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แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

  ของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564  

 

1. หลกัการและเหตผุล 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดการดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้าง
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้แผนแม่บทด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกําหนดยุทธศาสตร์                
ไว้ 4 ด้าน ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที 1 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม กํากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสรา้งความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย                          
อาชีวอนามัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
เป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน                  
ของชาติไทย เพ่ือสร้างความตระหนัก และจิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน             
และเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันรวมทั้งเกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการผลักดันให้งานด้าน                 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้กําหนด
นโยบายด้านความปลอดภัยขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานภายในองค์กร เพ่ือสร้างความมั่นใจ                 
ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่องค์กรมีต่อคนทํางาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                 
(อ.อ.ป.) ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้มีการดําเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของ อ.อ.ป. ไว้ในยุทธศาสตร์
ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความผูกพันและจูงใจ
บุคลากร โครงการที่ 20 การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ซึ่ง ส.บก. ได้จัดทําแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสํานักงานกลาง 
ประจําปี 2564 ใช ้เป ็นแนวทางในการบร ิหารงานด้านความปลอดภัยฯ  ซึ ่ง ได ้ดํา เน ินการให ้มี               
ความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในการทํางานที่ดีโดยพิจารณาจาก
การทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบัน                
ขององค์กร และกําหนดนโยบายพร้อมทั ้งมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดําเนินการตามนโยบายตาม                
ความเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานขององค์กร 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน                 
เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเสริมสร้างมาตรฐานการดําเนินการด้านความปลอดภัย                 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
 
 
 
           5. ขั้นตอน... 
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3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 3.1 ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
แห่งชาติ และกฎหมาย ระเบียบ ด้านความปลอดภัยฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมและยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป.  

 3.2 นําเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของสํานักงานกลาง 
ประจําปี 2564 เสนอต่อ อ.อ.ป. เพ่ือขอความเห็นชอบ  

 3.3 เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําปี 2564  
ให้ทุกหน่วยงานในสํานักงานกลางทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ดําเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ประจําปี 2564  
 3.5 สรุปผลการดําเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ประจําปี 2564 ของสํานักงานกลาง เสนอ อ.อ.ป.  
 

 

ขั้นตอนการจัดทําแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน ของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564  

 

ลําดับ ข้ันตอนดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

1 
ศึกษายุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานแห่งชาติ และกฎหมาย ระเบียบ ด้านความปลอดภัยฯ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. 

1 ม.ค. – ก.พ. 64 

2 
นําเสนอแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564 เสนอต่อ อ.อ.ป. เพ่ือขอความเห็นชอบ 

31 มี.ค. 64 

3 
เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
ประจําปี 2564 ให้ทุกหน่วยงานในสํานักงานกลางทราบและดําเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

31 มี.ค. 64 

4 
ดําเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ 
ทํางาน ประจําป ี2564  

1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 64 

5 
สรุปผลการดําเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน ประจําปี 2564 ของสํานักงานกลาง เสนอ อ.อ.ป. 

31 ธ.ค. 64 
 

4. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  
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... 



 

นโยบ
 
ผู้ปฏิบ
ทั้งขอ
 
ใช้เครื
 
เช่น ก
 
สร้างแ
 
 

และส
และวิ
 
ตามน
 

สถาน

ในกา
จึงได้จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บายดา้นควา
1. ค

บัติงานทุกคน
องตน เพ่ือนรว่

2. ป
รื่องมืออุปกรณ

3. ส
การอบรมให้ค

4. ผู้
แรงจูงใจให้ผูป้

5. ผู้
6. ผู้

สภาพแวดล้อมใ
ิธีการทํางานใ

7. อ
นโยบายด้านค

นการณด์า้นค
 ปัจจุ

รทํางาน ดังน
จัดทําแผนควา

 

มปลอดภัย อ
ความปลอดภั
นที่จะต้องร่ว
วมงาน และขอ
ปรับปรุงสภาพ
ณ์ป้องกันอันต
นับสนุน และ

ความรู้ การตร
ู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงานตาม
้ปฏิบัติงานทุก
ู้ปฏิบัติงานทุ
ในการทํางาน 
ให้มีความปลอ
องค์การอุตส
วามปลอดภัย

วามปลอดภยั
บัน อ.อ.
น้ัน เพ่ือเป็นก
ามปลอดภัย อ

แ

พนักง
ควา

อาชีวอนามัย 
ัยอาชีวอนาม

วมมือกันยึดถื
ององค์การอุต
พแวดล้อม แ
รายที่เหมาะส
ะส่งเสริมให้มีกิ
รวจความพร้อม
ทุกระดับ จะ
มนโยบาย แล
กคนต้องดูแล
กคนต้องให้ค
 ขององค์การอุ
อดภัย 
าหกรรมป่า

ย อาชีวอนามยั

ย อาชีวอนามั
ป. สํานักงาน
การสร้างมาต

 อาชีวอนามัย 

แนวคิดเก่ียวกับ

อ.อ.ป. เป็น

ผู้ปฏิบัติงา

เกิดวัฒนธรร

ไม่มีอุบัติ

พนักงา
กฎ

งานมีองค์ความ
ามความปลอดภ

-3-

 และสภาพแว
มัยและการรั
ถือและปฏิบัติ
ตสาหกรรมป่า
และวิธีการปฏิ
สมกับงาน 
กิจกรรมด้าน
มของอุปกรณ์
ะต้องกระทําต
ละมาตรการคว
ล รักษาความ
ความร่วมมือใ
อุตสาหกรรมป่

ไม้ กําหนดใ
ย และสภาพแ

มัยโดยทั่วไปแ
นกลาง ต้ังแต่
ตรฐานในการ
 และสภาพแว

บการดําเนินง

 นองค์กรท่ีได้รับก

นทุกคนปลอดภ
มีความม่ันคง

รมด้านความป

ัติเหตุและโรคภั

นมีจิตสํานึกปฏิ
ฎระเบียบ กฎคว

มรู้ด้าน
ภัยฯ 

 

วดล้อมในกา
รักษาสภาพแ
ติ เพื่อให้เกิด
าไม้ 
ฏิบัติงานที่มีค

ความปลอดภั
ณป้์องกัน การก
ตนให้เป็นแบ
วามปลอดภัย
มสะอาด และ
ในการดําเนิน
าไม้ และมีสิท

ให้มีการติดต
แวดล้อมในกา

และภายในอง
ปี 2560 – 
รดําเนินงานด้
วดล้อมในการ

งานด้านความ

การยอมรับจาก

ภัย สุขภาพอน
งในชีวิต 

ลอดภัยในการท

ภัยจากการทํางา

ฏิบัติตามกฎหม
วามปลอดภัย 

องค์กรจั
จัดการด้าน

รทาํงานของอ
แวดล้อมในก
ดความปลอด

ความปลอดภั

ภัยเพ่ือกระตุ้น
กําหนดมาตรก
บอย่างที่ดีเป็
 
ความเป็นระ

นงานด้านควา
ธิเสนอความคิ

ตามและประ
ารทํางาน 

งค์กร 
 2563 ไม่มีผู
ด้านความปล
ทํางาน ปี 25

ปลอดภัยฯ 

กสังคม 

ามัยดี  

ทํางาน 

าน 

มาย  

ัดให้มีระบบกา
นความปลอดภั

องคก์ารอุตสา
การทํางานเป็
ดภัยต่อชีวิตแ

ภัยรวมทั้งรณ

นจิตสํานึกขอ
การจูงใจ 

ปนผู้นําอบรม 

เบียบในพ้ืนที
ามปลอดภัย อ
คิดเห็นในการป

ะเมินผลการ

ผู้ปฏิบัติงานไ
อดภัยขององ

564  

ร
ภัยฯ 

าหกรรมปา่ไม
นหน้าที่ของ

และทรัพย์สิน

ณรงค์ให้มีการ

งผู้ปฏิบัติงาน

 ฝึกสอนและ

ที่ที่ปฏิบัติงาน
 อาชีวอนามัย
ปฏิบัติงาน 

รดําเนินงาน

ด้รับบาดเจ็บ
งค์กร อ.อ.ป.

โครงสร้าง

ม้ 
ง
น              

ร                

น

ะ     

น
ย               

น                

บ                
.                

… 

   

  

   
  



-4- 
 

โครงสร้างของการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางานของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม… 

 

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ- 
แวดล้อมในการทํางานของสํานักงานกลาง (คปอ.) 

บทบาทหน้าท่ีของ  คปอ. 
- พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสาํนักงานกลาง อ.อ.ป.  
  รวมท้ัง ความปลอดภัยนอกงาน เพือ่ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย 
  การเจ็บป่วยหรอืการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองมาจากการทํางาน หรือความไมป่ลอดภัย 
  ในการทํางานเสนอต่อผู้อาํนวยการ 
- เสนอแนะหรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการหรือแนวทางดา้นความปลอดภัยให้มีความเหมาะสมถูกต้อง 
  ตามกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัยในการทํางานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตอ่ 
  ผู้อาํนวยการ เพือ่ความปลอดภัยในการทํางานของผูป้ฏิบัติงาน ผูร้ับเหมาและบุคคลภายนอก 
  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. เพ่ือเสนอความเห็นต่อผู้อาํนวยการ 
- วางระบบการรายงานสภาพการทํางานท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าท่ีของผู้ปฏิบตัิงานทุกคนในสาํนักงาน 
  กลาง อ.อ.ป. 
- ติดตามผลความคืบหน้าเรือ่งท่ีเสนอผู้อํานวยการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี รวมท้ังระบปุัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัตหิน้าท่ีครบหน่ึงปี เพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ 
- ประเมินผลการดําเนินงานดา้นความปลอดภัยในการทํางานสํานักงานกลาง อ.อ.ป. 
- ปฏิบัติงานดา้นความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้อํานวยการมอบหมาย 
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กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564 

1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 - พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้องในการตรวจ
ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
 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  
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แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสํานักงานกลาง ประจําปี 2564  
 

หัวข้อ กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
    - พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายและมาตร 
ฐานที่เกี่ยวข้องในการตรวจความปลอดภัย
แก่เจา้หน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย 

กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรม 
การความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดลอ้มในการทํางาน 

ร้อยละของพนักงานที่เข้ารบัอบรมผ่าน 
การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ส.บก. 
            

กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรม "เจา้หน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร/อบรม 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหน้างาน 

ร้อยละของพนักงานที่เข้ารบัอบรมผ่าน 
การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ส.บก. 

            

กิจกรรมที่ 3  การจัดอบรมหลักสูตรความ
ปลอดภัยสาํหรับผูป้ฏิบัติงานทั่วไป 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรม 
อยู่ในระดับดมีาก 

ส.บก. 
            

กิจกรรมที่ 4 การจัดอบรมตามแผนป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรม 
อยู่ในระดับดมีาก 

ส.บก. 
            

กิจกรรมที่ 5 การจัดอบรมตามแผนป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการอบรม 
อยู่ในระดับดมีาก 

ส.บก. 
            

กิจกรรมที่ 6 การตรวจสุขภาพประจําป ี 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารบัการตรวจ
สุขภาพ อยู่ในระดบัดีมาก 

ส.บก. 
            

กิจกรรมที่ 7 การจัดพื้นที่สาํหรับสบูบุหรี ่ มีพื้นที่ในการสูบบหุรี่อย่างน้อย 2 จดุ ส.บก.             

2. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
    2.1 สรา้งกลไกการขับเคลื่อนระบบ 
การบริหารจดัการด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย 

การแต่งตัง้เจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน จป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน 

มีจํานวนผูบ้ริหารระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป
ได้รับการแต่งตัง้และจดทะเบียนเปน็ จป. 
บริหาร และมีจาํนวนผู้บรหิารระดับหัว 
หน้างานไดร้ับการแต่งตัง้และจดทะเบียน 
เป็น จป. หัวหน้างาน 

ส.บก. 

            

    2.2 สรา้ง พัฒนา บูรณาการ และเชื่อม 
โยงฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านความปลอดภยั 

กิจกรรมที่ 1 จัดทําข้อมลูสารสนเทศด้านความ
ปลอดภัยฯ เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ อ.อ.ป. 

มีการจัดทําฐานข้อมูลผูผ้่านการฝึกอบรม 
คปอ./จป.บริหาร/จป.หวัหน้างาน และ
เผยแพรใ่นเว็บไซต์ อ.อ.ป. 

            

กิจกรรมที่ 2 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ความรูด้้านความปลอดภัยฯ 

จํานวนครั้งที่จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

            

กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่บทความดา้นความ
ปลอดภัยฯ ในวาร สารเพื่อนปา่ 

จํานวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 
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แผนปฏบิตักิารแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานของสํานกังานกลาง ประจําปี 2564  
 

กิจกรรม ขั้นตอนดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
    พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการตรวจความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
กิจกรรมที่ 1  
การจัดอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการทํางาน 

1. สํารวจจํานวนคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และติดต่อ
วิทยากร เพื่อสอบถามรายละเอียดและงบประมาณ 
2. จัดทําโครงการฝึกอบรม เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
4. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

 

ร้อยละของพนักงานที่เข้ารับอบรมผ่าน
การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ส.บก. 

กิจกรรมที่ 2  
การจัดอบรม "เจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 
ระดับบริหาร/อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับหัวหน้างาน 

1. สํารวจจํานวนหัวหน้างานและจาํนวนหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย 
และผู้อํานวยการสํานักที่ยังไม่ ได้รับการอบรม และติดต่อวิทยากร
เพื่อสอบถามรายละเอียด และงบประมาณ 
2. จัดทําโครงการฝึกอบรม เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
4. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

ร้อยละของพนักงานที่เข้ารับอบรมผ่าน 
การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ส.บก. 

กิจกรรมที่ 3  
การจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

1. ติดต่อวิทยากรเพื่อสอบถามรายละเอียดและงบประมาณ 
2. จัดทําโครงการฝึกอบรม เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
4. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
อยู่ในระดับดีมาก 

ส.บก. 

กิจกรรมที่ 4  
การจัดอบรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1. ติดต่อวิทยากรเพื่อสอบถามรายละเอียดและงบประมาณ 
2. จัดทําโครงการฝึกอบรม เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
4. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
อยู่ในระดับดีมาก 

ส.บก. 

กิจกรรมที่ 5  
การจัดอบรมตามแผนป้องกัน/รักษาความปลอดภัย 

1. ติดต่อวิทยากรเพื่อสอบถามรายละเอียดและงบประมาณ 
2. จัดทําโครงการฝึกอบรม เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
4. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
อยู่ในระดับดีมาก 

ส.บก. 

กิจกรรมที่ 6  
การตรวจสุขภาพประจําปี  
 

1. ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อสอบถามรายละเอียดและงบประมาณ 
2. จัดทําโครงการฝึกอบรม เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. 
3. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
4. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพอยู่ในระดับดีมาก 

ส.บก. 
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แผนปฏบิตักิารแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานของสํานกังานกลาง ประจําปี 2564  
 

กิจกรรม ขั้นตอนดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 7  
การจัดพื้นทีส่ําหรับสูบบุหรี่ 

1. ฝ.อก. ดําเนินการกําหนดพื้นทีส่ําหรับสูบบุหรี่ 
2. แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสํานักงานกลางเพื่อทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 มีพื้นที่ในการสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 จุด ส.บก. 

2. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
    2.1 สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
    การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
จป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน 

1. จัดทําบันทึกรายงานรายชื่อผู้ผ่านการอบรม จป.บริหาร  หรือ 
จป.หัวหน้างาน พร้อมใบรับรองการอบรม 
2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง จป.บริหาร หรือ จป.หัวหน้างาน เสนอ  
อ.อ.ป. เพื่อโปรดลงนาม 
3. แจ้งเวียนคําสั่งให้ทุกหน่วยงานทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

มีจํานวนผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป 
ในสํานักงานกลางได้รับการแต่งตั้งและจด
ทะเบียนเป็น จป. บริหาร และมีจํานวน
ผู้บริหารระดับหัวหน้างานในสํานกังาน
กลางได้รับการแต่งตั้งและจดทะเบียนเป็น 
จป. หัวหน้างาน 

ส.บก. 

2.2 สร้าง พัฒนา บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งด้านองค์ความรู้ การให้บริการและประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 1  
จัดทําข้อมูลการอบรมและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
คปอ./จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร 

1. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
คปอ./จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร/ และคําสั่งแต่งตั้ง จป.หัวหน้า
งาน/จป.บริหาร 
2. ดําเนินการลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เชน่ Microsoft Excel  
    และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

มีการจัดทําฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม 
คปอ./จป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ อ.อ.ป. ส.บก. 

กิจกรรมที่ 2  
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

1. จัดทําบันทึกเสนอผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง เพื่อขออนุมัต ิ
2. ดําเนินการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3. รายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

จํานวนครั้งที่จัดบอร์ดประชาสัมพนัธ์  
อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 

ส.บก. 

กิจกรรมที่ 3  
เผยแพร่บทความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานในวารสารเพื่อนป่า 

1. จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ 
2. ดําเนินการเผยแพร่บทความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอ้มในการทํางานในวารสารเพื่อนป่า 
3. รายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 

มี.ค. – ธ.ค. 
2564 

จํานวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
อย่างน้อย 2 เรื่อง 
  

ส.บก. 

 
 


