
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของ 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลักของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2564 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ด าเนินกิจการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน ให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี  

ดังนโยบาย ‘‘แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี’’ ที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนเพื่อจะสร้าง 
วัฒนธรรมความปลอดภัย เชิงป้องกันให้เป็นรูปธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 5 ปี (ระยะแรก ปี 2563 – 2565) โดยประกอบไปด้วย แนวทางการด าเนินงาน 5 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจท่ียั่งยืน ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการจัดท ามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 16.00 31.00 74.00 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 20.00 60.00 98.00 100.00 

  

กิจกรรมที่ 1 : การจัดท า มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ  
เป้าหมาย : จัดท ามาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ จ านวน 6 เรื่อง  
สรุปผลการด าเนินงาน : มาตรฐาน คู่มือ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ มีความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 
➢  เรื่องท่ี 1 : มาตรฐานประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของท่าทางการปฏิบัติงานในลักษณะสถิต 

- ประชุมคณะท างาน 4/4 ครั้ง : ด าเนินการจัดท าร่างมาตรฐานฯ เสร็จสิ้น 
- จัดประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฯ : วันที่ 13 พ.ค.2564 พร้อมสรุปเนื้อหาหมดหลังประชาพิจารณ์ 
- คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นชอบแล้ว เดือน ก.ค. 2564 
- คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว เดือน ส.ค. 2564 

➢  เรื่องท่ี 2 : คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สูง  
- ประชุมคณะท างาน 9/7 ครั้ง (ไม่จ่ายค่าตอบแทน 3) : ร่างเนื้อหาทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว และน าเข้า

คณะอนุกรรมการวิชาการ เดือน ก.ค. 2564  
- คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นชอบแล้ว เดือน ก.ค. 2564 
- คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว เดือน ส.ค. 2564 

➢ เรื่องท่ี 3 : แนวปฏิบัติการตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน (Guidelines for Isolation of 
Energy with Lock out /Tag out) 

- ประชุมคณะท างาน 5/6 ครั้ง : เนื้อหาทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
- คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นชอบแล้ว เดือน พ.ค. 2564  
- คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว เดือน มิ.ย. 2564 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

➢  เรื่องท่ี 4 : คู่มือการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้าง ในกรณีใช้สารเคมีอันตราย  
- ประชุมคณะท างาน 5/6 ครั้ง : เนื้อหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
- คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นชอบแล้ว เดือน ก.ค. 2564 แต่ว่ามิให้เผยแพร่ โดยเสนอให้น าไปให้สถาน
ประกอบกิจการ ทดลองใช้ก่อน 5 แห่ง 
- คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว เดือน ส.ค. 2564 

➢  เรื่องท่ี 5 : แนวปฏิบัติการบริหารความเปลี่ยนแปลง MANAGEMENT OF CHANGE 
- ประชุมคณะท างาน 5/6 ครั้ง : เนื้อหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว  
- คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นชอบแล้ว เดือน ก.ค. 2564 
- คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว เดือน ส.ค. 2564 

➢  เรื่องท่ี 6 : แนวปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงและโอกาส  
- ประชุมคณะท างาน 5/6 ครั้ง : เนื้อหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
- คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นชอบแล้ว เดือน ก.ค. 2564 
- คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว เดือน ส.ค. 2564  

2. โครงการวิจัยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 10.00 40.50 69.00 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 10.00 50.00 87.50 100.00 
 

กิจกรรมที่ 1 : การจัดท างานวิจัยด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
เป้าหมาย : จัดท างานวิจัยด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จ านวน 2 เรื่อง  
สรุปผลการด าเนินงาน : งานวิจัยด้านความปลอดภัยฯ มีความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 
➢  เรื่องท่ี 1 : งานวิจัยการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการลดลงของสถิติการประสบอันตราย 

 ในสถานประกอบกิจการ 
- ประชุมคณะท างาน 2/4 ครั้ง : เนื้อหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
- ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : ในเดือน พ.ค. 2564 
- การเก็บข้อมูลการวิจัย : 18/27 แห่ง (เพียงพอต่อการค านวณแล้ว) 
- การด าเนินงานเพิ่มเติมอ่ืนๆ : มีการน ากลุ่มตัวอย่างมาจากปี 2562 อีก 27 แห่ง เนื่องจากในขณะนี้จะมีการสร้าง 
Model ของสมการท านายผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
- คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นชอบแล้ว เดือน ก.ค. 2564 
- คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแล้ว เดือน ส.ค. 2564 

➢ เรื่องที่ 2 : งานวิจัยการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการท างานดานแสงสวางและเสียงในสถาน
ประกอบกิจการ กรณีวิจัยเพื่อการบูรณาการยกระดับคุณภาพจากกลมตัวอยางของสถานประกอบกิจการที่เข้า
ร่วมโครงการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (องคการมหาชน) 

- ประชุมคณะท างาน 3/4 ครั้ง : สรุปเนื้อหาเค้าโครงงานวิจัย 
- ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบส ารวจ Questionnaire : ครบ 25/25 แห่ง 
- การวิเคราะห์ผล : เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างในการอธิปรายผลการศึกษาข้อมูลจากแบบส ารวจ เพ่ือจัดท า
รูปเล่มก่อนการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 4/4 
- คณะอนุกรรมการวิชาการเห็นชอบแล้ว เดือน ต.ค. 2564 : ขณะนี้ปรับแก้รายละเอียดตามมติที่ประชุม
คณะอนุกรรมการวิชาการ เพ่ือเตรียมให้คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบต่อไป 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 15.00 30.00 75.00 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 10.00 50.00 100.00 - 

  

กิจกรรมที่ 1 : ส่งบทความตีพิมพ์ บทคัดย่อ เพ่ือตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าหมาย : จ านวนผลงานวิจัยที่น าเสนอ/ตีพิมพ์ ในเอกสารวิชาการในประเทศ/ต่างประเทศ 2 เรื่อง 
สรุปผลการด าเนินงาน : ส านักวิจัยและพัฒนา ด าเนินการส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ ดังนี้ 
➢  การด าเนินงานที่ 1 : เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน Website ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กองเศรษฐกิจแรงงาน จ านวน 2 เรื่อง 

 ในวันที่ 7 พ.ค. 2564 จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
- งานวิจัยเรื่องมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความปลอดภัย (ผลงานวิจัยปี 2563) 
- งานวิจัยเรื่องกรณีศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการติดตั้งหลังคาส าเร็จรูปของ

สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย (ผลงานวิจัยปี 2563) 
➢  การด าเนินงานที่ 2 : ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์กับอาการไม่สบายทางระบบ

กระดูกและกล้ามเนื้อ กรณีศึกษา กลุ่มผู้ท าเครื่องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการของ
สมาคมการยศาสตร์ไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. 2564 

  



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน ดีเยี่ยม 15.00 45.00 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 5.00 40.00 90.00 100.00 
 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป้าหมาย : จ านวนโครงงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ 3 โครงงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน :  
➢  ประชุมคณะท างาน 4/4 ครั้ง : คณะท างานพิจารณาเห็นชอบ หลักเกณฑ์การส่งผลงานและเอกสารประกอบการรับ

สมัคร พร้อมก าหนดการประชาสัมพันธ์ เดือน มี.ค. - เม.ย. 2564  
➢ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 ก.พ. - 30 เม.ย. 2564 : มีผู้สมัครทั้งสิ้น 30 ผลงาน 
➢ พิจารณาผลงานนวัตกรรมใน วันที่ 27 พ.ค. 4 มิ.ย. และ 9 มิ.ย. 2564 : มีผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ผลงาน ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  
1. ระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตราย และความปลอดภัยออนไลน์ (Safety Good Catches Program Online) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
2. Smart Safety Pod (อุปกรณ์ติดตามตัวพร้อมเซ็นเซอร์) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
3. เครื่องดูดควันแบบพกพา 

รางวัลชมเชย 
4. ราวนิรภัยกันตกจากที่สูงแบบอัตโนมัติ (Automatic Pneumatic Safety Cage) 
5. อุปกรณ์ยกถังน้ ามัน (Oil Tank Lifting Device) 

➢ ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตราย และความปลอดภัยออนไลน์ 
(Safety Good Catches Program Online) กับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ (ประเทศไทย) จ ากัด 

➢ ตรวจรับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรเรียบร้อยแล้ว ก าหนดส่งมอบโล่รางวัลแก่ผู้ที่เข้ามารับรางวัลด้วย
ตนเอง ณ สสปท. วันที่ 16-30 ก.ย. 2564 

  
 

 



แนวทางการด าเนินงานที่ 2 : ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนอง อุตสาหกรรม Thailand 4.0 ประกอบด้วย 1 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยฯ 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 30.00 90.00 100.00 - ดีเยี่ยม 

 ผล 20.00 100.00 100.00 - 
 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
เป้าหมาย : จ านวนที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ จ านวน 30 คน 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 

➢ จัดสัมมนาฝึกอบรมให้ที่ปรึกษา โดย สสปท. : เมื่อวันที่ 16-18 ธ.ค. 2563 และ 21-22 ธ.ค. 2563 โดยมี          
ที่ปรึกษา สมัครเขา้ร่วมจ านวน 81 คน  

➢ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา : มีผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งสิ้น 41 คน  (หัวหน้าที่ปรึกษา 3 คน ที่ปรึกษา 38 คน) 

แนวทางการด าเนินงานที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี ้

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบ
การจั ดการด้ านความปลอดภัย  อาชี วอนา มัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 20.00 35.00 66.50 100.00 พอใช้ 

 ผล 15.00 40.00 75.00 80.00 
 

กิจกรรมที่ 1 : รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการฯ 
เป้าหมาย : จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 แห่ง 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 

➢  รบัสมัครสถานประกอบกิจการ : เขา้ร่วมทั้งสิ้น 71 แห่ง และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สสปท. ทั้งสิ้น 44 แห่ง 
➢  ด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษาหลักโครงการ : ด าเนินการลงนามสัญญาเสร็จสิ้น 
➢  ด าเนินการจัดสัมมนาฝึกอบรม Internal Audit (ส าหรับ สถานประกอบกิจการ) : ประมาณ เดือน พ.ค. 64 

กิจกรรมที่ 2 : ที่ปรึกษาหลักของโครงการ ลงพื้นที่เพ่ือให้ค าแนะน าในการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ 
เป้าหมาย : จ านวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับค าแนะน าในการจัดท ามาตรฐานระบบการจัดการฯ จ านวน 44 แห่ง 
สรุปผลการด าเนินงาน : ด าเนินการตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ดังนี้ 

  งวดงานที่ 1 : ตรวจรับเสร็จสิ้น 
  งวดงานที่ 2 : Initial , Site Visit ก าหนดส่งงาน 25 ส.ค. 2564 
  งวดงานที่ 3 : Pre Audit ก าหนดส่งงานประมาณ เดือน ก.ย. 2564  
  งวดงานที่ 4 : ประเมินระดับ  Verify ก าหนดส่งงานประมาณ เดือน พ.ย. 2564 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 : จัดประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ เพ่ือทวนสอบผลการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระบบ 
การจัดการความปลอดภัยฯ (Verify) 
เป้าหมาย : จ านวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการทวนสอบผลการด าเนินกิจกรรม จ านวน 44 แห่ง 
สรุปผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างการ Pre Audit เพ่ือใช้ในการประเมินระดับตามมาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยฯ (Verify) ให้สถานประกอบกิจการ ประมาณเดือน ต.ค. - พ.ย. 64 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ : ประสบปัญหาการลงพ้ืนที่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ที่ปรึกษาไม่สามารถลงพื้นทีไ่ด้ 

แนวทางการแก้ไข : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การลงพ้ืนที่ของที่ปรึกษา ล่าช้าออกไป แต่ผู้รับผิดชอบจะ
ด าเนินการพิจารณาแนวทางร่วมกับที่ปรึกษา ว่าอาจจะใช้การให้ค าปรึกษาในรูปแบบ Online แทน 

2. โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์ (ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท างานด้านสุขศาสตร์ ความร้อน แสง และเสียง) 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 30.00 62.50 90.50 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 10.00 35.00 40.00 100.00  

กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ 
เป้าหมาย : จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 แห่ง 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 

➢  รับสมัครสถานประกอบกิจการ :  สถานประกอบกิจการ สมัครเข้าร่วม จ านวน 33 แห่ง 
➢  ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน (ความร้อน แสงสว่าง และเสียง) : ด าเนินการแล้ว จ านวน 9/33 แห่ง 
➢  เปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมรูปแบบออนไลน์   

 มีผู้เข้าร่วม 76 คน จากสถานประกอบกิจการที่สมัครเข้าร่วม 33 แห่ง 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ : ประสบปัญหาการลงพ้ืนที่ด้วยสถานการณ์ COVID-19  จึงเปลี่ยนวิธีเป็นออนไลน์ 

แนวทางการแก้ไข : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ จึงเห็นว่า สสปท. ควรมีการประสานงาน
กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการด าเนินการผ่านกิจกรรม Online ในส่วนที่ท าได้ และควรให้จัดส่งข้อมูลเบื้องต้น
มาให้ สสปท. ก่อน โดยให้สถานประกอบกิจการประเมินตนเองตามหัวข้อที่ก าหนด (สสปท.ต้องก าหนด/ออกแบบข้อมูลที่
ต้องการก่อน และให้สถานประกอบกิจการจัดท าข้อมูลส่งกลับมา เช่น การประเมินพ้ืนที่จุดเสี่ยงที่ต้องการให้ปรับปรุง เป็น
ต้น) เพ่ือลดความเสี่ยงในเวลาการเข้าพ้ืนที่ เมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมรูปแบบออนไลน์แทน 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 24.00 66.00 100.00 - ดีเยี่ยม 

 ผล 15.00 90.00 100.00 - 
 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร T-OSH Standard Internal Audit “การตรวจประเมินภายใน” 
เป้าหมาย : จ านวนหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ จ านวน 1 หลักสูตร 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 

➢  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญส าหรับเป็นที่ปรึกษาโครงการ : นายวิทยา ธาตุบุรมย์ 
➢  ประชุมคณะท างาน 2/2 ครั้ง : คณะท างานพิจารณาเห็นชอบร่างเนื้อหาหลักสูตรและก าหนดการ “การตรวจ

ติดตามภายในมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (T-OSH 
Standard Internal Audit)” ดังนี้ 

-  ส าหรับ ที่ปรึกษาโครงการฯ (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง) 2 วนั 
-  ส าหรับ สถานประกอบกิจการ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง) 1 วัน 

➢  จัดสัมมนาฝึกอบรม Internal Audit (ส าหรับท่ีปรึกษา) : ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 30-31 มี.ค. 2564    
 ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 71 คน และเข้าชมผ่านระบบ zoom จ านวน 31 คน 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัย 

ในการท างานบนที่สูง 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 20.00 60.00 95.00 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 15.00 40.00 100.00 - 
 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง 
เป้าหมาย : จ านวนหลักสูตรด้านความปลอดภัยฯ จ านวน 1 หลักสูตร 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 

➢  ประชุมคณะท างาน 2 ครั้ง : ประชุมหารือการจัดท าหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง 
 (Training Manual for Safety Management on Working at Height) 

ครั้งที่ 1 : ก าหนดรายละเอียดส าหรับการจัดท าหลักสูตร ได้แก่ วัตถุประสงค์ หัวข้อ วิธีการอบรม และระยะเวลา 
ที่ใช้ในการอบรม 
ครั้งที่ 2 : สรุปผลโครงการและประเมินหลักสูตรเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร การจัด 
การความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง (Training Manual for Safety Management on Working at Height) 

➢  จัดสัมมนาฝึกอบรมให้สถานประกอบกิจการและที่ปรึกษา : จากเดิมก าหนดอบรมให้ ที่ปรึกษา และ สปก.    
 ภายในเดือน เม.ย. 2564 แต่ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่จะต้องรอเนื้อหาเพ่ิมเติมจาก คู่มือการยับยั้งการตกจากที่สู ง  



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 จึงขอเลื่อนการจัดสัมมนาฝึกอบรมออกไป โดยจะน าไปจัดสัมมนาวิชาการในงาน Safe@Work ครั้งที่ 34 และ 
 จัดอบรมให้ ที่ปรึกษา และ สปก. หลังจากงด าเนินการจัดท าหลักสูตรเสร็จสิ้น 

➢  ด าเนินการจัดสัมมนารูปแบบ Online : ระยะเวลา 12 ชั่วโมง จ านวน 2 วัน ในวันที่ 15-16 ก.ค. 2564  
 มีผู้เข้าร่วม  จ านวน 44 ราย 

➢ ด าเนินการเสนอคู่มือหลักสูตรฯ ต่อผู้อ านวยการสถาบันฯ : รายงานผล เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 

5. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและตรวจสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 42.50 67.50 92.50 100.00 พอใช้ 

 ผล 5.00 40.00 60.00 70.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี -วิสิเบิล แบบล าแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ      
(UV-Vis Double Beam Spectrophotometer) จ านวน 1 เครื่อง 
เป้าหมาย : จ านวนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล แบบล าแสงคู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (UV-Vis 
Double Beam Spectrophotometer) จ านวน 1 เครื่อง  
สรุปผลการด าเนินงาน : ชะลอการด าเนินจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ และ   
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงยังไม่จ าเป็นต้องเร่งจัดซื้อ ขณะนี้ให้บริการ
สถานประกอบกิจการโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ถือว่าเพียงพอแล้ว  

กิจกรรมที่ 2 : ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของห้องปฏิบัติการฯ 
เป้าหมาย : สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของห้องปฏิบัติการฯ ได้ 100% 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีรายการที่ด าเนินงานไปแล้ว ดังต่อไปนี้ 

➢ อุปกรณ์ตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล : ด าเนินการเสร็จสิ้น 
➢ จัดซื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ : ด าเนินการเสร็จสิ้น 
➢ บ ารุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ : ครั้งที่ 1 เครื่องมือวัดความร้อนของศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ. สงขลา 
➢ ทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : ทวนสอบ เครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 4 เครื่อง       
➢ สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : สอบเทียบเครือ่งมือตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
➢ ทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้งาน :เครื่องมือตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 17 รายการ 

และเครื่องมือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 4 เครื่อง   

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ และการแผนการจัดท าระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

เป้าหมาย : สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดท าระบบฯ ได้ 100% 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีความคืบหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 
➢ การพัฒนาบุคลากรห้องปฏิบัติการ : โดยการส่งเข้ารับการอบรม 14 หลักสูตร   
➢ จัดท าเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 

จ านวน 24 ฉบับ 

6. โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่าย 

ด้านความปลอดภัย (ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา) 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 33.50 56.00 78.50 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 15.00 40.00 85.00 100.00  

กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม และให้บริการด้านความปลอดภัยฯ 
เป้าหมาย : จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ จ านวน 800 คน 
สรุปผลการด าเนินงาน : จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ จ านวน รวมทั้งสิ้น 1,957 คน/
884 แห่ง ดังนี้ 

- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “ท า JSA อย่างไรให้ WOW” จ านวน 60 คน/36 แห่ง 
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การท างานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย”  
  แบบออนไลน์ จ านวน 342 คน/109 แห่ง 
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การจัดการระบบ Lock Out/Tag Out”  
  แบบออนไลน์ จ านวน 266 คน/146 แห่ง 
- สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การประเมินสถานการณ์และการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุอัคคีภัย”  
  แบบออนไลน์จ านวน 257 คน/ 93 แห่ง 
- สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “กฎเกณฑ์ และหลักการท างานบนที่สูง”  
  แบบออนไลน์จ านวน 181/83 แห่ง 
- สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การท างานในที่อับอากาศ”  
  แบบออนไลน์ จ านวน 229 คน/87 แห่ง 
- สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การปรับปรุงงาน (KAIZEN)”  
  แบบออนไลน์ จ านวน 105 คน/62 แห่ง 
- สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “การเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ”  
  แบบออนไลน์ จ านวน 147 คน/81 แห่ง 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
- สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์อุบัติเหตุ”  
  แบบออนไลน์ จ านวน 191 คน/117 แห่ง 
- สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “พฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Base SafetyBBS)”  
  แบบออนไลน์ จ านวน 179คน/70 แห่ง 
- ให้บริการแก่สถานประกอบกจิการ : 22 แห่ง ลูกจ้าง ได้รับประโยชน์ 13,711 คน 
- กิจกรรมที่เขา้ร่วมกับเครือขา่ย : 148 ครั้ง 
- พัฒนาความรู้บุคลากร : 6 ครั้ง 
- การประชาสัมพันธ์ ศนูย์ฯ ชอ่งทางต่างๆ : ไลน์ 4,004 ครั้ง , เพจ 136 ครั้ง , เฟสบุ๊ค 1,341 ครั้ง 

7. โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกและเคมีภัณฑ์ 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน - 12.00 80.75 100.00 พอใช้ 

 ผล - 10.00 40.00 70.00 
 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกและเคมีภัณฑ ์ 
เป้าหมาย : จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 แห่ง 
สรุปผลการด าเนินงาน : สรุปความคืบหน้าของการด าเนินงานได้ ดังนี้ 

➢ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ : มีสถานประกอบกิจการ เข้าร่วม 15 แห่ง  
➢ ด าเนินการลงนามสัญญา MOU : MOU ลงนามโดย สสปท. เสร็จสิ้น แล้ว 16/16 แห่ง ในวันที่ 25 มิ.ย. 2564 
➢ การลงพื้นที่ของที่ปรึกษา : คงเหลือการลงพ้ืนที่ของที่ปรึกษา มีการลงนามสัญญาล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ซึ่งจะลงนามสัญญาในวันที่ 14 ต.ค. 2564 (ก าหนดส่ง Final 
Report วันที่ 31 ธ.ค. 64) 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ : ประสบปัญหาการลงนามของที่ปรึกษาและการลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 
แนวทางการแก้ไข : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การลงพ้ืนที่ของที่ปรึกษา ล่าช้าออกไป แต่ผู้รับผิดชอบจะ
ด าเนินการพิจารณาแนวทางร่วมกับท่ีปรึกษา ว่าอาจจะใช้การให้ค าปรึกษาในรูปแบบ Online แทน 

 

 



แนวทางการด าเนินงานที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตราย 

จากการท างานให้เป็นศูนย์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 5.00 60.00 95.00 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 10.00 60.00 85.00 100.00 
 

กิจกรรมที ่1 : การประกาศรับสมัคร คัดเลือก มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ 
เป้าหมาย : จ านวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ 600 แห่ง 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีความคืบหน้าของการด าเนินงาน ดังนี้ 

➢ ถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับงาน Zero Accident Online  
   ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 2564 : แนะน าการสมัคร และการกรอกเอกสารในระบบ 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.พ. 2564 : เชิญผู้บริหารบริษัท TOYOTA ซึ่งได้รางวัลระดับ Gold ในปี 2563 มาให้สัมภาษณ์ 

➢ รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ 
เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 สรุปผลได้ดังนี้ 

สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ณ วันที่ 1 เม.ย. 2564 
1,211 แห่ง 1,142  แห่ง  

(ระดับ platinum 27 แห่ง , ระดับทอง 82 แห่ง ระดับเงิน 162 แห่ง , 
ระดับทองแดง 315 แห่ง และ ระดับต้น 556 แห่ง) 

 

2. โครงการประชาสัมพันธ์ สสปท. 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 25.00 50.00 75.00 100.00 พอใช้ 

 ผล 5.00 15.00 40.00 70.00 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 : การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ สสปท. ผ่านสื่อทุกรูปแบบ 
เป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะชนได้รับการเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร จ านวน 300,000 คน 
สรุปผลการด าเนินงาน :  

➢ ผลการประชาสัมพันธ์ จ านวน 121 สื่อ/ช่องทาง และการการเข้าถึงข้อมูล 3,010,298 คน 

ช่องทางประชาสัมพันธ์/ประเภทสือ่ 
ผลการประชาสัมพันธ ์

จ านวน การเข้าถึงข้อมลู 
1. เว็บไซต์ สสปท. 121 430,532 
   1) โปสเตอร์ /แผ่นพับ / Infographics / ถอดบทเรียน 15 18,715 
   2) E-Book และนิตยสาร 13 87,993 
   3) บทความ 21 162,660 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4) ข่าวสาร (ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสมัพันธ์) 57 155,540 
   5) วิดีโอ 15 5,624 
2. เว็บไซต์ "แรงงานรู้สู้โควิด" 41 137,618 
   1) Infographics 32 114,273 
   2) คู่มือ 9 23,345 
3. Facebook 341 2,251,116 
   1) โพส Infographics / ข่าว / ลิงก์ ฯลฯ 288 1,833,001 
   2) Facebook Live 40 369,085 
   3) โพส วิดีโอ 13 49,030 
4. YouTube 30 26,814 
5. Twitter 162 35,940 
6. Line 99 117,683 
7. Instagram 31 106 
8. Podcast 5 768 
9. Tik-tok 5 9,721 

รวม 835 3,010,298 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ : การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานประชาสัมพันธ์ปี 2564 มีความล่าช้า เนื่องจากรอการด าเนินงาน งาน
ประชาสัมพันธ์ สสปท. ของปี 2563 ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะด าเนินงานของปี 2564 ต่อ ซึ่งขณะนี้ มีการลงนามสัญญาเป็นที่
เรียยร้อยแล้ว ในวันที่ 23 ส.ค. 2564 ซึ่ง สสปท. จะระวังไม่ให้มีการทับซ้อนกันของภาระงานของปี 2565 อีกด้วย 
แนวทางการแก้ไข : ผู้บริหาร สสปท. ก าชับผู้รับผิดชอบโครงการในการก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) งานประชาสัมพันธ์
ของปี 2565 ให้มีความชัดเจน และไม่ทับซ้อนกับภาระงานของปี 2564  
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย  
(ฝึกอบรมส่วนกลาง) 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 20.00 60.00 82.50 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล 30.00 70.00 100.00 - 
 

กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยฯ 
เป้าหมาย : จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ จ านวน 600 คน 
สรุปผลการด าเนินงาน : จ านวนผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการ รวมทั้งสิ้น 612 คน ดังนี้ 

1. หัวข้อ "เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (JSA) " 
- รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 2563 รร.เคนทารี เบน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 41 คน หน่วยงาน/บริษัท 41 แห่ง 
- รุ่นที่ 2 วันที่ 24 ธ.ค. 63 รร.คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วม 37 คน หน่วยงาน/บริษัท 31 แห่ง 
- รุ่นที่ 3-4 จัดผ่านระบบออนไลน์ สสปท. FB Live วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 13.00 - 16.00 น. มีผู้เข้าร่วม 86 คน/52 แห่ง  
ผู้รับชมผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1,200 คน 

2. หัวข้อ "การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย (Safely Handling Hazardous Chemical Substances)" 
- วันที่ 29 ม.ค. 64 ผู้ลงชื่อเข้ารับฟัง จ านวน 452 คน ผู้รับชม 3,800 คน 

4. โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ 
ครั้งที่ 34 (Safe@Work ครั้งที่ 34) 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 5.00 25.00 75.50 100.00 

- 
ผล เลื่อนการจดังาน 

 

กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการจัดงานงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
เป้าหมาย : จ านวนผู้เข้าร่วมงาน Safe@Work ครั้งที่ 34 จ านวน 35,000 คน 
สรุปผลการด าเนินงาน : เลื่อนการจัดงานออกไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 5/2564 
ปัญหาอุปสรรคที่พบ : สถานการณ์ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดงานได้ 
แนวทางการแก้ไข : ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ “งานสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ของประเทศไทยในยุค COVID-19” (WEBINAR)  

5. โครงการสัมมนาวิชาการ (5 ภาค)  
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 20.00 60.00 100.00 - ดีเยี่ยม 

 ผล 20.00 80.00 100.00 - 

 

กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการจัดงานงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 5 ภูมิภาค 
เป้าหมาย : จ านวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ 5 ภูมิภาค จ านวน 1,000 คน 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการแบบลงทะเบียน จ านวน 1,255 คน/699 แห่ง 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ ภาคใต้ จ.สงขลา - วันที่ 12 พ.ย. 2563 : จ านวนผู้ลงทะเบียน 224 คน/147 แห่ง, Facebook Live รับชม 1,642 คน 

หัวข้อหลักสูตร เข้าร่วม 

1. การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย 61 คน 

2. การประเมินความสอดคล้องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ สปก. 163 คน 

➢ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ - วันที่ 21-22 ม.ค. 2564 (รูปแบบ Online) : จ านวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 215 คน/148 แห่ง 
หัวข้อหลักสูตร ผู้เข้าร่วม รับชมย้อนหลัง 

วันที่ 21 ม.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ 
1. เทคนิคการท างานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (Confined Space Technique) 255 คน 6,700 คน 
2. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการท างานบนที่สูง 222 คน 8,500 คน 
วันที่ 22 ม.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ 
1. การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างไรให้ปลอดภัย 326 คน 6,600 คน 
2. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการจัดท าขัน้ตอนปฏบิัติงานทีป่ลอดภัย 
แบบ One page SWI 

297 คน 8,600 คน 

➢ ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี - วันที่ 23-24 ก.พ. 2564 (รูปแบบ Online) : จ านวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 522 คน/158 แห่ง 
หัวข้อหลักสูตร ผู้เข้าร่วม รับชมย้อนหลัง  

วันที่ 23 ก.พ. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 1 หัวข้อ 
1. การสอบสวนอุบัติเหตุขั้นเทพ 300 คน 3,300 คน 
วันที่ 24 ก.พ. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ 
1. ความปลอดภัย ท าไมต้องมี? 148 คน 3,300 คน 
2. New Normal New Me ปลุก Safety ให้ Action 74 คน 1,400 คน 
➢ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - วันที่ 9-10 มี.ค. 2564 (แบบ Online) : จ านวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 215 คน/103 แห่ง 

หัวข้อหลักสูตร ผู้เข้าร่วม รับชมย้อนหลัง  
วันที่ 9 มี.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 1 หัวข้อ 

1. การระงับเหตุจากน้ ามนัหรือสารเคมีร่ัวไหล 172 คน 3,600 คน 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 10 มี.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ 

1. ระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้รถยกอย่างปลอดภัย 125 คน 3,500 คน 

2. วัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างาน...สร้างได ้ 71 คน 1,300 คน 

➢ ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี - วันที่ 20-21 พ.ค. 2564 (Online) : จ านวนผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า 294 คน/143 แห่ง 

หัวข้อหลักสูตร ผู้เข้าร่วม รับชมย้อนหลัง 
วันที่ 20 พ.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 1 หัวข้อ 
1. Safety Awareness & Mindse จิตส านึกความปลอดภัยฯ 104 คน 2,700 คน 
วันที่ 21 พ.ค. 64 ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live 2 หัวข้อ 
1. การป้องกันอันตรายในการทางานตกจากที่สูง 107 คน 3,800 คน 
2. การโค้ชเพ่ือความปลอดภัย 83 คน 2,400 คน  

6. โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 40.00 55.00 100.00 - ดีเยี่ยม 

 ผล 20.00 50.00 100.00 -  

กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการท างาน 
เป้าหมาย : จ านวนหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการได้รับการจัดกิจกรรม CSR จ านวน 2 แห่ง 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ประกอบการได้รับการจัดกิจกรรม CSR จ านวน 2 แห่ง และมีสรุปความ
คืบหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 

➢ ประชุมคณะท างาน 3 ครั้ง 

1. ประชุมคณะท างาน ครั้งท่ี 1 วันที่ 15 ธ.ค. 2563 : มีมติให้จัดกิจกรรม จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

1.1 วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ แขวงบางเชือกหนัง 

1.2 วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังธัญสุดา 

1.3 วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและดอกไม้ใยบัว 

1.4 วิสาหกิจชุมชนบ้านปลายบางโดยให้รวมการจัดกิจกรรมกับวิสาหกิจชุมชน 

2. ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. 2564 : มีมติให้จัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมในกรณีที่มีประกาศจาก
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อง การผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ที่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวได้ โดยให้ใช้มาตรการการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดในการจัดกิจกรรม เช่น     การ
เว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ หมั่นล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง  ที่ประชุมเสนอว่า              หาก
สถานการณ์แพร่ระบาดไม่ดีข้ึนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมดังนี้ 

2.1. มอบของให้กับตัวแทนของชุมชนนั้น ๆ 

2.2 ประสาน อสม. ของชุมชนนั้น ๆ เพื่อมอบของให้กับชุมชน 

2.3 ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนในการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย ในพ้ืนที่ว่าพื้นที่นั้น ๆ ยังมีอยู่หรือไม่ 

2.4 จัดท าบอร์ดในชุมชนเพ่ือติดสื่อความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

3. ประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มี.ค. 2564 : เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1             
ณ วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริแขวงบางเชือกหนัง 

➢ ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการท างาน (CSR)   

- ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มี.ค. 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริแขวง    
บางเชือกหนัง ผู้เข้าร่วม 20 คน 

- ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ก.ค. 2564 ด าเนินการในรูปแบบ Online โดยการให้ตัวแทนแต่ละวิสาหกิจชุมขนมาร่วมรับฟัง 
VDO สอนท่าทางการท างานตามหลักการยศาสตร์ และร่วมรับฟังปัญหาจริง ผู้เข้าร่วม 16 คน 

7. โครงการสัมมนาผ่านเว็บด้านความปลอดภัยฯของประเทศ
ไทยในยุค COVID-19 (Thailand Occupational Safety, 
Health and Working Environment  Webinar) 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน - - 20.00 80.00 ดีเยี่ยม 

 ผล - - 50.00 100.00 
 

กิจกรรมที่ 1 : ด าเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาผ่านเว็บด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
ประเทศไทยในยุค COVID-19 (Thailand Occupational Safety, Health and Working Environment Webinar) 
เป้าหมาย : จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  จ านวน 1,000 คน / วัน 
สรุปผลการด าเนินงาน :  
➢ การจัดจ้าง Organize ในการด าเนินงาน : ด าเนินการลงนามสัญญาแล้ว 
➢ การก าหนดหัวข้อสัมมาวิชาการ : จัดงานสัมมาวิชาการ ในวันที่ 16-20 ส.ค. 2564 โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 16-20 ส.ค. 2564 ทั้งสิ้น 9,746 คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 6,472 คน 



แนวทางการด าเนินงานที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กรเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ สสปท. ประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 4 (HR) 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 25.00 50.00 75.00 100.00 

- 
ผล *ยุติการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ ERP ระยะที่ 4 (HR) 
เป้าหมาย : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระบบ ERP ระยะที่ 4 (HR) จ านวน 1 ระบบ 
สรุปผลการด าเนินงาน :  
➢ ผู้รับผิดชอบแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือขออนุมัติยุติโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ระยะที่ 4 : 

ERP เฟส 4 (HR) งบประมาณ 3.6000 ลบ. แต่ยังคงต้องปรากฎโครงการในแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนจนกว่าสิ้นปีงบประมาณ 

➢ ผู้รับผิดชอบแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือเห็นชอบในหลักการโครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 
0.4500 ลบ. เนื่องจากเห็นว่าระบบ DPIS สามารถสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลได้ครอบคลุมเพียงพอ ทุกกระบวนงาน 
และมอบหมายงานทรัพยากรบุคคลจัดท าข้อมูลตามข้อเสนอของคณะท างานฯ ประกอบการน าเสนอคณะกรรมการฯ 
เพ่ือขออนุมัติโครงการ ต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค : ผู้บริหารและงานทรัพยากรบุคคลร่วมกันพิจารณาเพ่ิมเติมแล้วเห็นว่า เป็นการลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน (42 คน) หรืออัตราก าลังเมื่อเต็มกรอบ (80 คน) จึงมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและ
หาข้อมูลเพ่ิมเติมว่ามีระบบทางเลือกอ่ืนที่สามารถทดแทนและลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐหรือไม่ จากการศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่ามีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ซึ่งส านักงาน ก.พ. เป็นผู้พัฒนาและให้บริการแก่
หน่วยงานภาครัฐ เป็นระบบที่มีต้นทุนท่ีต่ ากว่า 
แนวทางการแก้ไข : ขอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เพ่ือด าเนินงานโครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ 0.4500 ลบ. แทน เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าระบบ DPIS สามารถสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล ได้
ครอบคลุมเพียงพอทุกกระบวนงาน  

2. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ส าหรับประมวลผล
น าเสนอข้อมูล 

เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 
สถานะ 

เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 : การบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ส าหรับประมวลผลน าเสนอข้อมูล 
เป้าหมาย : ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบ Enterprise (สามารถประมวลผลใน
ลักษณะ Business Intelligence และน าเสนอในรูปแบบ Dash Board ได้) จ านวน 1 ระบบ 
 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
แผน 25.00 45.00 95.00 100.00 

- 
ผล *ยุติการด าเนินงาน 

 

สรุปผลการด าเนินงาน :  
➢ ผู้รับผิดชอบแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือขออนุมัติยุติโครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางส าหรับประมวลผล น าเสนอข้อมูล 

ในการจัดซื้อซอฟแวร์งบประมาณ 2.0000 ลบ. แต่ยังคงต้องปรากฎโครงการในแผนปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล และต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ 

ปัญหาอุปสรรค : สสปท. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในโครงการ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ๒ ด้าน คือ 
(๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นเงิน 4.0000 ลบ. และ (๒) ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ เป็นเงิน 2.0000 ลบ. แต่ด้วยในขั้นตอนของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า สสปท. ถูกตัดลดงบประมาณเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ซอฟต์แวร์ระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบ Enterprise) ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ขออนุมัติหลักการของ
โครงการ และในระหว่างการขออนุมัติขอบเขตของงาน จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) 
ในการประชุมผู้บริหารสถาบันฯ มีความเห็นว่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรก าหนดขอบเขตของงานให้ผู้รับจ้างพัฒนา
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยฯ น าร่องให้แก่สถาบันฯ ร่วมด้วย จึงได้มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศหารือ
ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ศึกษาและหาข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การพัฒนาในระยะเริ่มต้นมีความคาดหวังให้ฐานข้อมูลครอบคลุมในด้าน
ใดบ้าง และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ต่อมางานเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ โดยซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) แบบ 
Enterprise ในท้องตลาดมีอยู่ ๒ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ Oracle Database และ Microsoft SQL Server ซึ่งงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร จะจัดซื้อได้เฉพาะซอฟต์แวร์เท่านั้น จึงยังไม่เห็นถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าในการจัดซื้อในขณะนี้ 
แนวทางการแก้ไข : ขออนุมัติยุติโครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางส าหรับประมวลผล น าเสนอข้อมูล ในการจัดซื้อ
ซอฟแวร์งบประมาณ 2.0000 ลบ. และรอการจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
ประมาณ 4.0000 ลบ. แล้วจึงน ามาผนวกกันเพื่อพัฒนาระบบในปีงบประมาณ ถัดไป 

 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 35.00 100.00 - - ดีเยี่ยม 

 ผล 10.00 20.00 80.00 100.00 
 

กิจกรรมที่ 1 : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 เครื่อง 
สรุปผลการด าเนินงาน : ที่ผ่านมามีความล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา โดยในขณะนี้ ด าเนินการลงนามสัญญาเรียบร้อย 
เรียบร้อยในวันที่ 8 มิ.ย. 2564 โดยส่งมอบงานภายในวันที่ 3 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา และด าเนินการตรวจรับเสร็จสิ้น 

4. โครงการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน - - 30.00 100.00 ดีเยี่ยม 

 ผล - - 40.00 100.00 
 

กิจกรรมที่ 1 : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย : พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 ระบบ 

สรุปผลการด าเนินงาน :  ยกเลิกการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากระบบ DPIS 5 มีค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาระบบ จึงได้
ประสานส านักงาน ก.พ.น าระบบ DPIS 6 มาใช้แทนซึ่งสามารถสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลได้ครอบคลุมเพียงพอทุก
กระบวนงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยขณะนี้ได้ด าเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย พร้อมส าหรับการใช้งานจริง 

 

5. งานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน รายไตรมาส 

สถานะ 
เป้า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผน 20.00 45.00 85.00 100.00 ด ี

 ผล 15.00 40.00 85.00 95.00 
 

กิจกรรมที่ 1 : การจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป้าหมาย : รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 500 เล่ม 
สรุปผลการด าเนินงาน : ด าเนินการเสร็จสิ้น และน าส่งรายงานประจ าปีให้หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ 2 : การทบทวนทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. 
เป้าหมาย : แผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ฉบับที่ 2 จ านวน 1 งาน 
สรุปผลการด าเนินงาน : คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 5 ปี สสปท. ตามท่ีที่ปรึกษา ในที่ประชุม 

กิจกรรมที่ 3 : การจ้างที่ปรึกษาด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ สสปท. 
เป้าหมาย : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ สสปท. ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
สรุปผลการด าเนินงาน :  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ในเดือน ต.ค. 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาทางพัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 : การฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ สสปท. 
เป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ สสปท. ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 



โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน : มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ สสปท. แล้ว ดังนี้ 
➢ การจัดอบรมภายใน จ านวน 1 หลักสูตร 

1. หลักสูตร“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” 

➢ การจัดอบรมภายนอก จ านวน 11 หลักสูตร 
1. อบรมหลักสูตร LOTO ตัดก่อนตาย (หลักสูตรออนไลน์) (นักวิจัย 2 คน) 
2. อบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ปี 2563 หลักสูตร TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (นักบัญชี 1 คน) 
3. อบรมหลักสูตร การจัดท า TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ 1 คน) 
4. อบรมหลักสูตร รวมประเด็นภาษีท่ีเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับองค์การมหาชน (นักการเงิน 1 คน) 
5. อบรมหลักสูตร แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่คู่สัญญา ตามพ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ผอ.ส านักฝึกอบรมฯ 1 คน) 
6. อบรมหลักสูตรการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาวฯ (นักทรัพยากรบุคคล 1 คน) 
7. อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) (รองผอ. ฝ่ายบริหาร 1 คน) 
8. อบรมหลักสูตรเทคนิคการเตรียมสารละลายเคมี (นักความปลอดภัยฯ 2 คน) 
9. อบรมหลักสูตรการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี (นักความปลอดภัยฯ 2 คน) 
10. อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai (นักบัญชี 1 คน) 
11. อบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กร 
(นักบัญชี 1 คน) 

เกณฑ์การพิจารณาสถานะโครงการ 
คะแนนท่ีได้ ร้อยละความส าเร็จโครงการ สัญลักษณ์ 

ดีเยี่ยม มากกว่าแผน หรือโครงการส าเร็จแล้ว 100%  
ดี ท าได้ตามแผน หรือ (+/-)10%  

พอใช้ ท าได้ต่ ากว่าแผน แต่เกิน 50% ของแผนที่ต้ังไว้         
เฝ้าระวัง ท าได้ไม่ถึง 50%ของแผนที่ต้ังไว้  


