รายงานการประเมินองคการมหาชนและผูอาํ นวยการองคการมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน)

สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) (สสปท.)
ประจําปงบประมาณ 2560
วัตถุประสงคการจัดตั้ง
เพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

ขอมูลพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ

29.91 ลานบาท

รายได

0.04 ลานบาท

เงินทุนสะสม

- ลานบาท

อัตรากําลัง
(กรอบ/บรรจุจริง)

(80 /14) คน
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตําแหนง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

1. พลเอก อภิชาต แสงรุงเรือง*
2. ปลัดกระทรวงแรงงาน
3. อธิบดีกรมควบคุมโรค
4. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
5. เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
6. นายประพันธ ปุษยไพบูลย
ผูแทนฝายนายจาง
7. นายพิชิต พระปญญา
ผูแทนฝายลูกจาง
8. นายวิฑูรย สิมะโชคดี
ดานการบริหาร
9. นายสุชาติ วิริยะอาภา
ดานอาชีวอนามัย
10.นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ
ดานอาชีวอนามัย
11.นายชัยธนา ไชยมงคล
ผูอํานวยการ สสปท.

วันที่ไดรับแตงตั้ง
12 กันยายน 2560
-

วันที่หมดวาระ
7 ธันวาคม 2561
-

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2558

7 ธันวาคม 2561

1 ตุลาคม 2559

30 กันยายน 2563

วิสัยทัศน
สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยสูสังคมอุดมสุข ภายในป พ.ศ. 2579
หมายเหตุ * พลเอก อภิชาติ แสงรุง เรือง ขอลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการสรรหา

2

ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)

Function
Base

องค์การมหาชน

Agenda
Base

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
อาชีวอนามัย และ

●
สภาพแวดล้อมในการทางาน
(องค์การมหาชน)

ผู้อานวยการองค์การมหาชน

นายชัยธนา ไชยมงคล

Area
Base
-

Innovation
Base

ต่ากว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย


ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจ้าง/ผลการประเมินองค์กร/งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สูงกว่าเป้าหมาย

●

Potential
Base

●

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA

ระดับต้องปรับปรุง

-

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับมาตรฐาน



ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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สวนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร
Function
Base

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

เปนไปตามเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

-

ต่ํากวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับตองปรับปรุง

-



องคประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

●

ประเด็นการประเมิน

1.1 จํานวนมาตรฐานเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมที่มีอุบตั ิการณสูงและ
ธุรกิจ SME
1.2 จํานวนโครงงานวิจัย เพื่อสะทอน
การลงทุนในงานสงเสริมและการ
ปองกันดานความปลอดภัย
เชิงนโยบายในระดับชาติ
1.3 จํานวนโครงการรวมพัฒนา
ความยั่งยืนดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (Together for
Sustainability)
1.4 จํานวนโปรแกรมโมบาย
แอพพลิเคชั่น Office Syndrome
2. Agenda
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแก
Base
ประชาชน
2.1.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความ
เขาใจแกประชาชน
2.1.2 รอยละการชี้แจงประเด็น
สําคัญที่ทันตอสถานการณ
3. Area Base ไมมตี ัวชี้วัด
4. Innovation 4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
Base
ความพึงพอใจและพัฒนาการ
ใหบริการ



●

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

4 มาตรฐาน

3 มาตรฐาน



1 โครงการ

1 โครงการ/1 งานวิจัย



1 โครงการ

1 โครงการ



1 โปรแกรม

อยูระหวางดําเนินการ



สรุปผล
ประเมิน
เปนไปตาม
เปาหมาย

สูงกวา
เปาหมาย



รอยละ 100

รอยละ 100


รอยละ 100
รอยละ 80

และองคการมหาชนเสนอ
รายงานผลการปรับปรุงงาน
ตามผลการสํารวจของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอ
คณะกรรมการองคการมหาชน
ภายในปงบประมาณ 2560

ไมมีประเด็นสําคัญตอง
ชี้แจง
รอยละ 73.74



ต่ํากวา
เปาหมาย

-



4

องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณ
4.3 การกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองคการมหาชน
4.4 ขอเสนอการพัฒนาขีด
ความสามารถของหนวยงาน

5. Potential
Base

5.1 การจัดทําและดําเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
รอยละ 96
คะแนนประเมิน ตั้งแต
4.0000 ขึ้นไป
เรื่อง พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและ
ระบบมาตรฐาน
บริหารงานองคกร
ดําเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
รอยละ 100

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ 81.59
ระดับคะแนน
3.6250
อยูระหวางดําเนินการ

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน






สูงกวา
เปาหมาย

รอยละ 100


ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
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สวนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผูอํานวยการ : นายชัยธนา ไชยมงคล
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจาง ผลการประเมินองคกร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผูอํานวยการ

สูงกวาเปาหมาย

เปนไปตามเปาหมาย

ระดับมาตรฐาน

●



องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
เปาหมาย
การประเมิน
2.1 ผลงานของผูอํานวยการองคการมหาชน (Performance)
2.1.1 สัญญาจาง
1) รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินตาม
รอยละ 60
ผูอํานวยการ
โครงการ Safety Thailand โดย สสปท.
องคการมหาชน
รวมกับ 6 กระทรวงหลัก ผานคณะทํางาน
Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน
2.1.2 ผลการประเมิน
2) การดําเนินการตามตัวชี้วัด
ระดับมาตรฐาน
องคกร
สํานักงาน ก.พ.ร.
3) รอยละความสําเร็จของผลการปฏิบัติงาน
รอยละ 60
ตามแผนปฏิบตั ิงานประจําป ซึง่ ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันฯ
2.1.3 งานอื่นๆ ที่
4) รอยละความสําเร็จของความคืบหนา
รอยละ 60
คณะกรรมการ
ขอสั่งการของคณะกรรมการสถาบันฯ
มอบหมาย
และแผนปฏิบตั ิการที่ผูอํานวยการ
นําเสนอทุกเรื่อง โดยบันทึกไวในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ และ
ผูอํานวยการตองรายงานแผน ผลการ
ดําเนินการทุกขอสั่งการ หากมีขอจํากัดใด
ตองอธิบายรายละเอียด
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผูอํานวยการองคการมหาชน (Competency)
2.2.1 สมรรถนะทางการ 1) ภาวะผูนํา
3.00
บริหารของ
2) วิสัยทัศน
3.00
ผูอํานวยการ
3) การวางกลยุทธขององคการ
3.00
องคการมหาชน
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลีย่ น
3.00
5) การควบคุมตนเอง
3.00
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน
3.00

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

รอยละ 75



สูงกวา
เปาหมาย

ระดับตอง
ปรับปรุง
รอยละ 69



รอยละ 80



2.92
3.26
3.13
3.08
3.28
2.93










เปนไปตาม
เปาหมาย
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•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง และในทุกกรณีของผูประกันตนในกองเงินทุนทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 ลดลง
ต่ํากวารอยละ 5
มีสถานประกอบการเขารวมกิจกรรมการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย Zero Accident 2017
จํานวน 456 แหง มากกวาป พ.ศ. 2559 จํานวน 300 แหง หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52
จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งที่ 31 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสวนภูมิภาค และ
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งรวมจัดงานดานการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีจํานวนผูเขารวมงานจาก 30,000 คนในป 2559 เปน 52,000 คน หรือเพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 40
จัดทํามาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มาตรฐานการจัดการ
ความเสี่ยงดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และมาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูง
จัดทําโครงการงานวิจัยเรื่องเศรษฐศาสตรความปลอดภัย รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อวิจัยเกี่ยวกับตนทุน
และความคุมคาการลงทุนดานความปลอดภัย
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ับหนวยงานตาง ๆ อาทิ องคกรเครือขายรวมขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทํางาน
เพื่อวางกรอบการทํางานรวมกัน มหาวิทยาลัยตาง ๆ จํานวน 30 แหง เพื่อจัดทํายุทธศาสตรโครงการงานวิจัยดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ลงนามความเขาใจรวมกับหนวยงานตาง ๆ ไดแก 1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ในการจัดทําและเผยแพรนิตยสาร OSHE Magazine แหงแรกของประเทศไทย 2) หนวยงานที่
เกี่ยวของกับงานดานความปลอดภัยบนทองถนน 50 หนวยงาน ตามโครงการสานพลังประชารัฐ 3) ผูบริหาร SMEs
จํานวน 51 แหงเพื่อสงเสริมการจัดทําระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ 4) วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยเพื่อการ
จัดทําคูมือ และฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานกอสรางระบบรางรถไฟ
การสํารวจความปลอดภัยในการทํางานกอสรางระบบรางรถไฟ 1 โครงการ
การพัฒนาองคความรูการปองกันอันตรายและอุบัติภัย“แอมโมเนีย” 3 รุน มีผูเขารับการอบรมมากกวา 100 คน
จัดทําคูมือฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ไดแก คูมือความปลอดภัยการกอสรางระบบรางรถไฟ 1 หลักสูตร คูมือฝกอบรม
หลักสูตรออฟฟตซินโดรม 1 หลักสูตร
จัดทําการฝกอบรมหลักสูตรการทํางานบนทีส่ ูง และหลักสูตร Process Safety
จัดการประกวดนวัตกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
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ขอสังเกต
1) เนื่องจาก สสปท. เปนหนวยงานที่เขาสูระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนปแรก
จึงยังมีภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการอีกหลายประการ โดยเฉพาะการจัดทํามาตรฐานเพื่อสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนั้น ควรมีการวางระบบงาน จัดโครงสรางองคกรใหครบถวนและ
เหมาะสม กําหนดระเบียบหรือขอบังคับตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อรองรับการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับ
การศึกษาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพื่อนํามาเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานและวางแผน
ปฏิบัติการทํางานไดอยางชัดเจน รวมถึงควรมีระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เชน
รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญแกคณะกรรมการรายไตรมาส เพื่อใหทราบความกาวหนาและปญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะนําสูการแกไขปญหาอุปสรรคไดทันทวงที
2) ดว ยข อจํ ากั ดเรื่อ งบุ คลากรและเงื่ อนเวลาที่ ทํา ให สสปท. ไมส ามารถดํ า เนิ นโครงการวิจั ยไดส มบู รณ ตามหลั ก
กระบวนการวิจัย จึงควรนําขอจํากัดดังกลาวมาศึกษาเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานการเปนเฉพาะ เชน การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การบริหารโครงการ เปนตน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่กําหนด
3) สสปท. ควรพั ฒนาระบบการจั ดเก็ บข อมู ลเพื่ อให บุ คลากรสามารถเข าถึ งข อมู ลดั งกล าวเพื่ อนํ าข อมู ลไปใช ในการ
วางแผนการดําเนินงาน การตัดสินใจ รวมทั้งการรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะ
4) สสปท. ควรมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตตนปงบประมาณ เพื่อใหทราบเหตุปจจัยที่
จะไมสามารถดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย และนํามากําหนดแนวทางแกไขเพื่อชวยใหลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
ความเสียหายในอนาคตได
5) ผลการเบิกจายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 4.2 "ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ" ไมเปนไปตามเปาหมาย
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดสําคัญจึงควรทบทวนสาเหตุที่ลาชา และวางแผนการเบิกจายใหเหมาะสมตั้งแตตนปงบประมาณ
ฝายบริหารที่มีหนาที่รับผิดชอบควรเรงรัด และกําหนดใหรายงานผลการเบิกจายเทียบกับเปาหมายตอคณะกรรมการ
องคการมหาชนทุกไตรมาส
6) เนื่องจาก สสปท. เปนหนวยงานใหมที่มีภารกิจสําคัญในการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน จึงควรใหความสําคัญกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธภารกิจของหนวยงานเพื่อใหหนวยงานภาคเอกชน
ภาครัฐ หรือผูที่เกี่ยวของ รูจักและเขาบทบาทของ สสปท. และสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
7) สมรรถนะของผูบริหารในเรื่องภาวะผูนํา การสอนงานและการมอบหมายงานถือเปนสมรรถนะที่สําคัญในการที่จะ
สื่อสารทิศทางองคกร เปาหมาย วิธีการทํางาน และเสริมสรางการเรียนรูใหแกบุคลากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร จึงควรใหความสําคัญกับการสื่อสารภายในองคกรเพื่อให
บุคลากรมีความเขาใจและมีเปาหมายการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน การยึดหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มอบหมายงานที่เหมาะสม หรือ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาเปนบางเรื่องเพื่อใหมีโอกาสริเริ่มสิ่งใหม ๆ
ตลอดจนการสรางและสนับสนุนใหมีการสอนงานและมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางเปนระบบและใหมี
วัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องในองคกร

…………………………………
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