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ฉบับ
นีม้าดกูารวางระบบการจดัการด้านความปลอดภยั 

ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก�าหนดมาตรฐาน

ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก�าหนดให้

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไปจะต้องมีระบบการ

พรบ.ความปลอดภัย	
ตอน “การวางระบบการ

จัดการด้านความปลอดภัย 

ตามกฎหมาย”

จดัการด้านความปลอดภยัและใน พรบ.ความปลอดภยั อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ปี พ.ศ.2554 หมวดที่ 2 ก็ก�าหนด

ให้สถานประกอบการมีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ฉะนั้น เพื่อให้สถาน

ประกอบการมคีวามเข้าใจในการวางระบบดงักล่าว ผูเ้ขยีนขออธิบาย

การวางระบบแบบย่อๆ ตามขั้นตอนดังนี้

ขัน้ตอนที ่1: ก�าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวี

อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ในขัน้ตอนนีเ้ปน็บทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดที่จะต้องก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน

ด้านความปลอดภัย โดยก�าหนดในนโยบายความปลอดภัย เพื่อให้

ทุกหน่วยงาน โดยผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนจะได้น�าไป

ปฏบิติั โดยรายละเอียดทีร่ะบใุนนโยบายความปลอดภยันัน้ ผูบ้รหิาร

อาจจะยึดหัวข้อที่ส�าคัญๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การลด

อบุติัเหตุใหเ้ปน็ศูนย ์การลดอบุติัเหตุจากยานพาหนะ การลดอบุตัเิหตุ
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ที่ท�าให้ทรัพย์สินเสียหาย เป็นต้น และเมื่อผู้บริหารสูงสุดได้ก�าหนด

นโยบายในรูปแบบของเอกสารแล้ว ผู้บริหารสูงสุดจะต้องสื่อสาร

นโยบายความปลอดภยัใหก้บัพนกังานและผูบ้รหิารทกุคนทราบ โดย

ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การประกาศในที่ประชุมพนักงานทุกคน การติด

ประกาศต่างๆ การใช้ระบบการเวียนเอกสาร การส่งทาง E-mail การ

ท�าบอร์ดนโยบายตดิไวท้ีห่นา้ส�านกังาน หรอืการจดัท�าเปน็แผน่การด์

กระดาษแผ่นเล็กๆ แจกให้พนักงานทุกคน ทั้งนี้นอกจากการสื่อสาร

แลว้ผูบ้ริหารสงูสดุจะตอ้งอธบิายและท�าความเขา้ใจควบคูก่นัไปดว้ย

ขั้นตอนที่ 2: โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในขั้นตอนนี้เป็น

ขั้นตอนที่ส�าคัญเช่นเดียวกัน โดยผู้บริหารของสถานประกอบการจะ

ต้องก�าหนดโครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอด

จนบุคลากรท่ีจะต้องมารับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย โดยใน

โครงสรา้งการบรหิารความปลอดภัยและหน้าท่ีความรบัผิดชอบนัน้ให้

ยดึโครงสรา้งทีก่ฎหมายก�าหนดเปน็แนวทางการก�าหนด โดยต�าแหนง่

ต่างๆ มีดังนี้ คือ ผู้บริหารสูงสุด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ 

เช่น จป.วิชาชีพ จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.เทคนิค 
ขัน้สูง คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างานและหน่วยงานความปลอดภัย เป็นต้น

ขัน้ตอนที ่3: แผนงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการท�างานและการน�าไปปฏิบัติ ในขั้น

ตอนนี้ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการจะก�าหนดหัวข้อ หรือระบบต่างๆ 

ทีจ่ะน�าไปปฏบิตัใินสถานประกอบการ โดยสิง่ทีส่ถานประกอบการจะ

ต้องน�ามาพิจารณา คือ ลักษณะธุรกิจ ความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่ ความ

พร้อมทางด้านทรัพยากร เป็นต้น โดยตัวอย่างในมาตรการต่างๆ ใน

แผนงาน เช่น การประเมินความเสี่ยง กฎหมาย การสื่อสาร ระบบ

เอกสารและการควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติ การตอบ

สนองตอ่เหตฉุกุเฉนิ อปุกรณป์อ้งกันภัยส่วนบคุคล การเตอืนอนัตราย 

กฎความปลอดภัยในการท�างาน การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบขออนุญาต

เข้าท�างาน ระบบการซ่อมบ�ารุง เป็นต้น โดยหัวข้อต่างๆ ที่ก�าหนดมา

จะต้องจัดท�าเป็นแผนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจทุกมาตรการได้น�าไป

ปฏิบัติจนครบถ้วนโดยทั่วไปแล้วแนวทางการปฏิบัติในแต่ละเรื่อง

สถานประกอบการสามารถเขียนเป็นคู่มือ หรือระเบียบปฏิบัติ เพื่อ

ให้ผู้เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
ข้ันตอนที่ 4: การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญเพราะการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยนั้น สถานประกอบการจะต้องมีการวัดและประเมินผล 

โดยสถานประกอบการจะต้องก�าหนดวิธีการวัดและประเมินผล เช่น 

การตรวจวัดสภาพแวดล้อม สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การ

ตรวจความปลอดภัย การตรวจด้านสุขภาพ การตรวจตามระบบ

กิจกรรม 5ส. การรายงานการกระท�าและสภาพที่ต่�ากว่ามาตรฐาน 

เป็นต้น โดยความถี่ในการวัดและประเมินผล ให้สถานประกอบการ

ก�าหนดตามที่กฎหมายก�าหนด แต่หากการวัดและประเมินผลใดที่

กฎหมายไมไ่ดก้�าหนดไว ้กใ็หอ้งคก์รก�าหนดเองตามความเหมาะสม

และตามความจ�าเป็นของสถานประกอบการนั้นๆ หรืออย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง และนอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนั้น สถานประกอบ

การสามารถก�าหนดได้หลายประเภท เช่น การวัดและประเมินผล

โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน (Internal Audit) หรือโดยหน่วยงาน

ภายนอก (External Audit) หรือวัดและประเมินผลโดยหน่วยงานที่

ให้การรับรองระบบ (Certify Body Audit)

ข้ันตอนที่ 5: การด�าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน หลังจากที่มีการจัด

ท�าระบบการบรหิารความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างานแล้ว สถานประกอบการจะต้องมีการพิจารณาทบทวน

ดูระบบการบริหารจัดการ เพื่อหาจุดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มี

มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยดูข้อมูลที่ต้องพัฒนาปรับปรุงจาก ผลการวัด

และประเมนิผลในขัน้ตอนที ่4 ประกอบ โดยประเดน็ทีม่กีารปรบัปรงุ 

เชน่ ระบบเอกสารต่างๆ ขัน้ตอนการปฏบิติั หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานและ

ที่ส�าคัญคือ บุคลากร จะต้องให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

นอกจากนีใ้นกฎหมายฉบบัดงักลา่ว ยงัไดก้�าหนดหนา้ทีข่อง

นายจ้างในการด�าเนินการให้เป็นไปตามระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัยในการท�างานโดยก�าหนดหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.  ควบคุมดูแลการด�าเนินการตามระบบการจัดการด้าน

ความปลอดภัยในการท�างาน

2.  ส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

ตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ในกรณีที่ผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเป็นผู้ด�าเนินการแทน

นายจา้ง ใหร้ายงานผลการด�าเนนิการตามระบบการจดัการดา้นความ

ปลอดภัยในการท�างานต่อนายจ้างและนอกจากนี้ นายจ้างจัดท�า

เอกสารเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน

การท�างานและเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

สองปีนับแต่วันจัดท�า และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจ

สอบและนายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างานได้” 

สุดท้ายนี้ ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย เป็น

ระบบท่ีช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ รวมทั้งมีการก�าหนด

กรอบแนวทางและมาตรฐานต่างๆ ไว้ เพื่อง่ายต่อการน�าไปสู่การ

ปฏบิตั ิแตห่ากสถานประกอบการไมม่รีะบบการบรหิารจดัการ เปน็

ไปไดว้า่ภาระตา่งๆ จะตกกบับคุคลเพยีงไมก่ีค่น เชน่ จป.วชิาชพี ผู้

บรหิารระดบัสงู หรอืคณะกรรมการความปลอดภยัเทา่นัน้เอง ซึง่ก็

จะเปน็อปุสรรคตอ่ความส�าเรจ็ดา้นความปลอดภยันัน้เอง ผูเ้ขยีนก็

ขอเชญิชวนใหท้กุสถานประกอบการ น�าเอาระบบการบรหิารจัดการ

ความปลอดภัยเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อความส�าเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
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