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ในแวดวงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มานานกว่า
20 ปี เจอค�ำถามที่ว่า “ความปลอดภัยต้องเริ่มต้นจาก
ผูบ้ ริหารใช่หรือไม่?” ก็ตอ้ งตอบอย่างตรงไปตรงมาครับว่าใช่ เพราะ
ผูบ้ ริหารจะต้องเป็นผูน้ ำ� เป็นผูเ้ ริม่ ต้นและรับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ต่างๆ หลายด้านด้วยกัน ซึง่ หากฝ่ายบริหารไม่เริม่ ต้นแล้ว การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบุคคลากรท่านอื่นๆ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นซึ่งก็จะส่งผลต่อ
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั่นเอง พูดง่ายๆ ผู้บริหาร
คือ ต้นน�้ำนั่นเอง ซึ่งเท่ากับว่าท่านมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
แน่นอนผู้บริหารหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าบทบาทของผู้
บริหารในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นบทบาท
ต้นน�้ำที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนมีอะไรบ้างนั้น ท่านผู้บริหารสามารถ
รับทราบบทบาทของตนเองได้ดังนี้
1) บทบาทผู้บริหารเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมาย
หากท่านเป็นเจ้าของสถานประกอบการท่านต้องเป็นผู้ที่ก�ำหนด

ทิศทางและความต้องการขององค์กรของท่านไว้หมดทุกเรื่อง เพื่อ
ท�ำให้องค์กรดีขนึ้ พัฒนาขึน้ เพือ่ ความยัง่ ยืนและยาวนานขององค์กร
นั่นหมายถึงท่านเป็นผู้ที่มีน�้ำหนักมากที่สุดที่จะเป็นผู้น�ำเอาสิ่งใหม่ๆ
หรือการผลักดันสิง่ ต่างๆ ทีอ่ งค์กรต้องการไปสูค่ วามส�ำเร็จ รวมถึงด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้วย จะต้องก�ำหนดให้ชัดว่าจะไป
ในทิศทางใดเรือ่ งอะไรและเน้นอะไร ตัวอย่างเช่น ต้องก�ำหนดนโยบาย
และเป้าหมายด้านความปลอดภัยประจ�ำปีทุกต้นปี รวมทั้งจะต้องมี
การสื่อสารและท�ำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ การ
ติดตามและรวมทั้งการทบทวนให้ทันสมัย
2) บทบาทการเป็นผู้ที่จัดสรรโครงสร้างและทีมงานใน
สถานประกอบการ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารท่านมีหน้าที่ที่จะ
ต้องหาทีมงานมาช่วยท่านบริหารจัดการ ฉะนัน้ การจัดโครงสร้างและ
ทีมงานในการบริหารจัดการการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ที่ต้องก�ำหนดโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่า แต่ละ
หน่วยงานจะให้รับผิดชอบในส่วนไหน ใครรับผิดชอบอะไร เช่น
ก�ำหนดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยตามกฎหมาย การก�ำหนดให้
ผูบ้ ริหารต้องรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย เช่น ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร หัวหน้างานและระดับ
วิชาชีพ รวมทั้งการก�ำหนดให้มีคณะกรรมการร่วมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามกฎหมาย เป็นต้น
ซึ่งบทบาทนี้เป็นบทบาทที่ถูกก�ำหนดไว้ตามกฎหมายด้านความ
ปลอดภัย โดยบทบาทนี้ท่านผู้บริหารจะต้องก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทีมงานของท่าน
รับทราบในหน้าที่ดังกล่าว
3) บทบาทการเป็นผูจ้ ดั สรรและตัดสินใจด้านงบประมาณ
ภายในสถานประกอบการผู้บริหารจะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้
ในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น เพื่อน�ำไปใช้ในการวาง
ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการ
อบรม การตรวจวัดสภาพแวดล้อมตามกฎหมาย หรือการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภยั
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ต้ น สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะต้ อ งอาศั ย
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งบประมาณทั้งสิ้น ซึ่งหากฝ่ายบริหารไม่เป็นผู้จัดสรรให้แล้ว ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยคงไม่สามารถเกิดขึ้น ผู้บริหารจะต้องเริ่ม
ต้นให้ได้กอ่ นว่า การลงทุนเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ที่ดีนั้นจะต้องลงทุนอะไรบ้างและเมื่อทราบแล้วผู้บริหารก็สามารถ
จัดสรรได้ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วนก่อนหลังได้และที่ส�ำคัญเป็นการ
บริหารจัดการต้นทุนด้วย จะท�ำให้ท่านใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) บทบาทของผูบ้ ริหารในการเป็นนักวางแผน เป็นบทบาท
ทีส่ ำ� คัญอีกบทบาทหนึง่ ผูบ้ ริหารต้องทราบให้ได้วา่ สถานประกอบการ
ทีต่ นเองบริหารจัดการ ทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบอยูน่ นั้ ต้องท�ำอะไรบ้าง
โดยสิ่งที่ต้องวางแผนที่ส�ำคัญที่ผู้บริหารห้ามลืมโดยเด็ดขาด คือ การ
วางแผนให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามั ย และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การวางแผนให้ มี ก ารค้ น หา
อันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อจะได้ทราบว่าต้องจัดการกับ
อันตรายอะไรก่อนหลังและที่ส�ำคัญจะต้องวางแผนการบริหารใน
ภาพรวมทัง้ หมดว่า ภายในหนึง่ ปีตอ้ งด�ำเนินการอะไรบ้างช่วงไหน
หากวางแผนให้ออกมาในรูปของรายเดือน รายสัปดาห์ได้จะยิ่งดี
มาก ส�ำหรับเทคนิคการวางแผนทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูบ้ ริหารในด้านความ
ปลอดภัย คือ วางแผนเรื่องคน วางแผนเรื่องทรัพยากร วางแผนเรื่อง
การควบคุม วางแผนเรื่องวัดผลและประเมินผลและวางแผนการ
พัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
5) บทบาทของผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมก�ำกับการด�ำเนินงาน
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จะต้องเกิดจากการควบคุมก�ำกับจากฝ่ายบริหารเพือ่ ให้พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับด�ำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงาน
ก�ำหนดขึ้นตามแผน เช่น การควบคุมให้ด�ำเนินการตามมาตรการที่
กฎหมายก�ำหนด เช่น การตรวจความปลอดภัยอุปกรณ์เครือ่ งจักรก่อน
การปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบเครนและปัน้ จัน่ เป็นต้น ซึง่ หากผูบ้ ริหาร
ไม่ดำ� เนินการในบทบาทนีแ้ ล้ว ความส�ำเร็จก็คงจะไม่เกิดขึน้ ซึง่ ก็ตอ้ ง
ให้ฝ่ายบริหารมีความเข้าใจในบทบาทนี้ด้วย โดยจะต้องก�ำหนดให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงและภัยอันตรายที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของสถานประกอบการที่ด�ำเนินการอยู่และต้องทบทวนมาตรการ
การควบคุมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งสื่อสารมาตรการให้
ทุกหน่วยงานรับทราบและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง แน่นอนการควบคุม
ก�ำกับของฝ่ายบริหารจะต้องด�ำเนินการทุกเรื่องซึ่งมีค่อนข้างมาก
เทคนิค คือ การกระจายบทบาทการควบคุมก�ำกับไปให้ผบู้ ริหารตาม
ล� ำ ดั บ ชั้ น ของการบริ ห ารจั ด การที่ ส ถานประกอบการของท่ า น
ก�ำหนดไว้ ก็จะท�ำให้การควบคุมก�ำกับท�ำได้อย่างทั่วถึงและรัดกุม
มากขึ้น
6) บทบาทของผู ้ บ ริ ห ารในการติ ด ตามตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติด้านความปลอดภัย ในบทบาทด้านนี้จะช่วยให้
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ผูบ้ ริหารทราบผลทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ว่ามีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหน ผู้บริหารจะต้อง
เลือกเครื่องมือในการวัดที่ถูกต้องและต้องวัดให้ครบทุกด้าน รวมทั้ง
ต้องก�ำหนดผูท้ รี่ บั ผิดชอบในการวัดทีเ่ หมาะสมและความถีแ่ ละความ
สม�่ำเสมอในการวัด เช่น การวัดผลการด�ำเนินการตามกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การวัดผลตามแผนงานความ
ปลอดภัยที่ก�ำหนด เป็นต้น โดยผลจากการวัดผู้บริหารจะทราบผล
อย่างน้อยสองประเภทใหญ่ๆ คือ ผลทีอ่ อกมาดีหรือได้ตามแผนตาม
มาตรฐาน ผลประเภทนีก้ ารตัดสินใจก็จะมุง่ เน้นไปในการรักษาระดับ
หรือสถานะปัจจุบันและรวมไปถึงการพัฒนาให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
กับอีกประเภท คือ ผลที่วัดออกมาแล้วบกพร่อง ไม่เป็นไปตามแผน
ตามมาตรฐาน ผลประเภทนี้ก็ให้ผู้บริหารมุ่งเน้นไปหาสาเหตุว่า
เกิดจากสาเหตุใดปัจจัยใดและหาทางแก้ไขปรับปรุงและป้องกันการ
เกิดซ�้ำ ส�ำหรับเทคนิคในการวัดผลการด�ำเนินงาน คือ วัดผลในเรื่อง
ทีว่ างแผนไว้ให้ครบถ้วนก่อนแล้วค่อยขยายผลไปในด้านอืน่ ๆ ต่อ โดย
ต้องไม่ลืมที่จะวัดระบบการจัดการที่มีอยู่ด้วย ซึ่งจะต้องวัดในทุก
ระดับการจัดการที่สถานประกอบการได้แบ่งล�ำดับไว้
7) บทบาทสุดท้ายที่ผู้บริหารจะต้องด�ำเนินการ คือ การ
ทบทวนระบบ ในขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนในภาพรวมทั้งหมด ใน
ทุกหน่วยงานและทุกระดับ ทุกเรือ่ ง เพือ่ ให้ผบู้ ริหารพิจารณาได้วา่ ใน
ทรัพยากรทัง้ หมดทีไ่ ด้ลงทุนลงไปและผลลัพธ์ทไี่ ด้เป็นอย่างไร คุม้ ค่า
มากน้อยเพียงไรและต้องด�ำเนินการอย่างไรต่อ การด�ำเนินการใน
บทบาทนี้ผู้บริหารในแต่ละระดับจะต้องเข้ามาร่วมท�ำการทบทวน
รวมทัง้ จะต้องมีขอ้ มูลและรายละเอียดทีค่ รบถ้วน และถูกต้องสมบูรณ์
ถูกน�ำเข้ามาประชุมทบทวนและผลจากการประชุมทบทวนจะต้องน�ำ
ไปสู่การตัดสินใจ เพื่อการยกระดับการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของหน่วยงานนัน่ เอง เพือ่ จะได้พยากรณ์
ได้ว่าในอนาคตจะด�ำเนินการอะไร อย่างไรต่อเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนั่นเอง
จะเห็นได้ว่าความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะเกิดขึ้นได้
นั้น บทบาทและภารกิจที่ส�ำคัญจะอยู่ที่ผู้บริหารต้องเป็นฝ่ายเริ่ม
ต้นและต้องด�ำเนินการอย่างชัดเจน ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ มิฉะนั้น
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยก็จะไม่ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งผู้
บริหารจะต้องเริม่ จากความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนการด�ำเนินการ
จึงจะเกิดขึน้ อย่างถูกต้องเป็นขัน้ เป็นตอน ซึง่ จะต้องมีการวางแผน
และการจัดการที่ดี ฉะนั้น ผู้บริหารหลายท่านที่ยังไม่เริ่มต้นใน
บทบาทที่ตนเองต้องด�ำเนินการในระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยก็คงต้องเริม่ ต้นตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไปก่อนทีส่ าย
เกินไปนะครับ TPA
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