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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ของ คปอ. ส่วนงาน ประจำปี 2565 

ชื่อส่วนงาน ...................................................................................................................................................................................... 
ผู้ให้ข้อมูล .........................................................อีเมล ...................................................................โทรศัพท์ ................................... 
ประธาน คปอ. ...............................................................................อีเมล.......................................................................................... 
วันเดือนปีทีส่่งรายงานผล ................................................................................................................................................................ 
 

คำชี้แจง 
1. กรุณากรอกข้อมูลลงในไฟล์ตาม QR Code และลิงก์ท่ีระบไุว้ในบันทึกข้อความเรื่อง “ขอความร่วมมือส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565” 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 : รายงานผลการด าเนินงานฯ ตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ประจ าปี 2565 (Sheet : แผนงาน 2565 (รายงาน)) 
ส่วนท่ี 2 : การบริหารจัดการความปลอดภัยฯ (Sheet : บรหิารจดัการ) 

3. หากมีความประสงค์สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม กรณุาตดิต่อ นางสาวจฑุามาศ ทรัพย์ประดิษฐ์ โทรศัพท์ 02-218-6173 หรือ 08-9794-
8883 หรือ 09-9132-6622 

 
ส่วนที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงานฯ ตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2565 (Sheet : แผนงาน 2565 (รายงาน)) 

แผนงานและ
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท) สรุปผลการ
ดำเนินงานโดยย่อ 

ระดับความสำเร็จของกิจกรรม 

      ส าเร็จ ร้อยละ 100 
 อยู่ระหว่างด าเนินงาน และ
ด าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 
................ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก ............. 

      

      
 
ส่วนที่ 2 : การบริหารจัดการความปลอดภัยฯ (Sheet : บริหารจัดการ) 
1. การจัดทำนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ  

ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................................................................................................................................  
หากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดส่งประกาศนโยบายฯ มาที่อีเมล shecu@chula.ac.th 
(ตรวจสอบข้อมลู ณ ปัจจบุัน ได้ทีเ่ว็บไซต์ SHECU เมน ูคปอ. ส่วนงาน หรือ  https://www.shecu.chula.ac.th/home/comm-
active.asp?Cnt=25) 

 
2. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของส่วนงาน 

ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................................  
ก าหนดครบวาระ ...................................................................................... 
หากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดส่งค าสั่งแต่งตั้งฯ มาที่อีเมล shecu@chula.ac.th 

mailto:shecu@chula.ac.th
mailto:shecu@chula.ac.th


2/4 
 

(ตรวจสอบข้อมลู ณ ปัจจบุัน ได้ทีเ่ว็บไซต์ SHECU เมน ูคปอ. ส่วนงาน หรือ  https://www.shecu.chula.ac.th/home/comm-
active.asp?Cnt=25) 
 

3. คำสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของส่วนงาน (ถ้ามี) 
ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................................  
ก าหนดครบวาระ ...................................................................................... 
หากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดส่งค าสั่งแต่งตั้งฯ มาที่อีเมล shecu@chula.ac.th 
(ตรวจสอบข้อมลู ณ ปัจจบุัน ได้ทีเ่ว็บไซต์ SHECU เมน ูคปอ. ส่วนงาน หรือ  https://www.shecu.chula.ac.th/home/comm-
active.asp?Cnt=25) 
 

4. การประชุมผู้บริหารของส่วนงานมีการนำวาระเร่ืองความปลอดภัยฯ เสนอในที่ประชุมของส่วนงาน  
     จ านวน......ครั้ง  
 
5. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของส่วนงาน  

จ านวน......ครั้ง  
 

 
6. ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย ของส่วนงาน  
 ไม่มี  
 มี  
     โปรดระบุ 1. .........................................................................................................................................................................................................  

 ส าเร็จ     ปัจจัยความส าเร็จ  มีคปอ.ส่วนงานที่เข้มแข็ง 
 มีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ที่ชัดเจน 
 คณบดี/ผู้บริหารส่วนงานให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยใน

การท างาน อย่างเต็มที ่
 นิสิต/บุคลากรตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท างาน 
 มี จป. ประจ าส่วนงาน หรือบุคลากรที่ท างานด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็ง 
 มีการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างต่อเนื่อง 
 มีงบประมาณสมทบ/สนับสนุน 
 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................ 

 

 ไม่ส าเร็จ     ปัญหาและอุปสรรค  นิสิต/บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 
 ผู้บริหารยังไม่ให้การสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยฯ เท่าที่ควร 
 มีภาระงานประจ าที่เยอะอยู่แล้ว 
 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณที่จะมาใช้ในงานความปลอดภัยฯ 

  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยท าได้ยาก 
  ไม่มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานที่เพียงพอ 
  อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................. 

https://www.shecu.chula.ac.th/home/comm-active.asp?Cnt=25
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7. จัดทำแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และฝึกซ้อม ระดับส่วนงาน       
 อัคคีภัย ซ้อมเมื่อวันท่ี ....................................... อาคารที่ใช้ฝึกซ้อม ......................................................................................  
 สารเคม ี ซ้อมเมื่อวันท่ี ....................................... อาคารที่ใช้ฝึกซ้อม ......................................................................................  
 ชีวภาพ ซ้อมเมื่อวันที่ ....................................... อาคารที่ใช้ฝึกซ้อม ......................................................................................  
 รังสี ซ้อมเมื่อวันท่ี ....................................... อาคารที่ใช้ฝึกซ้อม ......................................................................................  
 อื่นๆ  โปรดระบุ 1. .......................................... ซ้อมเมื่อวันท่ี .....................................อาคารที่ใช้ฝึกซ้อม ............................... 
   โปรดระบุ 2. .......................................... ซ้อมเมื่อวันท่ี .....................................อาคารที่ใช้ฝึกซ้อม ............................... 

โปรดระบุ 3. .......................................... ซ้อมเมื่อวันท่ี .....................................อาคารที่ใช้ฝึกซ้อม ............................... 
 ไม่มีแผน            
 ไม่มีการซ้อม โปรดระบุเหตผุล .......................................................................................................................................................
            

8. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้งานด้านความปลอดภัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  
(ให้คะแนนตามความสำคัญ น้อยท่ีสุด (1) - มากที่สุด (5))  
 คะแนน 1-5 
 มีคปอ.ส่วนงานท่ีเข้มแข็ง  
 มีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ทีชั่ดเจน  
 คณบด/ีผู้บริหารส่วนงานให้ความส าคัญและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน อย่างเตม็ที่  
 นิสิต/บคุลากรตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการท างาน  
 มี จป. ประจ าส่วนงาน หรือบุคลากรที่ท างานด้านความปลอดภยัที่เข้มแข็ง  
 มีการตรวจตดิตามระบบบริหารจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 มีงบประมาณสมทบ/สนับสนุน  
 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................  

 
 

9. ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ (ให้คะแนนตามความสำคัญ น้อยที่สุด (1) - มากที่สดุ (5))  
 คะแนน 1-5 
 มีระบบการบริหารจดัการงานด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนและต่อเนือ่ง  
 มีความปลอดภัยในชีวิตการท างาน  
 มีสุขภาวะที่ดีในการท างาน  
 ได้รับความรูด้้านความปลอดภัยในการท างาน  
 ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย  
 ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสว่นงาน  
 ได้รับงบประมาณสมทบ/สนับสนนุ จากมหาวิทยาลยั  
 ได้รับค าแนะน าเพื่อสนับสนุนการท างานด้านความปลอดภัยจาก ศปอส.   
 ได้ปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย  
 มีจ านวนอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยจากการท างานลดลง  
 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................  

 



4/4 
 

10. ท่านคิดว่าข้อใดเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ (ให้คะแนน
ตามความสำคัญ น้อยที่สุด (1) - มากทีสุ่ด (5)) 
 คะแนน 1-5 
 นิสิต/บคุลากรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  
 ผู้บริหารยังไม่ให้การสนับสนุนงานด้านความปลอดภยัฯ เท่าท่ีควร  
 มีภาระงานประจ าที่เยอะอยู่แล้ว  
 ไม่ได้จัดสรรงบประมาณที่จะมาใช้ในงานความปลอดภยัฯ  
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยท าไดย้าก  
 ไม่มีความรูด้้านความปลอดภยัในการท างานทีเ่พียงพอ  
 อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................  

 

11. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น อื่น ๆ เพ่ิมเติม ทีจ่ะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


