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ความปลอดภัยสำ�หรับ
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vachiravitch.m@pttplc.com

ใน

ช่วงนี้ประเทศไทยมีกฎหมายด้านความปลอดภัยออกมา
หลายฉบับ ทัง้ พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ.2554 แล้วยังมีกฎกระทรวง
ออกตามมาอีกหลายฉบับด้วยกัน แต่ปัญหาที่ตามมาของสถาน
ประกอบการก็คอื วิธกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายให้ครบถ้วนและถูกต้อง
โดยแต่ละสถานประกอบการก็จะมีวธิ กี ารและแนวทางทีแ่ ตกต่างกัน
ในฉบั บ นี้ ผู ้ เ ขี ย นขอเสนอแนะวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายความ
ปลอดภัยแบบง่ายๆ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก
ของกฎหมายความปลอดภัย ต้องยอมรับว่าเวลาพูดถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายด้านความปลอดภัยด้วยแล้ว
สถานประกอบการส่วนใหญ่มักคิดไปในทางลบก่อนเพราะผู้บริหาร
หรือบุคลากรแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องจะมองว่า กฎหมายด้านความ
ปลอดภัยนั้นเป็นอุปสรรคและสร้างความยุ่งยากให้กับการด�ำเนิน
ธุรกิจ หรือการท�ำงาน แนวคิดดังกล่าวจะท�ำให้สถานประกอบการ
นั้นๆ ละเลยและไม่สนใจที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและจะ
หาทางหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แนวคิดลักษณะนี้เกิดขึ้น
เพราะบุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้และความตะหนักในเรื่อง
กฎหมายความปลอดภัยนัน่ เอง ฉะนัน้ หากต้องการให้สถานประกอบ

การมีการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว สถานประกอบการนั้นๆ จะต้อง
เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจและความตระหนักให้กบั บุคลากรทุกระดับให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่ามีประโยชน์ตอ่ สถานประกอบการ
อย่างไร หรือช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร
รวมทัง้ จะต้องอธิบายถึงบทบาทหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ชั ด เจน รวมทั้ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ ผู ้ บ ริ ห าร
พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกระดับได้รบั ทราบ ...“เพราะการไม่สอื่ สาร
หรือไม่สร้างความรูค้ วามเข้าใจอย่างสม�ำ่ เสมอและทัว่ ถึงแล้ว การ
มีส่วนร่วมและความตระหนักในการให้ความส�ำคัญต่อกฎหมายก็
จะเกิดขึ้นยาก”
ขั้นตอนที่ 2 การก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หลายๆ สถานประกอบการมักจะละเลยในเรื่องนี้และ
มักจะมอบภาระการปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านความปลอดภัยไว้ทเี่ จ้า
หน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน หรือผูจ้ ดั การคนใดคนหนึง่ เท่านัน้
ซึ่งเป็นแนวคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องมากนัก แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือ การ
สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
ด้วยกัน วิธีที่ง่ายที่สุด คือ ก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรในสถาน
ประกอบการทุกระดับ โดยระดับจัดการหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
คือ บริหารจัดการ ออกแบบและก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน
เพื่อปฏิบัติให้ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระดับหัวหน้างาน
มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบที่ผู้บริหารก�ำหนด
โดยผ่านการปฏิบัติของพนักงาน ส่วนพนักงานก็ปฏิบัติตามหน้าที่
หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน โดยที่ส�ำคัญจะต้องสร้าง
ความรู้สึกให้เกิดขึ้นตลอดเวลาว่า งาน หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วหรือยัง โดยความรับผิดชอบ
ในแต่ละระดับของบุคลากรในการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น สถานประกอบการสามารถระบุไว้ในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ Job
Description (JD) นั่นเอง หรือละไว้ในคู่มือ หรือระเบียบปฏิบัติ
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ขัน้ ตอนที่ 3 การรวบรวมกฎหมายด้านความปลอดภัย เป็น
ขั้ น ตอนที่ จ� ำ เป็ น มาก เพราะการจะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายความ
ปลอดภัยให้ครบถ้วนนั้น สถานประกอบการจะต้องทราบก่อนว่า
กฎหมายด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจ�ำนวน
เท่าไหร่ มาจากกระทรวง หรือหน่วยงานใดบ้าง หากไม่มกี ารรวบรวม
จะท�ำให้เกิดการปฏิบัติไม่ครบถ้วนได้ วิธีการคือ การค้นหาจาก
เว็บไซต์ของกระทรวง หรือหน่วยงานต่างๆ หรือสมัครเป็นสมาชิกราช
กิจจานุเบกษา หรือเป็นสมาชิกตามบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการเรื่อง
กฎหมาย โดยจะต้องก�ำหนดหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบใน
หน้าทีน่ ใี้ ห้ชดั เจน พร้อมก�ำหนดเวลา หรือความถีข่ นั้ ต�ำ่ ในการปฏิบตั ิ
เรื่องการรวบรวมด้วย เช่น ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 การชี้บ่งกฎหมาย ในขั้นตอนนี้ เมื่อสถาน
ประกอบการได้รวบรวมกฎหมายในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ก็ให้สถาน
ประกอบการด�ำเนินการชีบ้ ง่ กฎหมาย โดยการชีบ้ ง่ กฎหมายทีส่ มบูรณ์
นัน้ ต้องด�ำเนินการ ระบุกฎหมายความปลอดภัยฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สถานประกอบการ (โดยพิจารณาจากงานและกิจกรรมของแต่ละ
หน่วยงานในสถานประกอบการ) หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบแบบ
ละเอียดรายมาตรา หรือตามแต่ละข้อทีก่ ฎหมายฉบับนัน้ ๆ ระบุไว้
ว่ามาตรา หรือข้อใดทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อจากนัน้ ให้ทำ� ความเข้าใจมาตรา
หรือข้อที่เกี่ยวข้องและให้สรุปออกมาให้ได้ว่าสถานประกอบการ
ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร โดยสรุปออกมาเป็นงาน หรือกิจกรรมทีช่ ดั เจน
โดยเมื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ค รบแล้ ว สถานประกอบการจะทราบในสิ่ ง ที่
กฎหมายความปลอดภัยฉบับนั้นๆ ต้องการให้ปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท�ำแผนการปฏิบัติตามกฎหมาย ใน
ขั้นตอนนี้สถานประกอบการน�ำเอาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 มาจัด
ท�ำแผนการปฏิบัติ โดยใช้แบบฟอร์มที่สถานประกอบการก�ำหนดไว้
โดยล�ำดับความส�ำคัญ ก่อน หรือหลังในการระบุกิจกรรม หรือ
งาน หรือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ก็ขอให้เป็นไปตามที่

สถานประกอบการก�ำหนด แต่ในสาระส�ำคัญหลักๆ ที่ต้องระบุไว้ใน
แผน คือ กิจกรรม หรืองานทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ช่วงเวลา ความถี่ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนี้สถานประกอบการสามารถเอา
รูปแบบการจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานมาบรรจุไได้ เช่น ชื่อแผนงาน
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อนุมัติ ฯลฯ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 6 การน�ำแผนไปปฏิบัติ เมื่อก�ำหนดแผนการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายครบแล้วสถานประกอบการ สามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้ โดยเริ่มจาก การกระจายแผนไปยังทุกหน่วยงาน การอบรมชี้แจง
ท�ำความเข้าใจในแผนทีก่ ำ� หนดไว้ เพราะจะท�ำให้ผทู้ รี่ บั ผิดชอบทราบ
รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี เวลาปฏิบัติจริงจะได้ไม่เกิด
ความสับสนได้ เมือ่ แต่ละหน่วยงานได้รบั แผนทีห่ น่วยงานตนเองต้อง
รับผิดชอบแล้ว จะต้องสื่อสารไปยังทุกๆ คนในหน่วยงานให้รบั ทราบ
และเข้าใจเช่นเดียวกันและหากสามารถน�ำไปก�ำหนดลงในแผนงาน
หลักของหน่วยงานได้ก็จะท�ำให้เกิดความมั่นใจในการน�ำไปปฏิบัติ
ได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 การควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน เมื่อ
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานได้รับทราบแผนการปฏิบัติแล้วเป็น
หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารหน่วยงานในแต่ละระดับจะต้องควบคุมก�ำกับการ
ปฏิบัติให้ได้ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้เทคนิคของแต่ละหน่วยงาน
เช่น การน�ำไปก�ำหนดเป็น Key Performance Indicator (KPI) ของ
แต่ละบุคคล หรือของแต่ละหน่วยงาน การจัดท�ำรายงานความ
คืบหน้า การประชุมติดตามรายเดือน หรือรายไตรมาส การน�ำเข้า
รายงานในที่ประชุมทบทวนการจัดการระดับผู้บริหาร เป็นต้น
ส�ำหรับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายยังมีรายละเอียดที่
ส�ำคัญอีกหลายหัวข้อ ผูเ้ ขียนจะน�ำมาเสนอในฉบับหน้าและทีส่ ำ� คัญ
จะน�ำเอาตัวอย่างมาให้ดูประกอบ เพื่อว่าเวลาผู้อ่านน�ำไปปฏิบัติจะ
ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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