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แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  ของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564 – 2568 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดการดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ได้รับอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกําหนดยุทธศาสตร์               
ไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริม กํากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย                  
และอาชีวอนามัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสรา้งความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย                    
อาชีวอนามัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
เป็นกรอบและแนวทางการในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของชาติไทย เพ่ือสร้างความตระหนัก และจิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน    
และเสริมสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการผลักดันให้งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัยขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินงานภายในองค์กร เพ่ือสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการแสดงออกถึง
ความห่วงใยที่องค์กรมีต่อคนทํางาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้              
มีการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของ อ.อ.ป. ไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความผูกพันและ
จูงใจบุคลากร โครงการที่ 20 การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ซึ่ง ส.บก. จัดทําแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสํานักงานกลาง 
ประจําปี 2564 – 2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งได้ดําเนินการ  
ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความปลอดภัยฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความปลอดภัยในการทํางาน โดยพิจารณาจากระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร และกําหนดนโยบายพร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการ
ตามนโยบายตามความเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานขององค์กร 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน            
เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเสริมสร้างมาตรฐานการดําเนินการด้านความปลอดภัย                 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
           3. ขั้นตอน... 
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3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 3.1 ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
แห่งชาติ และกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยฯ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม และยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.  

 3.2 นําเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสํานักงานกลาง 
ประจําปี 2564 – 2568 และแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 
เสนอต่อ อ.อ.ป. เพ่ือขอความเห็นชอบ  

 3.3 เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2564 - 
2568 และแผนประจําปี ให้ทุกหน่วยงานในสํานักงานกลางทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ดําเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 
 3.5 สรุปผลการดําเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ประจําปี ของสํานักงานกลาง เสนอ อ.อ.ป.  
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน ของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564 – 2568 

 

ลําดับ 
 

ขั้นตอนดําเนินการ 

1 
ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ และกฎหมาย 
ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยฯ ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม และยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 

2 
นําเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสํานักงานกลาง ประจําปี  
2564 – 2568 และแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี เสนอ 
ต่อ อ.อ.ป. เพ่ือขอความเห็นชอบ 

3 
เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2564 – 2568 และ 
แผนประจําปี ให้ทุกหน่วยงานในสํานักงานกลางทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

4 ดําเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี  

5 
สรุปผลการดําเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี  
ของสํานักงานกลาง เสนอ อ.อ.ป. 

 

4. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปี พ.ศ. 2564 – ปี พ.ศ. 2568 
 

5. งบประมาณ 
 รายรับ – รายจ่าย สํานักบริหารกลาง 
 

6. ผู้รบัผดิชอบ 
 สํานักบริหารกลาง  
 

7. เปา้หมาย  
  มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นไปตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ในการทํางาน 
 

8. ตัวชี้วัดและการประเมินผล 
 เชิงปริมาณ จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
 เชิงคุณภาพ การดําเนินการเสริมสร้างมาตรฐานการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ (Gantt chart) 

นโยบาย... 
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นโยบายดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานขององคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม้ 
 1. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันยึดถือและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน              
ทั้งของตน เพ่ือนร่วมงาน และขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานท่ีมีความปลอดภัยรวมทั้งรณรงค์ให้มีการ                
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน 
 3. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกของผู้ปฏิบัติงาน
เช่น การอบรมให้ความรู้ การตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกัน การกําหนดมาตรการจูงใจ 
 4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องกระทําตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นําอบรม ฝึกสอนและ     
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามนโยบาย และมาตรการความปลอดภัย 
 5. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องดูแล รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน
 6. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
และวิธีการทํางานให้มีความปลอดภัย 
 7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน                 
ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

สถานการณด์า้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยโดยทั่วไปและภายในองค์กร 
 ปัจจุบัน อ.อ.ป. สํานักงานกลาง ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ                 

ในการทํางาน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กร อ.อ.ป.                 
จึงได้จัดทําแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ปี 2564 – 2568 
 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด ล้อมในการทํางาน 
สํานักงานกลาง อ.อ.ป. ประจําปี 2563 
 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส หมายถึง เป็นศักยภาพขององค์กรที่เอ้ือต่อการดําเนินงาน 
 1. รัฐบาลกําหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดําเนินการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 2. มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต้นแบบหลายแห่งที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ               
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 อุปสรรค หมายถึง เป็นข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่จะทําให้องค์กรขาดการสนับสนุนหรือทําให้การดําเนินงาน 
ไม่มีประสิทธิภาพ 
 1. การเผยแพร่เก่ียวกับระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน                
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีน้อยและไม่ทั่วถึง 
 2. แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถนํามาแปลงสู่แผนปฏิบัติการได้ทั้งหมด 
 

 ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง หมายถึง เป็นข้อได้เปรียบขององค์กรที่ทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้ 
 1. อ.อ.ป. ได้กําหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ ทําให้มีกรอบและแนวทางการดําเนินงาน               
ที่ชัดเจน 
 

2. มีคณะกรรมการ… 



 
ความ
ปลอด
 
แม่บท
2564
 
และส
 
 

ความ
 
วิชาชี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มี
ปลอดภัยในก
ดภัยฯ ให้เป็นไ

3. อ
ทด้านความป
4 

4. อ
สภาพแวดล้อม

5. อ

 จุดอ่
1. ผู้

ปลอดภัยฯ 
2. ง

พด้านน้ี จึงทํา
 

คณะกรรมกา
การทํางานระด
ไปตามกําหมา
.อ.ป. เป็นหน
ลอดภัย อาชี

.อ.ป. มีการนํา
มในการทํางาน
.อ.ป. มีการจัด

อน หมายถึง 
ู้ปฏิบัติงานส่ว

านด้านความ
าให้การบริหา

แนว

ารความปลอด
ดับบริหารและ
ายกําหนดได้อ
น่วยงานท่ีมีค
วอนามัย และ

าข้อมูลประสบ
น 
ดทําแผนความ

 เป็นข้อบกพ
วนใหญ่ยังขาด

มปลอดภัยฯ เ
ารงานด้านควา

วคิดเกี่ยวกับ

เกิด

พนั

พนักงานมีอ
ด้านความควา
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ดภัย อาชีวอนา
ะหัวหน้างาน 
อย่างมีประสทิ
วามพร้อมที่จ
ะสภาพแวดล้

บอันตรายย้อน

มปลอดภัยฯ 

ร่องขององค์
ดความรู้ความ

เป็นงานวิชาชี
ามปลอดภัยฯ

การดําเนนิง

อ.อ.ป. เป็นอ
ยอมรับ

ผู้ปฏิบัติงาน
สุขภาพอนามั

ดวัฒนธรรมด้าน

ไม่มีอุบัติเหตุแ

นกังานมีจิตสํานึ
กฎระเบียบ ก

องค์ความรู้ 
ามปลอดภัยฯ 

 

ามัย และสภา
 สามารถทําหน
ทธิภาพ 
จะดําเนินการ
ล้อมในการทํา

นหลัง 3 ปี มา

 ระยะยาว 5 ปี

กรที่จะทําให้
เข้าใจเกี่ยวกับ

ชีพเฉพาะ แต
ฯ ขององค์กรยั

งานด้านควา

องค์กรท่ีได้รับกา
บจากสังคม 

นทุกคนปลอดภั
มัยดี มีความม่ัน

นความปลอดภัย

และโรคภัยจากก

นกึปฏิบัติตามก
กฎความปลอดภ

 
อง
การ

าพแวดล้อมใน
น้าที่ขับเคลื่อน

รจัดการด้านค
างานแห่งชาติ

าจัดทําแผนคว

 ปี 

้เกิดความเสีย
บกฎหมายและ

ต่เน่ืองจาก อ
ยังไม่ครอบคลุ

มปลอดภัยฯ

าร 

ัย  
นคง

ยในการ

การ

ฎหมาย  
ภัย 

ค์กรจัดให้มีระบ
รจัดการด้านคว

นการทํางาน แ
นการดําเนินง

ความปลอดภั
ติฉบับที่ 2  พ

วามปลอดภัย 

ยเปรียบ 
ะระเบียบที่เกี

อ.อ.ป. ยังไม่มี
ม 

ฯ 

โ

บบ 
วาม

และเจ้าหน้าที่
งานด้านความ

ัยฯ ตามแผน
.ศ. 2560 –

 อาชีวอนามัย

ก่ียวข้องกับ 

มีบุคลากรที่มี
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โครงสร้างของการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม… 

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ- 
แวดล้อมในการทํางานของสํานักงานกลาง (คปอ.) 

บทบาทหน้าท่ีของ  คปอ. 
- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสาํนักงานกลาง อ.อ.ป. รวมท้ัง  
  ความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกนัและลดการเกิด-อุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย  
  หรือการเกิดเหตเุดือดร้อนราํคาญอันเน่ืองมาจากการทํางาน หรอืความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 
  เสนอต่อผู้อาํนวยการ 
- เสนอแนะหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการหรือแนวทางดา้นความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมถูกต้อง 
  ตามกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัยในการทํางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานต่อ 
  ผู้อาํนวยการ เพือ่ความปลอดภัยในการทํางานของผูป้ฏิบัติงาน  ผูร้ับเหมา และบุคคลภายนอก 
  ท่ีเข้ามาปฏิบตัิงานหรือเข้ามาใช้บริการในสาํนักงานกลาง อ.อ.ป. 
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน สาํนักงานกลาง อ.อ.ป.  
- พิจารณาข้อบงัคับและคู่มือดา้นความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิตกิารประสบอันตราย 
  ท่ีเกิดข้ึนในสาํนักงานกลาง อ.อ.ป. เสนอต่อผู้อํานวยการ 
- สํารวจการปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอนัตราย 
  ท่ีเกิดข้ึนในสาํนักงานกลาง อ.อ.ป. อย่างน้อยปลีะสองคร้ัง 
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการ 
  หรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบในดา้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
  ในสาํนักงานกลาง อ.อ.ป. เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้อาํนวยการ 
- วางระบบการรายงานสภาพการทํางานท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าท่ีของผู้ปฏิบตัิงานทุกคนในสาํนักงาน 
  กลาง อ.อ.ป. 
- ติดตามผลความคืบหน้าเรือ่งท่ีเสนอผู้อํานวยการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี รวมท้ังระบปุัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัตหิน้าท่ีครบหน่ึงปี เพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ 
- ประเมนิผลการดําเนินงานดา้นความปลอดภัยในการทํางานสํานักงานกลาง อ.อ.ป. 
- ปฏิบัติงานดา้นความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้อํานวยการมอบหมาย 
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กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564 – 2568 

1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 1.1 กําหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน 
 กิจกรรมที่ 1 เผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
 กิจกรรมที ่2 ทบทวนแผนภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินของ อ.อ.ป.  
     กิจกรรมที ่3 ทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน   
 1.2 พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องในการ
ตรวจความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผูท้ี่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
 กิจกรรมที ่1 การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 
 กิจกรรมที ่2 การจัดอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร/อบรม เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน 
 กิจกรรมที ่3 การจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 
 กิจกรรมที ่4 การจัดอบรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 กิจกรรมที ่5 การจัดอบรมตามแผนป้องกัน/รักษาความปลอดภัย 
 กิจกรรมที ่6 การตรวจสุขภาพประจําปี  
 กิจกรรมที ่7 การจัดพ้ืนที่สําหรับสูบบุหรี ่ 
2. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
 2.1 สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
 กิจกรรมที ่1 แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน   
 กิจกรรมที ่2 แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร จป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน 
 2.2 สร้าง พัฒนา บูรณาการ และเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย ทั้งด้านองค์ความรู้ การให้บริการและประชาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมที ่1 จัดทําข้อมูลการอบรมและการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (คปอ.) /จป.หัวหน้างาน/ 
จป.บริหาร 

กิจกรรมที ่2 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  
 กิจกรรมที ่3 เผยแพร่บทความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ในวารสารเพ่ือนป่า  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

แผนความ… 
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แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564 – 2568 
 

หัวข้อ กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
64 65 66 67 68 

1. การส่งเสรมิและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
    1.1 กําหนดมาตรการและแนวทางใน
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน 

1. เผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัยฯ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ อย่างน้อย 2 ช่องทาง ส.บก. 
     

2. ทบทวนแผนภัยพิบัติและสถานการณ์ฉกุเฉินของ อ.อ.ป. ดําเนินการสาํเรจ็เร็วกวา่ระยะเวลาที่กําหนด ส.บก.      

3. ทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน ดําเนินการสาํเรจ็เร็วกวา่ระยะเวลาที่กําหนด ส.บก.      

    1.2 พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทาง การบังคับใช้กฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการตรวจ
ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าทีแ่ละผูท้ี่เกี่ยว 
ข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

1. การจดัอบรมหลักสตูรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา-
มัย และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน 

ร้อยละของพนักงานที่เข้ารบัอบรมผ่านการประเมินไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 80 

ส.บก. 
     

2. การจดัอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
บริหาร/ระดับหวัหน้างาน 

ร้อยละของพนักงานที่เข้ารบัอบรมผ่านการประเมินไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ 80 

ส.บก. 
     

3. การจดัอบรมหลักสตูรความปลอดภัยสําหรับผูป้ฏิบัติงานทั่วไป ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรมอยู่ในระดับดมีาก ส.บก. 
     

4. การจดัอบรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรมอยู่ในระดับดมีาก ส.บก. 
     

5. การจดัอบรมตามแผนป้องกัน/รกัษาความปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรมอยู่ในระดับดมีาก ส.บก. 
     

6. การตรวจสุขภาพประจาํป ี ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการตรวจสุขภาพอยู่ในระดบัดีมาก ส.บก.      

7. การจดัพื้นที่สาํหรับสบูบุหรี ่ มีพื้นที่ในการสูบบหุรี่อย่างน้อย 2 จดุ ส.บก. 
     

2. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
    2.1 สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชี
วอนามัย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอฺ) 

ระยะเวลาในการแต่งตั้ง คปอ. แล้วเสร็จก่อน คปอ. ชุดเดิมหมดวาระ ส.บก. 
     

2. การแต่งตั้งเจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน จป.บรหิาร/ 
จป.หวัหน้างาน 

มีจํานวนผูบ้ริหารระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไปได้รับการแตง่ตั้ง และจด
ทะเบียนเป็น จป. บริหาร และผู้บรหิารระดับหัวหน้างานได้รับการ
แต่งตัง้และจดทะเบียนเป็น จป. หัวหน้างาน 

ส.บก. 
     

    2.2 สร้าง พฒันา บูรณาการ และ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ ด้านความปลอดภัย 

1. จัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยฯ เผยแพร่ในเวบ็ไซต ์
ของ อ.อ.ป. 

มีการจัดทําฐานข้อมูลผูผ้่านการฝึกอบรม คปอ./จป.บริหาร/จป.
หัวหน้างาน และเผยแพร่ในเว็บไซต ์อ.อ.ป. 

ส.บก. 
     

2.จัดบอร์ดประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ความรู้ดา้นความปลอดภัยฯ จํานวนครั้งที่จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 เรือ่ง ส.บก. 
     

3. เผยแพร่บทความดา้นความปลอดภัยฯ ในวารสารเพื่อนป่า จํานวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง ส.บก. 
     

 
 


