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  บทน ำ 
  

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  
 มาตรา 3 บัญญัติให้พระราชบัญญัติมิให้ใช้บังคับแก่ 
 (1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
 (2) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัตินี้” 
ประกอบกับระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569)  
ได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินการไว้ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมคนท างานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
2. การให้ความส าคัญในการป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงจากอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
3. การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโดยอาศัยแนวทางประชารัฐ 
4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการด าเนินการงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ในทุกระดับ 
และแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่  2  
(พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าประสงค์หลัก ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกภาคส่วน  
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน  

2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการผลักดันให้งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 กฎหมาย ระเบียบ และแผนแม่บทฯ ดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการด าเนินการ 
ตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากร  
และผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรเช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชน โดยหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่
ราชการที่ตนรับผิดชอบและผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 
และถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการและส่งเสริม 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ส าหรับหน่วยงานราชการ (ตามมาตรา 3 วรรคสอง) ขึ้น  
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ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้มีการจัดท าและเรียบเรียงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน  
พร้อมตัวอย่างเอกสารประกอบ เพ่ือให้ส่วนราชการเกิดความชัดเจนและสามารถด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  

 เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ แผนแม่บทฯ และแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังกล่าวข้างต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  
จึงได้จัดท าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สลค. (พ.ศ. 2564 - 2569) ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานท างานในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย 
 2. เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเจ็บป่วย จากการท างาน 
 3. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 4. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 5. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
และก าหนดแนวทางด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดและประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ซึ่งลงนามโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ทราบโดยทั่วกัน 

2. ก าหนดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
3. จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ภายในหน่วยงาน 
4. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงหรือฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของ สลค. มีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ตามมาตรฐานที่ก าหนด ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของ สลค.  
รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของ สลค. อย่างสม่ าเสมอ 
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นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำนของ สลค. 

 

  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  สลค. จึงได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของ สลค. ดังนี้ 
  1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
  2. สลค. จะออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
  3. สลค. จะด าเนินการปรับปรุงสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย 
  4. ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับพึงกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด และปฏิบัติ 
ตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่เคร่งครัด 
  5. บุคลากรทุ กคนต้ องค านึ งถึ งความปลอดภั ยของตนเอง เ พ่ือนร่ วมงานแ ละทรั พย์ สิ น 
ของทางราชการเป็นส าคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
  6. บุคลากรทุกคนต้อง ให้ความร่วมมือในการด า เนินการตามโครงการความปลอดภัย  
และอาชีวอนามัยของ สลค. พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างานและวิธีการท างาน 
ที่ปลอดภัย 
  7. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  8. หากในกรณีที่  สลค. มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมาด าเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ ง  
ของการด าเนินงาน สลค. จะต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลความปลอดภัย และก ากับให้ผู้รับเหมาช่วง  
ยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานของ สลค.  
  9. สลค. จะรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน และให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของบุคลากร เช่น การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
  10. บุคลากรทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน สลค. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
แผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้อมในการท า งาน  

ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  (พ .ศ .  2564 -  2569)  

 

แผนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท ำงำน สลค. (พ.ศ. 2564 - 2569) 

 
 ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569)  
แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และแผนยุทธศาสตร์ สลค. พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง สลค. จึงได้ก าหนดให้มี “แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน สลค. (พ.ศ. 2564 - 2569)” โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
สลค. มุ่งมั่นเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดีในการท างาน 
 

 

พันธกิจ 

1. ก าหนดและพัฒนามาตรการส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

3. ก ากับ ควบคุม และดูแลรักษา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

 
 

ยุทธศำสตร ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การป้องกัน ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
แผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้อมในการท า งาน  

ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  (พ .ศ .  2564 -  2569)  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การป้องกัน ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้ำประสงค์ 
1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.2 มี รู ปแบบและวิ ธี ก า ร พัฒนาองค์ ค ว ามรู้ ด้ า นคว ามปลอดภั ย  อาชี ว อนามั ย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.3 การส่งเสริมบุคลากรให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความรู้และจิตส านึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างานของ สลค.  
2. พัฒนาศักยภาพและทักษะ ในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 

ให้แก่บุคลากรและผู้มีหน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

3. การดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือลดการเจ็บป่วย
และลดอุบัติเหตุจากการท างาน 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้ำประสงค์ 
2.1 มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ทีม่ีประสิทธิภาพ 
2.2 การป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
2.3 มีระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. สร้างกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2. พัฒนาและปรั บปรุ ง ก า รบริ ห า ร จั ด ก ารด้ านคว ามปลอดภั ย  อาชี ว อน ามั ย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ด้ านความปลอดภัย  อาชี วอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
 
 
 



 
 

6 
แผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้อมในการท า งาน  

ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  (พ .ศ .  2564 -  2569)  

 
แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของ สลค. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บุคลากร สลค. ปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี  

เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 

ไม่มีอุบัติเหตุและโรคภัยจากการท างาน 

บุคลากร สลค. มีจิตส านึก 
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎความปลอดภัย 

บุคลากรมีองค์ความรู้ 
ด้านความปลอดภัยฯ 

สลค. จัดให้มีระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภัยฯ 

สลค. เป็นองค์กรที่มีกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี 



 7 
แผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้อมในการท า งาน  

ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  (พ .ศ .  2564 -  2569)  

 
แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ สลค. 

ระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2569) 
 กรอบแนวทาง  1. การส่งเสริมคนท างานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี  2. การให้ความส าคญัในการป้องกนัเพื่อลดความเสีย่งจากอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน  3. การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโดยอาศัยแนวทางประชารัฐ  
  4. การเสรมิสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  5.การพัฒนากลไกการบรหิารจดัการและการด าเนินการงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในทุกระดับ 

 

แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันเพ่ือแรงงานปลอดภัยและสขุภาพอนามัยดี” 

 พันธกิจ  1. ก าหนดและพัฒนามาตรการเชิงส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย  2. รณรงค์ให้แรงงานทุกภาคส่วนได้รับการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับสิทธ ิหนา้ที่ด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เพื่อใหท้ างานได้อย่างปลอดภัยและมีสขุภาพอนามัยที่ดี  
  3. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในทุกภาคส่วน และความรว่มมือระหว่างเครือข่ายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามัย  4. พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั  
  5. ก ากับ ควบคุม และดูแล ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
เป้าประสงค์หลัก 

1. เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส านกึในเรื่องความปลอดภัยและอาชวีอนามยัในทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมอืในทุกภาคส่วน ในการผลักดันให้งานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัขับเคลื่อนอยา่งมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 
 

วิสัยทัศน์ สลค. 
สลค. มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทีด่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การป้องกัน ส่งเสรมิ และพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนากลไกการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้าประสงค์ 

1.1 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาความรู้และมีการแลกเปลี่ยนความรูด้้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1.2 มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.3 การส่งเสริมคนท างานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัด ี

เป้าประสงค์ 

2.1 มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2 การป้องกันเพ่ือลดความเสีย่งจากอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
2.3 มีระบบติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์

1. เสรมิสร้างความรู้และจติส านึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ สลค.  
2. พัฒนาศักยภาพและทักษะ ในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ไดร้บับาดเจ็บเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

และผูม้ีหน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. การดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อลดการเจ็บป่วยและลดอุบัติเหตุ

จากการท างาน 

กลยุทธ ์

1. สร้างกลไกการขับเคลื่อนให้เกดิการบริหารจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

2. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 



 8  

แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
 

ส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2564 - 2569) 

 

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สลค. (พ.ศ. 2564 - 2569) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกัน ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ าหนัก 
(50) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ์ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 1 2 3 4 5 

1.1 บุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้าน 
ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

1.1.1 จ านวนหลักสูตร/
กิจกรรม/การฝึกอบรม 
ท่ีใชใ้นการพัฒนาความรู้  
การเสริมสร้างจิตส านึก  
การพัฒนาศักยภาพ และ
ทักษะด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(สลธ., กพร.) 

20 2 
หลักสูตร 

2  
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

4  
หลักสูตร 

4  
หลักสูตร 

0 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

3 
หลักสูตร 

4 
หลักสูตร 

1) เสริมสร้างความรู้ 
และจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมใน
การท างานของ สลค. 
2) พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะในการช่วยเหลือ 
และปฐมพยาบาล
ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและ 
ผู้มีหน้าท่ีด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 
3) การดูแลสุขภาพของ
บุคลากรในองค์กรและ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เพื่อลดการ
เจ็บป่วยและลดอุบัติเหตุ
จากการท างาน 

1.2 มีรูปแบบและวิธีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

1.2.1 จ านวนกิจกรรม 
การส่งเสริมความปลอดภัย 
การรณรงค์ การจัดท าสื่อ  
และการประชาสัมพันธ์ 
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  
(สลธ., กพร., กบส.) 

15 2 
กิจกรรม 

2  
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3  
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3  
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

- 2 
กิจกรรม 

- 3 
กิจกรรม 

1.3 การส่งเสริม
คนท างานให้มีความ
ปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยดี 

1.3.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสุขอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม 
(กอง กลุ่ม และศูนย์) 
 

 

15 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
90 

  

 



   
 

 

9 
แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

 
ส านักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2564 - 2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ น้ าหนัก 
(50) 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมินผล กลยุทธ์ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 1 2 3 4 5 

2.1 มีระบบบริหาร
จัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท าแผนด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน ประจ าปี
งบประมาณ (สลธ.)  

5  จัดท า
แผน 

แล้วเสรจ็ 

จัดท า 
แผน 

แล้วเสร็จ 

จัดท า
แผน 

แล้วเสร็จ 

จัดท า
แผน 

แล้วเสร็จ 

จัดท า 
แผน 

แล้วเสร็จ 

จัดท า 
แผน 

แล้วเสร็จ 

จัดท า
แผนไม ่

แล้วเสร็จ 

- - - จัดท า
แผน 

แล้วเสร็จ 

1) สร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนให้เกิด 
การบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
2) พัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
3) ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน
โครงการ ยุทธศาสตร์
ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.2 การด าเนินการตาม
มาตรฐานการบริหารและ
การจัดการด้านความ
ปลอดภัยฯ ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานแห่ง พ.ร.บ. 
ความปลอดภัยฯ ส าหรับ
หน่วยงานราชการ (สลธ.) 

5 2 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 0 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 

2.2 การป้องกันเพื่อ
ลดความเสี่ยงจาก
อันตรายและการ
เจ็บป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน 

2.2.1 จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กจิกรรมท่ีป้องกัน
และลดความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (สลธ.) 

10 2 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 0 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 

2.3 มีระบบติดตาม
และประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1 ร้อยละของความส าเร็จ
ในการด าเนินการตามแผน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (สลธ.) 

15 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

2.3.2 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยฯ ท่ีได้รับ
การประเมินผลมากกว่า
ร้อยละ 80 (สลธ.) 

15 2 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 0 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 

 



 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สลค. (พ.ศ. 2564 - 2569)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การป้องกัน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1.1จ ำนวนหลักสูตร/กิจกรรม/ 
กำรฝึกอบรมท่ีใช้ในกำรพัฒนำควำมรู้  
กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก กำรพัฒนำศักยภำพ 
และทักษะด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(สลธ., กพร.) 

แผนการฝึกอบรม 
 (1) กำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยเหลือผู้บำดเจ็บเบื้องต้น             
 (2) กำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน             
 (3) กำรอบรมดับเพลิงเบื้องต้น             
(4) กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม  
  (กำรท ำ CSR หรือ Big cleaning day) 

            

1.2.1 จ ำนวนกิจกรรมกำรส่งเสริม 
ควำมปลอดภัย กำรรณรงค์ กำรจัดท ำสื่อ  
และกำรประชำสัมพันธ์ท่ีด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ (สลธ., กพร., กบส.) 

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 
(1) รณรงค์โดยกำรออกหนังสือเวียนให้บุคลำกรทุกคน
ภำยในหน่วยงำนทรำบถึงมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

            

(2) จัดท ำมุมควำมรู้และข่ำวสำรควำมปลอดภัย             
(3) จัดท ำป้ำยบังคับ ป้ำยเตือน ป้ำยแนะน ำ เครื่องหมำยบ่งชี้             

1.3.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนสุขอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อม 
(กอง กลุ่ม และศูนย์) 

กิจกรรมด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(1) กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี และกำรติดตำมผล             
(2) กำรจัดศูนย์สุขภำพเพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้
ออกก ำลังกำย 

            

(3) กำรจัดกำรแข่งกีฬำภำยในองค์กร             
(4) กำรตรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  
(กำรสร้ำงจิตส ำนึกเพื่อควำมปลอดภัย 
ในกำรท ำงำน ตำมแนวทำงรักษำสิ่งแวดล้อมในท่ีท ำงำน 
ให้ดีขึ้นโดยกำรปฏิบัติตำมหลัก 5 ส) 

            

 

10 
แผนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ส ำนักเลขำธิกำรคณ
ะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2564 - 2569) 



 

11 
แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

 
ส านักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2564 - 2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
แผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประจ าปีงบประมาณ (สลธ.) 

แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
การจัดท าแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน สลค. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

            

2.1.2 การด าเนินการตามมาตรฐาน 
การบริหารและการจัดการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ 
ส าหรับหน่วยงานราชการ (สลธ.) 

การทบทวนสถานะ/ตรวจสอบการด าเนินการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
แห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ ส าหรับหน่วยงานราชการ 
(คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ของกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน ส่วนท่ี 1 แนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
ส าหรับทุกหน่วยงาน) 

            

2.2.1 จ านวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีป้องกันและลดความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(สลธ.) 

แผนงานด้านความปลอดภัย 
(1) การตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณอาคารและ
สถานท่ีของ สลค. 

            

(2) การตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และการ
บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 

            

(3) จัดท ามาตรฐานในการท างานส าหรับพนักงาน 
ขับรถยนต์ 

            

(4) การปฏิบัติตามมาตรฐานในการท างานส าหรับ
พนักงานขับรถยนต์ 

            

แผนงานด้านอาชีวอนามัย 
(1) การก าจัดปลวก มด และแมลงท่ีเป็นพาหะต่อโรคต่าง ๆ             
(2) การขัดล้าง-เคลือบเงาพื้นส านักงาน             
(3) การท าความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศและ
เครื่องกรองอากาศ 

            

(4) การท าความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน             



   
 
 
 

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 แผนงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานท่ีปฏิบัตงิาน) 
การปฏิบัติหน้าท่ีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
(1) เจ้าหน้าท่ีผู้มาปฏิบัติหน้าท่ีมีการสวมใส่ 
หน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

            

(2) การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานท่ีจัดประชุม             
(3) มีเจล แอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ บริเวณหน้าประตู
ทางเข้าออกห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 

            

(4) เจ้าหน้าท่ีจัดเลี้ยงใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

            

อาคารสถานท่ีของ สลค. 
(1) เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีมาติดต่อราชการมีการสวมใส่
หน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาภายในหน่วยงาน 

            

(2) มีจุดคัดกรอง (ตรวจวัดไข้)             
(3) มีเจล แอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ บริเวณหน้าประตู
ทางเข้าออก และบริเวณลิฟต์โดยสาร 

            

(4) การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารส านักงาน             
2.3.1 ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (สลธ.) 

การควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
(1) การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผล             
(2) รายงานผลการท างานของแผนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

            

2.3.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยฯ ท่ีได้รับการประเมินผล
มากกว่าร้อยละ 80 (สลธ.) 

การควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
(1) การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผล             
(2) รายงานผลการท างานของแผนความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

            

 

  

12 
แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2564 - 2569) 



 
 
 

14 
แผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้อมในการท า งาน  

ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  (พ .ศ .  2564 -  2569)  

  
 
 

แผนผังความเชื่อมโยงกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตรด์้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ปี 2564 - 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การป้องกัน ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้าประสงค ์
1.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.2 มีรูปแบบและวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.3 การส่งเสริมคนท างานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
การดูแลสุขภาพของบุคลากรในองค์กรและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เพ่ือลดการเจ็บป่วยและลดอุบัติเหตุจากการท างาน 

 กิจกรรมที่ 1 
 การตรวจสุขภาพประจ าปี และการติดตามผล 

 กิจกรรมที่ 2 
 การจัดศูนยส์ุขภาพเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ได้ออกก าลังกาย 

 กิจกรรมที่ 3 
 การจัดการแข่งกีฬาภายในองค์กร 

 กิจกรรมที่ 4 
 การตรวจสภาพแวดล้อมในการท างาน  

(การสร้างจติส านึกเพื่อความปลอดภัยในการท างาน  
ตามแนวทางรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ท างานให้ดีขึ้น 
โดยการปฏิบัตติามหลัก 5 ส) 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาศักยภาพและทักษะ ในการช่วยเหลือและปฐมพยาบาล
ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มีหน้าที่ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 กิจกรรมที่ 1 
 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลอืผู้บาดเจบ็เบื้องต้น 

 กิจกรรมที่ 2 
 การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความรู้และจิตส านึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของ สลค. 

 กิจกรรมที่ 1 
 การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 

 กิจกรรมที่ 2 
 การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม  
 (การท า CSR หรือ Big cleaning day) 

 กิจกรรมที่ 3 
 รณรงค์โดยการออกหนังสือเวียนให้บุคลากรทุกคน 
 ภายในหน่วยงานทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 กิจกรรมที่ 4 
 จัดท ามุมความรู้และข่าวสารความปลอดภัย 

 กิจกรรมที่ 5 
 จัดท าป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะน า เครื่องหมายบ่งช้ี 
 
 

13 
แผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้อมในการท า งาน  

ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  (พ .ศ .  2564 -  2569)  

 



 
 
 

14 
แผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้อมในการท า งาน  

ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  (พ .ศ .  2564 -  2569)  

  
แผนผังความเชื่อมโยงกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตรด์้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ปี 2564 - 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เป้าประสงค ์
2.1 มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2 การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
2.3 มีระบบติดตามและประเมนิผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

กลยุทธ์ที่ 3 
ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมที่ 1 
 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผล 

 กิจกรรมที่ 2 
 รายงานผลการท างานของแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 แผนงานด้านความปลอดภัย 
 กิจกรรมที่ 1 
 การตรวจสอบความเรียบร้อยบรเิวณอาคารและสถานท่ีของ สลค. 
 กิจกรรมที่ 2 
 การตรวจสอบสภาพความสมบรูณแ์ละการบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย 
 กิจกรรมที่ 3 
 จัดท ามาตรฐานในการท างานส าหรับพนักงานขับรถยนต ์
 กิจกรรมที่ 4 
 การปฏิบัตติามมาตรฐานในการท างานส าหรับพนักงานขับรถยนต ์

 แผนงานด้านอาชีวอนามัย 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 3 
 การก าจัดปลวก มด และแมลงที่เป็นปัญหาต่อตัวอาคาร การท าความสะอาดแผ่นกรองเครือ่งปรับอากาศ 

และพาหะของโรคต่าง ๆ และเครื่องกรองอากาศ 
 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมที่ 4 
 การขัดล้าง-เคลือบเงาพ้ืนส านักงาน การท าความสะอาดอาคารและอุปกรณส์ านักงาน 

 แผนงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   
 อาคารสถานที่ของ สลค. 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 3 
 เจ้าหน้าท่ีและผู้ที่มาติดต่อราชการมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจล แอลกอฮอลส์ าหรับล้างมือ บริเวณหน้าประตูทางเข้าออก 

เมื่อเข้ามาภายในหน่วยงาน และบรเิวณลิฟต์โดยสาร 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 4 
 มีจุดคัดกรอง (ตรวจวัดไข้) การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารส านักงาน 

 

 การปฏิบัติหน้าที่การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 3 
 เจ้าหน้าท่ีผูม้าปฏิบตัิหน้าที่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจล แอลกอฮอลส์ าหรับล้างมือ บริเวณหน้าประตูทางเข้าออก 

เมื่อเข้ามาภายในสถานที่ปฏิบัติงาน ห้องประชุมคณะรัฐมนตร ี
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 4 
 การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานท่ีจัดประชุม เจ้าหน้าท่ีจัดเลี้ยงใสห่น้ากากอนามัยและถุงมือปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 กิจกรรมที่ 1 
 การจัดท าแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สลค. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กิจกรรมที่ 2 
 การทบทวนสถานะ/ตรวจสอบการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

และสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการดา้นความปลอดภยัฯ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานแห่ง พ.ร.บ. ความปลอดภัยฯ ส าหรับหน่วยงานราชการ 

 (ส่วนท่ี 1 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานส าหรับทุกหน่วยงาน) 
 



 

 

15 
แผนความปลอดภัย  อาชี วอนามั ย  และสภาพแวดล้อมในการท า งาน  

ส านัก เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี  (พ .ศ .  2564 -  2569)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     การติดตามและรายงาน 

 
 ในส่วนของการติดตามผลการด าเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน สลค. (พ.ศ. 2564 - 2569) ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สลค. และจัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
ในภาพรวม เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ 4 รอบระยะเวลา คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 



   
 

 

  16 
แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ส านักเลขาธิการคณ
ะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2564 - 2569) 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการตัวช้ีวัดตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2564 - 2569)    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... รอบ ..... เดือน (.................................) ของ..............ระบุส านัก กอง กลุ่ม หรือศูนย์............. 
 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 

ตัวชี้วัด ระบุช่ือตัวช้ีวัด 

1. ความหมาย/ค าอธิบายตัวชี้วัด อธิบายรายละเอียดของตัวช้ีวัด (โดยสังเขป)  

2. ยุทธศาสตร์  ระบุยุทธศาสตร์ของ สลค. ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

3. เป้าประสงค์ ระบุเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับตวัช้ีวัด 

4. สูตรในการค านวณ ระบุวิธีการค านวณผลการด าเนินการตัวช้ีวัด (ขึ้นอยู่กับหน่วยท่ีวัด) 

5. หน่วยที่วัด ระบุหน่วยที่วัด ซึ่งอาจอยู่ในรปูของ จ านวน ร้อยละ สดัส่วน อัตราสว่น อัตรา ค่าเฉลีย่  

6. ความถี่ในการเก็บข้อมลูและรายงาน ระบุความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน เช่น รอบ 3 เดือน 6 เดอืน 9 เดือน และ 12 เดือน 

7. แหล่งของข้อมูล ระบุแหล่งของข้อมูล  เช่น คู่มือ แฟ้มเอกสาร ไฟล์ข้อมลู 

8. หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ระบุส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ท่ีรับผดิชอบในการจัดเก็บข้อมลู  

9. ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล ระบุช่ือ-นามสุกล..................................................... ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์  ..........................................  หมายเลขโทรศัพท์ ................................... 

10. ผู้ต้ังเป้าหมาย ระบุช่ือรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาประจ าส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร ์

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุช่ือส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ท่ีรบัผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 

12. หน่วยงานที่สนับสนนุ ให้ใส่เครื่องหมาย  ระบุช่ือส านกั/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินการตามตัวช้ีวัด หากไม่มีให้ใสเ่ครื่องหมาย  
หน้าข้อความ “ไม่มหีน่วยงานสนบัสนุน”   
  ทุกส านัก/กอง  หรือเฉพาะ  สลธ.  กปค.  กนธ.  กบส.  กพต.  กวค.  กสค.  กอค. 
  กคอ.  กพน.  กตส.  กพร.  ศปท. 
 ไม่มีหน่วยงานสนับสนุน 
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แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส านักเลขาธิการคณ

ะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2564 - 2569) 

 
หัวข้อ ค ำอธิบำย 

13. ข้อมูลปฐีาน ระบุข้อมูลปีฐาน 3 ปีย้อนหลัง 

 ปี ....  ปี ....  ปี ....  

14. ค่าเป้าหมาย ระบุค่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่จะวัด 

15. เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การประเมินผลตัวช้ีวัด 

 1 2 3 4 5 

16. น้ าหนัก (ร้อยละ) ระบุค่าน้ าหนักตัวช้ีวัด 

17. เง่ือนไข ระบุเงื่อนไขความส าเร็จตัวช้ีวัด 

18. หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) 

19. รายละเอียดผลการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. .... (1 ตุลาคม ....-30 กันยายน ....) โดยสังเขป 
อธิบายรายละเอียดผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดมาพอเข้าใจ 

20. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  แนวทางแก้ไข 

 ระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานมาพอเข้าใจ   ให้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

21. ปัจจัยเสี่ยงส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ระบุปัจจยัเสีย่งส าคญัที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัด 

22. การค านวณคะแนน 
จากผลการด าเนินงาน 
(ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้กรอก) 

น้ าหนัก (ร้อยละ) ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 

ระบุค่าน  าหนัก 
ระบุผลการด าเนินงานเป็นตัวเลข 

ตามข้อ 19 
ระบุค่าคะแนนท่ีได ้

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

ระบุค่าคะแนนท่ีได้ โดยค านวณจากสูตร  
ค่าคะแนนท่ีได้ X น้ าหนักตัวช้ีวัด 

 น้ าหนักรวมทั้งหมด 

23. หลักฐานอ้างอิง (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหาร, รายงานการประชุม, ตารางสรุปผลการด าเนินการ ฯลฯ)  
ระบุเอกสารส าคัญที่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง เข่น หนังสือราชการ  รายงานการประชุม ตารางสรุปผลการด าเนินการ ฯลฯ 
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