
1. วิสัยทัศน์ (Vision) องค์กร 
1. ระบุเป้าหมายตัวเอง ก าหนดทิศทาง มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าอยากจะเป็นอะไร ที่ต่างจากปัจจุบัน ต้องท้าทาย  
2. ระบุต าแหน่งขององค์กรในตลาด จะไปถึงไหน ไกลแค่ไหน ท าให้คนในองค์กรรู้ว่า “ควรท าอะไร หรือองค์กรต้องการอะไร” 
3. ระบุระยะเวลา  
ส่วนประกอบหลักของ Vision  
1. Product & Service : สิ่งที่องค์กรน าเสนอ หรือสินค้าและบริการขององค์กร 
2. Market : กลุ่มเป้าหมายขององค์กรคือกลุ่มไหน (Segment)  
3. Prospect of Org : ความมุ่งหวังขององค์กร สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต  

**เมื่อมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ (Mission) ต้องเปลี่ยนตาม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์** 
วิสัยทัศน์เก่า วิสัยทัศน์ใหม ่

1. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน  
องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน สู่อาเซียน ภายในปี 2566 

1. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาและให้บริการด้านความปลอดภัย
ในการท างานและอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการ 
ภายในปี 2566 
เหตุผล :  
1.  Product & Service :  ส่ ง เสริมพัฒนาและให้บริการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
2. Market : ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการ 
3. Prospect of Org : เป็นองค์กรหลัก 
4. ระยะเวลา : ภายในปี 2566 

 2. เป็นองค์กรหลักที่พัฒนามาตรฐาน งานวิจัยและให้บริการด้านความ
ปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงาน และสถาน
ประกอบกิจการ ภายในปี 2566 
เหตุผล :  
1. Product & Service : พัฒนามาตรฐาน งานวิจัยและให้บริการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
2. Market : ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการ 
3. Prospect of Org : เป็นองค์กรหลัก 
4. ระยะเวลา : ภายในปี 2566 

 3. เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และ
ให้บริการด้านความปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงาน 
และสถานประกอบกิจการ ภายในปี 2566 
เหตุผล :  
1.  Product & Service :  ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน งานวิจัยและ
ให้บริการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
2. Market : ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการ 
3. Prospect of Org : เป็นองค์กรหลัก 
4. ระยะเวลา : ภายในปี 2566 



2. ผลการวิเคราะห์ SWOT ปี พ.ศ. 2563 

หัวข้อ รายการ 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

(A) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

(B) 

ผลรวม 
(C=AxB) 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 

 
Strength 
(จุดแข็ง) 

S.1 - มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน เช่น มาตรฐาน แนวปฏิบัติ คู่มือ งานวิจัย ผลงานด้าน
นวัตกรรม ทีมท่ีปรึกษา เป็นต้น 

0.40 5 2.00 

S.2 - มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งระบบบริหารองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 

0.25 4 1.00 

S.3 - องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันฯ ที่เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งมาจากหน่วยงานที่เป็นหลักในการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย และสุชอนามัยของคนท างานอย่างครบวงจรท าการควบคุม
ป้องกัน และแก้ไขเยียวยาโดยมี สสปท. เป็นหน่วยส่งเสริมพัฒนา  

0.15 2 0.30 

S.4 - ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีการมอบนโยบายและการสั่งงานที่ชัดเจน 0.10 2 0.20 
S.5 - มีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาท่ีมีความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

0.08 1 0.08 

S.6 - เป็นหน่วยงานใหม่ที่มีขนาดเล็กจึงสามารถบริหารจัดการความขัดแย้ง
บริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ง่าย 

0.01 1 0.01 

S.7 –  หน่วยงานมีงบประมาณที่ เป็นเงินทุนสะสมสนับสนุนการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

0.01 1 0.01 

รวม 1.00 16.00 3.60 
ปัจจัยภายใน 

 
 
 

 
Weak 

(จุดอ่อน) 

W.1 - ผลงานทางวิชาการ ยังขาดความเชื่อมโยงที่น าไปสู่การส่งเสริมการ
พัฒนาด้านความปลอดภัยฯ และการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งยังไม่ใช่
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

0.40 5 2.00 

W.2 - การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพการให้บริการเท่าท่ีควร 

0.40 5 2.00 

W.3 - โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและความ
คาดหวังตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

0.10 2 0.20 



หัวข้อ รายการ 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

(A) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

(B) 

ผลรวม 
(C=AxB) 

W.4 - การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเพ่ือเชิญชวน
กลุ่มเป้าหมายมารับบริการยังขาดประสิทธิภาพ 

0.04 2 0.08 

W.5 - บุคลากรส่วนใหญ่ประสบการณ์น้อยขาดทักษะ ในการคิดวิเคราะห์
เชิงบูรณาการ การสื่อสารและการประสานงาน 

0.03 1 0.03 

W.6 - หน่วยงานไม่มีการก าหนดเกณฑ์การวัดปริมาณภาระงาน (Work load) 
ในแต่ละบุคคล เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลยังขาดการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในแต่ส่วนงาน 

0.01 1 0.01 

W.7 - ความพร้อมของหน่วยสนับสนุนภายในทั้งด้านกฏหมายและแนว
ปฏิบัติยังไม่เอ้ือให้การด าเนินกิจการของ สสปท. คล่องตัว 

0.01 1 0.01 

W.8 - การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 0.01 1 0.01 
รวม 1.00 18 4.34 

ปัจจัยภายนอก 
 

 
 
 
 
Opportunity 

(โอกาส) 

O.1 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการพัฒนางานบริการวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

0.30 4 1.20 

O.2 - มีกลุ่มเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับประเทศ เช่น Kosha, APOSHO, 
ILO, Asean-oshnet ฯลฯ ที่เป็นฐานองค์ความรู้ให้องค์กรและสามารถ
ใช้ความร่วมมือในการขยายผลการให้บริการวิชาการได้ 

0.25 4 1.00 

O.3 - การไม่มีอ านาจใช้บังคับกฏหมายท าให้สถานประกอบกิจการที่ขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยฯ พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองโดยสมัครใจ 

0.20 3 0.60 

O.4 - การเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร ท าให้มีค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการที่สมเหตุสมผลและผู้รับบริการยอมรับได้ 

0.20 2 0.40 

O.5 - การเป็นหน่วยงานทางวิชาการ จึงสามารถเปิดกว้างในการรับฟัง
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่หลากหลายจากทุนภาคส่วนจึงมีโอกาสใน
การพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน 

0.04 1 0.040 

O.6 - ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
ท าให้ผลงานสื่อความรู้เชิงวิชาการ เป็นที่ต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น 

0.01 1 0.01 

รวม 1.00 15.00 3.25 



หัวข้อ รายการ 
น ้าหนัก 
(รวม=1) 

(A) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

(B) 

ผลรวม 
(C=AxB) 

ปัจจัยภายนอก 
 

 
 
 
 

Threat 
(อุปสรรค) 

T.1 - ค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานของผู้ประกอบกิจการ ยังเป็นเรื่องรองในการบริหารธุรกิจ 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องเกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

0.40 5 2.00 

T.2 - ขาดนโยบายระดับสูงที่มีความชัดเจนจากรัฐมนตรีที่มีอ านาจหน้าที่
ในการก ากับดูแล ควบคุมและสนับสนุนการด าเนินกิจการของ สสปท. จึง
ท าให้การขับเคลื่อนภารกิจของ สสปท. ที่ต้องท างานร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน ยังไม่เห็นถึงบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน
การท างานด้านบริการวิชาการ 

0.33 4 1.32 

T.3 - ความไม่ชัดเจนและอ านาจในการบังคับใช้ในกฏหมายความปลอดภัยฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สสปท. ท าให้กลุ่มเป้าหมายขาดความเชื่อมั่น
ในการรับบริการ จาก สสปท. เช่น ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

0.25 3 0.75 

T.4 - งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มถูกปรับลดลงในทุก
ปีงบประมาณ ส่งผลถึงความมั่นคงทางการเงิน 

0.01 1 0.01 

T.5 - ความหลากหลายในหลักวิชาท าให้เกิดความเห็นแย้งทางวิชาการอยู่
บ่อยครั้ง จนเป็นเหตุของความล่าช้าของงาน 

0.01 1 0.01 

รวม 1.00 14 4.09 

*ตารางเกณฑ์การพิจารณาให้น ้าหนัก/คะแนน 

ระดับ น ้าหนัก คะแนน 
สูง 0.40 ขึ นไป 5 

ปานกลาง 0.20-0.39 3-4 
ต่้า 0.00-0.19 1-2 

 

 

 

 



3. การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 
ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ทักษะ วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ส านักยุทธศาสตร์ ได้พิจารณาประเด็น SWOT ที่ส าคัญโดย

อาศัยเทคนิค TOWS Matrix มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของ สสปท. ที่ควรด าเนินงานเพ่ิม พร้อมทั้งวิเคราะห์

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ โดยน าประเด็นของ SWOT ทั้ง ๔ ด้านมาใช้ 

(๑) การวิเคราะห์เชิงรุก (SO)  

- การพิจารณากลยุทธ์เชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งขององค์กร  
ล้าดั
บ 

Strength ผลรวม ล้าดบั Opportunity ผลรวม 

S.1 มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น มาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
คู่มือ งานวิจัย ผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่ปรึกษา เป็นต้น 

2.00 O.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการพัฒนางาน
บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.20 

S.2 มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งระบบบริหารองค์กร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 

1.00 O.2 มีกลุ่มเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัยฯระดับประเทศ 
เช่น Kosha, APOSHO, ILO, Asean-oshnet ฯลฯ ที่เป็น
ฐานองค์ความรู้ให้องค์กรและสามารถใช้ความร่วมมือใน
การขยายผลการให้บริการวิชาการได้ 

1.00 

S.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันฯ ที่เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งมาจากหน่วยงานที่เป็นหลักในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย และสุชอนามัยของคนท างาน
อย่างครบวงจรท าการควบคุมป้องกัน และแก้ไขเยียวยา
โดยมี สสปท. เป็นหน่วยส่งเสริมพัฒนา  

0.30 O.3 การไม่มีอ านาจใช้บังคับกฏหมายท าให้สถานประกอบ
กิจการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดโอกาสในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ พร้อมที่จะเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองโดยสมัครใจ 

0.60 



ล้าดั
บ 

Strength ผลรวม ล้าดบั Opportunity ผลรวม 

S.4 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีการมอบนโยบายและการ
สั่งงานที่ชัดเจน 

0.20 O.4 การ เป็ นหน่ วยงานที่ ไม่ แสวงหาผลก า ไร  ท า ให้ มี
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่สมเหตุสมผลและ
ผู้รับบริการยอมรับได้ 

0.40 

S.5 มี เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

0.08 O.5 การเป็นหน่วยงานทางวิชาการ จึงสามารถเปิดกว้างในการ
รับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่หลากหลายจากทุน
ภาคส่วนจึงมีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน 

0.04 

S.6 เป็นหน่วยงานใหม่ที่มีขนาดเล็กจึงสามารถบริหารจัดการ
ความขัดแย้งบริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันได้ง่าย 

0.01 O.6 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
ท าให้ผลงานสื่อความรู้เชิงวิชาการ เป็นที่ต้องการของ
ผู้รับบริการมากขึ้น 

0.01 

S.7 หน่วยงานมีงบประมาณที่เป็นเงินทุนสะสมสนับสนุนการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัวในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

0.01  

รวม=3.6 เฉลีย่=0.51 รวม=3.25 เฉลีย่=0.54 
 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
S.1 มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่มีคุณภาพ เช่น มาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
คู่มือ งานวิจัย ผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่
ปรึกษา  
 

O.2 มีกลุ่มเครือข่ายวิชาการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ระดับประเทศ เช่น Kosha, 
APOSHO, ILO, Asean-oshnet ฯลฯ  ที่
เป็นฐานองค์ความรู้ให้องค์กรและสามารถ
ใ ช้ความร่ วมมื อ ในการขยายผลการ
ให้บริการวิชาการได้ 
 

S1xO2 : สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลวิชาการไป
ยังเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ทั งใน
และต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
ส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ 
มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
ตัวชี วัด : จ านวนองค์ความรู้ด้านวิชาการที่มีการ
เผยแพร่ ไปยั ง เครือข่ ายวิชาการด้ านความ
ปลอดภัยฯ ทั้งในและต่างประเทศและมีผลการ
ติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ (เร่ือง) 
- มาตรฐานฯ ปี 63 : 6 เรื่อง 
- งานวิจัยฯ ปี 63 : 2 เรื่อง 
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8 เรื่อง 8 เรื่อง  

 

 

 

 

 



 
(๒) การวิเคราะห์เชิงพัฒนา (WO) 

- การพิจารณากลยุทธ์เชิงพัฒนา เป็นการลบล้างจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่มี 
ล้าดั
บ 

Strength ผลรวม ล้าดบั Opportunity ผลรวม 

W.1 ผลงานทางวิชาการ ยังขาดความเชื่อมโยงที่น าไปสู่การ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ทั้งยังไม่ใช่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.00 O.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการพัฒนางาน
บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.20 

W.2 การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานยงั
ไม่เต็มประสิทธิภาพการให้บริการเท่าที่ควร 

2.00 O.2 มีกลุ่มเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 
เช่น Kosha, APOSHO, ILO, Asean-oshnet ฯลฯ ที่เป็น
ฐานองค์ความรู้ให้องค์กรและสามารถใช้ความร่วมมือใน
การขยายผลการให้บริการวิชาการได้ 

1.00 

W.3 โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและ
ความคาดหวังตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

0.20 O.3 การไม่มีอ านาจใช้บังคับกฏหมายท าให้สถานประกอบ
กิจการที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดโอกาสในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ พร้อมที่จะเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองโดยสมัครใจ 

0.60 

W.4 การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเพื่อเชิญ
ชวนกลุ่มเป้าหมายมารับบริการยังขาดประสิทธิภาพ 

0.08 O.4 การ เป็ นหน่ วยงานที่ ไม่ แสวงหาผลก า ไร  ท า ให้ มี
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่สมเหตุสมผลและ
ผู้รับบริการยอมรับได้ 

0.40 

W.5 บุคลากรส่วนใหญ่ประสบการณ์น้อยขาดทักษะ ในการคิด
วิเคราะห์เชิงบูรณาการ การสื่อสารและการประสานงาน 

0.03 O.5 การเป็นหน่วยงานทางวิชาการ จึงสามารถเปิดกว้างในการ
รับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่หลากหลายจากทุน
ภาคส่วนจึงมีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์และเป็นปัจจุบัน 

0.04 

W.6 หน่วยงานไม่มีการก าหนดเกณฑ์การวัดปริมาณภาระงาน 
(Work load) ในแต่ละบุคคล เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลยังขาดการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในแต่ส่วนงาน 

0.01 O.6 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
ท าให้ผลงานสื่อความรู้เชิงวิชาการ เป็นที่ต้องการของ
ผู้รับบริการมากขึ้น 

0.01 

W.7 ความพร้อมของหน่วยสนับสนุนภายในทั้งด้านกฏหมายและ
แนวปฏิบัติยังไม่เอือ้ให้การด าเนินกิจการของ สสปท. คล่องตัว 

0.01  

W.8 การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 0.01 
รวม 4.34 เฉลีย่=0.54 รวม=3.25 เฉลีย่=0.54 

 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์เชิงพัฒนา (WO) 



W.2 การ ใ ช้ประโยชน์จาก เครื่ อ งมือ
วิทยาศาสตร์ ในหน่ วยงานยั ง ไม่ เต็ม
ประสิทธิภาพการให้บริการเท่าที่ควร 
 

O.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็น
โอกาสในการพัฒนางานบริการวิชาการให้
มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพส ามา รถสนองตอบ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

W1xO2 : เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการสู่สถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดย่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ที่  3 
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัยฯ 
ตัวชี วัด : จ านวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับ
การบริ ก ารวิ ช าการด้ านตรวจวิ เ ค ร าะห์
สภาพแวดล้อมในการท างานและตรวจวัด
ทางด้านห้องปฏิบัติการเคมีพร้อมค าแนะน าใน
การปรับปรุง (แห่ง) 
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(๓) การวิเคราะห์เชิงขยายงาน (ST) 

- การพิจารณากลยุทธ์เชิงขยายงาน เป็นการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 
ล้าดั
บ 

Strength ผลรวม ล้าดบั Opportunity ผลรวม 

S.1 มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น มาตรฐาน แนวปฏิบัติ 
คู่มือ งานวิจัย ผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่ปรึกษา เป็นต้น 

2.00 T.1 ค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ประกอบกิจการ ยังเป็น
เรื่องรองในการบริหารธุรกิจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องเกิด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

2.00 

S.2 มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ อาคารสถานที่ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งระบบบริหารองค์กร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 

1.00 T.2 ขาดนโยบายระดับสูงที่มีความชัดเจนจากรัฐมนตรีที่มี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล ควบคุมและสนับสนุนการ
ด าเนินกิจการของ สสปท. จึงท าให้การขับเคลื่อนภารกิจ
ของ สสปท. ที่ต้องท างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ยังไม่เห็นถึงบทบาทในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างานด้านบริการวิชาการ 

1.32 

S.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันฯ ที่เป็นกรรมการ
โดยต าแหน่งมาจากหน่วยงานที่เป็นหลักในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย และสุชอนามัยของคนท างาน
อย่างครบวงจรท าการควบคุมป้องกัน และแก้ไขเยียวยา
โดยมี สสปท. เป็นหน่วยส่งเสริมพัฒนา  

0.30 T.3 ความไม่ชัดเจนและอ านาจในการบังคับใช้ในกฏหมายความ
ปลอดภัยฯ ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สสปท. ท าให้
กลุ่มเป้าหมายขาดความเชื่อมั่นในการรับบริการ จาก 
สสปท .  เ ช่ น  ให้ บ ริ ก า รด้ า นก า รตรวจวิ เ ค ร าะห์
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

0.75 

S.4 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีการมอบนโยบายและการ
สั่งงานที่ชัดเจน 

0.20 T.4 งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มถูกปรับลดลง
ในทุกปีงบประมาณ ส่งผลถึงความมั่นคงทางการเงิน 

0.01 

S.5 มี เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาที่มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

0.08 T.5 ความหลากหลายในหลักวิชาท าให้เกิดความเห็นแย้งทาง
วิชาการอยู่บ่อยครั้ง จนเป็นเหตุของความล่าช้าของงาน 

0.01 

S.6 เป็นหน่วยงานใหม่ที่มีขนาดเล็กจึงสามารถบริหารจัดการความ
ขัดแย้งบริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้ง่าย 

0.01  

S.7 หน่วยงานมีงบประมาณที่เป็นเงินทุนสะสมสนับสนุนการ
ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัวในการ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

0.01 

รวม=3.6 เฉลีย่=0.51 รวม 4.09 เฉลีย่=0.81 



 

จุดแข็ง (S) อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชิงขยายงาน (ST) 
S.1 มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท า งาน เช่น 
มาตรฐาน แนวปฏิบัติ คู่มือ งานวิจัย ผลงานด้าน
นวัตกรรม ทีมที่ปรึกษา เป็น 

T.1 ค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของผู้ประกอบกิจการ ยังเป็นเรื่อง
รองในการบริหารธุรกิจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่
ต้องเกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
 

S2xT1 : เสริมสร้างค่านิยมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับ
ทัศนคติ  พัฒนาพฤติกรรม  สร้ า งแรงงาน
ปลอดภัยสุขอนามัยดี 
ตัวชี วัด : จ านวนสถานประกอบกิจการต้นแบบใน
การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน
ในการท างาน (แห่ง) 

2564 2565 
1 แห่ง 2 แห่ง  

(๔) การวิเคราะห์เชิงปรับปรุงองค์กร (WT) 
- การพิจารณากลยุทธ์เชิงปรับปรุงองค์กร เป็นการลบจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ ากัด 

ล้าดั
บ 

Strength ผลรวม ล้าดบั Opportunity ผลรวม 

W.1 ผลงานทางวิชาการ ยังขาดความเชื่อมโยงที่น าไปสู่การ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ทั้งยังไม่ใช่ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.00 T.1 ค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ประกอบกิจการ ยังเป็น
เรื่องรองในการบริหารธุรกิจ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องเกิด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 

2.00 

W.2 การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานยงั
ไม่เต็มประสิทธิภาพการให้บริการเท่าที่ควร 

2.00 T.2 ขาดนโยบายระดับสูงที่มีความชัดเจนจากรัฐมนตรีที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการก ากับดูแล ควบคุมและสนับสนุนการด าเนินกิจการ
ของ สสปท. จึงท าให้การขับเคลื่อนภารกิจของ สสปท. ที่ต้อง
ท างานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ยังไม่เห็นถึง
บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานด้านบริการวิชาการ 

1.32 

W.3 โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและ
ความคาดหวังตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

0.20 T.3 ความไม่ชัดเจนและอ านาจในการบังคับใช้ใน กฏหมายความ
ปลอดภัยฯ ที่ เกี่ ยวข้องกับภารกิจของ สสปท. ท าให้
กลุ่มเป้าหมายขาดความเชื่อมั่นในการรับบริการ จาก สสปท. 
เช่น ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการท างาน 

0.75 

W.4 การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเพื่อเชิญ
ชวนกลุ่มเป้าหมายมารับบริการยังขาดประสิทธิภาพ 

0.08 T.4 งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมีแนวโน้มถูกปรับลดลง
ในทุกปีงบประมาณ ส่งผลถึงความมั่นคงทางการเงิน 

0.01 

W.5 บุคลากรส่วนใหญ่ประสบการณ์น้อยขาดทักษะ ในการคิด
วิเคราะห์เชิงบูรณาการ การสื่อสารและการประสานงาน 

0.03 T.5 ความหลากหลายในหลักวิชาท าให้เกิดความเห็นแย้งทาง
วิชาการอยู่บ่อยครั้ง จนเป็นเหตุของความล่าช้าของงาน 

0.01 

W.6 หน่วยงานไม่มีการก าหนดเกณฑ์การวัดปริมาณภาระงาน 
(Work load) ในแต่ละบุคคล เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลยังขาดการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในแต่ส่วนงาน 

0.01  

W.7 ความพร้อมของหน่วยสนับสนุนภายในทั้งด้านกฎหมายและ
แนวปฏิบัติยังไม่เอือ้ให้การด าเนินกิจการของ สสปท. คล่องตัว 

0.01 

W.8 การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 0.01 
รวม 4.34 เฉลีย่=0.54 รวม 4.09 เฉลีย่=0.81 

 

จุดอ่อน (Weak) อุปสรรค (T) กลยุทธ์เชิงปรับปรุงองค์กร (WT) 



W.1 ผลงานทางวิชาการ ยังขาดความ
เช่ือมโยงที่น าไปสู่การส่งเสริมการพัฒนา
ด้านความปลอดภัยฯ และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ทั้งยังไม่ใช่ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

T.2 ขาดนโยบายระดับสูงที่มีความชัดเจน
จากรัฐมนตรีที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ
ดูแล ควบคุมและสนับสนุนการด าเนิน
กิจการของ สสปท. จึงท าให้การขับเคลื่อน
ภารกิจของ สสปท. ท่ีต้องท างานร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ยังไม่
เ ห็ น ถึ งบทบาท ในกา รส่ ง เ ส ริ มและ
สนับสนุนการท างานด้านบริการวิชาการ 
 

W1xT1 : พัฒนาฐานข้อมูลอุบัติภัยเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ
ท้างานและข้อมูลอื่น ๆ  โดยการบูรณาการความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้าง
ระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 
ตัวชี วัด : มีโปรแกรมซอฟแวร์ประยุกต์รองรับ
การเช่ือมโยงข้อมูลการบริหารแรงงานด้านความ 
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภาพรวมของ 
ประเทศ (แพลทฟอร์ม) 

2564 2565 
4 ชุด 5 ชุด  



ตารางสรุปผลการทบทวนแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564-2565 ของ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน (องค์การมหาชน) 

รายการ เดิม ทบทวนใหม ่ เหตุผล 
วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และ

นวัตกรรม ด้านความปลอดภัยในการท างาน สู่อาเซียน ภายในปี 2566 
เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสรมิ พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย 
และให้บริการด้านความปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัย 
แก่ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการ ภายในปี 2566 

ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
ที่เป็นไปได้จริงของ สถาบันฯ 

พันธกิจ 1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดท าสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดท ามาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
ประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

คงเดิม 
 

 

2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน รองรับความจ าเป็นในการด าเนินงานทางด้าน
ภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ 

คงเดิม  

3. ให้บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งของสังคมการท างานให้มีความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และสนับสนุนเครือข่ายให้มี
ความจ าเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการด าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
ต่อคนท างาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

คงเดิม  

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย คงเดิม  
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. คงเดิม  

ยุทธศาสตร์ 1. สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสรมิงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจท่ียั่งยืน คงเดิม  
2. ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนอง 
อุตสาหกรรม Thailand 4.0 

คงเดิม  
  

3.  ส่ง เสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คงเดิม  

4. ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี คงเดิม  

5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. คงเดิม  



 

รายการ เดิม 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ทบทวนใหม่ 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
เหตุผล 

2563 2564 2565 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างส่วนร่วมประชารัฐ ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
เป้าประสงค์ มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมประชารัฐ 

คงเดิม 

ตัวชี วัด 1. จ านวนมาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ เพื่อการ
ส่งเสริมความปลอด ภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

เรื่อง/
ฉบับ 

5 5 5 คงเดิม เรื่อง/
ฉบับ 

6 6 ปรับจ านวนเรื่องมาตรฐาน
ตามการตกลงแนว

ทางการประเมินองค์การ
มหาชนของ ก.พ.ร. 

2. จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีน ามาตรฐาน
ของ สสปท. สู่การปฏิบัติหรือการพัฒนายกระดับ 

แห่ง 54 54 54 คงเดิม แห่ง 30 30 เน่ืองจากในปี 63 มี จ านวน 
สปก. ท่ีสนใจเข้าร่วมลดลง 

และไม่มีข้อผูกพันเป็น
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. แล้ว 

     

3. จ านวนองค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีมีการเผยแพร่
ไปยังเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ท้ังใน
และต่างประเทศและมีผลการติดตามการน าไปใช้
ประโยชน์ 

เรื่อง 8 8 เนื่องจากตัวชี้วัด ก.พ.ร.  
ปี 63 ให้ สสปท.  

น ามาตรฐาน/งานวิจัย  
ท่ีจัดท าขึ้นไปสู่การส่งเสริม

และน าไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท ามาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ และงานวิจัยด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
คงเดิม 

2. สร้างพันธะสัญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อขยายผลน ามาตรฐานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวด ล้อมในการท างานไปสู่การปฏิบัติ 

คงเดิม 

 
 
 
 
 

3. สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลวิชาการไปยังเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ท้ังในและต่างประเทศ 



รายการ เดิม 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ทบทวนใหม่ 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
เหตุผล 

2563 2564 2565 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย ตอบสนองอุตสาหกรรม Thailand  4.0 
เป้าประสงค์ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ท่ีตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 
 

คงเดิม 

 

1. จ านวนองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

เรื่อง 2 2 2 คงเดิม เรื่อง 2 2  

2. จ านวนบุคลากรและท่ีปรึกษามาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยได้รับการพัฒนา 

คน 30 30 30 คงเดิม คน 30 30  

กลยุทธ์ 1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คงเดิม 

2. สนับสนุนและส่งเสริมการน าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรและที่ปรึกษา 

คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
เป้าประสงค์ มีช่องทางการให้บริการวิชาการและองค์กรต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการ

ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
คงเดิม 

ตัวชี วัด 1.จ านวนสถานประกอบการท่ี ได้มาตรฐาน
ระดับ Gold และ Platinum เพื่อเป็นสถาน
ประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

แห่ง 5 5 5 คงเดิม แห่ง 5 5  

2. จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีได้รับการ
บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพ แวดล้อมในการท างาน 

แห่ง 24 24 24 2. จ านวนสถานประกอบกิจการท่ีได้รับการบริการ
วิชาการด้านตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการ
ท างานและตรวจวัดทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
พร้อมค าแนะน าในการปรับปรุง 

แห่ง 30 30 เพื่อมุ่งเน้นในการให้บริการ
ของห้องปฏิบัติการ

เน่ืองจากในขณะน้ีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ที่จัดซ้ือไว้ยัง
ไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 



รายการ เดิม 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ทบทวนใหม่ 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
เหตุผล 

2563 2564 2565 2564 2565 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
บริการของ สสปท. 

ร้อยละ 80 80 80 คงเดิม ร้อยละ 80 80  

กลยุทธ์ 1. สร้างและขยายช่องทางการให้บริการวิชาการในพื้นท่ีเป้าหมาย คงเดิม 
2. เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการวิชาการ คงเดิม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ปรับทัศนคติ พัฒนาพฤติกรรม สร้างแรงงานปลอดภัยสุขอนามัยดี 
เป้าประสงค์ สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการป้องกันอันตรายก่อนเกิดเหตุ น าไปสู่การมี

พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
คงเดิม  

ตัวชี วัด 1. จ านวนคนท่ีมีการรับรู้ การสื่ อสารและ
กิจกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คน 35,000 35,000 35,000 คงเดิม คน 35,000 35,000  

2. ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายท่ีมีการรับรู้ผ่านการ
สื่อสารและกิจกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีน าไปส่งเสริม
ให้เกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัยท่ีด ี

ร้อยละ 80 80 80 คงเดิม ร้อยละ 80 80  

     

3. จ านวนสถานประกอบกิจการต้นแบบในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันใน
การท างาน 

แห่ง 1 1 เพื่อเป็นสถานประกอบ
กิจการต้นแบบในการ
เสริมสร้างค่านิยมและ

ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการท างาน 

กลยุทธ์ 1. การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คงเดิม 

2. จัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ คงเดิม 
3. สนับสนุนวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชน 3. เสริมสร้างสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานแก่สถานประกอบกิจการต้นแบบ 

 
 
 



รายการ เดิม 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ทบทวนใหม่ 

หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
เหตุผล 

2563 2564 2565 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท. 
เป้าประสงค์ สสปท. มีความโดดเด่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทันสมัย และขับเคลื่อนการ

ด าเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล 
คงเดิม  

ตัวชี วัด 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการจัดข้อมูล
และสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล 

ระบบ 1 1 1 คงเดิม ระบบ 1 1  

 
2. ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วย งานภาค 

ร้อยละ 80 90 90 คงเดิม ร้อยละ 90 90  

      

1. มีโปรแกรมซอฟแวร์ประยุกต์รองรับการ 
เชื่อมโยงข้อมูลการบริหารแรงงานด้านความ 
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภาพรวมของ 
ประเทศ 

แพลท 
ฟอร์ม 

1 1 ส าหรับมีโปรแกรมซอฟแวร์
ประยุกต์รองรับการ

เช่ือมโยงข้อมูลการบริหาร
แรงงานด้านความปลอดภยั

และ อาชีวอนามัยใน
ภาพรวมของประเทศ 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาการจัดข้อมูลและสารสนเทศสู่องค์กรดิจิทัล คงเดิม  
2. เพิ่มบุคลากรเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทุกสาขาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินกิจการตาม
ยุทธศาสตร์ สสปท. และสร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้จาก
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

1. พัฒนาฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3. เสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกระดับ 
พร้อมมีระบบตรวจสอบควบคุมภายในท่ีมีมาตรฐาน 

คงเดิม  

 

 

 


