หนวยที่13 องคกรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บทบาทของผูเกี่ยวของในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.บทบาทของผูบ ริหารระดับสูง ผูด ํารงตําแหนงผูอํานวยการ รองประธานบริหารและประธานบริหารของโรงงาน บทบาท
คือการเปนผูนาํ ผูสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานใหเกิดงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้นในโรงงาน
2. บทบาทของผูบ ริหารระดับกลาง คือผูจัดการในฝายตางๆ ที่มิใชฝายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แสดงบทบาทใหบุ
คลในฝายของตนเองปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย วิธีการทํางาน ติดตามผลการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตรวจเยีย่ มสถานที่ทํางานวาและการปฏิบัติตนของผูปฏิบัติงานวามีความปลอดภัยในการทํางานหรือไม อยางไร
3. บทบาทของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและผูบริหารหนวยงานฝายความปลอดภัย
1) บทบาทของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาท ประสานงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหวาง
ผูบริหารกับหัวหนางานและลูกจาง และระหวางฝายความปลอดภัย/คณะกรรมการความปลอดภัยกับฝายตางๆ ในโรงงานและ
อีกบทบาทในฐานะนักวิชาการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะเปนผูใหคําแนะนํา(Adviser) ผูใหคําปรึกษา
(Consultant) ผูตรวจประเมิน (Auditor) และผูประเมินผลงาน (Evaluator)
2) บทบาทของผูบริหารหนวยงานความปลอดภัย Heary Minberg ไดเสนอพื้นฐานผูบริหารมี 3 ดาน 10 บทบาท
- ดานบุคคล บทบาท การเปนตัวแทนฝาย การประสานงาน การเปนผูนํา
- ดานขอมูลขาวสาร บทบาท การเฝาระวัง การเผยแพรขาวสาร โฆษก
- ดานการตัดสินใจ ผูป ระกอบการ เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ผูจัดการอุปสรรค ผูจัดสรรทรัพยากร ผูเจรจา
4. บทบาทของหัวหนางาน เปนบุคลที่มคี วามสําคัญมากทั้งในงานการผลิตและงานความปลอดภัย ทั้งนี้เพราะหัวหนางาน
เปนผูที่อยูใกลชิดกับคนงานมากที่สุด และอยูในสถานทีท่ ํางาน (จุดที่ทาํ งาน) ตลอดเวลา ควบคุม ดูแลการทํางานของคนงานให
ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎความปลอดภัย และเปนตัวอยางที่ดีเพื่อใหคนงานยึดถือเปนแบบปฏิบัติ
5. บทบาทของลูกจาง เปนเรื่องของการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย และมีสวนรวมในการเสนอแนะดานการปองกัน
อุบัติเหตุ การแจงจุดอันตรายที่พบ
หนาที่ความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. หนาที่ความรับผิดชอบของผูบ ริหาร
1.1 ผูบริหาร ระดับสูง คือ ประธานบริหาร รองประธานบริหาร กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และผูอํานวยการ ควรมี
หนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวของในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหชดั เจน
2) มอบอํานาจและทรัพยากร รวมทั้งเวลาตามความจําเปน แกบุคลากรตามความรับผิดชอบ
3) มีการเตรียมการที่เหมาะสมเพื่อที่บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตน
4) กําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและไมคลุมเครือ
5) กําหนดใหงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนสวยหนึ่งของแผนธุรกิจ
6) กําหนดใหมีการประเมินการปฏิบัติตนดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในระบบการประเมินบุคลากร
7) กําหนดงบประมาณที่เหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9) ติดตามการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงตางๆ
10) ประเมินความรับผิดชอบในหนาที่ของผูอํานวยการ/ผูจัดการตามพื้นที่และภารกิจที่อยูใ นความรับผิดชอบของคนเหลานั้น

11) มีความรับผิดชอบที่จะสนับสนุนและปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12) ดําเนินการทบทวนการจัดการหรือการปรับปรุงอางตอเนื่อง
1.2 ผูจัดการ (ที่มิใช หนวยงานความปลอดภัย)
1) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) ซึมซับ (Instill) พฤติกรรมความปลอดภัยเขาไปในหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน
3) สนับสนุนอยางจริงใจตอการวิเคราะหปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในฝายที่รับผิดชอบ
4) ใหรางวัลผลงานการวิเคราะหปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ทําอยางโปรงใสและชัดเจน
5) กําหนดใหลักษณะการทํางานในฝาย/แผนกเปนแบบการผลิตที่ปลอดภัย (Safe Production)
6) กระตุน หัวหนางานใหสอนงานผูป ฏิบัติงานดวยวิธีที่เหมาะสม
7) กําหนดใหอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนเกณฑหนึ่งในการพิจารณาสําหรับการวางแผนปรับปรุงโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
8) เขารวมประชุมเพื่อการปองกัน ควบคุมและแกไขปญหาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9)ใหรางวัลหัวหนางานที่มุงมั่นดูแลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. หนาที่ความรับผิดชอบของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมาคมวิศวกรความปลอดภัยอเมริกัน (American Society of Safety Engineers: ASSE) กําหนดไวสําหรับผูที่ดํารงตําแหนง
Safety Professional ดังนี้
1. การชี้บงและการประเมิน (Appraisal) ปญหาอุบัติเหตุและความสูญเสีย มีรายละเอียดดังนี้
1) พัฒนาวิธีการชี้บงและประเมินปญหาอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ จากระบบและกระบวนการผลิตแบงเปน
ศึกษาอยางละเอียด และวิเคราะหเกี่ยวกับอันตราย
2) การเตรียมและอธิบายผลการวิเคราะหความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากอุบัติเหตุ
3) ทบทวนระบบทั้งหมดเพื่อกําหนดสิ่งที่จะเกิดความผิดพลาด (Mode of Failure) ซึ่งรวมถึงความผิดพลาดของมนุษย และ
ผลกระทบที่จะมีตอความปลอดภัยของระบบ
4) ทบทวนรายงานการประสบอันตรายที่เกิดจากบาดเจ็บ เจ็บปวย โรคจากการทํางาน และทรัพยสินเสียหาย รวมถึงเหตุที่
เกิดขึ้นกับสาธารณะ และการวิเคราะหแปลผลขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุการประสบเหตุ
5) การใหคําปรึษาและแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานตางๆ
6) การศึกษาวิจยั ในปญหาทางเทคนิคทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7) การพิจารณาความจําเปนที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยประเมินสถานการณที่อาจเปนอันตรายในการทํางาน
8) การศึกษาอยางเปนระบบเพื่อมั่นใจวาสิ่งแวดลอมการทํางานไมทําใหเกิดอันตรายทั้งกายและใจของผูปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาวิธีปองกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมความสูญเสีย
1) การกําหนดวิธีปองกันและควบคุมที่เนนการกําจัดสาเหตุของอุบัตเิ หตุ
2) จัดสรางระบบใหมกี ารบูรณาการความปลอดภัยเขาไปในการปฏิบัติการของทุกฝาย
3) พัฒนานโยบาย กฎ มาตรฐาน และขัน้ ตอนการดําเนินงานที่ถูกบรรจุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการปฏิบัติการขององคกร
4) บรรจุขอกําหนดดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเขาไปในลักษณะสมบัติของการจัดซื้อและการวาจางผูรับเหมา
5) เปนที่ปรึกษาใหกับฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานในเรือ่ งความปลอดภัยในแตละระยะของการทํางาน-วางแผน ออกแบบ
พัฒนา และติดตั้ง

6) รวมทํางานในการพิจารณาคัดเลือกและกําหนดงานใหบุคลากรทํา
7) ปรึกษาหารือในประเด็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑตั้งแตการวางแผน ออกแบบพัฒนา ตกแตง ทดสอย
3. การสื่อสารขอมูลขาวสารการปองกันควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียไปยังผูเกี่ยวของโดยตรง
1) วิเคราะหและแปลความหมายของสถิติการประสบอันตราย และจัดทํารายงาน
2) สื่อสารขอเสนอแนะการควบคุม ขัน้ ตอนการดําเนินงาน และโปรแกรมที่กําจัดหรือลดโอกาสเกิดอันตราย
3) ใชการสือ่ สารที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารไปยังผูมอี ํานาจตัดสินใจ
4) จัดเตรียมการใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องชนิดและชองทางการสื่อสารเรื่องการปองกันควบคุมอุบัติเหตุ
4. การวัดและการประเมินผลประสิทธิผลของการปองกันควบคุมอุบตั ิเหตุและความสูญเสียและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อไดรับผล
ที่มากที่สุด
- จัดทําเทคนิคการตรวจวัด
- พัฒนาวิธีที่จะประเมินคาใชจายในการควบคุม
- จัดหาขอมูลขาวสารปอนกลับเกีย่ วกับประสิทธิผลของมาตรการควบคุม และการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงที่จําเปน
3. หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารหนวยงานความปลอดภัย ดังนี้
1. การคิดจัดทําและการบริหารจัดการโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. การคนหาขอมูลขาวสารลาสุด เกี่ยวกับการควบคุมอันตรายที่ดีทสี่ ุด
3. การเปนผูแทนฝายบริหารดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตืดตอกับหนวยงาน สาธารณะ ภาครัฐ บริษัทประกัน
4. การเปนที่ปรึกษาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภับใหกับผูบริหารทุกระดับ
5. การรายงานสถานการณอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอผูบริหารระดับสูงเปนระยะ
6. การรวบรวมและบันทึกขอมูลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับอันตรายและสถิติการประสบอันตราย
7. การใหคําแนะนําหัวหนางานในเรื่องโปรแกรมการฝกอบรม
8. การประสานงานกับแพทยเรื่องการกําหนดตําแหนงงานใหกับผูปฏิบัติงานคนใหม หรือภายหลังกลับจากพักฟน
9. การตรวจตราและตรวจประเมินระบบการจัดการ รวมทั้งความสอดคลองกับกฎหมาย เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะจากบริษัทประกันภัย
10. การมีสวนรวมในการทบทวนลักษณะสมบัติของสิ่งที่จะจัดซื้อวามีความปลอดภัย
หัวหนาหนวยงานความปลอดภัยควรมีสมรรถนะหลัก 4 ดานคือ
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) ความเชีย่ วชาญในงาน
3) จริยธรรม 4) การทํางานเปนทีม
และสมรรถนะตามหนาที่อีก 6 ดานคือ
1) สภาวะผูน ํา
2) ศิลปะการสื่อสาร
3) วิสัยทัศน
4) การวางแผนยุทธศาสตร
5) การนําการเปลี่ยนแปลง
6) การสรางพลังทีมงาน

4. หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางาน
- จัดประชุมหรือพิจารณาประเด็นความปลอดภัยในการทํางานและกําหนดวิธีการแกไข
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานที่ปลอดภัย
- พัฒนาและปฏิบัติอยางจริงจังกับโปรแกรมในการทํางานและกําหนดวิธีการแกไข
- ใหรางวัลกับผูปฏิบัติงานที่สามารถชี้บงอันตรายได
- กระตุน ใหผปู ฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ปรึกษากับหนวยงานความปลอดภัยกอนที่จะเกิดปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึน้
- ตรวจติดตามการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มีสวนรวมในการอบรมผูปฏิบัติงาน
- เปนผูสื่อสารดานความปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติงาน
5. หนาที่ความรับผิดชอบของผูป ฏิบตั ิงาน
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- เขารวมในการสอบสวนอุบัติเหตุ
- เขารวมในการคนหาวิธีการแกไข ปองกัน ควบคุม ปญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- เตือนเพื่อนรวมงานในเรือ่ งอันตรายที่มอี ยู
- เปนตัวอยางที่ดีดานความปลอดภัยตอผูป ฏิบัติงานคนใหม
- แจงและรายงานการพบเห็นอันตรายและเหตุการณเกือบเกิดอุบัตเิ หตุ
การจัดองคกรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รูปแบบการจัดตัง้ องคกรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. การจัดตั้งองคกรแนวดิง่ (Tall Organization) รูปแบบการจัดตั้งองคกรนี้ จะแบงองคกรออกเปนหนวยงานยอยๆ ตาม
แนวดิ่งอีกหลายหนวยงานยอย จะมีสายการบังคับบัญชาที่ยาว สั่งการเปนลําดับชั้น

2. การจัดองคกรแนวนอน (Flat Organization) การจัดองคกรในรูปแบบนี้จะแบงองคกรเปนหนวยงานยอยๆ ตามแนวนอน

3. การจัดองคกรแบบผสมผสาน (Matrix Organization) เปนการจัดเมื่อองคกรมีโครงการพิเศษขึ้นมา ก็ทําการดึงบุคลากรที่
มีความสามารถและมีสวนเกีย่ วของกับโครงการพิเศษนั้นมารวมตัวเพื่อปฏิบัติภารกิจนั้นๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการแตละคนก็ยาย
กลับไปทําหนาที่เดิม

ขอดีขอดอยของการจัดองคกรตามแนวดิ่งและแนวนอน
รูปแบบองคกร
แบบแนวดิ่ง

ขอดี

ขอดอย

1.การประสานงานจะทําไดอยางใกลชิด

1.ไมเอื้อตอการสรางสรรคงาน

2.มีความชัดเจนในบทบาทและหนาที่

2.ชองทางการสื่อสารยาวทําใหใชเวลาในการ

3.เอื้อตอการเปนพี่เลี้ยง

สื่อสาร และมีโอกาสทําใหขาวสาร คลาดเคลื่อน
3. ผูใตบังคับบัญชาตองใชเวลามากในการ
กาวหนาในตําเหนงหนาที่การงาน

แบบแนวนอน

1.ชวยในเรื่องการสรางผลงาน

1. การควบคุมและประสานงานไมดี

2. การติดตอสื่อสารทําไดงาย และใกลชิด

2. ไมเอื้อตอการดูแลอยางใกลชิด

ความคลาดเคลื่อนของขาวสารมีนอย
3.ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกเปนอิสระ
และพอใจ

ทําใหงานสําคัญอาจผิดพลาดได
3.ผูปฏิบัติงานที่ทํางานใหมอาจทํางานไดชา
ใชเวลามาก

4.ผูใตบังคับบัญชามีโอกาสใกลชิดผูบริหาร
5.เหมาะสมกับลักษณะงานวิชาการ

หนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน
หนวยงานหลัก (Line Organization) เปนหนวยงานทีม่ ีความรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร และรายงานตรงตอสายบังคับบัญชา (Chain of Command)
หนวยงานสนับสนุน (Staff Organization) เปนหนวยงานที่ชวยหรือสนับสนุนใหหนวยงานหลักสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรในหนวยสนับสนุนจะเปนผูเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญเฉพาะดาน

หนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกฎหมายแรงงานดานความปลอดภัยสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 200 คน
ขึ้นไป ตองจัดตั้งหนวยงานดานความปลอดภัยขึน้ มา ตองมีสถานะที่สามารถจะทํางานกับหนวยงานอื่นไดและรายงานตรงตอ
ผูบริหารสูงสุดของของสถานประกอบกิจการนั้นๆ โดยสรุปแลวบุคลากรภายในหนวยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะ
ประกอบไปดวยหัวหนาหนวยงาน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคชั้นสูงและ/หรือวิชาชีพตามแตกรณี และ
เจาหนาที่ธุรการ
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน
ความสําคัญของการตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย
1. เปนกลไกการทํางานรวมกันในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหวางฝายบริหารและฝายลูกจาง
2. เปนชองทางการสื่อสารของผูบริหารที่แสดงวาการปองกันและควบคุมอันตรายเปนเรื่องสําคัญของโรงงาน
3. เปดโอกาสใหฝายลูกจางไดมีสวนรวมในกิจกรรมความปลอดภัย
4. เปนเวทีใหมีการประสานแผนงาน/โครงการดานความปลอดภัยของโรงงาน
หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย โดยหลักๆแลวมีหนาที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. การเสนอแนะนโยบายความปลอดภัย 2.การตรวจสอบความปลอดภัย
3. การใหความรูและการสื่อสารความปลอดภัย
ประเภทของคณะกรรมการความปลอดภัย
.ในแงหนาที่ 3 ประเภท คือ
- คณะกรรมการนโยบาย
- คณะกรรมการตรวจโรงงาน
- คณะกรรมการการศึกษา
ในแงขนาดของโรงงาน
- คณะกรรมการความปลอดภัยสวนกลาง
- คณะกรรมการความปลอดภัยระดับฝาย
- คณะกรรมการความปลอดภัยระดับแผนก
สําหรับประเทศไทยในทางปฏิบัติพบวา มีเพียงคณะกรรมการชุดเดียวเทานั้น ยกเวนโรงงานขนาดใหญมาก กฎหมายแรงงาน
กําหนดวาสถานประกอบกิจการมีลูกจาง 50 คนขี้นไป ตองมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 1 คณะ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนด
องคประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัย ควรประกอบดวยองคกรฝายลูกจาง คือผูปฏิบัติงาน และตัวแทนฝาย
นายจางในสัดสวนที่เทาๆกัน ตัวแทนเหลานี้ควรมาจากฝายตางๆ ของโรงงาน แตเมือ่ รวมกันแลวขนาดของคณะกรรมการชุดนี้
ไมควรมากหรือนอยเกินไป
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับคณะกรรมการความปลอดภัย
1. กรรมการความปลอดภัย ประกอบดวย ฝายบริหารและฝายลูกจางในจํานวนเทาๆกัน และมาจากฝาย/แผนกตางๆ
2. นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
3. วาระการเปนกรรมการ 1-2 ป และหมุนเวียนรอยละ 25 ทุก 6 เดือน
4. หมุนเวียนคนเปนประธานทุก 6 เดือน
5. ฝกอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหกับกรรมการทุกคน
6. มีการประชุมทุกเดือน

7. จัดทําและปฏิบัติตามคูมือการดําเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัย (รวมถึงที่ปรึกษาดวย)
8. จํานวนกรรมการเพียงพอที่จะทํางานไดอยามีมากเกินไป
9. มีการประชุมที่มีประสิทธิภาพ คือมีวาระแนนอนและใชเวลาไมนาน
10. พัฒนานโยบายสําหรับใหคณะกรรมการถือปฏิบัติ
11. เชื่อมประสานการประชุมกับการประชุมอื่นๆ
12. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
13. มีการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการความปลอดภัย
manasu

