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1.1 ทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ระดับความส าเร็จของการทบทวน
ได้รับการทบทวน แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

1.2 แผนป้องกันโรคระบาดต่างๆ มีแผนป้องกันการระบาดของโรค ระยะเวลาในการจัดท าแผนฯ หน่วยงานในส านักงานกลาง
1.3 การตรวจสอบและส ารวจอุปกรณ์ไฟฟ้า อ.อ.ป. มีการปฏิบัติตามแผนงาน ทุกหน่วยด าเนินงาน ส.อ. และ

ที่ช ารุดและที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานส านักงานกลาง
มีการตรวจสอบคุณภาพของลิฟต์
ให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย
เป็นประจ าทุกเดือน

1.5 การตรวจสอบคุณภาพของอาคารเบื้องต้น มีการตรวจสอบคุณภาพของอาคาร ทุกๆ 2 ปี อ.อ.ป. มีการตรวจสอบคุณภาพของอาคาร ส.อ. 

2.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ จ านวนผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไป
ระดับบริหาร (จป.บริหาร) บริหารครบถ้วนตามที่กฎหมาย ในส านักงานกลางได้รับการแต่งต้ัง

ก าหนด และจดทะเบียนเป็นจป.บริหาร
2.2 แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ จ านวนผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน

 ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) หัวหน้างานครบถ้วนตามที่ ในส านักงานกลางได้รับการแต่งต้ัง
กฎหมายก าหนด และจดทะเบียน เป็น จป.หัวหน้างาน

3.1 ทบทวนคู่มือความปลอดภัยในการท างาน คู่มือด้านความปลอดภัยฯได้รับ ระดับความส าเร็จของการทบทวน
การทบทวน คู่มือความปลอดภัยฯ

หน่วยงานในส านักงานกลาง

จ านวนคร้ังในการด าเนินการตรวจสอบการตรวจสอบคุณภาพลิฟต์ขนส่งผู้โดยสาร1.4
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1. การจัดท าแผนบริหารจัดการดา้นความปลอดภยั
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัฯ

ล าดบั แผนงาน เปา้หมาย ตวัชี้วัด

กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดให้หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนรับผิดชอบงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกฎระเบยีบคู่มือการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ก.ค. - ส.ค.



แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ - กลยุทธ ์ประจ าปี 2559

2

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบล าดบั แผนงาน เปา้หมาย ตวัชี้วัด

1.1 การจัดอบรมหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานที่มี
"ความปลอดภัยฯ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อการอบรม

1.2 การจัดอบรมหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานที่มี
"คณะกรรมการความปลอดภัยฯ" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อการอบรม

1.3 การอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานที่มี
 ระดับบริหาร" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อการอบรม

1.4 การอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละความพึงพอใจของพนักงานที่มี
ระดับหัวหน้างาน" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อการอบรม

1.5 การจัดอบรมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ด าเนินการอบรมตามที่กฎหมาย จ านวนหลักสูตรที่จัดอบรมตามแผนฯ
ก าหนดอย่างน้อย ปีละ 2 หลักสูตร

1.1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยฯ ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 5 เร่ือง จ านวนเร่ืองที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. อ.อ.ป.

1.2 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง จ านวนคร้ังที่จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์
ด้านความปลอดภัยฯ

1.3 เผยแพร่บทความด้านความปลอดภัยฯ ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง จ านวนคร้ังที่มีการเผยแพร่บทความ
ในวารสารเพื่อนป่า ลงในวารสารเพื่อนป่า

1.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด จ านวนคร้ังที่มีการตรวจสุขภาพ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ให้ผู้ปฏิบัติงานส านักงานกลาง

1.2 การจัดสถานที่ส าหรับสูบบุหร่ีเป็นการเฉพาะ จัดให้มีที่สูบบุหร่ีเป็นการเฉพาะ จ านวนสถานที่บริการแก่ผู้สูบบุหร่ี ส.อ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การกระตุน้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมดา้นความปลอดภยัฯ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรมสนับสนุนระบบการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดา้นความปลอดภยัฯ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการพัฒนาระบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นความปลอดภยัฯ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

พ.ย. - ธ.ค.


