
รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารดานบรหิารทรพัยากรบคุคล ประจําปงบประมาณ 2563  

สถาบนัสงเสรมิความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน (องคการมหาชน) 

แผนปฏบิตักิารดานบรหิารทรพัยากรบคุคล รายงานผลการดาํเนินการ 
1. การทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ 
หลักเกณฑ และวิธีการที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

      สสปท. ดําเนินการปรับปรุง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ     
ที่เกี่ยวของกับงานทรัพยากรบุคคล จํานวน 7 เรื่อง ประกอบดวย 
1.1 ขอบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
1.2 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
1.3 ประกาศสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
1.4 ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖3 (ฉบับรวบรวมปรับปรุง) 
1.5 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนอ่ืนของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 256๓ 
1.6 ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการและการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 
1.7 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน วาดวยประมวล
จริยธรรมของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

2. โค รงก ารพั ฒ น าป รับ ป รุ ง โค รงส ร า ง 
อัตรากําลัง คาตอบแทน และสวัสดิการ ของ
สถาบัน 

     สสปท. ดําเนินการจัดจางผูรับจาง เพ่ือปรับปรุง และพัฒนา
งานทรัพยากรบุคคล โดยผูรบัจางไดสงมอบงานตามกรอบ
ระยะเวลาเรียบรอยแลว ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. การปรับปรุงโครงสรางองคกร 
2. การจัดทําแผนอัตรากําลังคน ระยะ 3 ป  
3. จัดทําใบพรรณนาลักษณะงาน (JDs) 
4. การปรับปรุงโครงสรางเงินเดือน 



แผนปฏบิตักิารดานบรหิารทรพัยากรบคุคล รายงานผลการดาํเนินการ 
 5. การวิเคราะหสวัสดิการ 

6. การจัดทําแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงาน การกําหนด
ตัวช้ีวัด คานํ้าหนัก การกําหนด Competency แบบฟอรมการ
ประเมิน 

7. การกําหนดแนวทางความกาวหนาในสายอาชีพ  
 

3. แผนอัตรากาํลงั ป 2563 สสปท. ดําเนินการสรรหา คัดเลือก เจาหนาที่เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค และทดแทนตําแหนงที่วางลง โดยมี
อัตราเต็ม 42 อัตรา  

อัตราการรับเขา  19 อัตรา 
1. รองผูอํานวยการ (บริหาร)                             1 อัตรา 
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง                       1 อัตรา 
3. ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ                    1 อัตรา  
4. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา                    1 อัตรา  
5. เจาหนาที่ตรวจสอบภายในชํานาญการ              1 อัตรา 
6. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                       1 อัตรา 
7. นักวิจัยชํานาญการ                                      1 อัตรา 
8. นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยชํานาญการ    2 อัตรา  
9. นักวิจัยปฏิบัติการ                                        1 อัตรา 
10. นักสงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามยั             2 อัตรา 
11. นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยชํานาญการ  4 อัตรา  
12. นิติกรปฏิบัติการ                                        1 อัตรา 
13. นักการคลังปฏิบัติการ (พัสดุ)                         1 อัตรา 
14. นักจัดการงานทั่วไป (การเงิน)                        1 อัตรา 

อัตราการลาออก 
    จํานวนบุคลากรลาออก ตลอดปงบประมาณ 2563 จํานวน 
13 อัตรา สาเหตุ ไดงานใหม 

4. โครงการสัมมนาประจําป 2563 ดําเนินการการขออนุมัติจัดการสัมมนาและฝกอบรม ประจาํป 
2563 ระหวางวันที่ 17 – 19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีเจาหนาที่เขารวมอบรม 
จํานวน 55 คน โดยใชงบประมาณจํานวน 391,824 บาท 

 
5. การฝกอบรม/สัมมนา การจัดอบรมภายใน จํานวน 7 หลกัสตูร 

1. อบรมหลักสูตร “การปองกัน การปราบปรามการทุจรติ และ
การปองกันผลประโยชนทับซอน” วันที่ 27 มีนาคม 2563 
2. อบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุม” ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563 



แผนปฏบิตักิารดานบรหิารทรพัยากรบคุคล รายงานผลการดาํเนินการ 
 3. อบรมหลักสูตร “การบรหิารความเสี่ยง” วันที่ 19 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 
4. โครงการอบรม “ปฐมนิเทศน บุคลากรใหม ประจําป
งบประมาณ 2563” วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
5. อบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน” วันที่ 8 
กรกฎาคม 2563 
6. อบรมหลักสูตร “การควบคุมภายใน” วันที่ 21 สิงหาคม 
2563 
7. อบรมหลักสูตร “การเสริมสรางความรูและทักษะในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของ” 
วันที่ 9 กันยายน 2563 
 

 การจัดอบรมภายนอก จํานวน 4 หลกัสตูร 
1. เตรียมความพรอมจัดซื้อจัดจางปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 2563 นักการคลังปฏิบัติการ 
(งานพัสดุ 2 คน) 
2. มาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Certificate in Public 
Procurement : e-CPP) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระหวางวันที่ 24 กุมภาพันธ - 24 เมษายน 2563 (งานพัสดุ 2 
คน) 
3. การวิเคราะหอัตรากําลังและการบริหารกําลังคน ระหวางวันที่ 
28 มิถนุายน - 29 มิถุนายน 2563 (งานทรัพยากรบุคคล 1 คน) 
4. ขอควรระวังในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงในการปฎิบัติไมชอบดวยกฏหมาย ระหวางวันที่ 
8 สิงหาคม - 9 สิงหาคม 2563 (งานพัสดุ 1 คน) 
 

 


