(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 - 2566
Center for Occupational Safety, Health and Workplace Environment Management,
Mahidol University

(COSHEM)

ตารางผนวกที่ 1 มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 Safety Management System
มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

1. การบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Incident free, COSHEM Standard)
1.1 จัดทำประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง
มี ป ร ะ ก ำ ศ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ม หิ ด ล เ รื่ อ ง
มำตรกำรกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
มำตรกำรกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
บุคคล
บุคคล
1.2 จัดทำระบบบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ป้องกัน
มี ร ะบบบริ ห ำรจั ด กำรอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรำยส่วนบุคคล
อันตรำยส่วนบุคคล
1.2.1 กำหนดมำตรฐำน PPE
ร้อยละของส่วนงำนที่ใช้ระบบบริหำรจัดกำร
1.2.2 จัดทำระบบฐำนข้อมูล PPE
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล
1.2.3 จัดจำหน่ำย PPE
2. ระบบ Emergency Management System (Incident free, COSHEM Standard, ESPReL)
2.1 จัดทำประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง กำรตอบ มีประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง กำรตอบ
โต้ภำวะฉุกเฉิน
โต้ภำวะฉุกเฉิน
2.2 ระบบรำยงำนกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรสอบสวน ร้อยละของส่วนงำนที่นำระบบรำยงำนกำรเกิด
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุและกำรสอบสวนอุบัติเหตุไปใช้

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564

2565

2566

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย



25

50

75

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย


25

ผู้รับผิดชอบ

50

75

100

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

มาตรการ/โครงการ
2.3 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตัวชี้วัด (KPI)

ร้อยละของส่วนงำนที่มีแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่สอดคล้องตำมกฎหมำย
2.4 ระบบประเมิ น ควำมเสี่ ย งในกำรท ำวิ จั ย ใน มีระบบประเมินควำมเสี่ยงในกำรทำวิจัยใน
ห้องปฏิบัติกำร (บุคลำกร, นักศึกษำ)
ห้องปฏิบัติกำร
ร้ อ ยละของส่ ว นงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งน ำระบบ
ประเมิ น คว ำ มเ สี่ ย งใ น กำ รท ำวิ จั ย ใ น
ห้องปฏิบัติกำรไปใช้
2.5 ก ำกั บ ดู แ ลควำมปลอดภั ย ในกำรจั ด กิ จ กรรม ร้ อ ยละของกำรจั ด กิ จ กรรมบริ เ วณพื้ น ที่
ภำยในพื้นที่ส่วนกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล
ส่วนกลำงได้รับกำรตรวจสอบและอนุมัติ
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน (Incident free, COSHEM Standard)
3.1 ทบทวนนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย มีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนระดับ
มหำวิทยำลัย
3.2 ขอหนังสือรับรอง/ใบอนุญำตตำม พ.ร.บ. เชื้อโรค ร้อยละของส่วนงำนที่ร้องขอใบอนุญำตฯ ได้
และพิษจำกสัตว์ พ.ศ. 2558
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัยของ
มหำวิทยำลัยมหิดล

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564
50

100

2565

2566

100

100

ผู้รับผิดชอบ
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย



100

25

50

75

100

100

100

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล



100

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

100

100

100

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

3.3 ขอใบอนุญำตตำม พ.ร.บ.พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อ ร้อยละของส่วนงำนที่ร้องขอใบอนุญำตฯ ได้
สันติ พ.ศ. 2559
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัยของ
มหำวิทยำลัยมหิดล

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564

2565

2566

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

25

50

75

3.4 ขอรั บ รองโครงกำรวิจั ย ด้ำนควำมปลอดภัยทำง ร้อยละของส่วนงำนที่ทำวิจัยได้รับกำรรับรอง
100
ชีวภำพ
3.5 โครงกำรบริหำรจัดกำรของเสียอันตรำย
ร้ อ ยละของส่ ว นงำนปฏิบั ติ ตำมที่ ก ฎหมำย
100
(เคมี, ชีวภำพ)
กำหนด
4. กากับดูแลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้รับจ้าง (Incident free, COSHEM Standard)
4.1 โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย ใน ร้อยละของส่วนงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร
กำรทำงำน สำหรับผู้รับจ้ำง (หลักสูตรกำรอบรมด้ำน
10
ควำมปลอดภัยสำหรับผู้รับจ้ำง)
4.2 ตรวจประเมินกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย มีเกณฑ์กำรตรวจประเมินกำรดำเนินงำนด้ำน
ของผู้รับจ้ำง (Outsource Partnership & Audit)
ควำมปลอดภัยของผู้รับจ้ำง
ร้อยละของส่วนงำนที่ปฏิบัติตำมข้อกำหนด
ด้ำนควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัย


10

25

50

ผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

มาตรการ/โครงการ
4.3 จัดทำทะเบียนคู่สัญญำจ้ำงที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนควำมปลอดภัย มหำวิทยำลัยมหิดล

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564

2565

2566

มหำวิทยำลั ยมี ท ะเบีย นคู่ สั ญ ญำจ้ำ งที่ ผ่ ำ น
เกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัย

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล



5. ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL (Incident free, COSHEM Standard, ESPReL)
5.1 โครงกำรยกระดับควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร ร้อยละของห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรใช้สำรเคมี
ตำมมำตรฐำน ESPReL
มีกำรยกระดับควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร 30
40
ตำมมำตรฐำน ESPReL
5.2 จั ด ท ำระบบกำรตรวจประเมิ น และรั บ รอง มีระบบกำรตรวจประเมินและรับรอง
ห้ องปฏิบั ติกำรปลอดภัย เพื่อกำรยอมรั บ ร่ ว ม (Peer ห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยเพื่อกำรยอมรับร่วม
Evaluation)
(Peer Evaluation) และนำไปใช้ใน

ระดับประเทศ
5.3 นำระบบกำรตรวจประเมินและรับรอง
ห้องปฏิบัติกำรปลอดภัยเพื่อกำรยอมรับร่วม (Peer
Evaluation) ใช้กับมหำวิทยำลัยแม่ข่ำย

ร้อยละของมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติที่นำ
ระบบ Peer Evaluation ไปใช้
จำนวนห้องปฏิบัติกำรของ
มหำวิทยำลัยมหิดลที่ได้รับกำรรับรอง

75

100

40

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

100
20

ผู้รับผิดชอบ

80

160

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

มาตรการ/โครงการ
5.4 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อตรวจประเมินด้ำน
ควำมปลอดภัย ESPReL

5.5 โครงกำร Lab Survey

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

มหำวิ ท ยำลั ย มี ผู้ ต รวจประเมิ น ด้ ำ นควำม
ปลอดภัย


งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

25

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

ร้อยละของข้อมูลห้องปฏิบัติกำรที่ครบถ้วน

5.6 โครงกำรมหำวิทยำลัยแม่ข่ำยด้ำนมำตรฐำนควำม จำนวนห้องปฏิบัติกำรใหม่ของมหำวิทยำลัย
ปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร
มหิดลและมหำวิทยำลัยลูกข่ำยที่มีกำร
ยกระดับควำมปลอดภัย ตำมมำตรฐำน
ESPReL
จำนวนห้องปฏิบัติกำรเดิมที่ธำรงรักษำด้ำน
ควำมปลอดภัยและยกระดับควำมปลอดภัย
ห้องปฏิบัติกำรเพิ่มขึ้น

50

75

100

15
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
10

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564

2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

จำนวนบุคลำกรของมหำวิทยำลัยมหิดลและ
มหำวิทยำลัยลูกข่ำยที่เข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำร
200

6. โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Incident free, COSHEM Standard)
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทาเกณฑ์ได้
สมบูรณ์ 100%
มหำวิทยำลัยมหิดลมีกำรทบทวนแนวปฏิบัติ
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ
มหำวิทยำลั ยมี BSO กำกับดูแลด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ
ส่วนงำนมีห้องปฏิบัติกำรทำงชีวภำพต้นแบบ
ที่ได้รับกำรยกระดับด้ำนควำม

100
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย


60

60

60

10

25

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566
7. จัดทามาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเป็นระบบ (COSHEM Standard& SHE Assessment)
(Incident free, COSHEM Standard)
7.1 จัดทำระบบมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอ มหำวิทยำลัยมหิดลมีระบบบริหำรจัดกำร
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
นำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
ควำมปลอดภัย

สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ที่สอดคล้อง
ตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล
7.2 กำรนำมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีว อนำ มหำวิทยำลัยมีกำรจัดทำข้อตกลงกำร

มัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนไปใช้ และ
ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ กับส่วนงำน
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
กำหนดเป็นข้อตกลงกำรดำเนินงำนในระดับส่วนงำน ร้อยละของส่วนงำนที่ดำเนินกำรสอดคล้ อง
ควำมปลอดภัย
20
40
60
ตำมมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ
7.3 ทบทวนมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำ มีกำรทบทวนและพัฒนำมำตรฐำนด้ำนควำม
งำนส่งเสริมมำตรฐำน

มัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ปลอดภัยฯ
ควำมปลอดภัย
7.4 ตรวจประเมินตำมมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย ร้ อ ยละของส่ ว นงำนที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล MU
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และ Safety Awards
25
ควำมปลอดภัย
มอบรำงวัล MU Safety Awards
7.5 โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย
ร้อยละของส่วนงำนที่มีกำรเรียนกำรสอนเข้ำ
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
25
50
75
100
ร่วมโครงกำร
ควำมปลอดภัย

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564

2565

2566

8. โครงการ Safety Day รณรงค์อ าชีว อนามัยและ จำนวนกิจกรรม
1
1
1
1
ความปลอดภัย
9. โครงการ Executive Site visit
จำนวนครั้งของผู้ บริห ำรในกำรตรวจเยี่ ย ม
2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง
พื้นที่เพื่อตรวจสอบควำมปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

ตารางผนวกที่ 2 มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 Health and Wellbeing Management System
ค่าเป้าหมาย (Target)
ผู้รับผิดชอบ
2563 2564 2565 2566
ระบบบริหารจัดการ Health Management System (Incident free, COSHEM Standard, HPI)
1. แต่งตั้งคณะทางานการจัดทาเกณฑ์ตัวชี้วัดด้าน มีเกณฑ์ตัวชี้วัดด้ำนสุขภำพ (HPI)
งำนส่งเสริมมำตรฐำน

สุขภาพ (HPI)
ควำมปลอดภัย
2. จัดทานโยบายการบริหารจัดการด้านสุขภาพ
มีนโยบำยฯ
งำนส่งเสริมมำตรฐำน

ควำมปลอดภัย
3. โครงการจั ด ท าระบบการประเมิ น ความเสี่ ย ง
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
สุขภาพ
ควำมปลอดภัย
3.1 จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล กำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง มีฐำนข้อมูลกำรประเมินควำมเสี่ยงสุขภำพ
งำนบริหำรและพัฒนำ

สุขภำพ
ระบบฐำนข้อมูล
3.2 จัดทำระบบประเมินควำมเสี่ยงสุขภำพ
มหำวิทยำลัยมีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง
งำนส่งเสริมมำตรฐำน

สุขภำพ
ควำมปลอดภัย
ร้อยละของส่วนงำนที่นำระบบไปใช้
25
3.3 โครงกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจัยเสี่ยง
มหำวิทยำลั ยมีโ ปรแกรมกำรตรวจสุ ข ภำพ
งำนส่งเสริมมำตรฐำน

ตำมปัจจัยเสี่ยง
ควำมปลอดภัย
4. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการทางาน
4.1 โครงกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ร้ อ ยละของส่ ว นงำนที่ ร้ อ งขอได้ รั บ กำร
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
100 100 100 100
(Industrial Hygiene)
ตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ควำมปลอดภัย
มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

4.2 โครงกำรรณรงค์ส่งเสริมด้ำนกำรยศำสตร์ใน
จำนวนกิจกรรม
กำรทำงำน
4.3 โครงกำรให้คำปรึกษำกำรออกแบบสถำนีงำน
ร้อยละของส่วนงำนที่ร้องขอได้รับคำแนะนำ
5. การกากับดูแลสุขภาพ
5.1 จัดทำระบบฐำนข้อมูลด้ำนสุขภำพ
5.2 โ ค ร ง ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ ำ พ (Health
Promotion)
5.3 โครงกำรเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพ (Health
Surveillance)
5.4 โครงกำรควำมปลอดภัยในชีวิต (Life Safety
Program)

มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนสุขภำพ
จำนวนกิจกรรม
มหำวิทยำลั ยมีม ำตรกำรกำรเฝ้ ำระวั ง ด้ ำ น
สุขภำพ
จำนวนกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
1

1

1

100

100

1

1





1

1

ผู้รับผิดชอบ
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย



งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

ตารางผนวกที่ 3 มาตรการ/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 Resource Excellence
ค่าเป้าหมาย (Target)
ผู้รับผิดชอบ
2563 2564 2565 2566
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (Incident free, HPI, COSHEM Standard, ESPReL)
1.1 คณะกรรมกำรเครือข่ำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำ มีคณะกรรมกำรเครือข่ำย ฯ
มัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

มหำวิทยำลัยมหิดล
งำนบริหำรและพัฒนำ
1.2 SHEC เครือข่ำยมหำวิทยำลัยด้ำนควำมปลอดภัย จ ำนวนเครื อ ข่ ำ ยมหำวิ ท ยำลั ย ด้ ำ นควำม
5
10
15
ระบบฐำนข้อมูล
ฯ ภำยในประเทศ
ปลอดภัยฯ ภำยในประเทศ
1.3 SHEC เครือข่ำยมหำวิทยำลัยด้ำนควำมปลอดภัย จ ำนวนเครื อ ข่ ำ ยมหำวิ ท ยำลั ย ด้ ำ นควำม
2
4
6
ฯ ต่ำงประเทศ
ปลอดภัยฯ ต่ำงประเทศ
2. การมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย Social Engagement (Incident free, HPI, COSHEM Standard, ESPReL)
2.1. โครงกำรพันธกิจสัมพันธ์นักศึกษำ Safety Star จำนวนกิจกรรม
1
1
1
2.2 Safety to School
จำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
2
2
2
2.3 โครงกำรจัดทำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย
จำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย
งำนบริหำรและพัฒนำ
(Safety KM)
ระบบฐำนข้อมูล
1
1
1
1
มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
3. หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย Safety Course (Incident free, HPI, COSHEM Standard, ESPReL)
3.1 จัดทำหลักสูตร E-Learning ด้ำนควำมปลอดภัยฯ มีหลักสูตร E-Learning ด้ำนควำมปลอดภัย

3.1.1 หลักสูตร MU LabPass
ฯ
3.1.2 หลักสูตร E-Learning ด้ำนควำมปลอดภัย
เปิดหลักสูตร E-Learning ด้ำนควำม
3.1.3 ระบบ MU LabPass
ปลอดภัยฯสู่ระดับสำกล
3.1.4 ระบบบริหำรจัดกำรหลักสูตร E-Learning ด้ำน

ควำมปลอดภัย
มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

3.2 โครงกำรจัดทำหลักสูตรกำรอบรมผ่ำนระบบ
จ ำนวนหลั ก สู ต รกำรอบรมผ่ ำ นระบบ
ออนไลน์ Interactive online course
ออนไลน์
3.2.1 หลักสูตร ESPReL Checklist
3.2.2 หลักสูตรอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
3.2.3 ระบบบริหำรจัดกำรหลักสูตรกำรอบรม ผ่ำน
ระบบออนไลน์ Interactive online course

1

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566

3.3 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย
จ ำนวนหลั ก สู ต รกำรอบรมด้ ำ นควำม
3.3.1 ด้ำนเคมี
ปลอดภัย
3.3.2 รังสี
4
3.3.3 ชีวภำพ
3.3.4 อำชีวอนำมัย
3.3.5 โครงกำร Executive Safety Leaderships
4. หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (Incident free, HPI, COSHEM Standard)
4.1 หลักสูตรอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับ
จัดอบรมตำมหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน
หัวหน้ำงำน
4.2 หลักสูตรอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับ
เทคนิค

4.3 หลักสูตรอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับ
บริหำร
4.4 หลักสูตรอบรมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (คปอ.)
4.5 สร้ำงศูนย์เรียนรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย มีศูนย์เรียนรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำ
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (OSHE Learning มัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
Center)
(OSHE Learning Center)
มีฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เข้ำมำใช้บริกำร

4

4

4







ผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

งำนส่งเสริมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล




มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงำนที่เข้ำมำใช้
บริกำร
5. ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Incident free, HPI, COSHEM Standard, ESPReL)
5.1 ห้องปฏิบัติกำร
มี ร ะบบฐำนข้ อ มู ล กำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ น
5.2 เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ควำมปลอดภัย
5.3 Outsource
5.4 ฐำนข้อมูลผู้เข้ำอบรม
5.5 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
5.6 สถิติกำรขอรับรองงำนวิจัย
5.7 กำรขอใบอนุ ญ ำตกำรด ำเนิ น งำนทำงรั ง สี แ ละ
ชีวภำพ

5.8 กำรจัดกำรของเสียอันตรำยมหำวิทยำลัย มหิดล

ผู้รับผิดชอบ

10

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566
6. บูรณาการระบบการบริหารงาน Integrated Administrative Framework (COSHEM Standard)
6.1 จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนกลำง (SOP)
มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

6.1.1 ระบบเอกสำร (Document Information)
6.1.2 ระบบกำรวำงแผนติดตำมและประเมินผลกำร
จัดทำโครงกำรด้ำนควำมปลอดภัย ฯ (Planning)
6.1.3 ระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
(Financial)
6.1.4 ระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
(Huma Resource)
6.1.5 ระบบกำรบริหำรจัดกำรพัสดุ (Inventory and
Asset)
6.1.6 ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ตรวจวัดทำงสุข
ศำสตร์อุตสำหกรรม
6.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
6.2.1 โครงกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรของศู น ย์
COSHEM ตำมตำแหน่งงำน

มีระบบกำรบริหำรงำนครอบคลุมทุกมิติกำร
ดำเนินงำน

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล



มีกิจกรรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของศูนย์
COSHEM ตำมตำแหน่งงำน

6.2.2 โครงกำรสั ม มนำและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กำร มีกิจกรรมสัมมนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ

1

1

1

1

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

1

1

1

1

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

มาตรการ/โครงการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่าเป้าหมาย (Target)
2563 2564 2565 2566

6.3 โครงกำรสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดทำงสุขศำสตร์ ร้อยละของอุปกรณ์ตรวจวัดทำงสุ ขศำสตร์
100 100 100
อุตสำหกรรม
อุตสำหกรรมมีควำมพร้อมใช้งำน
7. โครงการจัดทาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ COSHEM (Incident free, HPI, COSHEM Standard, ESPReL)
7.1 โครงกำรจัดทำและพัฒนำเว็บไซต์ (Website)
มี กำรจั ดท ำและเผยแพร่ เว็ บไซต์ (Website)
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ของศูนย์ COSHEM
ภำษำไทยและภำษำอั ง กฤษของศู น ย์ 
COSHEM
7.2 โครงกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
จำนวนข้อมูลสื่อประชำสัมพันธ์
7.2.1 ด้ำนกำรยศำสตร์
7.2.2 ด้ำนเคมี
7.2.3 ด้ำนรังสี
2
4
6
7.2.4 ด้ำนชีวภำพ
7.2.5 ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
7.2.6 ด้ำนภำพลักษณ์องค์กร
7.3 จัดทำ Safety Awareness Application
มี Safety Awareness Application

100

ผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล
งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

6

งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล



งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล

