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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องคก์ารมหาชน) 
 

แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการด าเนินการ 
1. โปรแกรมสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล (DPIS6) สสปท. ด าเนินการขอใช้งาน โปรแกรมสารสนเทศงาน

ทรัพยากรบุคคล (DPIS6) จากส านักงาน กพ. โดย
ด าเนินการลงประวัติเจ้าหน้าที่ และจัดอบรมการใช้งาน
โปรแกรม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการทดลองงานใช้งานโปรแกรม 

2. โครงการจัดท าแผนสร้างสุข ด าเนินการเขียนโครงการ ซึ่งสถานการณ์การแพร่เชื้อ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) จึงยังชะลอการจัดกิจกรรมการ
อบรม 

3. การประเมินเจ้าหน้าที่เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์
และแบบฟอร์มในการรประเมิน 

4. การทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ด าเนินการร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการ
ประเมินผลการทดลองงาน และแบบฟอร์มทดลองงาน 

5. แผนอัตราก าลัง ปี 2565 สสปท. ด าเนินการสรรหา คัดเลือก เจ้าหน้าที่เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และทดแทนต าแหน่งที่
ว่าง โดยมีอัตราเต็ม 42 อัตรา 
อัตราการรับเข้าใหม่ 4 อัตรา 
1. รองผู้อ านวยการสถาบัน (บริหาร)      1 อัตรา 
2. นักการเงินช านาญการ                   1 อัตรา 
3. นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ   1 อัตรา 
    งานการตลาดดิจิตอล 
4. นักส่งเสริมความปลอดภัยปฏิบัติการ   1 อัตรา 
    งานกิจกรรมความปลอดภัยฯ 
5 ผู้เชี่ยวชาญประจ าศูนย์ส่งเสริม            1 อัตรา 
   ความปลอดภัยฯ (Oshcet) 
อัตราการลาออก 
จ านวนบุคลากรลาออก ตลอดปีงบประมาณ 256๕ 
จ านวน 3 คน สาเหตุการลาออก ได้งานใหม่ 



แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลการด าเนินการ 
6. โครงการสัมมนาประจ าปี 2565  อยู่ระหว่างร่างโครงการ ก าหนดการจัดการสัมมนาและ

ฝึกอบรม ประจ าปี 2565 ช่วงเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่เชื้อ
โควิท 

7. การฝึกอบรม/สัมมนา การจัดอบรมภายใน ๕ หลักสูตร 
1. อบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมสารสนเทศงาน
ทรัพยากรบุคคล (DPIS6)” ส าหรับผู้ดูแลระบบ 1 ครั้ง 
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ส าหรบัผู้ใช้งานระบบ 1 ครั้ง 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
2. อบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565” วันที่ 
21 และ 23 ธันวาคม 2564 
3. อบรมหลักสูตร “KPIs Alignment for 
organization” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
4. อบรมหลักสูตร “งานได้ผลคนเป็นสุข และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 17 มีนาคม 2565 
๕. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM จ านวน ๒ ครั้ง 
การจัดอบรมภายนอก 4 หลักสูตร 
1. อบรมหลักสูตร “คงความเป็นเลิศทางการเงินการ
คลังในวิถี New Normal” วันที่ 3,5,8,10,12 
พฤศจิกายน 2564 (ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 1 
คน) 
2. อบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การจัดท าเอกสารการรับ 
- จ่าย เงินทางภาษี และการตรวจสอบงานแสดงฐานะ
ทางการเงินขององค์การมหาชน” รุ่นที่ 3 วันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 (นักการเงินช านาญการ 1 คน) 
3. อบรมหลักสูตร “กลเม็ดเคล็ดลับในการท างานให้มี
ความสุขในสังคมการท างาน”รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2565 (นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1 คน) 
4. อบรมหลักสูตร “เสริมทักษะเทคโนโลยีวิศวกรรม
ความปลอดภัย” วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2564 
(นักวิจัยช านาญการ 1 คน) 
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8. งานที่ได้รับมอบหมาย/งานในความรับผิดชอบ 
8.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ปี 2566 
8.2 การด าเนินงานของคณะท างานพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของ สสปท. 
8.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์-ละลายพฤติกรรม 

 
ก าหนดด าเนินการจัดท าไตรมาส 4 
 
จัดประชุม แล้ว 5 ครั้ง 
 
 
เนื่องจากสถานการณ์โควิทจึงชะลอการจัดกิจกรรม 

 

 


