครงงานวิจยั วัสดุและวิธกีารวิจัย 
และวิเคราะห์ผลการศึกษา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 16,200 16,200 16,200 16,200 64,800 

4. ร่างขอบเขตงานและจัดจา้งที่ปรึกษาดำเนินการวิจยัฯ 
 - พ.ย. - ธ.ค. 64 = ร่างขอบเขตงาน (รา่ง TOR) 
 - ม.ค. 65 = จัดจ้างที่ปรึกษา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาฯ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 100,000 200,000 150,000 450,000 

6. เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวธิีวจิัย 
และวิเคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวธิีวิจยั 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 7,200 28,800 0.00 36,000 

8. สรุปผลการวิจยัเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ           
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความวิจยัสำหรับตีพิมพ ์
ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) เพื่อเผยแพร ่
ผลการศึกษาวิจัย 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน    40,000 40,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 16,200 123,400 245,000 206,200 590,800  

หน้าที่ 23



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 การสำรวจปัจจัยด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้สูงอายใุนยุคดิจิทัล 
1. รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม และศึกษา

สถานการณ์ปัญหา 
  - บทที่ 1 บทนำ และ บทที ่2 ทบทวนวรรณกรรม 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
1. ความสำเร็จของการจัดทำการสำรวจ 
ปัจจัยดา้นความปลอดภัยในการทำงาน 

ของผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 

2 เสนอแผนดำเนินงานผ่าน 
ความเห็นชอบจาก ผอ.สสปท. 

3 ผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการวิชาการ 

4 ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสถาบัน ฯ 

5 จัดทำรูปเล่มผลการ 
ดำเนินงานวิจัย 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจยั แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดประชุมคณะทำงาน และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำหนด
ขอบเขตงานวิจัย เค้าโครงงานวิจัย วัสดุและวิธีการวิจัย  
และวิเคราะห์ผลการศึกษา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 16,200 16,200 16,200 16,200 64,800 

4. ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัย แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวจิัย แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจยั แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 100,000 200,000 150,000 450,000 

7. เสนอเค้าโครงงานวิจัยต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. ดำเนินการขอจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 10,000 0.00 0.00 10,000 

9. ดำเนินงานตามกระบวนการวิจัยและระเบียบวธิีวจิัย 
และวิเคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวธิีวิจยั 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 7,200 28,800 0.00 36,000 

10. สรุปผลการวิจยัเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ           
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11. จัดทำรูปเล่มวิจัย บทความสำหรับตีพิมพ์ 
ลงวารสารวิชาการ (Manuscript) และ 
เผยแพร่ผลการศึกษาวิจยั 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 18,400 18,400 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 16,200 133,400 245,000 184,600 579,200  
รวมทั้งสิ้น 32,400 256,800 490,000 390,800 1,170,000  

หน้าที่ 24



T-OSH PROJECT #03 : โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ผลงานนวัตกรรม และองค์ความรู้ 

ด้านความปลอดภัยฯ ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-2103 โครงการนำมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏบิตัิ ผลงานนวัตกรรม และองค์ความรู้ดา้นความปลอดภัยฯ ไปใชป้ระโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนกรอบการดำเนิน
โครงการฯ การกำหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของสถาน
ประกอบกิจการที่จะเข้ารว่มโครงการ และประสาน
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นทีป่รึกษาใหก้ับสถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. ความสำเร็จของการนำมาตรฐาน คู่มอื  

แนวปฏบิัติ ผลงานนวัตกรรม หรือองค์ความรู้
ด้านความปลอดภัยฯที่สถานประกอบกจิการ

ดำเนินการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้ง 3 เร่ือง 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ดำเนินการจัดคณะทำงาน 
2 จำนวนสถานประกอบกจิการ 

ที่เข้าร่วมโครงการ  
3 จัดประชุม/อบรม ถา่ยทอด 

องค์ความรู้ให้สถานประกอบกิจการ 
4 ลงพื้นที่ หรือให้คำปรึกษาแก ่

สถานประกอบกิจการในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

5 สถานประกอบกิจการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ตามมาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ 
ผลงานนวัตกรรม หรือองค์ความรู้

ด้านความปลอดภัยฯ 

ผู้รับผิดชอบ  สำนัก : วิจยัและพัฒนา 

 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชาสัมพันธแ์ละประกาศรับสมัคร คัดเลือก 
สถานประกอบกิจการเพื่อเขา้ร่วมโครงการฯ  
ประกาศผลสถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประชุมคณะทำงาน   
3.1 คณะทำงานประเมินคู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง แผนงาน             ร้อยละ 20 

แผนเงิน 15,520 31,040 15,520 0.00 62,080 
3.2 คณะทำงานการนำไปใช้แพลตฟอร์มระบบรายงาน 

จุดเสี่ยงอันตรายและประเมินความเส่ียงขั้นต้น 
แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 15,520 15,520 15,520 0.00 46,560 

3.3 คณะทำงานการนำไปใช้ผลงานนวัตกรรม 
ที่ผ่านการพิจารณาในปีที่ผ่านมา 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 15,520 15,520 0.00 31,040 

4. จัดประชุม/อบรม/ชี้แจง การรับรู้ทำความเข้าใจ โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และวธิีการ ตามมาตรฐาน คู่มือ 
หรือแนวปฏิบัติ แก่สถานประกอบกิจการให้ชัดเจน 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 32,400 0.00 0.00 32,400 

5. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ของสถานประกอบกิจการ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 96,000 53,600 149,600 

6. จัดรายงานผลการดำเนินโครงการ              ร้อยละ 5 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต้นแบบของการทำงานบนที่สูง แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 168,320 0.00 0.00 168,320 

รวมทั้งสิ้น 31,040 262,800 142,560 53,600 490,000  

หน้าที่ 25



T-OSH PROJECT #04 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1104 โครงการพัฒนานวัตกรรมดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามยั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
1. แต่งต้ังคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน 

และพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ 
แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยตอ่ยอดรว่มกันกบัสถานประกอบ
กิจการที่ผ่านการพจิารณา ในป ีพ.ศ. 2565  

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 

2 ร่างขอบเขตงานพัฒนา
นวัตกรรมด้านความปลอดภยัฯ 

3 ลงนามการพัฒนา 
ผลงานนวัตกรรมฯ ร่วมกัน 

4 ส่งมอบผลงานนวัตกรรม 
ด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 1 ผลงาน 

5 มีผลการทดสอบความเป็นไปได้
และการยอมรับได้ของผลงาน
นวัตกรรมด้านความปลอดภยั

และอาชวีอนามยั 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือองค์ประกอบต่าง ๆ 
วิธีการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งประสิทธิผลและ
การยอมรับได ้

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 12,120 24,240 12,120 0.00 48,480 

3. ร่างขอบเขตงานสำหรับจา้งที่ปรึกษาพฒันา 
ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ 

แผนงาน 
            ร้อยละ 5 

4. จัดจา้งที่ปรกึษาพัฒนาผลงานนวัตกรรมดา้นความปลอดภยัฯ แผนงาน             ร้อยละ 5 
5. ส่งมอบงานผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ แผนงาน             ร้อยละ 15 

แผนเงิน 0.00 136,740 273,480 0.00 410,220 
6. ประชาสัมพันธ์ผู้เขา้ร่วมทดสอบชิ้นงาน  

และการประเมินผล 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 21,300 0.00 21,300 

7. ทดสอบการใช้งานผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภยัฯ แผนงาน             ร้อยละ 5 
8. ประเมินผล ประสิทธิภาพ และการยอมรับได้ แผนงาน             ร้อยละ 5 
9. สรุปผลการทดสอบการใช้งาน และประชาสัมพันธ์ แผนงาน             ร้อยละ 5 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 12,120 160,980 306,900 0.00 480,000 
กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาโครงงานวตักรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
1. แต่งต้ังคณะทำงานพิจารณาโครงงานนวัตกรรม 

ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงงานนวัตกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
พิจารณาโครงงานที่ส่งเข้าร่วมการพจิารณา และวางแผน 
พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 15,380 46,140 15,380 0.00 76,900 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกจิการ 
สถานศึกษา หรือหนว่ยงานที่สนใจเขา้ร่วม 
 

แผนงาน             ร้อยละ 7.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หน้าที่ 26



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ประกอบกิจการ สถานศึกษา หรือหนว่ยงานที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
1. ผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัย 

และอาชวีอนามยั  

เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดตั้งคณะทำงาน 
2 ประกาศรับสมัครโครงงาน 

พัฒนานวัตกรรมฯ 
3 มีโครงงานพัฒนานวัตกรรม 

ส่งเข้าร่วมพิจารณา  
อย่างน้อย 2 โครงงาน 

4 โครงงานพัฒนานวัตกรรมฯ  
ผ่านการพิจารณา  

อย่างน้อย 3 โครงงาน 
5 โครงงานพัฒนานวัตกรรมฯ  

ผ่านการพิจารณา  
อย่างน้อย 4 โครงงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : วิจัยและพัฒนา 

 
 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประกาศผลการพจิารณาโครงงานนวัตกรรม 
ด้านความปลอดภัย 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินเบื้องต้นและ 
ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม 
ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย   

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 67,000 0.00 67,000 

7. ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านการพจิารณาและมอบรางวัล 
  - จัดทำโล่รางวัลและประกาศนียบัตร 63,000 บาท 
  - เงินรางวัล 70,000 บาท 
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 13,100 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 7.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 146,100 146,100 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 15,380 46,140 82,380 146,100 290,000 
รวมทั้งสิ้น 27,500 207,120 389,280 146,100 770,000  

หน้าที่ 27



T-OSH PROJECT #05 : โครงการสัมมนาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-2105 โครงการสัมมนาดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมที่ 1 การจัดจา้งดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดบันานาชาต ิOSH Avenue International Conference (OAIC) 2023 
1. ร่างขอบเขตงานการจัดจา้งดำเนินงานสัมมนา 

ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัยระดับนานาชาติ 
แผนงาน             ร้อยละ 12.5 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ประชาสัมพันธ์เอกสารการเชิญ 
2 จำนวน 300 คน 
3 จำนวน 400 คน 
4 จำนวน 500 คน  
5 เครือข่ายผู้เข้าร่วมงานทั้ง

ระดับชาติและนานาชาต ิ
จำนวน 500 คน 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
1. จำนวนผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมโครงงาน 

เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 แต่งต้ังคณะทำงานฯ พิจารณา 
2 มีผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วม  
3 จำนวน 5 เร่ือง 
4 จำนวน 8 เร่ือง 
5 ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
จำนวน 10 เร่ือง 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : วิจัยและพฒันา 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยระดบันานาชาติ (OSH Avenue 
International Conference (OAIC) 2023) 

แผนงาน             ร้อยละ 12.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. ตรวจรับงานจ้างดำเนินงานสัมมนาด้านความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัระดับนานาชาต ิ(OSH Avenue 
International Conference (OAIC) 2023 

แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 0.00 0.00 3,000,000 0.00 3,000,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 0.00 0.00 3,000,000 0.00 3,000,000 
กิจกรรมที่ 2 การจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัยระดับชาติและระดบันานาชาต ิ(OSH Avenue International Conference (OAIC) 2023) 
1. แต่งต้ังคณะทำงาน สำหรับการดำเนินงานจัดเตรียมงาน

สัมมนาด้านความปลอดภัยฯ 3 คณะ ไดแ้ก ่
 - คณะทำงานอำนวยการจัดงานสัมมนาด้าน 
   ความปลอดภัยและอาชวีอนามยัระดบัชาติและ 
   ระดับนานาชาติ (OAIC) 
 - คณะทำงานสื่อดจิิทัล เทคโนโลย ีและการสื่อสาร 
 - คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานด้านวิชาการ 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชุมคณะทำงานฯ    
2.1 ประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดงานฯ เพื่อกำหนด

แนวคิดของการจัดงาน ขอบเขตของการจัดงาน  
และติดตามการดำเนินงาน 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 17,740 53,220 35,480 0 106,440 

2.2 ประชุมคณะทำงานสื่อดิจิทัล เทคโนโลย ีและการสื่อสาร 
เพื่อกำหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ กลยุทธก์าร
ประชาสัมพันธ ์รวมไปถึงพิจารณาสื่อต่าง ๆ ของงาน 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 12,180 36,540 24,360 0 73,080 
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กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ด้านวิชาการ เพื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณา 
แผนงาน             ร้อยละ 5  

 แผนเงิน 17,520 0.00 0.00 0.00 17,520 
3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมงานและ 

ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ 
แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานประชุม
เครือข่ายทางวิชาการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. รวบรวมผลงานวิชาการที่ส่งเข้ามานำเสนอ และประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานด้านวิชาการ 
เพื่อกลั่นกรองผลงานวิชาการที่จะนำเสนอในงาน 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 77,520 77,520 0.00 155,040 

6. ประกาศรายชือ่และลำดับในการนำเสนอผลงานวิชาการ แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. จัดทำรูปเล่มประกอบการประชุมวิชาการฯ แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 60,000 0.00 60,000 

8. จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิOSH Avenue 
International Conference (OAIC) 2023  
และมอบรางวัล 

แผนงาน             ร้อยละ 7.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 87,920 0.00 87,920 

9. ประเมินผลจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัย 
และอาชวีอนามยัระดับชาตแิละระดับนานาชาติ OSH 
Avenue International Conference (OAIC) 2023 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 47,440 167,280 285,280 0.00 500,000 
รวมทั้งสิ้น 47,440 167,280 3,285,280 0.00 3,500,000  
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สำนักบริการวิชาการ 
จำนวน 5 โครงการ 

(T-OSH PROJECT #06 – #10) 
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T-OSH PROJECT #06 : โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1106 , 66-2106 โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน    

กิจกรรมที่ 1 การดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจดัการด้านความปลอดภัยฯ Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนสถานประกอบกจิการ 

ที่ร่วมพัฒนาความยั่งยืนด้านความปลอดภัยฯ  
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวนนอ้ยกว่า 32 แห่ง 

2 จำนวน 32 แห่ง 

3 จำนวน 33 แห่ง  

4 จำนวน 34 แห่ง  

5 จำนวนตั้งแต่ 35 แห่ง ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. จำนวนสถานประกอบกจิการ 

ที่ผ่านการประเมินต้ังแต่ระดับ Gold ขึน้ไป 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 แห่ง 
2 จำนวน 4 แห่ง  
3 จำนวน 5 แห่ง  
4 จำนวน 6 แห่ง  
5 จำนวนต้ังแต่ 7 แห่ง ข้ึนไป 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : บริการวิชาการ 

1. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งผู้ประสานงานโครงการ 
(1 คน) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 54,000 54,000 54,000 54,000 216,000 

2. ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ ์ แผนงาน             ร้อยละ 5 
3. ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือก แผนงาน             ร้อยละ 10 
4. การจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ 

*(เงินทุนสะสม 66-2106) 
แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 0.00 0.00 1,700,000 0.00 1,700,000 

5. จัดฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภัยฯ และการตรวจติดตามภายใน 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 376,600 0.00 0.00 376,600 

6. ปรึกษาโครงการ และที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 
แก่สถานประกอบกิจการ และมีเจ้าหนา้ที่ สสปท. 
ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 114,000 0.00 114,000 

7. จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (Verify) แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 94,200 94,200 

8. การจัดพธิีมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
และโล่รางวัลระดับแพลตินัม 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 133,600 133,600 

กิจกรรมที่ 2 การตรวจตดิตามสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 เพื่อรักษาระบบ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดต่อประสานงาน 

กับสถานประกอบกิจการ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. การเข้าร่วมสังเกตการณ์การ 
ตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบ 

แผนงาน             ร้อยละ  10 
แผนเงิน 0.00 0.00 60,000 0.00 60,000 

3. จัดจ้างที่ปรึกษาในการตรวจติดตามรกัษาระบบ 
*(เงินทุนสะสม 66-2106) 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 235,000 0.00 235,000 

4. ประชุมสรุปผลการตรวจติดตามเพื่อรกัษาระบบ 
 
 

แผนงาน 
         

   ร้อยละ 5 

รวมทั้งสิ้น 54,000 430,600 2,163,000 281,800 2,929,400 
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T-OSH PROJECT #07 : โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1107, 66-3107 โครงการพัฒนาและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมที่ 1 : รายการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างจ้างเหมาบริการ Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวน สปก. ที่เข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 35 แห่ง 
2 จำนวน 35 - 39 แห่ง 
3 จำนวน 40 แห่ง  
4 จำนวน 41 แห่ง  
5 ต้ังแต่ 42 แห่ง ข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #02 
2. จำนวนบุคลากรของ สปก. ที่ได้รับ 

การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจวัดฯ 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 35 คน 
2 จำนวน 35 - 39 คน 
3 จำนวน 40 คน  
4 จำนวน 41 คน 
5 ต้ังแต่ 42 คน ข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ #01 
1. ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู้เข้าอบรม 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80) 

2 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60) 

3 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40) 

4 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20) 

5 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) 

 

1. ดำเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคล
และอุปกรณ์สนับสนุนงานตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
และจัดซื้อชุดตรวจโควิด 19 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 

(66-1107) 
50,000 0.00 0.00 0.00 50,000 

แผนเงิน 
(66-3107) 

20,000 0.00 0.00 0.00 20,000 

2. ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 178,000 108,000 108,000 108,000 502,000 
กิจกรรมที่ 2 การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 40 แห่ง 
1. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการ 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายไมน่้อยกว่า 40 แห่ง 
แผนงาน 

            
ร้อยละ 5 

2. คัดเลือกสถานประกอบกิจการ และประกาศรายชื่อ แผนงาน             ร้อยละ 10 
3. ประชาสัมพันธ์รูปแบบการสรรหาสถานประกอบกิจการ 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย 
แผนงาน 

            
ร้อยละ 10 

4. ประสานงานกับสถานประกอบกจิการทีผ่่านการคัดเลือก 
เพื่อขอขอ้มูลประกอบการดำเนินงานดา้นสขุศาสตร์อุตสาหกรรม 

แผนงาน 
            

ร้อยละ 10 

5. จัดอบรมให้ความรู้ตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการ 
ตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ใหก้ับบุคลากร 
ในสถานประกอบกิจการ และทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
ด้วยแบบทดสอบกอ่น-หลังฝึกอบรม (รปูแบบ HYBRID) 
(66-3107 , 66-1107) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงนิ 

(66-1107) 
0.00 41,900 0.00 0.00 41,900 

แผนเงนิ 
(66-3107) 

0.00 105,100 0.00 0.00 105,100 

6. ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานในสถานประกอบกิจการ  
(66-3107 , 66-1107) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 

(66-1107) 
0.00 0.00 38,500 38,500 77,000 

แผนเงิน 
(66-3107) 

0.00 17,800 17,800 17,800 53,400 

7. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน             ร้อยละ 5 
8. ประเมินโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ แผนงาน             ร้อยละ 5 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 0.00 164,800 56,300 56,300 277,400 
รวมทั้งสิ้น 178,000 272,800 164,300 164,300 779,400 

หน้าที่ 32



T-OSH PROJECT #08 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1108 โครงการพัฒนาหลักสูตรการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย 

1. แต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 118 คน 

2 จำนวน 119 คน 

3 จำนวน 120 คน 

4 จำนวน 121 คน 

5 จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 122 คน  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 
1. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการอบรมฯ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 ความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด  
(ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80) 

2 ความพึงพอใจระดับน้อย  
(ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60) 

3 ความพึงพอใจระดับปานกลาง  
(ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40) 

4 ความพึงพอใจระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20) 

5 ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
(ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00) 

2. จำนวนหลักสูตรท่ีผ่านการทดสอบและประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 

1 ไม่มีการจัดทำหลักสูตร 

2 มีการประชุมจัดทำหลักสูตร 

3 มีหลักสูตรจำนวน 1 เร่ือง 

4 มีหลักสูตรจำนวน 1 เร่ือง ท่ีมีการจัดอบรม 

5 มีหลักสูตรจำนวน 1 เร่ือง ท่ีผ่านการทดสอบ
และประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญฯ วางแผนดำเนินงาน แผนงาน             ร้อยละ 25 

แผนเงิน 3,000 3,000 0.00 0.00 6,000 
3. จัดทำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม แผนงาน             ร้อยละ 15 
4. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และประกาศรายชื่อ              ร้อยละ 10 
5. ดำเนินการอบรมหลักสูตรการประเมินความเส่ียง 

สุขภาพลกูจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย  
แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 0.00 137,500 53,400 190,900 

6. ประชุมสรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 3,000 3,000 

รวมทั้งสิ้น 3,000 3,000 137,500 56,400 199,900 

หน้าที่ 33



T-OSH PROJECT #09 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและไอระเหยของสารเคมี 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1109 โครงการพัฒนาหลักสูตรการตรวจวดัฝุ่นละอองและไอระเหยของสารเคมี 

1. จัดตั้งผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่น 
ละอองและไอระเหยของสารเคมี 

แผนงาน 
            ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 จำนวน น้อยกว่า 35 คน 

2 จำนวน 35 - 39 คน 

3 จำนวน 40 - 44 คน 

4 จำนวน 45 - 49 คน 

5 จำนวน ต้ังแต่ 50 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 
1. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการอบรม 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80) 

2 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60) 

3 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40) 

4 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20) 

5 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00) 

2. จำนวนหลักสูตรท่ีผ่านการทดสอบและประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 

1 ไม่มีการจัดทำหลักสูตร 

2 มีการประชุมจัดทำหลักสูตร 

3 มีหลักสูตรจำนวน 1 เร่ือง 

4 มีหลักสูตรจำนวน 1 เร่ือง ท่ีมีการจัดอบรม 

5 มีหลักสูตรจำนวน 1 เร่ือง ท่ีผ่านการ
ทดสอบและประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : บริการวิชาการ 

2. จัดทำหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและไอระเหย 
ของสารเคมี และประชุมหารอืผู้เชี่ยวชาญเพื่อ 
ตรวจสอบหลักสูตร (จำนวน 3 คร้ัง) 

แผนงาน             ร้อยละ 30 

แผนเงิน 0.00 16,200 0.00 0.00 16,200 

3. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและทดสอบ แผนงาน             ร้อยละ 5 
4. ประชาสัมพันธโ์ครงการและเปิดรับสมัครฝึกอบรม แผนงาน             ร้อยละ 5 
5. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม แผนงาน             ร้อยละ 10 
6. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวัดฝุ่นละอองและ 

ไอระเหยสารเคมี พร้อมทดสอบกอ่น - หลังฝึกอบรม 
ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน  
(ระยะเวลา 1 วัน รูปแบบ on-site) 

แผนงาน             ร้อยละ 30 

แผนเงิน 0.00 0.00 54,600 0.00 54,600 

7. จัดทำใบรับรองการเข้าอบรมให้แก ่
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ 

แผนงาน 
            ร้อยละ 5 

8. ประชุมสรุปผลโครงการ และประเมินหลักสูตร 
เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 5,400 5,400 

รวมทั้งสิ้น 0.00 16,200 54,600 5,400 76,200 

หน้าที่ 34



T-OSH PROJECT #10 : โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1110 , 66-2110 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. ความสำเร็จของการได้มาซึ่งครุภัณฑ์ฯ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 มีการกำหนด TOR 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ 
3 มีการลงนามสัญญา 
4 ได้รับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
5 ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #02 
2. ความสำเร็จของการจัดทำรายงาน 

การวิเคราะห์ทดสอบพารามิเตอร์สารเคมี 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวน 8 ฉบับ 
2 จำนวน 9 ฉบับ 
3 จำนวน 10 ฉบับ 
4 จำนวน 11 ฉบับ 
5 จำนวน 12 ฉบับ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #03 
3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

เกณฑ์การประเมินผล #03 
คะแนน การดำเนินการ 

1 จำนวนบุคลากรมากกว่า 1 คน  
ไม่ได้รับการการพัฒนาความรู้ 

2 จำนวนบุคลากร 1 คน  
ไม่ได้รับการการพัฒนาความรู้ 

3 จำนวนบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ 
1 คน ต่อ 1 หลักสูตร 

1. ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
2. ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR)  แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
3. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน             ร้อยละ 5 
4. ประชุมคณะดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ฯ แผนงาน             ร้อยละ 5 
5. ลงนามในสัญญาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ แผนงาน             ร้อยละ 10 
6. ประชุมคณะตรวจรับซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ 

 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 1,573,000 1,573,000 

 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 
 - เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม 2 เครื่อง 
 - เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง LUK METER 2 เครื่อง 
 - เครื่องวัดระดับความดังเสียง แบบแยกความถี่เสียง (บันทกึเสียงได้)  2 เครื่อง 
 - เครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อม WBGT 34  2 เครื่อง 
 - อปุกรณ์ปรับเทียบความถูกตอ้งเครื่องวัดระดับเสียง 1 เครื่อง 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่1 0.00 0.00 0.00 1,573,000 1,573,000 
กิจกรรมที่ 2 คา่ใช้จา่ยในการพัฒนาหอ้งปฏิบตัิการและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. จัดประชุมที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 3 ครั้ง แผนงาน             ร้อยละ 10 

แผนเงิน 0.00 3,600 7,200 0.00 10,800 
2. ค่าตรวจประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แผนงาน             ร้อยละ 5 

 0.00 0.00 20,000 0.00 20,000 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ แผนงาน             ร้อยละ 10 

 0.00 20,000 40,000 0.00 60,000 
4. เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชำนาญ  

หรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัตกิาร 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 20,000 20,000 

5. ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ 
- กา๊ซสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ 
- วัสดวุิทยาศาสตร์     - สารเคมี 
- วัสดุสำนกังาน 

แผนงาน             ร้อยละ 10 

แผนเงิน 205,800 60,000 0.00 0.00 265,800 

หน้าที่ 35



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

*(เงินทุนสะสม 66-2110) 
แผนงาน             ร้อยละ 5 4 จำนวนบุคลากรอย่างน้อย 2 คน  

ได้รับการพัฒนาความรู้ 2 หลักสูตร 
5 จำนวนบุคลากรอย่างน้อย 2 คน 

ได้รับการพัฒนาความรู้มากกว่า  
2 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ #01 
1. จำนวนข้อไม่สอดคล้อง (NC: Non-conformity) จาก
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) 

ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 มากกว่า 10 ข้อ 
2 10 ข้อ 
3 8-9 ข้อ 
4 6-7 ข้อ 
5 ไม่เกิน 5 ข้อ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ #02 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

เกณฑ์การประเมินผล #02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีระดับความพึง
พอใจมากถึงมากที่สุด น้อยกว่าร้อยละ 70  

2 ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีระดับความพึง
พอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 71-75 

3 ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีระดับความพึง
พอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 76-80 

4 ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีระดับความพึง
พอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 81-85 

5 ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีระดับความพึง
พอใจมากถึงมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 85  

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : บริการวิชาการ 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 100,000 100,000 
7. ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง 

*(เงินทุนสะสม 66-2110) 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 7,000 7,000 

8. ดำเนินการจัดจ้างซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาตู้ดูด 
ไอสารเคมี 2 ตัว *(เงินทุนสะสม 66-2110) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 60,000 0.00 0.00 60,000 

9. ดำเนินการจัดจ้างบำบัดของเสีย 
*(เงินทุนสะสม 66-2110) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 20,000 20,000 

10. ดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาประจำปีของ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ *(เงินทุนสะสม 66-2110) 

             ร้อยละ 5 
 0.00 0.00 200,000 0.00 200,000 

11. ดำเนินการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือ 
งาน ISO/IEC 17025 *(เงินทุนสะสม 66-2110) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 40,000 0.00 0.00 0.00 40,000 

รวมงบประมาณกิจกรรมที ่2 245,800 143,600 267,200 147,000 803,600 
รวมทั้งสิ้น 245,800 143,600 267,200 1,720,000 2,376,600 

หน้าที่ 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา 

จำนวน 1 โครงการ 
(T-OSH PROJECT #11) 

หน้าที่ 37



T-OSH PROJECT #11 : โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1111 , 66-2111 โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย 

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชงิวิชาการและปฏบิัติการ เป้าหมาย 940 คน (Onsite 540 คน/9 รุ่น , Online 400 คน/4 รุ่น) Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้าอบรมเชิงวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 889 คน ลงมา 
2 890 – 939 คน 
3 940 – 990 คน 
4 991- 1,040 คน 
5 1,041 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #02 
2. จำนวนสปก.ที่ได้รับบริการฯ 
เกณฑ์การประเมินผล #02 

คะแนน การดำเนินการ 
1 16 แห่ง 
2 17 แห่ง 
3 18 แห่ง 
4 19 แห่ง 
5 20 แห่ง 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #03 
3. จำนวน สปก.ที่ได้รับการตรวจวัดฯ 

เกณฑ์การประเมินผล #03 
คะแนน การดำเนินการ 

1 6 แห่ง 
2 7 แห่ง 
3 8 แห่ง 
4 9 แห่ง 
5 10 แห่ง 

1. กำหนด หัวขอ้สัมมนา  สรรหาและประสานวิทยากร
กำหนดวัน เวลา สถานที ่และรูปแบบการจัดสัมมนา 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา แผนงาน             ร้อยละ 5 
3. ดำเนินการจัดสัมมนา ดา้นความปลอดภัย แผนงาน             ร้อยละ 20 

แผนเงิน 7,500 258,580 202,500 0.00 468,580 
รวมกิจกรรมที่ 1 7,500 258,580 202,500 0.00 468,580 

กิจกรรมที่ 2 การใหบ้ริการวชิาการด้านความปลอดภยัฯ แก่สถานประกอบกจิการ (18 แห่ง) 
1. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์/สือ่ความปลอดภัย/ชุด

นิทรรศการ/ส่ิงพิมพ์/โปสเตอร์ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 100,000 0.00 0.00 100,000 

2. ประชาสัมพันธก์ิจกรรมให้บรกิารวิชาการ/ประสานงาน
สถานประกอบกิจการ และหนว่ยงานทีส่นใจนัดหมาย
เพื่อเข้าให้บริการ 

แผนงาน 
            ร้อยละ 5 

3. ให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย/จดันิทรรศการ/ 
สื่อความปลอดภัย/กจิกรรมความปลอดภัย 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 5,250 5,250 5,250 15,750 

รวมกิจกรรมที่ 2 0.00 105,250 5,250 5,250 115,750 
กิจกรรมที่ 3 ตรวจวดัวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน แสงสว่าง และเสยีง) (8 แห่ง) 
1. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดฯ 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยสว่นบุคคล อุปกรณ์
สำหรับการตรวจวัด 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 75,000 0.00 75,000 

2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกจิการ แผนงาน             ร้อยละ 5 
3. คัดเลือกสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย  

ประสานขอขอ้มูล นัดหมายสปก.ที่ผ่านการคัดเลือก 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

4. จัดทำแผนงานการตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงาน แผนงาน             ร้อยละ 5 
5. ดำเนินการตรวจประเมินสภาวะแวดลอ้มในการทำงาน

ในสถานประกอบกิจการ 
แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 40,820 0.00 40,820 

6. สรุปและวิเคราะห์ผลการตรวจวัด และจดัทำรายงาน แผนงาน             ร้อยละ 5 
รวมกิจกรรมที่ 3 0.00 0.00 115,820 0.00 115,820 

หน้าที่ 38



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งเครือขา่ยความปลอดภัย (120 คน) ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #04 

4. จำนวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมฯ 
เกณฑ์การประเมินผล #04 

คะแนน การดำเนินการ 
1 110 คน 
2 115 คน 
3 120 คน 
4 125 แห่ง 
5 130 แห่ง 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ 
ในหลักสูตร กิจกรรม และการให้บริการ 

ของศูนย์ใต้ฯ อย่างน้อย ร้อยละ 70   
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ร้อยละ 64 ลงมา 
2 ร้อยละ 65 - 69 
3 ร้อยละ 70 – 74 
4 ร้อยละ 75 - 79 
5 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภยั 

และอาชวีอนามยัภูมภิาค จังหวัดสงขลา 

1. แต่งต้ังคณะทำงาน/บุคลากร/ภาคีเครือข่าย/จัดประชุม
คณะทำงาน เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรม สถานที่จัด
กิจกรรม สรุปผล ทบทวน วางแผนกจิกรรมปีต่อไป 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 
 900 0.00 900 900 2,700 

2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง ลกูจ้าง บุคลากร  
ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัย 
จป./ภาคีเครือข่าย สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 158,950 138,200 297,150 

4. จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (งบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 61,400 0.00 0.00 61,400 
รายการ  - เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ระยะ 100 เมตร จำนวน 1 เครื่อง 

 - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 550W จำนวน 2 เครื่อง  
 - บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ขึ้นลงทางเดียว ขนาด 9 ขั้น (9 ฟุต) จำนวน 1 อัน 
 - รถเข็น ขนาดกว้าง 61 ซม. x ยาว 91 ซม. x สูง 86 ซม. จำนวน 1 คัน 
 - ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย ขนาด 12 นิว้ จำนวน 1 ชุด 
 - ปา้ยชือ่หน่วยงาน แบบอะคริลิค ขนาดความกวา้ง 893 x สูง 120 cm.  
    พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก จำนวน 1 ชุด " 

 

รวมกิจกรรมที่ 4 900 61,400 159,850 139,100 361,250 
รวมทั้งสิ้น 8,400 425,230 483,420 144,350 1,061,400 

หน้าที่ 39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ภูมิภาคตะวันออก (OSHCET) 

จำนวน 1 โครงการ 
(T-OSH PROJECT #12) 

หน้าที่ 40



T-OSH PROJECT #12 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1112 , 66-2112 , 66-3112  โครงการส่งเสรมิความปลอดภยัและอาชีวอนามัยภูมภิาคตะวันออก 

กิจกรรมที่ 1 งานประชาสมัพันธ์ และสร้างความสมัพันธ์กับภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #01 
1. จัดงาน Safe@Work ภูมิภาคตะวันออก 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 ไม่มีการจัดงาน Safe@Work 
2 ประชมุวางแผนการจัดงาน Safe@Work 
3 มีการจัดงาน Safe@Work 1 ครั้ง 
4 มีผลการประเมนิความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วม

งาน Safe@Work 
5 สรุปผลการดำเนนิงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #02 
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาและชมสื่อในงาน Safe@Work ภูมภิาคตะวันออก 

เกณฑ์การประเมินผล #02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 90 คน 
2 90 – 99 คน 
3 100 – 109 คน 
4 110 – 119 คน 
5 ต้ังแต่ 120 คน ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #03 
3. จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสัมมนา/ 

อบรมเชิงปฏิบัติ องค์ความรู้ความปลอดภัยเฉพาะด้าน  
เกณฑ์การประเมินผล #03 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 110 คน 
2 110 – 119 คน 
3 120 – 129 คน 
4 130 – 139 คน 
5 ต้ังแต่ 140 คน ข้ึนไป 

 
 
 
 
 

1. จัดงาน Safe@Work ภูมภิาคตะวันออก นิทรรศการและ
สัมมนาภาคีเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกจำนวน 1 คร้ัง 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานประกอบกจิการ/หวัหน้า
หน่วยงานความปลอดภัย/จป.วิชาชพี จำนวน 100 คน 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 

(66-2112) 
0.00 0.00 0.00 123,400 123,400 

แผนเงิน 
(66-3112) 

0.00 0.00 0.00 118,200 118,200 

2. จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ 1 อัตรา  
(เงินอุดหนุน 550,000 บาท,เงินทุนสะสม 50,000 บาท) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

3. จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ประสานงาน 1 อัตรา 
(เงินอุดหนุน 198,000 บาท,เงินทุนสะสม 18,000 บาท) 

แผนงาน             ร้อยละ 20 
แผนเงิน 54,000 54,000 54,000 54,000 216,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 204,000 204,000 204,000 445,600 1,057,600 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยเฉพาะด้าน 2 หลักสตูร (ระยะเวลา 2-3 วัน/หลักสตูร) หลักสตูรละ 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน 
1. หลักสูตรที่ 1 จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน (หลักสูตร 3 วัน) 

เป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน  
(จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน)  
 - รุ่นที่ 1 เดือน ธ.ค. 2565 
 - รุ่นที่ 2 เดือน ม.ค. 2566 
 - รุ่นที่ 3 เดือน มี.ค. 2566 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 

(66-2112) 
98,700 197,400 0.00 0.00 296,100 

แผนเงิน 
(66-3112) 

98,700 149,400 0.00 0.00 248,100 

2. หลักสูตรที่ 2 จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน (หลักสูตร 2 วัน) 
เป้าหมาย : ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน  
(จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน)  
 - รุ่นที่ 1 เดือน ก.พ. 2566 
 - รุ่นที่ 2 เดือน เม.ย. 2566 
 - รุ่นที่ 3 เดือน มิ.ย. 2566 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 

(66-2112) 
0.00 68,900 137,800 0.00 206,700 

แผนเงิน 
(66-3112) 

0.00 54,600 109,200 0.00 163,800 

รวมกิจกรรมที่ 2 197,400 470,300 247,000 0.00 914,700 

หน้าที่ 41



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 การเสรมิสร้างค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการต้นแบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #04 

4. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความปลอดภัยในพื้นท่ี  
เกณฑ์การประเมินผล #04 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 29 แห่ง 

2 29 แห่ง 

3 30 แห่ง 

4 31 แห่ง 

5 ต้ังแต่ 32 แห่ง ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #05 
5. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความปลอดภัยในพื้นท่ี 

เกณฑ์การประเมินผล #05 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 55 คน 

2 55 -59 คน 

3 60 – 64 คน 

4 65 – 69 คน 

5 ต้ังแต่ 70 คน ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #06 
6. จำนวนสถานประกอบกิจการโครงการการเสริมสรา้ง
ค่านิยมความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการต้นแบบ 

เกณฑ์การประเมินผล #06 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 2 แห่ง 

2 2 แห่ง 

3 3 แห่ง 

4 4 แห่ง 

5 ต้ังแต่ 5 แห่ง ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #07 
7. จำนวน สปก. ท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา สปก.  
ตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ 

เกณฑ์การประเมินผล #06 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 9 แห่ง 
2 9 แห่ง 
3 10 แห่ง 
4 11 แห่ง 
5 ต้ังแต่ 12 แห่ง ข้ึนไป 

 

1. หลักสูตรบรรยายทฤษฎ ีและ Workshop  
เป้าหมาย : หลกัสูตรละ 3 รุ่นๆ ละ 20 คน  
(10 สถานประกอบกิจการ แห่งละ 2 คน/รุ่น)  
(หลักสูตร 1 วัน)  
 - รุ่นที่ 1 เดือน พ.ย. 2565 
 - รุ่นที่ 2 เดือน มี.ค. 2566 
 - รุ่นที่ 3 เดือน มิ.ย. 2566 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 

(66-2112) 
39,100 39,100 39,100 0.00 117,300 

แผนเงิน 
(66-3112) 

31,900 31,900 31,900 0.00 95,700 

2. การติดตามประเมินผลสถานประกอบกจิการ  
เป้าหมาย : หลกัสูตรละ 3 รุ่นๆ ละ 20 คน  
(10 สถานประกอบกิจการ แห่งละ 2 คน/รุ่น)  
(หลักสูตร 1 วัน)  
 - รุ่นที่ 1 เดือน ม.ค. 2566 
 - รุ่นที่ 2 เดือน พ.ค. 2566 
 - รุ่นที่ 3 เดือน ก.ค. 2566 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 

(66-2112) 
0.00 6,900 6,900 6,900 20,700 

แผนเงิน 
(66-3112) 

0.00 1,780 1,780 1,780 5,340 

รวมกิจกรรมที่ 3 71,000 79,680 79,680 8,680 239,040 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภัยฯ สู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนือ่ง ของภูมภิาคตะวันออก 
1. ติดตามให้การสนับสนุนสถานประกอบกจิการที่เข้า

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ ของปี 2565 
เป้าหมาย : สถานประกอบกิจการ จำนวน 10 แห่ง ที่
เข้าโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ ของปี 2565 
(66-3112) 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 

(66-3112) 
0.00 5,400 5,400 0.00 10,800 

รวมกิจกรรมที่ 4 0.00 5,400 5,400 0.00 10,800 
กิจกรรมที่ 5 เสริมสรา้งความสัมพันธแ์ละความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันศึกษา 
1. 5.1ประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มจตุภาคีเครือข่าย 

ด้านความปลอดภัย (1.สสค+ศปข. + 2.ชมรม จป. +  
3. สถาบันศึกษา + 4.สสปท.) 
เป้าหมาย : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 

(66-2112) 
0.00 0.00 0.00 39,300 39,300 

แผนเงิน 
(66-3112) 

0.00 0.00 0.00 42,940 42,940 

รวมกิจกรรมที่ 5 0.00 0.00 0.00 82,240 82,240 
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กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 6 การดำเนินงานดา้นสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #08 

8. จำนวนเครือข่ายท่ีได้รับการพัฒนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เกณฑ์การประเมินผล #08 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 3 ภาคี 
2 3 ภาคี 
3 4 ภาคี 
4 5 ภาคี 
5 ต้ังแต่ 6 ภาคี ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #09 
9. จำนวนเครือข่ายท่ีได้รับการพัฒนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมินผล #09 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 25 คน 
2 25 - 29 คน 
3 30 - 34 คน 
4 35 - 39 แห่ง 
5 ต้ังแต่ 40 แห่ง ข้ึนไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #10 
10.  จำนวน สปก. ท่ีได้รับการตรวจด้านสุขศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมินผล #10 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่า 9 แห่ง 
2 9 แห่ง 
3 10 แห่ง 
4 11 แห่ง 
5 12 แห่งข้ึนไป 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #11 
11.  จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อความปลอดภัยฯ 

เกณฑ์การประเมินผล #11 
คะแนน การดำเนินการ 

1 ไม่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพนัธ์/สือ่ความปลอดภัย 
2 จัดทำเนื้อหาสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อความปลอดภัย 
3 มีสื่อประชาสัมพนัธ์/สื่อความปลอดภัย 1 ชุด 
4 มีการเผยแพรส่ื่อประชาสัมพนัธ์/สื่อความปลอดภัย 
5 สรุปผลการประเมินความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ประกอบทำสื่อในปีถัดไป 
 
 
 

1. ดำเนินการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 10 แห่ง แผนงาน             ร้อยละ 5 
รวมกิจกรรมที่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กิจกรรมที่ 7 การจัดจา้งทำสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อความปลอดภัย/ชดุนิทรรศการ 
1. จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์/สือ่ความปลอดภัย/ 

ชุดนิทรรศการ 
แผนงาน             ร้อยละ - 
แผนเงิน 

(66-2112) 
0.00 0.00 100,000 0.00 100,000 

รวมกิจกรรมที่ 7 0.00 0.00 100,000 0.00 100,000 
กิจกรรมที่ 8 จดัซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม แผนงาน             ร้อยละ - 

แผนเงิน 
(66-1112) 

0.00 0.00 678,500 0.00 678,500 

รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ 
 - โตะ๊ประชุมพับเก็บได้ล้อเลื่อน มีบังตาเหล็ก ขาอลูมีเนียม กวา้ง 60 ยาว 150 สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 30 ชุด 
 - เกา้อี้สำนกังาน ขาอลูมิเนียม จำนวน 60 ชุด 
 - เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง 
 - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง 
 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน 
   ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 
 - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 
 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดต้ังภายในอาคาร  
    (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง 
 - คอมพวิเตอร์แท็ปแล็ต แบบที ่2 จำนวน 2 เครื่อง 
 - ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จำนวน 1 ตู ้
 - อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอ่ง จำนวน 1 ชุด 
 - อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด 
 - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Inkjet Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
 - สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่1 จำนวน 1 เครื่อง 
 

หน้าที่ 43



กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ 
 - เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิจำนวน 1 เครือ่ง 
 - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิว้  
   จำนวน 2 เครื่อง 
  - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ #12 
12. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดทำห้องสัมมนาฯ  

เกณฑ์การประเมินผล #12 
คะแนน การดำเนินการ 

1 มีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) 
2 ได้ผู้รับจ้างตามกระบวนการพสัดุ 
3 มีการลงนามสัญญา 
4 ได้รับครุภัณฑ์สำหรับจัดทำห้องสัมมนาฯ 
5 ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #01 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา/อบรม 

ในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยมาก 

2 น้อย 

3 ปานกลาง 

4 มาก 

5 มากที่สุด 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ #02 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างค่านิยม

ความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการต้นแบบและ
ผู้รับบริการวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินผล #02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยมาก 

2 น้อย 

3 ปานกลาง 

4 มาก 

5 มากที่สุด 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภยั 

และอาชีวอนามยั ภาคตะวันออก (OSHCET) 

รวมกิจกรรมที่ 8 0.00 0.00 678,500 0.00 678,500 
รวมทั้งสิ้น 472,400 759,380 1,314,580 536,520 3,082,880 
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โครงการภายใต้แนวทางที่ 2 
(T-OSH PROJECT #013 – #014) 

รหัสโครงการ 
(Project Code) 

ชื่อโครงการ 
(Project Name) 

งบประมาณ 
(Budget) 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ --------------- 
66-1201 T-OSH PROJECT #13 : โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 643,200 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวน 1 โครงการ --------------- 
66-1202 T-OSH PROJECT #14 : โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยฯ 800,000 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

< แนวทางการพัฒนาที่ 2 > 
 

เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ  
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ 
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สำนักบริการวิชาการ 
จำนวน 1 โครงการ 

(T-OSH PROJECT #13) 
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T-OSH PROJECT #13 : โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1201 โครงการพัฒนาบุคลากร ทีป่รึกษามาตรฐานระบบการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 

1. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคลากร 
ที่ปรึกษาและกำหนดหลักสูตรการฝกึอบรม 

แผนงาน             ร้อยละ 5 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนที่ปรกึษามาตรฐาน 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 38 คน 
2 จำนวน 39 คน 
3 จำนวน 40 คน 

4 จำนวน 41 คน 
5 จำนวนตั้งแต่ 42 คน ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ระดับความพึงพอใจโดยรวม 

ของผู้เข้ารับการอบรมของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จำนวนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ  

22 คน ระดับน้อยที่สดุ 
2 จำนวน 23 คน ระดับน้อย 
3 จำนวน 24 คน ระดับปานกลาง 

4 จำนวน 25 คน ระดับมาก 
5 จำนวนตั้งแต ่26 คน ขึ้นไป  

ระดับมากที่สุด 

ผู้รับผิดชอบ  สำนัก : บริการวิชาการ 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการตามหลักสูตรที่กำหนด 
(ส่วนกลางและสว่นภูมภิาค) 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 635,200 0.00 0.00 635,200 

4. ทดสอบและสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 8,000 0.00 0.00 8,000 

6. ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกนัระหว่างที่
ปรึกษาและสสปท. 

             ร้อยละ 10 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. ประชุมสรุปผลโครงการ แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 0.00 643,200 0.00 0.00 643,200  

หน้าที่ 47



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม 
จำนวน 1 โครงการ 

(T-OSH PROJECT #14) 

หน้าที่ 48



T-OSH PROJECT #14 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1202 โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. วางแผนการดำเนินงาน กำหนดหัวข้อวชิา  
และคัดเลือกวิทยากร 

แผนงาน 
            ร้อยละ 20 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาพัฒนาความรู้ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 ต่ำกวา่ 550 คน 
2 550- 599 คน 
3 600 - 649 คน 
4 650- 699 คน 
5 ตั้งแต่ 700 คนขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ผู้รับการสัมมนาผ่านการประเมินผล 
หลังการอบรมอยา่งน้อย ร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่าร้อยละ 75.00 
2 ร้อยละ 75.00-79.99 
3 ร้อยละ 80.00-84.99 
4 ร้อยละ 85.00-89.99 
5 ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

2. ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  
และจัดทำชุดเอกสาร 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 60,000 0.00 0.00 0.00 60,000 

3. ดำเนินการจัดสัมมนา 4 หัวข้อ/ 12 รุ่น 6 คร้ัง 
 

แผนงาน             ร้อยละ 60 
แผนเงิน 100,000 240,000 200,000 200,000 740,000 

4. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและขอ้เสนอแนะ แผนงาน             ร้อยละ 5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมทั้งสิ้น 160,000 240,000 200,000 200,000 800,000 
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โครงการภายใต้แนวทางที่ 3 
(T-OSH PROJECT #15 – #19) 

รหัสโครงการ 
(Project Code) 

ชื่อโครงการ 
(Project Name) 

งบประมาณ 
(Budget) 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม จำนวน 1 โครงการ --------------- 
66-1301 
66-2301 

T-OSH PROJECT #15 : โครงการรณรงค์ลดสถติิการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย ์ 1,400,000 

66-1302 T-OSH PROJECT #16 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท. 1,255,500 
66-2303 T-OSH PROJECT #17 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 15,398,300 
66-2304 T-OSH PROJECT #18 : โครงการสัมมนาวิชาการดา้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภมูิภาคฯ 2,000,000 
66-2305 T-OSH PROJECT #19 : โครงการส่งเสริมคา่นิยมความปลอดภัย (MDC) Smart City :  

Safety with well-being at work 
2,160,000 

 

 

 

 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

< แนวทางการพัฒนาที่ 3 > 
 

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงปอ้งกันในสังคมทุกระดับ 
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สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม 
จำนวน 5 โครงการ 

(T-OSH PROJECT #15 - #19) 

หน้าที่ 51



T-OSH PROJECT #15 : โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1301 , 66-2301 โครงการรณรงค์ลดสถติิการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ 

1. จัดจ้างเจ้าหนา้ที่ประสานงานในโครงการ จำนวน 2 คน แผนงาน             ร้อยละ 15 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวน สปก. ที่เขา้ร่วมโครงการ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 550-569 แห่ง 
2 570-599 แห่ง 
3 600-629 แห่ง 
4 630-649 แห่ง 
5 650 แห่งขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละของ สปก. ที่ไม่สูญเสียชั่วโมงทำงาน 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่าร้อยละ 86 
2 ร้อยละ 86-89 
3 ร้อยละ 90-93 
4 ร้อยละ 94-96 
5 ร้อยละ 97 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
2. ค่าเช่าบริการโดเมนระบบและปรับปรุงระบบการรับสมัคร

ในเว็บไซต์ *(เงินทุนสะสม 66-2301) 
แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 30,000 0.00 0.00 0.00 30,000 

3. กำหนดหลกัเกณฑ์และรูปแบบของการคัดเลือก แผนงาน             ร้อยละ 5 
4. ประกาศชี้แจงแนวทางการรับสมัคร 

เข้าร่วมโครงการ และเง่ือนไขการเกณฑ์คัดเลือก 
แผนงาน 

            
ร้อยละ 5 

5. รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบกิจการ 
(ลงทะเบียนสมาชิกกรอกข้อมูลเบื้องต้นและขอรหัสผ่าน) 

แผนงาน 
            

ร้อยละ 5 

6. รับสมัครเข้ารับการประกาศเกยีรติคุณ (สถานประกอบ
กิจการยื่นชั่วโมงการทำงานและแนบเอกสารในระบบ) 

แผนงาน 
            

ร้อยละ 10 

7. รับเอกสารตัวจริงจากสถานประกอบกิจการ แผนงาน             ร้อยละ 5 
8. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร แผนงาน             ร้อยละ 5 
9. ประกาศผลสถานประกอบกิจการที่ผ่านตามเกณฑ์ แผนงาน             ร้อยละ 5 
10
. 

จัดทำโล่และใบประกาศเกยีรติคุณ 
*(เงินทุนสะสม 66-2301) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 498,000 0.00 498,000 

11
. 

แจ้งกำหนดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
และใบประกาศแก่สถานประกอบกิจการ 

แผนงาน 
            

ร้อยละ 5 

12
. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 300,000 300,000 

13 ค่าใช้จ่ายในการผลิตของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ ์ 
เช่น เส้ือ หรือ กระเป๋าเอกสาร 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 100,000 100,000 

14
. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดส่งโล่รางวัล 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 40,000 40,000 

15
. 

สรุปและประเมินผล 
 
 

             - 

รวมทั้งสิ้น 138,000 108,000 606,000 548,000 1,400,000 
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T-OSH PROJECT #16 : โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1302 โครงการการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สสปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. ดำเนินการจัดจ้างการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธแ์ละจัดทำสือ่ต่าง ๆ เพือ่การประชาสัมพันธ์ 
ของ สสปท. 

แผนงาน             ร้อยละ 50 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนครั้งของการเผยแพร่ข้อมูล/ 

ข่าวสารของ สสปท. ด้วยสื่อประชาสัมพนัธ์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ของ สสปท. (ทุกแพลตฟอร์ม) 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 80-89 ครั้ง 
2 90-99 ครั้ง 
3 100 คร้ัง 
4 101-119 คร้ัง 
5 120 คร้ังขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. จำนวนผู้ได้รับการเผยแพร่ข้อมูล  

ข่าวสารของ สสปท.  
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 500,000 คน 
2 500,001 – 599,999  คน 
3 600,000 คน 
4 600,001 – 699,999 คน 
5 ตั้งแต่ 700,000 คน ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 
0.00 340,000 250,000 250,000 840,000 

2. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำนิตยสาร OSHE Magazine  
จำนวน 4 ฉบับ รวม 1,200 เล่ม และเผยแพร่ผ่าน  
Website ของ สสปท. ในรูปแบบ E-Magazine 

แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 

90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 

3. ดำเนินประชุมการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 5 ปี แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 0.00 27,750 27,750 0.00 55,500 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งสิ้น 90,000 457,750 367,750 340,000 1,255,500 
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T-OSH PROJECT #17 : โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-2303 โครงการงานความปลอดภยัและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที ่35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหนา้ที่ประจำโครงการ 1 คน แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 คน 
2 1,501 - 1,600 คน 
3 1,601 - 1,700 คน 
4 1,701 - 1,800 คน 
5 ต้ังแต่ 1,800 คนข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #02 
1. จำนวนผู้เข้าชมงานนิทรรศการ 

เกณฑ์การประเมินผล #02 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 คน 
2 30,001 - 33,000 คน 
3 33,001 - 35,000 คน 
4 35,001 - 36,000 คน 
5 ต้ังแต่ 36,000 คนข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ #01 
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบ เนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
2 ร้อยละ 60.00-69.99 
3 ร้อยละ 70.00-79.99 
4 ร้อยละ 80.00-89.99 
5 ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 54,000 54,000 54,000 54,000 216,000 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมงานความปลอดภยั 

และอาชวีอนามยัแห่งชาต ิครั้งที่ 35 
   

2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอำนวยการ  
และคณะทำงานด้านต่างๆ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 25,000 100,000 80,000 21,800 226,800 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับจัดงานในส่วนการจัดงาน 
พิธีการ สถานที ่นิทรรศการ ประเมินผลการจัดงาน และ
จัดจ้างระบบที่เกีย่วขอ้งภายในงานทั้งหมด 
 - จัดจ้างบริษัทรับจา้งจัดงานในส่วนการจัดงาน สถานที่  
 พิธกีาร และที่เกี่ยวข้องในงานฯ : 4,800,000 บาท 
 - จัดจ้างบริษัทรับจา้งจัดงานในส่วนการลงทะเบียน 
เข้าร่วมงาน การสัมมนาวิชาการ และการประเมินผล 
การจัดงาน : 1,200,000 บาท 

แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 500,000 4,500,000 1,000,000 6,000,000 

2.3 ค่าจ้างทำของที่ระลึกเพือ่การประชาสัมพันธ์ เช่น  
แก้วนำ้ยืดหดได้ หมวกแก๊ป สเปรย์แอลกอฮอลล์พกพา  
ชุดกล่องใส่อาหาร ถุงลดโลกร้อน เป็นตน้ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 0.00 495,000 0.00 495,000 

2.4 ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสำหรับสถานที่ 
จัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตด้านความปลอดภัยฯ  
และการออกแบบจัดวาง Layout พื้นที ่  

แผนงาน             ร้อยละ 30 

 
0.00 0.00 0.00 4,600,000 4,600,000 

2.5 ค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร  
ค่าพาหนะเดินทางและทีพ่ักสำหรับคณะกรรมการ 
สสปท. และค่าพาหนะเดินทางและที่พกัเจ้าหน้าที่ 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 968,000 968,000 

2.6 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและเครื่องดื่ม สำหรับ
วิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา และเจ้าหนา้ที่ จำนวน 3 วัน 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 10 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 2,892,500 2,892,500 

รวมทั้งสิ้น 79,000 654,000 5,129,000 9,536,300 15,398,300 

หน้าที่ 54



T-OSH PROJECT #18 : โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-2304 โครงการสัมมนาวชิาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในส่วนภูมภิาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. จัดสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 
(ครั้งที่ 1) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. จำนวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 800 คน 
2 801 - 999 คน 
3 1,000 คน 
4 1,001 - 1,100 คน 
5 ตั้งแต่ 1,101 คนขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบ เนื้อหา และ

ประโยชน์ที่ได้รับ 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
2 ร้อยละ 60.00-69.99 
3 ร้อยละ 70.00-79.99 
4 ร้อยละ 80.00-89.99 
5 ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 395,000 0.00 0.00 0.00 395,000 
2. จัดสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  

(ครั้งที่ 2) 
แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 365,000 0.00 0.00 365,000 

3. จัดสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  
(ครั้งที่ 3) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 380,0000 0.00 380,000 

4. จัดสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  
(ครั้งที่ 4) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 380,000 380,000 

5. จัดสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  
(ครั้งที่ 5) 

แผนงาน             ร้อยละ 15 
 0.00 0.00 0.00 380,000 380,000 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงาน  
เพื่อวางแผนดำเนินงาน (5 ครั้ง) 

แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 20,000 20,000 20,000 40,000 100,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งสิ้น 415,000 765,000 20,000 800,000 2,000,000 

หน้าที่ 55



T-OSH PROJECT #19 : โครงการส่งเสริมค่านิยมความปลอดภัย (MDC) Smart City : Safety with well-being at work 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-2305 โครงการส่งเสริมค่านิยมความปลอดภยั (MDC) Smart City : Safety with well-being at work 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมสัมมนา แผนงาน             ร้อยละ 20 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่

กำหนดในกรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 จัดทำแผนสำเร็จ ร้อยละ 50 
2 จัดทำแผนสำเร็จ ร้อยละ 80 
3 จัดทำแผนสำเร็จทั้งหมด 
4 จัดทำแผนสำเร็จและ 

การได้แนวคิดพัฒนาต้นแบบ 
5 จัดทำแผนสำเร็จและ 

นำแนวคิดพัฒนาต้นแบบไปใช้งาน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ #01 
1. จำนวน ชุมชน/สถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม CSR 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 0 แห่ง 
2 1 แห่ง 
3 2 แห่ง 
4 3 แห่ง 
5 4 แห่ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ #01 
1. ร้อยละของการนำความรู้ที่ได้รับจากการ 

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มาปฏิบัติตาม 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 ร้อยละ 60.00 
2 ร้อยละ 70.00 
3 ร้อยละ 80.00 
4 ร้อยละ 90.00 
5 ร้อยละ 100.00 
ผู้รับผิดชอบ สำนัก : ฝึกอบรมและส่งเสริม 

แผนเงิน 10,000 20,000 20,000 0.00 50,000 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างจัดกิจกรรม 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
แผนงาน             ร้อยละ 30 
แผนเงิน 0.00 450,000 600,000 450,000 1,500,000 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริหารและวางแผน 
การตลาดดิจิทัล และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 0.00 150,000 200,000 150,000 500,000 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ 
และการประเมินผล 

แผนงาน             ร้อยละ 25 
แผนเงิน 0.00 100,000 0.00 0.00 100,000 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แผนงาน             - 
 0.00 5,000 5,000 0.00 10,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งสิ้น 10,000 725,000 825,000 600,000 2,160,000 

หน้าที่ 56



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการภายใต้แนวทางที่ 4 
(T-OSH PROJECT #20 - #22) 

รหัสโครงการ 
(Project Code) 

ชื่อโครงการ 
(Project Name) 

งบประมาณ 
(Budget) 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารกลาง จำนวน 2 งาน/โครงการ --------------- 
66-1401 
66-2401 

T-OSH PROJECT #20 : งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 38,737,600 

66-2402 T-OSH PROJECT #21 : โครงการพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ (e-Learning)  
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

490,000 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : สำนักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ --------------- 
66-1403 
66-2403 

T-OSH PROJECT #22 : งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สสปท. 630,000 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

< แนวทางการพัฒนาที่ 4 > 
 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ 
เสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการ 

หน้าที่ 57



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักบริหารกลาง 
จำนวน 2 งาน/โครงการ 

(T-OSH PROJECT #20 - #21) 

หน้าที่ 58



T-OSH PROJECT #20 : งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1401 , 66-2401  งานบริหารจัดการพัฒนาองค์กร 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร 
Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 95 
2 ร้อยละ 95 
3 ร้อยละ 96 
4 ร้อยละ 97 
5 มากกว่า รอ้ยละ 97 

ผู้รับผิดชอบ  
สำนัก : บริหารกลาง 

1. เงินเดือน ผอ. 1 คน  แผนเงิน 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 

2. เงินเดือนบุคลากร 41 คน แผนเงิน 4,792,000 4,792,000 4,792,000 4,791,800 19,167,800 

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 1 คน  แผนเงิน 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 

4. สวัสดิการอื่นของเจ้าหน้าที่ สสปท.  
(ค่าตรวจสุขภาพ สมทบกองทุน) ค่ารกัษาพยาบาล 
ค่าประกันสุขภาพ ค่าทำฟัน ค่าเล่าเรียนบุตร  
และ ค่าคลอดบตุร 

แผนเงิน 424,200 424,200 424,200 424,200 1,696,800 

รวมงบประมาณกิจกรรม 1 5,966,200 5,966,200 5,966,200 5,966,000 23,864,600 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริหารจดัการและพัฒนาองค์กร 
1. ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากร แผนเงิน 175,000 175,000 175,000 175,000 700,000 

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุม แผนเงิน 73,700 73,700 73,700 73,700 294,800 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิัติการ แผนเงิน 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

4. ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำประกันภัย  
และ พ.ร.บ. สำหรับรถสถาบันฯ 

แผนเงิน 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

5. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แผนเงิน 18,250 18,250 18,250 18,250 73,000 

6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ รวม 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 

6.1  - สว่นกลาง แผนเงิน 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

6.2  - ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา แผนเงิน 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดจา้งที่ปรึกษาในการดำเนิน 
การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน 

แผนเงิน 0.00 600,000 0.00 0.00 600,000 

8. ค่าจ้างเหมาบริการ รวม 994,650 994,650 994,650 994,650 3,978,600 

8.1  - สว่นกลาง แผนเงิน 664,500 664,500 664,500 664,500 2,658,000 

8.2  - ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา แผนเงิน 126,000 126,000 126,000 126,000 504,000 

8.3  - เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัฯ  
   ประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา 

แผนเงิน 125,400 125,400 125,400 125,400 501,600 

8.4  - ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิาร แผนเงิน 78,750 78,750 78,750 78,750 315,000 
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กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
9. ค่าเช่า รวม 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000  

9.1  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สว่นกลาง 2 เครื่อง แผนเงิน 48,000 48,000 48,000 48,000 192,000 
9.2  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์ใต้ 1 เครื่อง แผนเงิน 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 
9.3  - ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 แผนเงิน 108,000 108,000 108,000 108,000 432,000 
9.4  - ค่าเช่าอาคาร ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา แผนเงิน 135,000 135,000 135,000 135,000 540,000 
10. ค่าวัสดุ (ส่วนกลาง) รวม 162,500 162,500 162,500 162,500 650,000 
10.1  - ค่าวัสดุสำนักงาน แผนเงิน 62,500 62,500 62,500 62,500 250,000 
10.2  - ค่านำ้มันเชื้อเพลิง แผนเงิน 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
10.3  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
10.4  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ แผนเงิน 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
10.5  - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ แผนเงิน 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
10.6  - ค่าวัสดุก่อสร้าง แผนเงิน 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
11. ค่าวัสดุ (ศูนย์ภาคใต้ จ.สงขลา) รวม 35,500 47,500 35,500 35,500 154,000 
11.1  - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว แผนเงิน 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000 
11.2  - ค่านำ้มันเชื้อเพลิง แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
11.3  - ค่าวัสดุสำนักงาน แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
11.4  - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ แผนเงิน 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
11.5  - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ แผนเงิน - 6,000 - - 6,000 
11.6  - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผนเงิน - 6,000 - - 6,000 
12. ค่าสาธารณูปโภค (ส่วนกลาง) รวม 281,250 281,250 281,250 281,250 1,125,000 
12.1  - ค่านำ้ แผนเงิน     - 
12.2  - ค่าไฟฟา้ แผนเงิน 112,500 112,500 112,500 112,500 450,000 
12.3  - ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่) แผนเงิน 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
12.4  - ค่าไปรษณีย ์ แผนเงิน 38,750 38,750 38,750 38,750 155,000 
12.5  - ค่าบรกิารสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet 

 
 
 

แผนเงิน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
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กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
13. ค่าสาธารณูปโภค (ศูนย์ภาคใต ้จ.สงขลา) รวม 32,400 32,400 32,400 32,400 129,600  

13.1  - ค่านำ้ แผนเงิน 900 900 900 900 3,600 
13.2  - ค่าไฟฟา้ แผนเงิน 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 
13.3  - ค่าโทรศัพท์ (พื้นฐาน/เคลื่อนที่) แผนเงิน 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000 
13.4  - ค่าไปรษณีย ์ แผนเงิน 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 
13.5  - ค่าบรกิารสื่อสารและค่าโทรคมนาคม เช่น Internet แผนเงิน 6,000 6,000 6,000 6,000 24,000 
14. ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑย์านพาหนะ 1 รายการ) แผนเงิน 0.00 1,358,000 0.00 0.00 1,358,000 
14.1  - รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร 

   กระบอกสูบไม่ต่ำกวา่ 2,400 ซีซี หรือกำลัง 
   เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  1 คัน 

 0.00 1,358,000 0.00 0.00 1,358,000 

รวมงบประมาณกิจกรรม 2 2,198,250 4,168,250 2,198,250 2,198,250 10,763,000 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมสนบัสนุนคณะกรรมการบรหิาร คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา 
1. ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริหาร 

 - คณะกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน 11 คน * 12 ครั้ง 
แผนเงิน 337,500 337,500 337,500 337,500 1,350,000 

2. ค่าเบี้ยประชมุคณะอนุกรรมการ 5 คณะ 
 - คณะอนกุรรมการตรวจสอบ 
 - คณะอนกุรรมการด้านวิชาการ 
 - คณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย 
 - คณะอนกุรรมการประเมินผลองค์การ 
   และผู้อำนวยการฯ 
 - คณะอนกุรรมการบริหารทรัพยากรบคุคล 

แผนเงิน 475,000 475,000 475,000 475,000 1,900,000 

3. ค่าตอบแทนทีป่รึกษา (3 คน 12 เดือน) แผนเงิน 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 
4. ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 300,000 300,000 
5. ค่าตอบแทนการปฏบิัติการนอกเวลาและในวันหยุด 

 
 
 

แผนเงิน 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

รวมงบประมาณกิจกรรม 3 952,500 952,500 952,500 1,252,500 4,110,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,116,950 11,086,950 9,116,950 9,416,750 38,737,600 
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T-OSH PROJECT #21 : โครงการพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-2402 โครงการพัฒนาระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

1. วางแผน ประเมินความต้องการ แผนงาน             ร้อยละ 10 Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. ร้อยละของผลการดำเนินการ 

พัฒนาระบบ E-Learning 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 60.00 
2 ร้อยละ 60.00 – 69.99 
3 ร้อยละ 70.00 – 79.99 
4 ร้อยละ 80.00 – 89.99 
5 มากกว่า รอ้ยละ 90.00 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานจรงิ 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
2 ร้อยละ 60.00-69.99 
3 ร้อยละ 70.00-79.99 
4 ร้อยละ 80.00-89.99 
5 ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : บริหารกลาง 

2. กำหนดขอบเขตของงาน เง่ือนไขการจา้งและราคากลาง แผนงาน             ร้อยละ 10 
3. เสนอผู้อำนวยการ สสปท. อนุมัติดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง แผนงาน             ร้อยละ 20 
4. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งและลงนามสัญญาจ้าง 

 
แผนงาน 

            ร้อยละ 20 

5. บริหารสัญญาและตรวจรับพัสด ุ แผนงาน             ร้อยละ 40 
 0.00  0.00  490,000  0.00  490,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รวมทั้งสิ้น 0.00  0.00  490,000  0.00  490,000 
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สำนักยุทธศาสตร ์
จำนวน 1 งาน 
(T-OSH PROJECT #22) 
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T-OSH PROJECT #22 : งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท. 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-1403 , 66-2403 งานขับเคลื่อนนโยบาย สสปท. 
กิจกรรมที่ 1 : ทบทวนแผนปฏบิัติการ 5 ป ีสสปท. และจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนปฎบิัตงิานประจำปี 

Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. เผยแพร่รายงานประจำป ี65 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า 400 แห่ง 
2 400 แห่ง 
3 500 แห่ง 
4 600 แห่ง 
5 มากกว่า 600 แห่ง 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ความพึงพอใจของ สสปท.  

ที่จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์การประเมินผล #01 

คะแนน การดำเนินการ 
1 น้อยกว่า รอ้ยละ 70.00 
2 ร้อยละ 70.00-75.00 
3 ร้อยละ 75.01-80.00 
4 ร้อยละ 80.01-85.00 
5 ร้อยละ 85.00 ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : ยุทธศาสตร์ 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ทบทวนแผนปฏบิัติการ 5 ปี สสปท. (ร้อยละ 25) 
1. ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัตกิาร 5 ปี สสปท. แผนงาน             ร้อยละ 10 
2. สรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เสนอ 

ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริการ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

3. จัดทำแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัต ิและการติดตามผล 

แผนงาน             ร้อยละ 10 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : จดัทำแผนปฏิบตักิารประจำปี พ.ศ. 2566 (ร้อยละ 10) 
1. รวบรวมแผนการดำเนินงานโครงการ และแผน แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. สรุปกรอบแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

3. ถ่ายทอดแผนปฎิบัติงานสู่ระดับบุคคล แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

4. ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำป ี2566 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : จดัทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2567 (ร้อยละ 10) 
1. จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปี 2567 แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ 2567 เสนอผู้บริหาร แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

3. บันทึกคำของบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

4. จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ 2567 เสนอผู้บริหาร แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

5. เสนอกรอบ งปม. 2567 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

กิจกรรมที่ 2 : ตดิตามประเมินผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : การรายงานผลการดำเนินงาน (ร้อยละ 5) 
1. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตัวชีว้ดั ก.พ.ร./

แผนปฏิบัติการ 5 ป ีสสปท. 
แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

2. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ผลการ
เบิกจ่าย รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร 

แผนงาน             ร้อยละ 2.5 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) 
1. จัดทำแผนบริหารความเส่ียงและควบคมุภายใน  

พร้อมTemplate การกำกบัติดตาม 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
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กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

ภายใน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร (4 ไตรมาส) 
แผนงาน             ร้อยละ 5  

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : จดัทำรายงานประจำปี 2565 (ร้อยละ 15) 
1. รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน 2565 แผนงาน             ร้อยละ 5 
2. จัดทำรายงานประจำป ี2565 

 
แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 0.00 30,000 0.00 0.00 30,000 

3. เผยแพร่รายงานประจำป ี2565 แผนงาน             ร้อยละ 5 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 : การสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ สสปท. ประจำปงีบประมาณ 2565 (ร้อยละ 20) 
1. จัดดทำแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน 

ตามข้อเสนอแนะประเมินความพึงพอใจ 
แผนงาน             ร้อยละ 5 

2. จัดทำร่าง TOR ประเมินความพึงพอใจเตรียมการ 
เสนอขออนุมัติจัดซ้ือจัดจา้ง 

แผนงาน             ร้อยละ 10 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาฯ ประเมินความพึงพอใจ                                    
- ก.พ.66 เสนอขออนุมัติจัดจา้งและแต่งต้ัง คกก.  
- มี.ค. - เม.ย. 66 ประกาศราคากลางและพิจารณา 
  การจ้างโดยวิธีเชิญชวนทั่วไป          
- พ.ค. - ส.ค. 66 ลงนามในสัญญาจ้าง และที่ปรึกษา 
  ดำเนินการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง และเดือน  
- ก.ค -ส.ค. 66 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
  องค์กร   
 *(เงินทุนสะสม 66--2403) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน             ร้อยละ 7.5 

แผนเงิน 0.00 0.00 0.00 600,000 600,000 

รวมทั้งสิ้น 0.00  30,000  0.00  600,000  630,000  
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โครงการภายใต้แนวทางที่ 5 
(T-OSH PROJECT #23) 

รหัสโครงการ 
(Project Code) 

ชื่อโครงการ 
(Project Name) 

งบประมาณ 
(Budget) 

--------------- ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริการวิชาการ จำนวน 1 โครงการ --------------- 
66-2501 T-OSH PROJECT #23 : โครงการการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน แก่หน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
39,500 

ประมาณการรายได้และการพัฒนาและจัดทำแผนธุรกจิ (Business plan) เพ่ือสร้างความมั่นคงและลดการพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐ 

- 1. รายได้ที่คาดการณ์จากการจำหน่ายบูธ และการสัมมนาช้ันเรยีน-ออนไลน์ นิทรรศการงานความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยแห่งชาติ (SAFE@WORK Training) (ประมาณการรายได้ 6,000,000 บาท) 

- 

- 2. พัฒนาและจัดทำแผนธุรกิจ (Business plan) เพื่อสร้างความมั่นคงและลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ  
  - การให้บริการตรวจวัด/วเิคราะห์ทางสุขศาสตร์ การให้บริการอบรมความปลอดภัย (T-OSH Training)  
  - การให้บริการอบรมความปลอดภัยในหลักสูตรความปลอดภัยทั่วไป/เฉพาะสปก.  
    (T-OSH Training-Public/In house course) 
  - ให้บริการรับรองมาตราฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ 

     - ให้คำปรึกษาในเรื่องการปรบัปรุงสถานีการทำงานเชิงปฏิบตัิการตามหลักการยศาสตร์ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางตามแผนปฏิบัติการ สสปท. 5 ปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) 

< แนวทางการพัฒนาที่ 5 > 
 

การสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร 
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สำนักบริการวิชาการ 
จำนวน 1 โครงการ 

(T-OSH PROJECT #23) 
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T-OSH PROJECT #23 : โครงการการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่หน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
แผนงาน 
แผนเงิน 

แผนการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ ตัวชี้วดั/เกณฑ์การประเมินผล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ 
Project Code : 66-2501 โครงการการให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แก่หน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรมที่ 1 : การจดัอบรม หลักสูตร “ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในยุคโควดิ-19” Key Performance Indicators (KPIs) 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ #01 
1. รายได้จากการดำเนินการให้บริการวชิาการ

ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และ  
   สภาพแวดล้อมจากการทำงาน 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  
2 10,001 - 20,000 บาท 
3 20,001 - 30,000 บาท 
4 30,001 - 40,000 บาท 
5 มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ #01 
1. ระดับความพึงพอใจในแต่ละกิจกรรม 

ของผู้ได้รับการส่งเสริมและให้บริการวิชาการ 
  ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เกณฑ์การประเมินผล #01 
คะแนน การดำเนินการ 

1 น้อยกว่าหรือเทา่กับ ร้อยละ 60.00 
2 ร้อยละ 60.01-70.00 
3 ร้อยละ 70.01-80.00 
4 ร้อยละ 80.01-90.00 
5 ตั้งแต่ ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 

 
ผู้รับผิดชอบ  

สำนัก : บริการวิชาการ 

1. ประสานงานกับผู้สนใจทีย่ื่นความประสงค์ขอรับการอบรม แผนงาน             ร้อยละ 5 
2. จัดทำหลกัเกณฑ์การเขา้รว่มอบรมและการประเมนิผลการอบรม แผนงาน             ร้อยละ 5 
3. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม แผนงาน             ร้อยละ 5 
4. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในยุคโควิด-19” 
(เป้าหมาย 60 คน) 

แผนงาน             ร้อยละ 25 

แผนเงิน 12,400 0.00 0.00 0.00 12,400 

5. จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม 
และใบประกาศเกียรติคุณ 

แผนงาน             ร้อยละ 5 
แผนเงิน 7,200 0.00  0.00  0.00  7,200 

6. สรุปผลการดำเนินงาน แผนงาน             ร้อยละ 5 
กิจกรรมที่ 2 : การจดัอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการความเสีย่ง  
และการตรวจประเมินภายในมาตรฐานระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH Standard Internal Audit) (จำนวน 2 วัน)” 
1. ประสานงานกับผู้สนใจทีย่ื่นความประสงค์ขอรับการอบรม แผนงาน             ร้อยละ 5 
2. จัดทำหลกัเกณฑ์การเขา้รว่มอบรมและการประเมนิผลการอบรม แผนงาน             ร้อยละ 5 
3. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม              ร้อยละ 5 
4. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน การจัดการความเส่ียง และการตรวจประเมินภายใน
มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (T-OSH Standard Internal 
Audit) (จำนวน 2 วัน)” (เป้าหมาย 20-30 คน) 

แผนงาน             ร้อยละ 25 

แผนเงิน 0.00 19,900 0.00 0.00 19,900 

5. สรุปผลการดำเนินงาน แผนงาน             ร้อยละ 5 
  

 
 
 
 
 

   

รวมทั้งสิ้น 19,600 19,900 0.00 0.00 39,500 
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