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รายงาน 

 

การศึกษาประเดน็จัดท าแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกีย่วกบัความ
ปลอดภัยในการท างาน 

ของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน ส านักงานประกันสังคม  

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) 

 

 

 

โดย 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

มกราคม 2554
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รายงาน 

การศึกษาประเด็นจัดท าแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 

ของส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกนัสังคม  

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) 

โดย 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

ส านกังานกองทุนเงินทดแทนไดเ้ห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งมีแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมหรือป้องกนั

เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืนๆ โดย

ก าหนดเป็นแผนงานโครงการ และมาตรการท่ีเหมาะสม ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในการลดปัญหาและ

ป้องกนัการประสบอนัตรายจากการท างานของลูกจา้ง อยา่งเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในระยะยาว จึง

ไดม้อบหมายใหค้ณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลโดย คณะผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญดา้นความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยั เป็นผูด้  าเนินการโครงการ  การศึกษาประเด็นจัดท าแผนแม่บทด้านการส่งเสริม

หรือป้องกนัเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกนัสังคม 

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) โดยไดส้รุปผลการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

1. ปัญหา และอุปสรรค 

 สรุปปัญหา และอุปสรรคท่ีเก่ียวกบัท่ีมาและสาเหตุของการป้องกนัการแกไ้ขปัญหาการประสบ

อนัตรายจากการท างานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยทัว่ไปมาจากสาเหตุต่อไปน้ี 

1) ผูป้ระกอบกิจการโดยเฉพาะขนาดกลาง ลงไปถึงขนาดเล็ก เพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึง

อาจจะมีสาเหตุมาจากมีทุนทรัพยน์อ้ย มีทศันคติไม่ถูกตอ้งในการลงทุนเพื่อการพฒันาและ

การจดัการดา้นความปลอดภยั 
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2) ผูป้ระกอบกิจการไม่มีระบบการจดัการ หรือการป้องกนัอนัตรายในการท างานท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากมองวา่เป็นการเพิ่มภาระ ไม่มีความเขา้ใจ ไม่เห็นความส าคญัหรือประโยชน์ หรือ

มองวา่เป็นเร่ืองยุง่ยาก 

3) ผูป้ระกอบกิจการ นายจา้ง ลูกจา้ง องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคลากร ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

และขาดจิตส านึกเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตราย ไม่สามารถเขา้ถึงช่องทางในการรับส่ือหรือ

องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคลได ้ 

4) ภาครัฐยงัไม่สามารถบงัคบัใช ้หรือติดตามการปฏิบติัตามกฎหมายของผูป้ระกอบกิจการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการจดัการของภาครัฐท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการแสดงศกัยภาพโดย

มีผลมาจากโครงสร้างท่ีไม่เป็นเอกภาพ  มีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองอตัราก าลงัหรือขีดความสามารถของบุคลากร 

  

 แนวทางท่ีกองทุนฯ ควรใหก้ารสนบัสนุนเพื่อการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การท างานควรใชห้ลกัการในการป้องกนัให้อตัราการประสบอนัตรายในการท างานลดลงดงัต่อไปน้ี 

1) สนบัสนุนใหน้ายจา้งสามารถจดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยั ตามกฎหมายและมี
ผูรั้บผดิชอบเพื่อด าเนินการตามท่ีกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) สนบัสนุนใหน้ายจา้งมีระบบการจดัการความปลอดภยัฯ ท่ีเหมาะสม และด าเนินการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

3) สนบัสนุนใหน้ายจา้ง ลูกจา้ง บุคลากรดา้นความปลอดภยั ไดรั้บการอบรมเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ ในการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั  มีวนิยัในการท างาน และยอมรับวธีิการปฏิบติังานตาม
ขั้นตอน  

4) สนบัสนุนใหภ้าครัฐสามารถด าเนินการตรวจสอบ  ตกัเตือน  และบงัคบัใชก้ฎหมายตาม
นโยบายก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

2. กลุ่มเป้าหมาย   

  จากขอ้มูลทางสถิติของส านกังานกองทุนเงินทดแทน กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขตามล าดบั

ความส าคญัและความจ าเป็นก่อน  คือ ผูป้ระกอบกิจการขนาดเล็ก และกลาง ท่ียงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยัระดบัวชิาชีพ ท่ีมีคนงานต ่ากวา่ 100  คน ท่ีอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรม 16 ประเภท โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ประเภทกิจการท่ีประสบอนัตรายสูง 10 อนัดบัแรก โดยใหค้วามสนใจแก่ประเภทกิจการท่ีติดอนัดบั  
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1-5 ภายใน 3 ปี และอนัดบั 6-10 ภายใน 5 ปี ในบริเวณพื้นท่ี 10 จงัหวดัท่ีมีสถิติการประสบอนัตรายสูง 

ตามล าดบั 

 

3. แผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 

จากการท่ีคณะท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มไดศึ้กษา 
วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีมีอยู ่และร่วมกนัระดมความคิดเห็นแลว้  จึงไดข้อ้สรุปออกมาเป็นแผนแม่บทส าหรับ
ส านกังานกองทุนเงินทดแทน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554 – 2558 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ศึกษา  คือ  การส่งเสริมหรือป้องกันเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างา  

 

จากประเด็นยทุธศาสตร์น้ี สามารถก าหนดออกเป็น กลยทุธ์ 4 ดา้น 13 กิจกรรม และ 31โครงการ
ตวัอยา่ง ท่ีจะช่วยสนบัสนุนกลยทุธ์ต่างๆ ดงัน้ี  

กลยทุธ์ที ่1: เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยฯ 

 กิจกรรมท่ี 1.1  ส่งเสริมการปฏิบติังานของภาครัฐดา้นการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบั
ความปลอดภยัในการท างาน 

 กิจกรรมท่ี 1.2:  ส่งเสริมใหส้ถานประกอบกิจการปฏิบติัตามกฎหมายไดด้ว้ยตนเอง (Self 
Regulation) 

 กิจกรรมท่ี 1.3  ส่งเสริมใหมี้ระบบการตรวจประเมินความปลอดภยัฯโดยบุคคลท่ีสาม 
(Third-party Audit)   และ การพฒันาท่ีปรึกษา มาช่วยในการพฒันาระบบความปลอดภยัฯ 

 กิจกรรมท่ี 1.4  ส่งเสริมใหมี้การใหบ้ริการ หรือจดัตั้งหน่วยงานบริการดา้นความปลอดภยั 
และอาชีวอนามยัท่ีมี มาตรฐาน ตามพื้นท่ีต่างๆ 

กลยทุธ์ที ่2:  เสริมสร้างขีดความ สามารถ และส่งเสริมให้สปก. พฒันาตนเองด้านความปลอดภัย 

 กิจกรรมท่ี 2.1 ส่งเสริมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในการจดัการและปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัแก่ผูป้ระกอบกิจการและเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการ
ขนาดเล็ก และขนาดกลางท่ีมีประวติัการประสบอนัตรายสูง 

 กิจกรรมท่ี 2.2  สร้างใหผู้ป้ระกอบกิจการมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั และ ตระหนกัถึง
ความรับผดิชอบต่อลูกจา้ง และต่อสังคม 
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กลยทุธ์ที ่3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ และสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย 

 กิจกรรมท่ี 3.1 ส่งเสริมใหมี้เครือข่ายความร่วมมือของบุคคลและองคก์รต่างๆ ดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั      

 กิจกรรมท่ี 3.2 ส่งเสริมการปลูกฝังใหเ้กิดวฒันธรรมความปลอดภยัในสถานประกอบ
กิจการต่างๆ 

 กิจกรรมท่ี 3.3 การใหร้างวลั หรือการประกวดแข่งขนัต่อความ ส าเร็จในการ บริหารจดัการ
ดา้นความปลอดภยั 

 กิจกรรมท่ี 3.4  การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ดา้นความปลอดภยั 

กลยทุธ์ที ่4:  พฒันาองค์ความรู้  ระบบฐานข้อมูล  และการเผยแพร่ ในวงกว้าง 

 กิจกรรมท่ี 4.1 การพฒันาระบบสารสนเทศความปลอดภยั  มีการศึกษา วเิคราะห์ 
สถานการณ์ความปลอดภยัประจ าปีและเผยแพร่ ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 กิจกรรมท่ี 4.2 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลดา้นความปลอดภยัท่ีมีคุณภาพ รวมถึงขอ้มูล สถิติ
ต่างๆ ทั้งงานดา้นวชิาการ แนวปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและกรณีศึกษาต่างๆ 

 

4. งบประมาณ ส าหรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 

 คณะท างานไดเ้สนอแผนงบประมาณเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นส าหรับการบริหารเงินทุน
สนบัสนุนโครงการต่างๆ ใน 5 ปีขา้งหนา้น้ี ซ่ึงในการปฏิบติัจริงตอ้งข้ึนอยูก่บั นโยบายความคิดเห็น และ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการส านกังานกองทุนเงินทดแทนในท่ีสุด 

 
      งบประมาณส าหรับการส่งเสริมหรือป้องกนัฯ  ปี 2554 – 2558 (หน่วย : ล้านบาท) 

    ปี ’54            ปี ’55       ปี ’56 ปี ’57        ปี ’58                  รวม  

     19.0             25.5         42    46          46                           178.5 
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สรุปแผนแม่บทและงบประมาณส าหรับ 

 การส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน 

ของ ส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกนัสังคม  ประจ าปี พ.ศ.  2554 – 2558 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 

(4 กลยุทธ์  12 กจิกรรม และ 26 โครงการตัวอย่าง) 

กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการตัวอย่าง 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี’54 ปี’55 ปี’56 ปี’57 ปี’58 

กลยุทธ์ที ่1: เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบงัคบัใช้กฎหมายความปลอดภัย 
กจิกรรมที ่1.1  ส่งเสริมการปฏิบตังิานของภาครัฐด้านการส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 
โครงการท่ี 1.1.1  การส่งเสริมบุคลากรดา้นความปลอดภยัของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  5 5 5 5 5 
โครงการท่ี 1.1.2  การส่งเสริมความ สามารถของพนกังานตรวจความปลอดภยั ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดว้ยระบบส าแดงการ
ปฏิบติัตามกฎหมายโดย สปก.  

  2 2 2 

โครงการท่ี 1.1.3 การส่งเสริมและติดตามการปฏิบติัตามกฏหมายของนายจา้ง ในเร่ือง จป.วชิาชีพ และ คปอ.   2 2 2 2 

กจิกรรมที ่1.2:  ส่งเสริมให้สปก.ปฏิบัตติามกฎหมายด้วยตนเอง (Self Regulation) 
โครงการท่ี 1.2.1 โครงการ VPP (Voluntary Protection Program) 1 1 2 2 2 

กจิกรรมที ่1.3  ส่งเสริมให้มรีะบบการตรวจประเมนิความปลอดภยัโดยบุคคลทีส่าม (Third-party Audit)    
โครงการท่ี 1.3.1  การศึกษาแนวทางการตรวจความปลอดภยัโดยบุคคลท่ี 3  (Third-party Audit)  1    
โครงการท่ี 1.3.2  การพฒันาพนกังานตรวจความปลอดภยัประเภทบุคคลท่ี 3   1.5 2 2 
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการตัวอย่าง 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี’54 ปี’55 ปี’56 ปี’57 ปี’58 
โครงการท่ี 1.3.3  การตรวจประเมินความปลอดภยัเพื่อประเมินสภาวะความปลอดภยัของสปก.เป้าหมายท่ีมีประวติัการ
ประสบอนัตรายสูงความเส่ียงสูง 

  1.5 2 2 

กจิกรรมที ่1.4  ส่งเสริมให้มกีารให้บริการหรือหน่วยงานบริการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามยัทีม่ ีมาตรฐาน ตามพืน้ทีต่่างๆ 

โครงการ 1.4.1 การบริการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในการท างานในสถานประกอบกิจการขนาดเลก็และกลางท่ีมีความเส่ียงสูง 2 3 3 3 3 

กลยุทธ์ที ่2:  เสริมสร้างขีดความ สามารถ และส่งเสริมให้สปก. พฒันาตนเองด้านความปลอดภัย 

กจิกรรมที ่2.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในการจดัการและปฏบิัตงิานตามมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกจิการและเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในสถานประกอบกจิการขนาดเลก็ 
และขนาดกลางทีม่ปีระวตักิารประสบอนัตรายสูง 
โครงการท่ี 2.1.1 โครงการจดัท าระบบการจดัการ OSH-MS ตามกฎกระทรวงแรงงานในสปก.ขนาดเลก็ และขนาด กลาง  2 3 3 3 3 

โครงการท่ี 2.1.2 โครงการจดัท าคู่มือการบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภยัตามประเภทกิจการ  1 1 2 1 1 
โครงการท่ี 2.1.3 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนัและลดปัญหาการประสบอนัตรายในสถานประกอบกิจการขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

2 2 3 3 3 

โครงการท่ี 2.1.4  โครงการทศันะศึกษาเยีย่มชมสถานประกอบการดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จดา้นความปลอดภยัส าหรับ
ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการโรงงาน 

  1 1 1 

กจิกรรมที ่2.2  สร้างให้ผู้ประกอบกจิการมจีติส านกึด้านความปลอดภัย และ ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อลูกจ้าง และต่อสังคม  
โครงการท่ี 2.2.1  โครงการหยัง่รู้อนัตรายของสถานประกอบการ (Enterprise Risk Assessment)    0.5 1 2 
โครงการท่ี 2.2.2  โครงการกิจกรรมการหยัง่รู้อนัตรายในสถานประกอบกิจการ (KYT)    1 1.5 2 
โครงการท่ี 2.2.3 โครงการร่วมเฝ้าระวงัความปลอดภยัโดย สปก. และชุมชน    2 2 
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ปี’54 ปี’55 ปี’56 ปี’57 ปี’58 

กลยุทธ์ที ่3: ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ และสร้างวฒันธรรมความปลอดภัย      

กจิกรรมที ่3.1 ส่งเสริมให้มเีครือข่ายความร่วมมอืของบุคคลและองค์กรต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั                                                        
โครงการท่ี 3.1.1 โครงการพฒันาเครือข่ายเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
โครงการท่ี 3.1.2  โครงการพี่สอนนอ้ง (Big Brother)  0.5 1 2 2 
โครงการท่ี 3.1.3 โครงการพฒันาผูน้ าแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม 0.5 1 1.5 2 2 

กจิกรรมที ่3.2 ส่งเสริมการปลูกฝังให้เกดิวฒันธรรมความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการต่างๆ 
โครงกาท่ี 3.2.1 เสริมสร้างพฤติกรรมพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภยั (Behavior-Based Safety (BBS))   0.5 1 1.5 

กจิกรรมที ่3.3 การให้รางวลั หรือการประกวดแข่งขนัต่อความ ส าเร็จในการ บริหารจดัการด้านความปลอดภัย      
โครงการท่ี 3.3.1  การประกวดระบบการจดัการตา้นความปลอดภยั  1 1 1 1 
โครงการท่ี 3.3.2 ศึกษามาตรการจูงใจ สถานประกอบกิจการในการพฒันางานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน
แบบยัง่ยนื ต่อเน่ืองและมีเอกภาพ 

  1   

กจิกรรมที ่3.4  การจดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์ ด้านความปลอดภยั       
โครงการท่ี 3.4.1 การจดังานสปัดาห์ความปลอดภยัแห่งชาติ โดย กสร. กระทรวงแรงงาน 2.5 3 3 3 3 
โครงการท่ี 3.4.2   การจดังานสปัดาห์ความปลอดภยัประจ าปีโดยสมคัรใจโดยกลุ่มชมรม หรือ สมาคมต่างๆ ดา้นความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

0.5 0.5 1 1 1 

กลยุทธ์ที ่4:  พฒันาองค์ความรู้  ระบบฐานข้อมูล  และการเผยแพร่ ในวงกว้าง 

กจิกรรมที ่4.1  การพฒันาระบบสารสนเทศความปลอดภัย  มกีารศึกษา วเิคราะห์ สถานการณ์ความปลอดภัยประจ าปีและเผยแพร่ ให้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
โครงการท่ี 4.1.1 การพฒันาเคร่ืองมือ ส าหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการด าเนินการดา้นความปลอดภยั และอาชีวอ
นามยัใน สปก. 

   2  
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ปี’54 ปี’55 ปี’56 ปี’57 ปี’58 
โครงการท่ี 4.1.2 การแนวทางการจดัท ารายงานประจ าปี ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของประเทศ 2     
โครงการท่ี 4.1.3 การพฒันาส่ือการเรียน/การสอน ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถท าความ
เขา้ใจถึงอนัตรายและผลกระทบและการป้องกนั  อีกทั้งสามารถเผยแพร่ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว 

  2 2 2 

กจิกรรมที ่4.2 การจดัท าระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยทีม่คุีณภาพ รวมถึงข้อมูล สถิตต่ิางๆ ทั้งงานด้านวชิาการ แนวปฏบิัต ิกฎหมายทีเ่กีย่วข้องและกรณีศึกษาต่างๆ 
โครงการท่ี 4.2.1 การสร้างฐานขอ้มูลการวเิคราะห์สถานการณ์ OSH   2   

รวมประมาณการงบสนับสนุน 19.0 25.5 42 46 46 

รวมทั้งส้ิน 178.5 
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1. บทน า 

เน่ืองจากอตัราการประสบอนัตรายจากการท างานในประเทศไทยนั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศท่ี
พฒันาแลว้เป็นตวัเลขท่ีสูงมากโดยเฉล่ียประมาณ 20-30 รายต่อคนงาน 1000 คน และเสียชีวติประมาณ 8 คน
ต่อคนงาน 100,000 คน เม่ือเทียบกบัประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการประสบอนัตราย ประมาณ 3 รายต่อคนงาน 1000 
คน และเสียชีวติ ประมาณ 2 รายต่อ100,000 คน เท่านั้น  ถึงแมภ้าครัฐไดอ้อกกฎหมายเพื่อผลกัดนัใหมี้การ
ป้องกนัการประสบอนัตรายอยา่งต่อเน่ืองแลว้ก็ตาม การประสบอนัตรายจากการท างานก็ยงัอยูใ่นจ านวนท่ี
สูงมากและลดลงนอ้ยมากต่อปี  กล่าวคือในปี 2547 มีการประสบอนัตราย จ านวน 215,534 ราย ปี 2548 
จ านวน 214,235 ราย ปี 2549 จ านวน 204,257 ราย ปี 2551 จ านวน 176,502 ราย และล่าสุดปี 2552 จ านวน 
149,436 ราย (ท่ีมา: ส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านกังานประกนัสังคม)    

นอกจากนั้นแลว้ เงินท่ีตอ้งจ่ายออกไป เพื่อชดเชยการสูญเสียเหล่าน้ีจากกองทุนเงินทดแทนในแต่
ละปีมีถึง ประมาณ 1,500 - 1,900 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเหตุให้ท่ีผา่นมา ส านกังานกองทุนเงินทดแทน ส านกังาน
ประกนัสังคมไดมี้นโยบายท่ีจะอนุเคราะห์ใหก้ารสนบัสนุนต่างๆ ใหท้  าโครงการเพื่อศึกษา หรือ ช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟูผูท่ี้ประสบอนัตรายต่างๆ รวมทั้งในการส่งเสริมและป้องกนั การประสบอนัตรายเหล่าน้ี  ดว้ยเงินดอก
ผลของเงินกองทุนท่ีมีอยู ่อยา่งไรก็ตาม การใชเ้งินน้ีจ าเป็นตอ้งใหคุ้ม้ค่า เพราะเป็นเงินของนายจา้งท่ีช่วยแบ่ง
สรรกนัมา และถา้การเกิดการประสบอนัตรายทั้งจากอุบติัเหตุและโรคจากการท างานในปัจจุบนัสามารถ
ลดลงไดม้ากข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ก็จะมีผลต่อการลดการจ่ายเงินทดแทนในแต่ละปีของผูป้ระกอบกิจการได้
เป็นอยา่งมาก  

ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีส านกังานกองทุนเงินทดแทนจะตอ้งมีแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมหรือ

ป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนหน่วยงาน

อ่ืนๆ โดยก าหนดเป็นแผนงานโครงการ และมาตรการท่ีเหมาะสม ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในการลดปัญหา

และป้องกนัการประสบอนัตรายจากการท างานของลูกจา้ง อยา่งเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในระยะ

ยาว และไดม้อบหมายใหค้ณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลโดย คณะผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยั เป็นผูด้  าเนินการโครงการ  การศึกษาประเด็นจัดท าแผนแม่บทด้านการ

ส่งเสริมหรือป้องกนัเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงาน

ประกนัสังคม ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ซ่ึงบดัน้ีการด าเนินโครงการน้ีไดเ้สร็จส้ินแลว้คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลจึงขอส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการ เพื่อให้ส านกังานกองทุนเงิน

ทดแทนไดพ้ิจารณาดงัต่อไปน้ี 
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2. วตัถุประสงค์โครงการ 

  โครงการน้ีมีวตัถุประสงคโ์ดยสังเขปดงัน้ี 

2.1 เพื่อศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะและประเภทของปัญหาท่ีเก่ียวกบัการประสบอนัตรายจากการท างานท่ี 

มีอยูใ่นปัจจุบนัรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขตามล าดบัความส าคญัและความจ าเป็น 

2.2 ศึกษาวเิคราะห์แผนงาน โครงการ และมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับส านกังานกองทุนเงินทดแทน 

ส านกังานประกนัสังคมในการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน เพื่อน าไปสู่การลด

อตัราการประสบอนัตรายจากการท างาน 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

เน่ืองจากเพื่อใหไ้ดผ้ลสรุปโดยเร็ว การศึกษาในขอ้เสนอน้ีจะไม่ใชก้ารวจิยัอยา่งเตม็รูปแบบ แต่จะ
อาศยั เฉพาะขอ้มูลทุติยภูมิดา้นการประสบอนัตรายจากการท างานท่ีมีอยูใ่นประเทศ  และอาจจะใชข้อ้มูล
ปฐมภูมิเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในจ านวนท่ีจ ากดั เท่านั้น  และการวเิคราะห์หาขอ้ 
สรุปจะใชว้ธีิการประชุมระดมสมองของคณะผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยั และอาชีว 
อนามยัมาประกอบเป็นแผนแม่บท งบประมาณค่าใชจ่้ายของแต่ละโครงการ /กิจกรรมเป็นการประมาณการ
จากขนาดของโครงการและลกัษณะการใหก้ารสนบัสนุนท่ีผา่นมาในอดีต เป็นกรอบเพื่อพิจารณาโดยสังเขป
ซ่ึงคณะกรรมการของส านกังานกองทุนเงินทดแทน จ าเป็นตอ้งพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายๆ ไปพร้อม
กบัการก าหนดมาตรฐาน ท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบของส านกังานอีกคร้ังหน่ึง 

 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

4.1 ส านกังานประกนัสังคมมีแผนแม่บทดา้นการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัใน 
การท างาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) และมีแผนงาน โครงการ มาตรการท่ีเหมาะสม 

4.2 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน สามารถพิจารณารายละเอียดโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน 
อ่ืนท่ีขอรับการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายดา้นการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน ให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ก าหนดแลว้เสร็จภายใน 45 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในใบสั่งจา้ง 
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6. วธีิการด าเนินงาน 

6.1  ศึกษาวเิคราะห์ รายงาน ขอ้มูล และสถิติความปลอดภยั การประสบอนัตราย จากเอกสาร และ
ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ี เช่น ขอ้มูลจากส านกังานกองทุนเงินทดแทน แผนงานของกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน แผนแม่บทกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นตน้ 

6.2  รับฟังความคิดเห็นของตวัแทน ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการส านกังานกองทุนเงินทดแทน และ 
หวัหนา้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทางโทรศพัท ์หรือ โดยการเขา้พบเป็นรายบุคคลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก  

6.3  ประชุมเชิงปฏิบติัการอยา่งนอ้ย  3 คร้ัง ตามก าหนดการขา้งล่างน้ี โดยคณะผูท้รงคุณวฒิุและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เพื่อหาขอ้สรุปประเด็นแผนแม่บท มาตรการท่ีเหมาะสมและ
จดัท าเป็นแผนแม่บทส าหรับส านกังานกองทุนเงินทดแทนในการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในการท างาน  หลงัจากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อหารือ และทบทวนผลการด าเนินงาน 

 

ก าหนดการ  หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ประชุมคร้ังท่ี 1 

 

1.  ทบทวนเอกสารและขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการท าแผนแม่บทฯ 

2.  ก าหนดแนวทางการจดัท าแผนแม่บทฯ 

ประชุมคร้ังท่ี 2 

 

1.  วเิคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็ โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินการดา้นการส่งเสริม 

     หรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานส าหรับประเทศ 

2.   ก าหนดประเด็นแผนแม่บทท่ีจ าเป็นส าหรับส านกังานกองทุนเงินทดแทน 

3.  จดัล าดบัความส าคญั และความจ าเป็นของประเด็นแผนแม่บท 

ประชุมคร้ังท่ี 3 

 

1.  ก าหนดวตัถุประสงค ์ และเป้าหมาย ท่ีตอ้งการส าหรับแต่ละประเด็นของแผนแม่บท 

2.  จดัท าแผนแม่บทฯ 

3.  ก าหนดขอ้เสนอแนะแนวทางปฏิบติั รวมทั้งวธีิการวดัผลและตวัช้ีวดั 

 

 6.4   ผูด้  าเนินการ สรุปผล และน าเสนอรายงานการด าเนินการใหแ้ก่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
ต่อไป 
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7. วงเงินงบประมาณ 

จ านวนเงิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  

 

8. คณะผู้ด าเนินการ 

คณะผูด้  าเนินการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  

ดงั เช่น : 

 รศ.ดร.เฉลิมชยั   ชยักิตติภรณ์  รองศาสตราจารย ์ ระดบั 9  ภาควชิาอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (อาจารยห์วัหนา้คณะ) 

 ดร.ชยัยทุธ  ชวลิตนิธิกุล   อาจารยค์ณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

 นายญฐัวตัร  มนตเ์ทวญั    อดีตผูต้รวจราชการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 นางจุฑาพนิต  บุญดีกุล     ผูอ้  านวยการกลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภยัแรงงาน ส านกัความ
ปลอดภยั แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 รศ. สราวธุ สุธรรมาสา   อาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ดร. ธีระ พงศอ์นนัต์   ผูจ้ดัการสมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 
 (ประเทศไทย) 

 นายบญัชา  ศรีธนาอุทยักร ผูจ้ดัการความปลอดภยัฯ บริษทัเอน็เอก็พี แมนูแฟคเจอร์ร่ิง  

(ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

 นายสวนิทร์  พงษเ์ก่า  นกัวทิยาศาสตร์ระดบั 10 /กองบริหารระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 

 นอกจากนั้นมี เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนอ่ืนๆ และผูส้ังเกตการณ์จากส านกังานกองทุนเงินทดแทนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย  
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9. ผลของการด าเนินงาน   

9.1  ปัญหา และอุปสรรค 

 สรุปปัญหา และอุปสรรคท่ีเก่ียวกบัท่ีมาและสาเหตุของการป้องกนัการแกไ้ขปัญหาการประสบ

อนัตรายจากการท างานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยทัว่ไปมาจากสาเหตุต่อไปน้ี 

1) ผูป้ระกอบกิจการโดยเฉพาะขนาดกลาง ลงไปถึงขนาดเล็ก เพิกเฉยไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึง

อาจจะมีสาเหตุมาจากมีทุนทรัพยน์อ้ย มีทศันคติไม่ถูกตอ้งในการลงทุนเพื่อการพฒันาและ

การจดัการดา้นความปลอดภยั 

2) ผูป้ระกอบกิจการไม่มีระบบการจดัการ หรือการป้องกนัอนัตรายในการท างานท่ีเหมาะสม 

เน่ืองจากมองวา่เป็นการเพิ่มภาระ ไม่มีความเขา้ใจ ไม่เห็นความส าคญัหรือประโยชน์ หรือ

มองวา่เป็นเร่ืองยุง่ยาก 

3) ผูป้ระกอบกิจการ นายจา้ง ลูกจา้ง องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคลากร ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

และขาดจิตส านึกเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตราย ไม่สามารถเขา้ถึงช่องทางในการรับส่ือหรือ

องคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคลได ้ 

4) ภาครัฐยงัไม่สามารถบงัคบัใช ้หรือติดตามการปฏิบติัตามกฎหมายของผูป้ระกอบกิจการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการจดัการของภาครัฐท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการแสดงศกัยภาพโดย

มีผลมาจากโครงสร้างท่ีไม่เป็นเอกภาพ  มีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองอตัราก าลงัหรือขีดความสามารถของบุคลากร 

  

 แนวทางท่ีกองทุนฯ ควรใหก้ารสนบัสนุนเพื่อการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การท างานควรใชห้ลกัการในการป้องกนัให้อตัราการประสบอนัตรายในการท างานลดลงดงัต่อไปน้ี 

1) สนบัสนุนใหน้ายจา้งสามารถจดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยั ตามกฎหมายและมี
ผูรั้บผดิชอบเพื่อด าเนินการตามท่ีกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) สนบัสนุนใหน้ายจา้งมีระบบการจดัการความปลอดภยัฯ ท่ีเหมาะสม และด าเนินการไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

3) สนบัสนุนใหน้ายจา้ง ลูกจา้ง บุคลากรดา้นความปลอดภยั ไดรั้บการอบรมเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ ในการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั  มีวนิยัในการท างาน และยอมรับวธีิการปฏิบติังาน
ตามขั้นตอน  
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4) สนบัสนุนใหภ้าครัฐสามารถด าเนินการตรวจสอบ  ตกัเตือน  และบงัคบัใชก้ฎหมายตาม
นโยบายก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9.2  กลุ่มเป้าหมาย   

   จากขอ้มูลทางสถิติของส านกังานกองทุนเงินทดแทน กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข

ตามล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นก่อน  คือ ผูป้ระกอบกิจการขนาดเล็ก และกลาง ท่ียงัไม่มีเจา้หนา้ท่ี

ความปลอดภยัระดบัวชิาชีพ ท่ีมีคนงานต ่ากวา่ 100 คน ท่ีอยูใ่นประเภทอุตสาหกรรม 16 ประเภท 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเภทกิจการท่ีประสบอนัตรายสูง 10 อนัดบัแรก โดยใหค้วามสนใจแก่ประเภทกิจการ

ท่ีติดอนัดบั  1-5 ภายใน 3 ปี และอนัดบั 6-10 ภายใน 5 ปี ในบริเวณพื้นท่ี 10 จงัหวดัท่ีมีสถิติการประสบ

อนัตรายสูง ตามล าดบั  ตามท่ีแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 1 - 3 

 

ตารางที ่1:  สถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน  จ าแนกตามความรุนแรง 
และขนาดสถานประกอบการ ปี 2552 

ขนาดสถาน
ประกอบการ 

(จ านวนลูกจ้าง) 

ความรุนแรง รวม 

ตาย ทุพพลภาพ 
สูญเสีย 
อวยัวะ 
บางส่วน 

หยุดงาน 
เกนิ 3 วนั 

หยุดงาน 
ไม่เกนิ 3 วนั  

1 - 4 คน 51 1 102 1,563 3,318 5,035 

5 - 9 คน 52 1 144 2,576 5,255 8,028 

10 - 19 คน 89 - 192 3,920 8,558 12,759 

20 - 49 คน 123 2 385 6,611 15,993 23,114 

50 - 99 คน 69 2 325 5,294 13,492 19,182 

100 - 199 คน 68 1 358 5,921 16,755 23,103 

200 - 499 คน 72 1 446 6,460 18,905 25,884 

500 - 999 คน 30 - 238 3,418 10,604 14,290 

1,000 คนข้ึนไป 43 - 193 4,087 13,718 18,041 

รวมทั้งหมด 597 8 2,383 39,850 106,598 149,436 
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 และประเภทกิจการท่ีประสบอนัตรายสูง 10 อนัดบัแรก ตามท่ีแสดงในตาราง ท่ี 2   

 
 

ตารางที่ 2:  ประเภทกจิการทีม่ีจ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานสูงสุด 10 อนัดับแรก 
ในปี 2552 

 

 
ล าดับ 

 

 
ประเภทกจิการ 

 

ความรุนแรง 
รวม 

จ านวน 
การประสบ
อนัตราย 

ตาย 
 

ทุพพล
ภาพ 

 

สูญเสีย 
อวยัวะ
บางส่วน 

หยุด
งาน 
เกนิ 3 
วนั 

หยุดงาน 
ไม่เกนิ 3 
วนั 

1 การก่อสร้าง (13*) 86 2 109 2,758 10,441 13,396 

2 การผลิตเคร่ืองด่ืม อาหาร ฯลฯ (2*) 28 1 133 2,771 6,308 9,241 

3 การคา้เคร่ืองไฟฟ้า ยานพาหนะ (15*) 52 - 55 2,289 5,985 8,381 

4 การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติก (6*) 5 - 130 1,789 4,586 6,510 
5 การหล่อหลอม กลึงโลหะ (8*) 3 - 124 1,531 4,518 6,176 

6 ภตัตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม (16*) 20 - 17 1,432 4,027 5,496 
7 ร้านสรรพสินคา้ สินคา้เบด็เตล็ด (15*) 23 1 23 1,338 3,859 4,044 

8 การคา้วสัดุก่อสร้าง (15*) 16 - 64 1,691 3,422 5,193 

9 การผลิต ประกอบ ซ่อมรถยนต ์ฯลฯ (10*) 12 - 25 912 3,511 4,460 

10 ผลิตช้ินส่วน อุปกรณ์ยานพาหนะ (10*) 1 - 147 933 3,010 4,091 
* (ประเภทอุตสาหกรรมใน 16 ประเภท) 
 

 และจงัหวดัท่ีมีจ านวนการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างานสูงท่ีสุด 10 อนัดบั
แรก ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3  
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ตารางที ่3:  จังหวดัทีม่ีจ านวนการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานสูงทีสุ่ด 10 อนัดับแรก 
ในปี 2552 

 

ล าดับ จังหวดั 

ความรุนแรง รวม 
จ านวน 

การประสบอนัตราย 
ตาย ทุพพลภาพ 

สูญเสีย 
อวยัวะบางส่วน 

หยุดงาน หยุดงาน 

เกนิ 3 วนั ไม่เกนิ 3 วนั 

1 กรุงเทพมหานคร 165 1 362 11,140 32,318 43,986 

2 สมุทรปราการ 31 1 546 6,894 18,435 25,907 

3 สมุทรสาคร 17 0 415 2,709 6,504 9,645 

4 ชลบุรี 29 0 170 1,865 7,543 9,607 

5 ปทุมธานี 27 1 96 1,930 4,497 6,551 

6 ระยอง 15 0 78 999 5,015 6,107 

7 ฉะเชิงเทรา 9 0 28 950 3,057 4,044 

8 นครปฐม 11 0 146 773 3,007 3,937 

9 พระนครศรีอยธุยา 12 0 33 949 2,714 3,708 

10 นนทบุรี 12 0 47 1,268 2,344 3,671 
 
 
 

 9.3   แผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 

จากการท่ีคณะท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มได้
ศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆท่ีมีอยู ่และร่วมกนัระดมความคิดนเห็น จึงไดข้อ้สรุปออกมาเป็นแผนแม่บท
ส าหรับส านกังานกองทุนเงินทดแทน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554 – 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีศึกษา คือ การส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน  

 

จากประเด็นยทุธศาสตร์น้ี สามารถก าหนดออกเป็น กลยทุธ์ 4 ดา้น 12 กิจกรรม และ 26 โครงการ
ตวัอยา่ง ท่ีจะช่วยสนบัสนุนกลยทุธ์ ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี
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แผนแม่บทการส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน 

ของ ส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกนัสังคม  ประจ าปี พ.ศ. 2554 – 2558 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 

(4 กลยุทธ์  12 กจิกรรม และ 26 โครงการตัวอย่าง) 

กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

กลยุทธ์ที ่1: เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย 
กจิกรรมที ่1.1  ส่งเสริมการปฏิบตังิานของภาครัฐด้านการส่งเสริมหรือป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 
-  เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานของหน่วยงานราชการในการตรวจความปลอดภยั ใหท้ัว่ถึงและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
โครงการท่ี 1.1.1  การส่งเสริมใหมี้
บุคลากรดา้นความปลอดภยัของกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานอยา่ง
เพียงพอ 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ และประสิทธิภาพในการท างาน
ของกรมฯ ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

จ านวน
บุคลากร  
ท่ีไดบ้รรจุ/
พฒันา 

40 40 40 40 40 สปส. สนบัสนุนเงินงบประมาณดา้นก าลงัคนตามแผน
ประจ าปีของ กสร. เพ่ือสนบัสนุนภารกิจ และสร้าง
ระบบ และการก าหนดเน้ืองาน/ภารกิจของ กสร. 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)  5 5 5 5 5  
โครงการท่ี 1.1.2  การส่งเสริมความ 
สามารถของพนกังานตรวจความ
ปลอดภยั ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ดว้ย
ระบบส าแดงการปฏิบติัตามกฎหมาย
โดย สปก.  

เพ่ือแบ่งเบาภาระและปรับวธีิการท างานให้
เหมาะสมกบัขอ้จ ากดัดา้นพนกังานตรวจความ
ปลอดภยั และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบงัคบัใช้
กฏหมายฯ  โดยใหเ้กิดประสิทธิผลการปฏิบติัตาม
กฏหมายภายใตก้ าหนดเวลา 

% สปก. ท่ี
ส าแดงขอ้มูล 

 
% การปฏิบติั
ตามกฏหมาย 

  
 
 
 

10 
 
 

25 

20 
 
 

40 

25 
 
 

50 

- จดัท าแบบมาตรฐานส าแดง/ประเมินตนเองในการ
รายงานการปฏิบติัตามกฎหมายโดยนายจา้ง 
- จดัท ากรอบ/ล าดบัความส าคญัของกฎหมายแต่ละเร่ือง 
- ก าหนดแนวด าเนินการพฒันา การติดตาม และ
ฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ/ผลในการก ากบัดูแล 
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)    2 2 2  
โครงการท่ี 1.1.3 การพฒันาระบบ IT 
เพื่อส่งเสริมและติดตามรายงานการ
ปฏิบติัตามกฏหมายของนายจา้ง ใน
เร่ือง จป.วชิาชีพ และ คปอ.  

เพื่อบงัคบัใชก้ฏหมายและสนบัสนุนการปฏิบติั
หนา้ท่ีของ จป. และ คปอ. ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัใน
การสร้างความปลอดภยัในการท างาน และอาชีว 
อนามยั 

มีแบบรายงาน
มาตรฐาน  
On line 

% ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง
ท่ีรายงาน 

 1 
 
 

30
% 

 
 
 

50

% 

 
 
 

90

% 

 
 
 

95

% 

- ปรับปรุงรายงานตามกฏหมาย (จป.3) ใหง่้ายต่อการ
ตรวจสอบ และติดตามรายการปฏิบติัมาตรฐาน On line 
- พฒันาประสิทธิภาพการตรวจสอบรายงาน และการ
ติดตามท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง เพื่อสนบัสนุนการท างาน 
ของจป.วชิาชีพ และ คปอ. และพฒันางาน OHS ใน 
สปก. ตามกลยทุธ์ 

ประมาณการงบสนบัสนุน  (ลา้นบาท)   2 2 2 2  
กิจกรรมท่ี 1.2:  ส่งเสริมใหส้ปก.ปฏิบติัตามกฎหมายดว้ยตนเอง (Self Regulation) 
- เพื่อให ้สปก. สามารถคุม้ครองดูแลตนเองดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั เพื่อเสริมการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
โครงการท่ี 1.2.1 โครงการ VPP 
(Voluntary Protection Program) 

เพ่ือสร้างระบบให ้สปก. ตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป
สามารถคุม้ครองดูแลตนเองดา้นความปลอดภยั อา
ชีวอนามยัดว้ยความสมคัรใจ โดยไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์พิเศษ เช่น ไดรั้บการยกเวน้จากการ
ตรวจโดยภาครัฐ และการประชาสมัพนัธ์/
สญัลกัษณ์เชิดชูเกียรติ เป็นตน้ 

จ านวน สปก. 
ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

เร่ิม 50 100 200 400 -  ศึกษากฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ใน
ปัจจุบนั  ความเหมาะสมและประเภทอุตสาหกรรม 
-  ศึกษารูปแบบในต่างประเทศ และรูปการแบบจูงใจ 
-  ออกแบบระบบท่ีเหมาะสม ส าหรับประเทศไทย 
- ประสาน หรือ/และ ส านกัความปลอดภยัแรงงาน 
กสร. ออกระเบียบกรมฯ และ ร่วมมือกบั สปส. ใหสิ้ทธิ
พิเศษแก่ สปก. ในการท าโดยสมคัรใจ 
-  จดัท าแผน และทดลองใชร้ะบบ 
-  ประเมินผลและปรับปรุง 
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

-  ด าเนินการเผยแพร่ ขยายผลต่อไป 
ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)  1 1 2 2 2  
กจิกรรมที ่1.3  ส่งเสริมให้มรีะบบการตรวจประเมนิความปลอดภยัโดยบุคคลทีส่าม (Third-party Audit)                    
- เพื่อมีบุคคลท่ีสาม ท่ีไม่ใช่ภาครัฐ ช่วยหน่วยงานราชการในการตรวจประเมินความปลอดภยั ในสถานประกอบกิจการท่ีไม่สามารถตรวจประเมินไดเ้อง ในเร่ืองการปฏิบติังานตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยั และการบริหารดา้นความปลอดภยัใน สปก. 
โครงการท่ี 1.3.1  การศึกษาแนวทาง
การตรวจความปลอดภยัโดยบุคคลท่ี 3  
(Third-party Audit) 

เพื่อไดแ้นวทางในการจดัท าระบบการตรวจความ
ปลอดภยัโดยบุคคลท่ี 3  (Third-party Audit) และ
การข้ึนทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียน เพ่ือเป็น
การแบ่งเบาภาระการตรวจของภาครัฐ และท าให้
ความคล่องตวัและประสิทธิผลในการปฏิบติัตาม
กฏหมาย 

 เร่ือง 
 
 
 

 1    - ศึกษากฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งใน
การตรวจความปลอดภยั 

- ก าหนดแนวทางและขอ้ก าหนด ดา้นคุณสมบติั 
ความรู้ความสามารถ การข้ึนทะเบียน การยอมรับ
ของ สปก. การเขา้ตรวจ การรักษาความลบั และความ
โป่รงใส/ยติุธรรม 

- จดัท าคู่มือ การอบรมพนกังานตรวจประเภทบุคคลท่ี 
3 และระบบการข้ึนทะเบียน 

- ประเมินผล เสนอกระทรวงแรงงาน 
ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)    1     
โครงการท่ี 1.3.2  การพฒันาพนกังาน
ตรวจความปลอดภยัประเภทบุคคลท่ี 3 

เพื่อใหมี้บุคลากรตรวจความปลอดภยัท่ีมี ความรู้
ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสม และ
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

จ านวนวนผู้
เข้าอบรมและ
ขึน้ทะเบียน

(คน) 

  100 150 200 - ก าหนดแผนการคดัเลือก อบรม พนง.ตรวจแรงงาน 
- ด าเนินการสร้าง  ฝึกปฏิบติั และทดสอบ 
- ปฏิบติังานตรวจ และรายงานผลตอ่ กสร. 
- เป็นการอบรมภายใตก้ารก ากบัจากภาครัฐ 
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)     1.5 2 2  
โครงการท่ี 1.3.3  การตรวจประเมิน
ความปลอดภยัเพื่อประเมินสภาวะความ
ปลอดภยัของสปก.เป้าหมายท่ีมีประวติั
การประสบอนัตรายสูงความเส่ียงสูง 

-  เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานตรวจประเมินความ
ปลอดภยัทั้งของรัฐ และประเภทบุคคลท่ี 3 
สามารถด าเนินการตรวจประเมิน การปฏิบติังาน
ตามกฎหมายของ จป.  และระบบการจดัการความ
ปลอดภยัใน สปก. ขนาดเลก็ และขนาด กลางท่ีมี
ความเส่ียงสูงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- เป็นมาตรการน าร่องเพ่ือบ่งช้ีใหส้ปก. ใหมี้ความ
ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปฏิบติัตาม
กฎหมายเร่ืองความปลอดภยั 
- เพ่ือน าไปสู่การเขา้ไปช่วย สปก. ปรับปรุงแกไ้ข
ในการปฏิบติัตามกฎหมาย และมาตรฐานความ
ปลอดภยั  

จ านวน สปก. 
ทีไ่ด้รับการ

ตรวจประเมนิ 
 

สถิตกิาร
ประสบ

อนัตรายของ 
สปก.

เป้าหมายที่
ลดลง 

  100 

 

 

50

% 

200 

 

 

60

% 

200 

 

 

75

% 

- คดัเลือก สปก. เป้าหมายท่ีมีประวติัการประสบ
อนัตรายสูง เพ่ือประเมินและเร่งรัดการปรับปรุงและ
พฒันางานดา้นความปลอดภยั 
- กสร. ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนและพนกังานตรวจความ
ปลอดภยัประเภทบุคคลท่ี 3 จดัท าแผนการด าเนินงาน 
- ด าเนินการตามแผน 
- วเิคราะห์และรายงานผลการปฏิบติั 
- เสนอแนะล าดบัของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งมีการ
ด าเนินการต่อไป 
- จดัท าฐานขอ้มูลเพ่ือการบูรณาการและพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)     1.5 2 4  

กจิกรรมที ่1.4  ส่งเสริมให้มกีารให้บริการหรือหน่วยงานบริการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามยัทีม่ ีมาตรฐาน ตามพืน้ทีต่่างๆ 
-  เพ่ือให ้สปก. เขา้ถึงการบริการดา้นความปลอดภยั ฯ และสามารถปฏิบติัตามกฎหมายดา้นการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มได ้
โครงการ 1.4.1 การบริการตรวจวดั
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานในสถาน

- เพื่อสนบัสนุนให ้สปก. ขนาดเลก็ และขนาด 
กลางท่ีมีความเส่ียงสูงไดเ้ร่ิมปฏิบติัตามกฎหมาย 

จ านวน สปก. 
ทีอ่ยู่ใน

>50 
 

>100 
 

>100 >100 >100 -  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ตามขนาด ประเภทกิจการ และ
พ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีประวติัการประสบอนัตรายสูง 
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

ประกอบกิจการขนาดเลก็ และขนาด 
กลาง ท่ีมีความเส่ียงสูง 

และไดต้ระหนกัถึงสถานะสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานวา่มีความเส่ียงมากนอ้ยเพียงใด และมี
แนวทางปฏิบติัเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขต่อไป และมี
เง่ือนไขท่ีจะเขา้ร่วมพฒันาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
บริการและ
แนะน าเพือ่
ปรับปรุง 

- จดัท าแผนการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
- ด าเนินการตรวจวดั และข้ึนทะเบียน 
- วเิคราะห์ และรายงานผล 
- ใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุง 
- รวบรวมสถิติ เพ่ือเช่ือมโยงไดก้บัอตัราการประสบ
อนัตราย และโรคจากการท างานของส านกังาน
ประกนัสงัคม 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)   2 3 3 3 3  

กลยทุธ์ท่ี 2:  เสริมสร้างขีดความ สามารถ และส่งเสริมใหส้ปก. พฒันาตนเองดา้นความปลอดภยั 

กจิกรรมที ่2.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในการจดัการและปฏบิัตงิานตามมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบกจิการและเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในสถานประกอบกจิการขนาดเลก็ และขนาดกลางทีม่ี
ประวตักิารประสบอนัตรายสูง 

- เพี่อส่งเสริมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในการจดัการและปฏิบติังานตามมาตรฐานความปลอดภยัแก่ผูป้ระกอบกิจการและเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในสถานประกอบกิจการขนาดเลก็ และขนาดกลางเป้าหมายท่ีมี
ประวติัการประสบอนัตรายสูง 
โครงการท่ี 2.1.1 โครงการจดัท าระบบ
การจดัการ OSH-MS ตามกฎกระทรวง
แรงงานในสปก.ขนาดเลก็ และขนาด 
กลาง  
 

เพื่อใหส้ถานประกอบกิจการขนาดกลางและเลก็ท่ี
มีความเส่ียงสูงมีการจดัท าระบบการจดัการความ
ปลอดภยัเพ่ือน าไปสู่การลดอตัราการประสบ
อนัตรายในการท างาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายดงัน้ี: 

 สปก. ขนาดกลางและเลก็ท่ีมีคนงาน 

จ านวน สปก. 
ทีอ่ยู่ใน

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
อบรมและ

> 
100 

> 
200 

> 
200 

> 
200 

> 
200 

- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย สปก. 
- ด าเนินการอบรม และใหค้  าปรึกษาขั้นตน้ 
- ติดตามผลการปฏิบติัและใหค้  าแนะน าต่อเน่ือง 
- ประเมินผลและรายงานผลรายการตวัช้ีวดัท่ีจะ
น าไปสู่การลดอตัราการประสบอนัตรายในการ
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

- ต ่ากวา่ 50 คน และ 
- 50 – 99 คน 
 อยูใ่นพ้ืนท่ี 10 จงัหวดัท่ีมีอตัราการ

ประสบอนัตรายสูง 

จดัท าระบบ
OSH-MSได้

ส าเร็จ 

ท างานของ สปก. 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท) 
 

  2 3 4 4 4  

โครงการท่ี 2.1.2 โครงการจดัท าคู่มือ
การบริหารความเส่ียงดา้นความ
ปลอดภยัตามประเภทกิจการ  

มีเคร่ืองมือและกลไกให ้สปก. สามารถบริหาร
ความเส่ียง (บ่งช้ี ประเมิน และจดัการความเส่ียง) 
ร่วมกบัคู่มือปฏิบติัการความปลอดภยั (SOP) ได้
ตามสภาพ หรือลกัษณะกิจการตามล าดบัของ
ประเภทกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง  

 ระดบั 1 – 5 ภายใน 3 ปี และ 
 ระดบั 6 – 10  ภายใน 5 ปี 

ประเภท
กจิการทีม่ี
คู่มอื 

    
 
 

 - จดัตั้งคณะท างานส าหรับแต่ละกลุ่ม ประเภทกิจการ 
- จดัท าคู่มืออยา่งง่ายๆ (Cook Book) 
- น าไปให ้สปก. ปฏิบติั 
- ประเมินผล และปรับปรุงการพฒันา Cook Book 
ต่อไป 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)  1 1 2 1 1  
โครงการท่ี 2.1.3 โครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพการป้องกนัและลดปัญหาการ
ประสบอนัตรายในสถานประกอบ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ี

ความปลอดภยั ใหส้ามารถด าเนินการเพื่อลดการ

ประสบอนัตรายท่ีมีอตัราสูง และป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ปัญหาการประสบอนัตรายในอนาคตในสถาน

จ านวน
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่
ความ

ปลอดภัย

600 600 900 900 120
0 

- ใหก้ารอบรมและค าแนะน าแก่ผูป้ระกอบกิจการ ใน
การใชคู้่มือการบริหารความเส่ียง และเคร่ืองมือการ
บ่งช้ีอนัตราย พร้อมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานใหป้ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 

6-10 

1-5 
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยเนน้

ความส าคญัท่ีความตั้งใจของผูบ้ริหารเป็นล าดบัตน้ 

ได้รับการ
พฒันา 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)  2 2 3 3 3  
โครงการท่ี 2.1.4  โครงการทศันะศึกษา
เยีย่มชมสถานประกอบการดีเด่นท่ี
ประสบความส าเร็จดา้นความปลอดภยั
ส าหรับผูบ้ริหารและผูจ้ดัการโรงงาน 

เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร และผูจ้ดัการ
โรงงานโดยใหเ้รียนรู้และ เห็นตวัอยา่งท่ีดีในการ
ปฏิบติัการดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

จ านวน
ผู้บริหารและ
ผู้จดัการ

โรงงานได้รับ
การพฒันา 

  
 
 

40 40 40 
 
 

- ผูบ้ริหารระดบัสูง และ คปอ./คณะกรรมการ
สวสัดิการ สปก.โดยสมคัรใจ และไดรั้บการคดัเลือก
ตามกลุ่มเป้าหมาย   

- จดัท าคู่มือการปฏิบติั และรายงานความคืบหนา้ 
- จดัเก็บขอ้มูลเพ่ือการติดตาม 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)    1 1 1  
กจิกรรมที ่2.2  สร้างให้ผู้ประกอบกจิการมจีติส านกึด้านความปลอดภัย และ ตระหนักถึงความรับผดิชอบต่อลูกจ้าง และต่อสังคม 
- เพ่ือรณรงค ์พฒันาและเสริมสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัในการท างาน  ใหก้บัผูบ้ริหาร/ผูน้ า/ฝ่ายจดัการในหน่วยงาน/องคก์ร ในฐานะผูก้  าหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบติั 
โครงการท่ี 2.2.1  โครงการหยัง่รู้
อนัตรายของสถานประกอบการ 
(Enterprise Risk Assessment)  

เพื่อสร้างจิตส านึกในรู้อนัตรายและผลกระทบใน
ด าเนินธุรกิจ/กลุ่ม/ประเภทต่างๆ ในเชิงเศรษฐกิจ 
สงัคมและช่ือเสียง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และตามขอ้ก าหนด/มาตรฐานโรงงาน 

จ านวนสปก. 
ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

  100 200 400 - จดัใหมี้การอบรมและเผยแพร่วธีิการปฏิบติัในการ
ประเมินอนัตรายและผลกระทบของการด าเนินธุรกิจ
ในแง่มุมต่างๆใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของ สปก. 
เป้าหมายขนาดกลางและยอ่ม   
- ติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย กรมโรงงาน และ
ส ารวจการเปล่ียนแปลงหลงัการอบรม 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)     0.5 1 2  
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

โครงการท่ี 2.2.1  โครงการกิจกรรมการ
หยัง่รู้อนัตรายในสถานประกอบกิจการ 
(KYT)  

เพ่ือรู้เขา้ใจและสร้างจิตส านึกในการช้ีบ่งอนัตราย 
ของเจา้หนา้ท่ีตน้แบบ ในลกัษณะการอบรมเพื่อ
การอบรมต่อเน่ือง (Train for the trainer) 

จ านวนสปก. 
ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

  100 200 400 จดัใหมี้การอบรมและเผยแพร่วธีิการปฏิบติัเทคนิค
การช้ีบ่งอนัตรายก่อนการเกิดอุบติัเหตใุหแ้ก่ สปก. 
ขนาดกลางและยอ่ม รวมทั้งโรงเรียน และ
สถานศึกษาต่างๆ 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)    1 1.5 2  
โครงการท่ี 2.2.3 โครงการร่วมเฝ้าระวงั
ความปลอดภยัโดย สปก. และชุมชน 
 

 

เพ่ือใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภยั 
และเป็นการเฝ้าระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดแก่ สปก. 
ขนาดกลาง และยอ่ม  โดยการสร้าแนวทางการท า
กิจกรรมแบบอยา่งเพ่ือสามารถท ากิจกรรมดว้ย
ตนเอง (DIY) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ CSR 

จ านวนชุมชน 
หรือ โครงการ
ความร่วมมอื 

   10 10 - สร้าแนวทางการท ากิจกรรมแบบอยา่งในเร่ืองหลกัๆ 
- ใหส้ปก. ในแต่ละชุมชน ร่วมกบัชุมชนในการท า
โครงการประเมินความเส่ียงในพ้ืนท่ีรอบขา้ง 

- จดักิจกรรมตามความเหมาะสมกบั พ้ืนท่ี เช่น การ
พฒันา ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษพ์ลงังาน การ
ช่วยเหลือ ฝึกอพยพหนีไฟ ใหแ้ก่โรงเรียน ฯลฯ 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)     2 2  

กลุยทุธ์ท่ี 3: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการรณรงค ์และสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั 

กจิกรรมที ่3.1 ส่งเสริมให้มเีครือข่ายความร่วมมอืของบุคคลและองค์กรต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั                                                        
- เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ สปก. และ จป. ทั้งในดา้นเทคโนโลย ีองคค์วามรู้ และการประสานความร่วมมือทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงองคก์รนายจา้ง องคก์รลูกจา้ง และ ผูท้รงคุณวฒิุ 
ในสถาบนั และหน่วยงานต่างๆ  

โครงการท่ี 3.1.1 โครงการพฒันา
เครือข่ายเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน
การท างาน 

เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ จป. ใน
สปก. ขนาดกลางและเลก็โดยการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และวธีิปฏิบติัในดา้นความปลอดภยั

จ านวน
สมาชิก/

เครือข่ายหรือ

5 
 

เร่ิม

> 
15
% 

> 
15
% 

> 
15
% 

>15
% 

- รู้แบบการสนบัสนุน server กลางเพื่อการสร้าง blog
การส่ือสารของกลุ่ม 
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

ในการท างาน และประสานความร่วมมือกนัใน
รูปแบบของเครือข่ายหรือชมรม จป.  

ชมรม จป. ที่
เพิม่ขึน้ต่อปี 

% 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5  
โครงการท่ี 3.1.2  โครงการพี่สอนนอ้ง 
(Big Brother) 
ประเภทท่ี 1 การดูแลผูส่้งมอบในสาย
การประกอบธุรกิจ (Supply chain) เช่น 
CCCF 
ประเภทท่ี 2 เปิดกวา้งในกลุ่ม/นิคม/
ประเภทธุรกิจ 

เพื่อใหส้ถานประกอบกิจการดูแลกนัและกนั 
ระหวา่งบริษทัในเครือ คูค่า้ กลุ่มอุตสาหกรรม 
นิคม และเขตอุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือให้
สามารถมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัได้
ตามกฏหมายฯและพฒันาต่อเน่ือง 

จ านวน สปก. 
ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้ง
ได้ 
จ านวน สปก. 
ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ
ได้รับการ
ช่วยเหลอื 

 10 
 
 

100 

20 
 
 

200 

50 
 
 

500 

50 
 
 

500 

- สรรหา/รับสมคัร สปก. ดีเด่นเป็นพ่ีเล้ียงในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่างๆ 

- จดัท าระบบและรูปแบบการช่วยเหลือกนัแบบพ่ีช่วย
นอ้ง หรือเพื่อนช่วยเพ่ือน 

- ก าหนดวธีิการ และเป้าหมาย 
- ประกาศเกียรติคุณผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ 
- ติดตามและขยายผลโครงการ 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)   0.5 1 2 2  
โครงการท่ี 3.1.3 โครงการพฒันาผูน้ า
แรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

ส่งเสริม คปอ. คณะกรรมการสสัดิการ และ
ตวัแทนพนกังาน ในอุตสาหกรรมต่างๆ ใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจ และบทบาทในการพฒันางาน
ทางดา้น OSH 

คปอ/ 
สวสัดกิาร 

100 200 300 400 400 - สมัมนาหาแนวทาง 
- ก าหนดกรอบทิศทางใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 
- ด าเนินการ 
- ติดตามผล 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)  0.5 1 1.5 2 2  
กจิกรรมที ่3.2 ส่งเสริมการปลูกฝังให้เกดิวฒันธรรมความปลอดภยัในสถานประกอบกจิการต่างๆ 
- เพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัใน สปก. ต่างๆ เพ่ือใหบุ้คลากรใน สปก. ไดต้ระหนกัถึงผลของความปลอดภยัในการท างาน และสร้างจิตส านึกร่วมกนัในการป้องกนัการประสบอนัตรายในการ
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

ท างาน 
โครงกาท่ี 3.2.1 เสริมสร้างพฤติกรรม
พ้ืนฐานเพื่อความปลอดภยั (Behavior-
Based Safety (BBS)) 

เพ่ือสร้างวทิยากรดา้นการสร้างพฤติกรรมพ้ืนฐาน
เพ่ือความปลอดภยั ใหเ้กิดการเผยแพร่และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมพนกังานดา้นความปลอดภยั
และส่งเสริมใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมความปลอดภยั
ใน สปก 

จ านวนผู้
ได้รับการ
พฒันา 

  100 200 400 - ก าหนดหลกัสูตรและจดัการอบรมปฏิบติั เพ่ือสร้าง
วทิยากร และผูเ้ปล่ียนพฤติกรรม (Chang agent) ให้
เกิดข้ึนใน สปก. เพ่ือการวางรากฐานพฤติกรรมท่ี
ถูกตอ้ง และส่งเสริมใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมความ
ปลอดภยัใน สปก 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)    0.5 1 1.5  
กจิกรรมที ่3.3 การให้รางวลั หรือการประกวดแข่งขนัต่อความ ส าเร็จในการ บริหารจดัการด้านความปลอดภัย  
- เพ่ือสร้างแรงจูงใจให ้ผูป้ระกอบกิจการในการด าเนินการดา้นการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานและเพ่ือใหเ้ป็นตวัอยา่ง และแรงจูงใจแก่ผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ 
โครงการท่ี 3.3.1 การประกวดระบบ
การจดัการดา้นความปลอดภยั  

เพ่ือสร้างแรงจูงใจให ้ผูป้ระกอบกิจการในการ

ด าเนินการดา้นการจดัท าระบบการจดัการความ

ปลอดภยัในการท างานและเพ่ือใหเ้ป็นตวัอยา่ง 

และแรงจูงใจแก่ผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ 

จ านวนผู้
ได้รับรางวลั 

 100 100 100 100 - เพื่อรณรงคก์ารน าระบบการจดัการสู่การปฏิบติั ผา่น
การเชิดชูเกรียติและแบ่งปันประสบการณ์การจดัท า
และบริหารระบบ 

- รวบรวมและจดัท าท าเนียบ สปก.ท่ีมีการจดัท าระบบ
จดัการฯและรับรองในกลุ่มต่างๆ 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)   1 1 1 1  
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

โครงการท่ี 3.3.2 ศึกษามาตรการจูงใจ 
สถานประกอบกิจการในการพฒันางาน
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างานแบบยัง่ยนื ต่อเน่ืองและมี
เอกภาพ 

เพื่อใหมี้กลยทุธ์ระดบัประเทศและภาพชดัเจนของ

ระบบการสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบกิจการใน

การด าเนินการดา้นความปลอดภยัในการท างาน

และเพ่ือใหเ้ป็นตวัอยา่ง และแรงจูงใจแก่  สปก. 

อ่ืนๆ 

ผลการศึกษา   1   -  ศึกษากฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ใน
ปัจจุบนั  ความเหมาะสมและประเภทอุตสาหกรรม 
-  ศึกษารูปแบบในต่างประเทศ และรูปการแบบจูงใจ 
-  ออกแบบระบบท่ีเหมาะสม ส าหรับประเทศไทย 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)      1    
กจิกรรมที ่3.4  การจดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์ ด้านความปลอดภยั  
-เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรมสาธารณะ ดา้นความปลอดภยั เช่น งานสปัดาห์ความปลอดภยัแห่งชาติ การจดันิทรรศการความปลอดภยั การน าเสนอตวัอยา่งระบบ และวธีิปฏิบติัดา้นความปลอดภยัท่ีประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นตวัอยา่งได ้
โครงการท่ี 3.4.1 การจดังานสปัดาห์
ความปลอดภยัแห่งชาติ โดย กสร. 
กระทรวงแรงงาน 

เพ่ือรณรงคเ์ผยแพร่ใหค้วามรู้ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ แสดงผลงานตวัอยา่งของสถาน
ประกอบการดีเด่น และวธีิปฏิบติัท่ีดีดา้นความ
ปลอดภยั และปลูกฝังวฒันธรรมความปลอดภยั
ใหแ้ก่ สปก. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั นกัศึกษา 
และสาธารณะชน 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา 
จ านวน 
ผู้เข้าชม

นิทรรศการ 

 
1000 

 
 

> 
10, 
000 

 
1500 

 
 

> 
10, 
000 

 
2000 

 
 

> 
10, 
000 

 
2000 

 
 

> 
10, 
000 

 
2000 

 
 

> 
10, 
000 

- จดัประชุม สมัมนา และแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่
ใหค้วามรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ แสดงผลงาน
ตวัอยา่งของสถานประกอบการดีเด่น และวธีิปฏิบติัท่ี
ดีดา้นความปลอดภยั และปลูกฝังวฒันธรรมความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ สปก. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
นกัศึกษา และสาธารณะชนทั้งใน กทม. และภูมิภาค 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)   2.5 3 3 3 3  
โครงการท่ี 3.4.2   การจดังานสปัดาห์ เพื่อรณรงค ์เผยแพร่ สร้างจิตส านึกใหส้งัคม เกิด จ านวนงานที่ 2 2 4 4 4 - จดังานรณรงคส่์งเสริมความปลอดภยัสู่สาธารณะ  
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

ความปลอดภยัประจ าปีโดยสมคัรใจ
โดยกลุ่มชมรม หรือ สมาคมต่างๆ ดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

ความตระหนกัและใหค้วามส าคญัในเร่ืองความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งกวา้งขวางจนเป็น
วฒันธรรมความปลอดภยั 

จดัต่อปี - แนะน าแนวทางการปฏิบติัตามแนวทาง CSR 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)   0.5 0.5 1 1 1  

กลยทุธ์ท่ี 4:  พฒันาองคค์วามรู้  ระบบฐานขอ้มูล  และการเผยแพร่ ในวงกวา้ง 

กจิกรรมที ่4.1 การท าวจิยัและพฒันาเพือ่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท างาน                                           
- เพ่ือศึกษาวจิยัตอ่ยอด และพฒันาความรู้ และเทคโนโลยใีหม่ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ระบบ  แนวทางปฏิบติั และ ความเช่ือมโยงทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบ ค่าตอบแทน  รวมทั้ง
การส่งเสริมใหมี้การคิดคน้ นวตักรรมใหม่ๆ รวมทั้ง อุปกรณ์ และ เคร่ืองมือ ดา้นการเฝ้าระวงั การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม และการคุม้ครองส่วนบุคคล ท่ีมีคุณภาพและตน้ทุนต ่าเพ่ือใหแ้ก่สถานประกอบกิจการ
ต่างๆ ในประเทศสามารถมีใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลาย          
กจิกรรมที ่4.1  การพฒันาระบบสารสนเทศความปลอดภัย  มกีารศึกษา วเิคราะห์ สถานการณ์ความปลอดภัยประจ าปีและเผยแพร่ ให้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
- เพื่อใหมี้การศึกษา วเิคราะห์ สถานการณ์ความปลอดภยัประจ าปีและเผยแพร่ ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบเพื่อใชป้ระโยชน์ในการเฝ้าระวงัดา้นความปลอดภยัในดา้นต่างๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลใหก้บัผูบ้ริหาร/ผูน้ าทุกภาค
ส่วนสามารถไปประยกุตใ์ช ้
โครงการท่ี 4.1.1 การพฒันาเคร่ืองมือ 
ส าหรับการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
ของการด าเนินการดา้นความปลอดภยั 
และอาชีวอนามยัใน สปก. 

เพื่อใหมี้พฒันา Software ท่ีมีประสิทธิภาพให ้
สปก. ไดใ้ชใ้นการประเมินความคุม้ค่า (Cost and 
Benefit) ดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยัใน
สถานประกอบกิจการ 

จ านวน
Software ที่
พฒันาได้ 

 

   1  - ศึกษาและคน้ควา้พฒันา Software เพื่อประเมินทาง
เศรษฐศาสตร์การด าเนินการดา้นความปลอดภยั ให้
ใชป้ฏิบติัได ้

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)      2   
โครงการท่ี 4.1.3 การพฒันาส่ือการ
เรียน/การสอน ดา้นความปลอดภยัและ

- เพ่ือส่งเสริมใหมี้การพฒันาส่ือการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในดา้นความปลอดภยัในการท างาน

จ านวนส่ือที่
ผลติ 

  10 10 10 - ศึกษาเน้ือหา และรูปแบบส่ือท่ีเหมาะสม 
- จดัท าส่ือการสอน 
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กลยุทธ์ / กจิกรรม / โครงการ ตวัอย่าง เป้าประสงค์ 
เป้าหมาย / งบประมาณ  

หมายเหตุ / แนวทางด าเนินการ 
หน่วยนับ 

ปี 
’54 

ปี 
’55 

ปี 
’56 

ปี 
’57 

ปี
 ’58 

อาชีวอนามยั ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
ท าความเขา้ใจถึงอนัตรายและ
ผลกระทบและการป้องกนั  อีกทั้ง
สามารถเผยแพร่ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและ
รวดเร็ว 

และงานอาชีวอนามยัท่ีเป็นมาตรฐานและเกิด
ประโยชน์ในวงกวา้ง  
- เพื่อสามารถส่ือสารและท าความเขา้ใจถึงอนัตราย
และผลกระทบกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดง่้าย
และรวดเร็ว 

- เผยแพร่ใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายไดใ้นวงกวา้ง 
- ติดตามและปรับปรุงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)     2 4 10  
กจิกรรมที ่4.2  การจดัท าระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยทีม่คุีณภาพ รวมถึงข้อมูล สถิตต่ิางๆ ทั้งงานด้านวชิาการ แนวปฏบิัต ิกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และกรณีศึกษาต่างๆ 

- เพื่อใหมี้ระบบฐานขอ้มูลดา้นความปลอดภยัท่ีมีคุณภาพ รวมถึงขอ้มูล สถิติต่างๆ ทั้งงานดา้นวชิาการ แนวปฏิบติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และกรณีศึกษาต่างๆ 
โครงการท่ี 4.2.1 การสร้างฐานขอ้มูล
การวเิคราะห์สถานการณ์ OSH 

เพื่อใหทุ้กภาคส่วนมีโปรมแกรมท่ีสามารถ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล ทั้งในส่วนงานกลุ่ม/
ประเภทธุรกิจ และ/หรือส านกังานประกนัสงัคม 
และสามารถน าไปใชป้ระกอบกบัการจดัการ
ส่งเสริมและป้องกนัดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน 

มฐีานข้อมูล    1  -  ศึกษาขอ้มูล & จดัท าระบบ Software ในการ
รวบรวม ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
- เป็นประโยชน์สาธารณะ หรือ องคก์ร/หน่วยงาน/ 
สปก. อ่ืนน าไปใชไ้ด ้
- กรณีเป็นโปรแกรมเฉพาะสามารถปรับปรุงและ
น าไปพฒันาต่อได ้ 

ประมาณการงบสนบัสนุน (ลา้นบาท)     2    

รวมประมาณการงบสนับสนุน  19 25.5 42 46 46 รวม    178.5    ล้านบาท 
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10. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเพื่อด าเนินการโครงการการศึกษาประเด็นจัดท าแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกัน
เกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกนัสังคม ระยะเวลา 5 

ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ไดเ้สร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ตาม
วตัถุประสงค ์ และระยะเวลาท่ีก าหนด คือ ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2554 โดยคณะท่ีปรึกษาไดจ้ดั
ท าการศึกษาวเิคราะห์ลกัษณะและประเภทของปัญหาท่ีเก่ียวกบัการประสบอนัตรายจากการท างานท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขตามล าดบัความส าคญัและความจ าเป็น และไดศึ้กษา
วเิคราะห์แผนงาน โครงการ(ตวัอยา่ง) และมาตรการต่างๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับส านกังานกองทุนเงินทดแทน
ส านกังานประกนัสังคมในการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน เพื่อน าไปสู่การลด
อตัราการประสบอนัตรายจากการท างานในลกัษณะของแผนแม่บทในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2558 ซ่ึง
ประกอบดว้ย ประเด็นยทุธศาสตร์  กลยทุธ์ 4 ดา้น 13 กิจกรรม และ 31โครงการตวัอยา่ง ท่ีจะช่วยสนบัสนุน
กลยทุธ์ต่างๆ  
 ทั้งน้ี แผนแม่บทดา้นการส่งเสริมหรือป้องกนัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานน้ี จะเป็น
แนวทางส าหรับส านกังานกองทุนเงินทดแทน ในการพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืนๆ โดยก าหนด
เป็นแผนงานโครงการ และมาตรการท่ีเหมาะสม ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในการลดปัญหาและป้องกนัการ
ประสบอนัตรายจากการท างานของลูกจา้ง อยา่งเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในระยะยาวต่อไป 
 แผนงาน และงบประมาณโครงการ เป็นเพียงแนวทางอยา่งกวา้งๆ เพื่อใชป้ระกอบในการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ เท่านั้น รายละเอียด และ งบประมาณของแต่ละโครงการจะตอ้งไดรั้บการน าเสนอดว้ย
หลกัการและเหตุผลจากผูท่ี้เสนอโครงการ และอยูใ่นกรอบ เง่ือนไข ระเบียบพสัดุ การคลงั และการจดัซ้ือจดั
จา้งของส านกังานฯ  อีกขั้นหน่ึงในการพิจารณาต่อไป 
 แผนแม่บท หรือแผนงานต่างๆน้ีควรไดรั้บการทบทวนและปรับปรุง เป็นระยะๆ ในปีต่อๆไปและ
สามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนไดต้ามความจ าเป็น และ สถานการณ์ท่ีอาจจะเปล่ียนไป เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นกฎหมาย  เศรษฐกิจ สังคม หรือ ดา้นอ่ืนๆ เป็นตน้ 


