
 

รายงานการศึกษาเอกสารวิชาการส่วนบุคคล 

 

เร่ือง 

 
การบริหารงานความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานกบัระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ยั่งยืน 
กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

 

โดย   

 

นายศุภชัย เอกอุ่น                                                                         
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม และบริการ                                                                  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๘ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



สถาบันด ารงราชานุภาพ  
กระทรวงมหาดไทย 

 
เอกสารการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก

ปกครองระดับสู ง  (นปส . )  รุ่ นที่  ๖๘  พุทธศั กร าช  ๒๕๖๐ ของสถาบันด า ร งราชานุภาพ  
กระทรวงมหาดไทย 

      

 

                                                         ลงชื่อ........................................................................ 

               (นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี) 

    อาจารย์ที่ปรึกษา 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิด และหลักการบริหารงานความปลอดภัย
ด้านการปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ยั่งยืน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงาน
ความปลอดภัยในเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจ านวน ๓๘ คน        

  ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสามารถประยุกต์น าแนวทางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-
๒๕๕๔ มาบริหารจัดการในองค์กรได้ รับทราบพร้อมทั้งสื่อสารนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานภายในองค์กรให้พนักงาน/ลูกจ้าง ได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good  governance) ในเรื่องการให้ (ทาน ) และสอดคล้องกับหลักการบริหารงานความ
ปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management) ที่เน้นในเรื่องของการป้องกัน (Prevention) อย่าง
เป็นระบบ และหน่วยงานยังมีการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ อีกทั้งมีการด าเนินการ/การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติและติดตาม
ผล ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอาการของความบกพร่องในการบริหารจัดการ ทั้งนี้
ตามกฎหมายได้ระบุให้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ท าให้การปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง กับระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า จึงเป็นการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถน ามาตรฐานเลขที่ 
มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการท างานให้ยั่งยืนในการที่จะลดอุบัติเหตุ และ
ควบคุมความสูญเสียภายในหน่วยงาน อีกทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลในการท างาน โดยเฉพาะการ
สร้างบรรยากาศด้านความปลอดภัยที่เรียกว่า PEA Safety Culture(PSC) Activity เพ่ือควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ทุกจุดปฏิบัติ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น KYT มีกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า และการ
ปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้ค าขวัญ ”กฎความปลอดภัยความเข้มงวด เพ่ือเพ่ือนและตนเอง 
มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด วัดไฟ ใช้ชุดกราวด์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ท าที่จุดปฏิบัติงาน ทุกครั้งจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยอาจก าหนดตัวชี้วัดขึ้นมา และให้น าเข้าเป็นวาระการประขุมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติทุกเดือน 



 
ข 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์เริงศักดิ์ วินิจฉัยมนตรี อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการศึกษา
ส่วนบุคคล ที่ได้ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน าที่เป็นประโยชน์ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้
รายงานนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๘ พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ของสถาบันด ารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย ทุกคนที่ช่วยเหลือสนับสนุน จุดประกาย
ความคิดให้รายงานชุดนี้แล้วเสร็จ 

 ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานทุกๆ ท่าน ที่ได้สนับสนุน จัดหาข้อมูลในการจัดท า
รายงานครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้กรุณา
สนับสนุนให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ 

 และท้ายสุดขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อ คุณแม่ ที่มอบมรดกทางการศึกษา อบรม สั่งสอนให้
เป็นทุน มาจนกระทั่งปัจจุบัน  
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สารบัญ 

บทคัดย่อ  ก 
กิตติกรรมประกาศ  ข 
สารบัญ    ค 
สารบัญตาราง   ง 
สารบัญภาพ   ฉ 
บทที่  ๑  บทน า  ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ๒ 
 ๑.๓  กรอบแนวคิดในการศึกษา   ๒ 
 ๑.๔  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา   ๓  
 ๑.๕  ขอบเขตของการศึกษา  ๓ 
 ๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะ  ๓ 
บทที่  ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ๗ 
 ๒.๑ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔  ๗ 
 ๒.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ 
       ความปลอดภัย มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ ๑๘ 
 ๒.๓ พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑  ๒๗ 
 ๒.๔ วัฒนธรรมความปลอดภัย ๒๘ 
 ๒.๕ การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ ๓๑ 
 ๒.๖ การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good  governance) ๓๔ 
 ๒.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง)  
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓๗ 
บทที่  ๓  วิธีด าเนินการศึกษา ๕๐ 
บทที่  ๔  ผลการศึกษา ๕๒ 
บทที่  ๕  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ๖๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการศึกษา ๖๔ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ ๖๖ 
บรรณานุกรม ๖๗ 

 ภาคผนวก    ๖๙ 
  แบบสอบถาม ๖๘ 
   ประวัติผู้จัดท าเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล ๗๓ 



 

ง 
 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
 
ตารางที่ ๑   ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานความปลอดภัยแบบดั้งเดิม  
                (Traditional Safety Management) กับการบริหารงานความปลอดภัย 
                สมัยใหม่(Modern Safety Management) ๓๓ 
ตารางที่ ๒   ข้อมูลส าคัญของ กฟก.๑ ๔๑ 
ตารางที่ ๓   สถิติผู้ประสบอันตรายในรอบ ๖ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๔4 – ๒๕๕๙) ในพ้ืนที่ กฟก.๑ ๔๓ 
ตารางที่ ๔   จ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแต่ละระดับของหน่วยงานในสังกัด กฟก.๑ ๔๖ 
ตารางที่ ๕   อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Disabling  Injury Severity Rate) ๔๘ 
ตารางที ่๖   จ านวน  และร้อยละ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๒ 
ตารางที่ ๗   ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ         
                สภาพแวดล้อมในการท างาน มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นการถาวร ๕๓ 
ตารางที่ ๘   ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการรับทราบนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ  
                สภาพแวดล้อมในการท างาน และยึดถือปฏิบัติครบถ้วน ๕๓ 
ตารางที่ ๙   ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
                อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๕๔ 
ตารางที่ ๑๐ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการรับรู้การน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
                อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐาน 
                เลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาปฏิบัติปฏิบัติ ๕๔ 
ตารางที่ ๑๑ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประโยชน์ในการน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
                อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐาน 
                เลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. ๕๕ 
ตารางที่ ๑๒ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับความสามารถน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
                อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐาน 
                เลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. ๕๕ 
ตารางที่ ๑๓ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับพูดคุยด้านความปลอดภัย (Safety Talk) กับ 
                ชุดปฏิบัติงานด้วยตัวเอง ๕๖ 
ตารางที่ ๑๔ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการปฏิบัติงานกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT)  
                หลังจากท่ีมีการพูดคุยด้านความปลอดภัย (Safety Talk) ๕๖ 
ตารางที่ ๑๕ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการรับรู้การด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT)  
                ทุกครั้งทีชุ่ดปฏิบัติงานที่หน้างาน ๕๗ 
 



 

จ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 หน้า 
 
ตารางที่ ๑๖ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
                และสภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.) ๕๗ 
ตารางที่ ๑๗ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการเข้าประชุมและเป็นประธานคณะกรรมการ 
                ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.)   ๕๘ 
ตารางที่ ๑๘ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการน าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT)  
                เข้าเป็นวาระการประชุมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ     
                สภาพแวดล้อม(กปล.) ๕๘ 
ตารางที่ ๑๙ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการเก็บประวัติการอบรมสอนงานผู้ปฏิบัติงาน 
                (OJT-On the Job Training) ๕๙ 
ตารางที่ ๒๐ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling  Injury  Index)  
                หรือค่า DI  ที่เป็นตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัยของ กฟภ. ๕๙ 
  
 
 



 

ฉ 
 

สารบัญภาพ  

 หน้า 
 
ภาพที่ ๑   วงจรการด าเนินงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๘๐๐๑ –  ๒๕๕๔ ๑๙ 
ภาพที่ ๒   ผังบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๑ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๒ 
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  บทที่  ๑ 

บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเรื่องนี้สืบเนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรับวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค     
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
พ.ศ.๒๕๐๓ โดยโอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
ขณะนั้นมาด าเนินการ กล่าวคือ ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตจ าหน่ายทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดสมุทรปราการ 

โดยพลังงานไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ท าให้การด าเนินงานของพนักงาน ลูกจ้าง 
ประชาชน เกิดอุบัติภัยที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางตรงถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และ
บาดเจ็บหยุดงานทุกๆ ปี โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ส่วนทางอ้อมนั้นจะท าให้การ
จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง เกิดความสูญเสียเป็นจ านวนมากในหลายๆ เหตุการณ์ และมีผลเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจโดยรวม จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐมีการออกกฎหมายในการที่จะบังคับให้ทุกหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ปฏิบัติตาม เช่น พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ , มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนา
มัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ , พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้น ในการสร้างความปลอดภัย และลดความสูญเสียใน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากแนวคิด และปรัชญาการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่พบว่าอุบัติเหตุ ๘๐-๘๕ 
เปอร์เซ็นต์ เกิดจากข้อบกพร่องในการบริหารงาน ส่วนอีก ๑๕-๒๐ เปอร์เซ็นต์ เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น
ภาวะผู้น าและการจัดการด้านความปลอดภัยนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมากที่สุด การด าเนินการเรื่องความ
ปลอดภัยจะส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการบริหารโดยเฉพาะผู้บริหารจะให้ความสนใจและเอาจริงเอาจัง
เพียงใด การวัดผลการบริหารงานความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISRS (International Safety Rating 
System) หรือที่เรามักเรียกกันว่า ๕ Stars Rating System ซึ่งเป็นระบบการวัดผลความปลอดภัยของ 
ILCI (International Loss Control Institute) จากสหรัฐอเมริกาก็ให้ความส าคัญในหมวดการภาวะผู้น า
และการจัดการด้านความปลอดภัย โดยคะแนนการวัดผลในหัวข้อนี้จะสูงมาก จึงเป็นหมวดผู้ที่จะ
ด าเนินการเรื่องความปลอดภัยจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ 
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ถึงแม้ผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
โดยการปฏิบัติงานทุกอย่างให้ค านึงถึงความปลอดภัยมาเป็นล าดับแรก (Safety First) อีกทั้งมีการออก
กฎระเบียบหลักปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ ก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงท าให้
ต้องมาหาแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานความปลอดภัยให้ยั่งยืนจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการลด
อุบัติเหตุ หรือไม่ให้เกิดขึ้น (Zero Accident)  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 ๑.เพ่ือศึกษาแนวคิด และหลักการบริหารงานความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้ยั่งยืน กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                
 ๒.เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานความปลอดภัยในเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 

๑.๓ กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้ แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ส่วน คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) และ  
เชิงปริมาณ(Quantitative) ซึ่งในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพนั้น เป็นการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัย เพ่ือมุ่งหาค าตอบว่าการบริหารงานของ กฟก.๑ ได้มีการบริหาร
เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณนั้นได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การบริหารจัดการความปลอดภัยจริง ด้วยแบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสูงสุดของแต่ละ
หน่วยงานภายใน กฟก.๑ ตามแนวทางวิเคราะห์ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนบุคลผู้บริหาร 

มิติที๑่ เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย 

มิติที๒่ เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบริหารงานความปลอดภัย 

มิติที๓่ เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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๑.๔  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

 ๑.ได้น าแนวคิด และหลักการบริหารงานความปลอดภัยให้ยั่งยืนไปท านโยบาย ใช้ในองค์กร 

 ๒.ได้มีแนวทางปรับปรุงการก าหนดกลยุทธ์น าสู่การปฏิบัติทางด้านการบริหารงานความปลอดภัย 

 ๓.ได้น าไปประยุกต์ใช้งานเป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

  

๑.๕  ขอบเขตของการศึกษา 

 งานวิจัยนี้อยู่ภายในขอบเขตของระบบการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต  ๑        
(ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งให้บริการพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด คือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว 
และจังหวัดนครนายก 

 

๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะ 

กฟภ. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรับวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๐๓ โดยโอน
บรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบขององค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขณะนั้นมาด าเนินการ 
กล่าวคือ ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในเขตจ าหน่ายทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัด
สมุทรปราการ 

กฟก.๑ หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจัดจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก 
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ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมายถึง ระบบที่รับพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างมาจากระบบผลิตไฟฟ้า ผ่าน
มายังระบบส่งพลังงานไฟฟ้า เพื่อท าการกระจายก าลังไฟฟ้าไปยังโหลดผู้ใช้ไฟซึ่งมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ
สถานีไฟฟ้าซึ่งมีหน้าที่ปรับลดระดับแรงดันให้กับผู้ใช้ไฟ โดยส่วนใหญ่แล้วระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะมีระดับ
แรงดันไม่เกิน ๑๑๕ kV 

กฟฟ.ชั้น ๑-๓ หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้นที่ ๑-๓ ซึ่งเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้
การบริหารงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 

กฟส. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ซึ่งเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารงาน
ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้นที่ ๑-๓   

กฟย. หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ซึ่งเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้การ
บริหารงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 

พรบ. หมายถึง พระราชบัญญัติซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เป็นประจ าตามปรกติ เพ่ือวาง
ระเบียบบังคับความประพฤติของบุคคลรวมทั้งองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
มีฐานะสูงกว่าบทกฎหมายอื่นๆ นอกจากรัฐธรรมนูญก่อนประกาศบังคับใช้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นภาพรวมของความคาดหวัง ในสถานภาพและวัตถุประสงค์รวมถึงสิ่งที่ควร
จะเป็นในอนาคต ซึ่งทั้งความท้าทายและความมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่าสภาวะแวดล้อมและสภาพการแข่งขันที่มี
อยู่ในปัจจุบัน 

ภารกิจ (Mission) หมายถึง ค าอธิบายถึงธุรกรรมที่องค์การด าเนินการอยู่ หรือเตรียมที่จะ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับค านิยมขององค์การและความคาดหวังของผู้ที่มีส่ วนอย่างส าคัญ
(Stakeholders) ส าหรับองค์การนั้นๆ 

กลยุทธ์ (Strategies) หมายถึง หลักการที่เป็นหนทางน าองค์การไปสู่ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการภายในกรอบของเวลาที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง การขยายความของค าว่า”ภารกิจ” ให้ละเอียดและชัดเจน 
เจาะจงมากยิ่งข้ึน 

เป้าหมาย (Goals) หมายถึง ผลลัพธ์และความส าเร็จในด้านต่างๆ ที่องค์การต้องการจะบรรลุผล 
ควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดค่าหรือวัดจ านวนได้ 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง การกระท าหรือสภาพ
การท างานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ
อนามัยอันเนื่องจากการท างานหรือเก่ียวกับการท างาน  

อันตราย (Hazard) หมายถึง สิ่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย
จากการท างาน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือต่อ
สาธารณชน หรือสิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมกัน 

ความเจ็บป่วยจากการท างาน หมายถึง ความเจ็บป่วยที่ได้พิจารณาว่า    มีสาเหตุจากกิจกรรม
การท างานปกติ หรือสภาพแวดล้อมในการท างาน  

อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากการที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า 
หรือไม่ทราบล่วงหน้าหรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลท าให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความ
เจ็บป่วย จากการท างานหรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินหรือความเจ็บป่วยจากการท างาน 
หรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน   หรือ
ต่อสาธารณชน  

อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 

นายจ้าง หมายถึง นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึง ผู้
ประกอบกิจการซึ่งยอมให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบ
กิจการ ไม่ว่าการท างานหรือการท าผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม  

ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
ได้รับความยินยอมให้ท างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือในสถานประกอบกิจการของนายจ้าง ไม่ว่าจะ
เรียกชื่ออย่างไรก็ตาม 

 



 

๖ 
 

ผู้บริหาร หมายถึง ลูกจ้างตั้งแต่ระดับผู้จัดการในหน่วยงานขึ้นไป    

หัวหน้างาน หมายถึง ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา หรือสั่งให้ลูกจ้างท างานตาม
หน้าที่ของหน่วยงาน 

จป. หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน โดยเป็นลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัตินี้  สถาน
ประกอบกิจการ หมายถึง หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างท างานอยู่ในหน่วยงาน 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

KYT คือ วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่มีอยู่ในการท างานและการหามาตรฐาน/
วิธีการในการควบคุมจัดการอันตรายนั้น  
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 บทที่ ๒ 

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟูาให้
ยั่งยืน กรณีศึกษาการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ศึกษาได้
รวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑.พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

 ๒.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ 

 ๓.พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑  

 ๔.วัฒนธรรมความปลอดภัย 

 ๕.การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 

 ๖.การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good  governance) 

 ๗.ข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒.๑ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้ าง 
และบริการแต่ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป ท าให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน และก่อให้เกิดอันตรายจากการท างาน 
จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการท างานซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น
และทวีความรุนแรงขึ้นด้วยประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องการคุ้มครองแรงงานทั่วไปและมีขอบเขตจ ากัดไม่สามารถก าหนดกลไกและมาตรการ
บริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการวางมาตรการควบคุม 
ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
อย่างเหมาะสม ส าหรับปูองกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลังส าคัญของชาติ สมควรมี
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นการเฉพาะ        
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



 

๘ 
 

 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก พรบ.ฉบับนี้                                                              

ลูกจ้าง มีสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม คุ้มครองการท างานให้ปลอดจากอุบัติเหตุ 
และ โรคจากการท างาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง และ ครอบครัว 

นายจ้าง ลดค่าใช้จ่าย และความสูญเสีย อันเกิดจากการประสบอันตราย เพ่ิมผลผลิต และ
เพ่ิมคุณค่าผลผลิต                                                                                                   

การมีส่วนร่วม นายจ้าง/ผู้รับเหมาชั้นต้น/ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                                   

ประชาชน/ชุมชน สภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มั่นใจ 

ประเทศ ภาพลักษณ์ ศักยภาพ สร้างบรรยากาศการลงทุนการท่องเที่ยว 

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกอบด้วย ๘ หมวด ๗๔ มาตรา สรุปสาระส าคัญในมาตราที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

หมวด ๑ บททั่วไป ก าหนดหน้าที่ นายจ้าง/ลูกจ้างเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยฯ แก่ลูกจ้าง 
และสถานประกอบกิจการ 

 มาตรา ๖ ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการ
ท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้าง ในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและ
สถานประกอบกิจการ 

 มาตรา ๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้นายจ้างต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น 

 หมวด ๒ การบริหาร การจัดการและการด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ 

 มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 การก าหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดท าเอกสารหรือรายงานใดโดยมีการ
ตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
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 ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน 
หรือคณะบุคคลเพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง    

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน โดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในสภาพการท างานหรือสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่อาจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายจิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้
ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน และแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่
ลูกจ้างจะเข้าท างาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ท างาน    

   มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายจ้างได้รับค าเตือน ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยของอธิบดี ค าสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย หรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้นายจ้างแจ้งหรือปิดประกาศค าเตือน ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยดังกล่าว ในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถาน
ประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

   มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้บริหารจัดการและด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างปลอดภัย   

   ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์  ซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย 
ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มท างาน 

          การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด  



 

๑๐ 
 

 
 

 มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของ
นายจ้างและลูกจ้างตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนดในที่ท่ีเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ   

  มาตรา ๑๘ ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายของ
สถานประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหน้าที่ร่วมกันด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้    

 ลูกจ้างซึ่งท างานในสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งลูกจ้างซึ่งท างานในสถาน
ประกอบกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่ของนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งใช้ในสถานประกอบกิจการนั้นด้วย 

  มาตรา ๑๙ ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่น ามาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอ านาจด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่
เช่านั้นตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘   

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร สถานที่ เครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่ง อ่ืนใดซึ่งให้เช่ า หรือ ผู้ ให้เช่าในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือ                     
ค่าทดแทนใดๆ ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาเช่า    

  มาตรา ๒๐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้าง และ
บุคลากรอ่ืนเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒   

    มาตรา ๒๑ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 
โดยค านึงถึงสภาพของงานและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

  ในกรณีที่ลูกจ้างทราบถึงข้อบกพร่องหรือการช ารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตนเอง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร และให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร แจ้งเป็นหนังสือต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า                                  

 ในกรณีที่หัวหน้างานทราบถึงข้อบกพร่องหรือการช ารุดเสียหายซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างได้รับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ต้องด าเนินการปูองกันอันตรายนั้นภายใน
ขอบเขตที่รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายทันทีที่ทราบ กรณีไม่อาจด าเนินการได้ ให้แจ้งผู้บริหารหรือ
นายจ้างด าเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า 



 

๑๑ 
 

 
 

 มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

 ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ตาม
วรรคหนึ่ ง ให้ สามารถใช้ งานได้ ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท างาน                            
 ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการท างานนั้นจนกว่า
ลูกจ้าง จะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว 

 มาตรา ๒๓ ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมี
หน้าที่ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้าง
เช่นเดียวกับนายจ้าง 

 ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง และมีผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไป
ตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นที่มีลูกจ้างท างานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหน้าที่ร่วมกันใน
การจัดสถานที่ท างานให้มีสภาพการท างานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูก
สุขลักษณะเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างทุกคน 

 หมวด ๓ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า“คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการ กับผู้แทนฝุายนายจ้างและผู้แทนฝุายลูกจ้าง ฝุายละ
แปดคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ข้าราชการกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

 การได้มาและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนฝุายนายจ้างและฝุายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของทั้งหญิง และชาย     

 ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้ง
หญิงและชาย  

 



 

๑๒ 
 

 
 

 มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย      
อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 (๒) เสนอความเห็นต่อรั ฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ               
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

 (๓) ให้ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

 (๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสอง 
 (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

 หมวด ๔ การควบคุม ก ากับ ดูแล  

 มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการด้านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้นายจ้างด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มีการประเมินอันตราย     

 (๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อลูกจ้าง   

 (๓) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและจัดท าแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 

 (๔) ส่งผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการควบคุม
ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ประเภทกิจการ ขนาดของ
กิจการที่ต้องด าเนินการ และระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าและได้รับการรับรองผล
จากผู้ช านาญการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 



 

๑๓ 
 

 
 

 มาตรา ๓๔ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบ
อันตรายจากการท างาน  ให้นายจ้างด าเนินการดังต่อไปนี 

(๑) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ ทราบ      
โดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้งรายละเอียดและ
สาเหตุเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

(๒) กรณีท่ีสถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรือต้องหยุดการผลิต หรือ มีบุคคลในสถาน
ประกอบกิจการประสบอันตรายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด 
สารเคมีรั่วไหลหรืออุบัติภัยร้ายแรงอ่ืน ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย
ในทันทีที่ทราบ โดยโทรศัพท์  โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยระบุสาเหตุ
อันตรายที่เกิดขึ้น ความเสียหาย การแก้ไขและวิธีการปูองกันการเกิดซ้ าอีกภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันเกิดเหตุ 

(๓) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บปุวยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อนายจ้าง
แจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยต่อส านักงานประกันสังคมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว   
ให้นายจ้างส่งส าเนาหนังสือแจ้งนั้นต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยภายในเจ็ดวันด้วย 
 การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนดและ
เมื่อพนักงานตรวจความปลอดภัยได้รับแจ้งแล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบและหามาตรการ
ปูองกันอันตรายโดยเร็ว 

 หมวด ๕ พนักงานตรวจความปลอดภัย  

 มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจความปลอดภัย 
มีอ านาจดังต่อไปนี้        

 (๑ )  เข้ า ไปในสถานประกอบกิจการหรือส านั กงานของนายจ้ าง ใน เวลาท าการ  
หรือเมื่อเกิดอุบัติภัย 

 (๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   

 (๓) ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในสถานประกอบ
กิจการ 

 (๔) เก็บตัวอย่างของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ มาเพ่ือการวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัย ( ๕ ) 
สอบถามข้อเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใดๆ ภายในขอบเขตอ านาจและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง 



 

๑๔ 
 

 
 

รวมทั้งตรวจสอบหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะมาตรการปูองกันอันตรายต่อ
อธิบดีโดยเร็ว 

 มาตรา ๓๖ ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
พบว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ลูกจ้างใช้จะก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท าที่ฝุา
ฝืน แก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่
อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้ พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

 ในกรณีจ าเป็นเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้พนักงานตรวจความ
ปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้หยุดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งที่
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อลูกจ้างดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ใน
ระหว่างการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ เมื่อนายจ้างได้ปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องตามค าสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายจ้างแจ้งอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย เพ่ือพิจารณาเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวได้ 

 มาตรา ๔๒ ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้าง เพราะเหตุที่ 
ลูกจ้างด าเนินการฟูองร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย         
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อศาล 

 มาตรา ๔๓ ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง ลูกจ้าง   
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นอันระงับไป 

 หมวด ๖ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  มาตรา ๔๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรียกว่า 
“กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน” วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นทุนใช้
จ่ายในการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  



 

๑๕ 
 

 
 

 หมวด ๗ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 มาตรา ๕๒ ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 

ท างานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

 (๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 (๓) ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของภาครัฐและเอกชน  

 (๔) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ   
 (๕) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎหมาย 

 หมวด ๘ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๕๓ – ๗๒) 

 ส าหรับนายจ้าง หรือผู้ที่ฝุาฝืน 

 บทลงโทษสูงสุด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี  หรือปรับไม่เกิน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ า  ทั้งปรับ 

 โทษต่ าสุด ปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

สรุปสาระส าคัญในมาตราที่เก่ียวข้องได้ดังนี้:  

 ๑.ให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  

 ๒.ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้างและ
สถานประกอบกิจการ  



 

๑๖ 
 

 
 

 ๓.ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 ๔.ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  

 ๕.ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้นายจ้างต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น  

 ๖.นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรองประเมินความ
เสี่ยง รวมทั้งจัดฝึกอบรมหรือให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี  

 ๗.ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะ
บุคคลเพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

 ๘.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานและบุคลากรจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน  

 ๙.ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้บริหารจัดการ และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่างปลอดภัย  

 ๑๐.ในกรณีที่สถานที่ใดมีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง ให้นายจ้างทุกรายของสถาน
ประกอบกิจการในสถานที่นั้น มีหน้าที่ร่วมกันด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

 ๑๑.ในกรณีที่นายจ้างเช่าอาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่
น ามาใช้ในสถานประกอบกิจการ ให้นายจ้างมีอ านาจด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่เช่า
นั้นตามมาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 ๑๒.ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมีหน้าที่สนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างและบุคลากรอ่ืนเพ่ือ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างานที่ออกตามกฎกระทรวง  



 

๑๗ 
 

 
 

 ๑๓.ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  

 ๑๔.ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์
ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท างาน  

 ๑๕.ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการท างานนั้น
จนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว  

 ๑๖.ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นและผู้รับเหมาช่วงตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของลูกจ้างเช่นเดียวกับ
นายจ้าง  

 ๑๗.ในกรณีที่พนักงานตรวจความปลอดภัยพบว่า นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใดฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท า
ที่ฝุาฝืน แก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาสามสิบวัน  

 ๑๘.ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามค า สั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย ถ้ามีเหตุอันอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมควรเข้าไปด าเนินการแทน ให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งให้พนักงานตรวจ ความปลอดภัยหรือมอบหมายให้บุคคล
ใดเข้าจัดการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นได้ ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเข้าจัดการแก้ไขนั้นตามจ านวนที่จ่ายจริง  

 ๑๙.ให้อธิบดีมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
นายจ้างซึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเข้า
จัดการแก้ไขตามจ านวนที่จ่ายจริง  

 ๒๐.ระหว่างหยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิต เนื่องจากฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการหยุดการท างานหรือการหยุด
กระบวนการผลิตนั้นเท่ากับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดที่ลูกจ้างต้องได้รับ เว้นแต่ลูกจ้างรายนั้นจง
ใจกระท าการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการท างานหรือหยุดกระบวนการผลิต  

 ๒๑.ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หรือโยกย้ายหน้าที่การงานของลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้าง
ด าเนินการฟูองร้องหรือเป็นพยานหรือให้หลักฐานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือต่อศาล  



 

๑๘ 
 

 
 

 ๒๒.นายจ้าง หรือ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติพระราชบัญญัตินี้หรือมาตรฐานที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

 

๒.๒ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : 
ข้อก าหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๘๐๐๑ –  ๒๕๕๔ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Management System) มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๘๐๐๑ –  
๒๕๕๔ ก าหนดขึ้นโดยอ้างอิง Guide to Occupational Health and Safety Management 
System, ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ อาศัยหลักของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเข้ากับระบบการจัดการขององค์กร โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยขององค์กร โดยเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความ
ปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม 

 มาตรฐาน มอก. ๑๘๐๐๑ และ BS OHSAS ๑๘๐๐๑ ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดระบบการตรวจประเมินและการรับรองความสอดคล้องของระบบ
การจัดการ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท 
นอกจากนี้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. ๑๘๐๐๑ และ BS OHSAS 
๑๘๐๐๑ ยังได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ เพ่ือให้สามารถ
บูรณาการเป็นระบบการจัดการเดียวกัน อีกทั้งให้องค์กรน าไปใช้ร่วมกับระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วในองค์กร 

 สาระส าคัญของมาตรฐาน โดยโครงสร้างของมาตรฐาน ประกอบด้วย 

 ข้อ ๑ ขอบข่าย  

 ข้อ ๒ การน าไปใช้  

 ข้อ ๓ บทนิยาม  

 ข้อ ๔ ข้อก าหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย  

 ข้อก าหนดทั่วไป โดยองค์กรต้องจัดท าระบบการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร น าไป
ปฏิบัติ รักษาไว้ และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 



 

๑๙ 
 

 
 

 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนด
นโยบาย จัดท าเป็นเอกสารและลงนามก ากับ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและ
เข้าใจ  

 การวางแผน ประกอบด้วย การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง การชี้บ่ง
และติดตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทันสมัย และการก าหนด
วัตถุประสงค์และแผนงาน 

 การน าไปใช้และการปฏิบัติ ประกอบด้วย ทรัพยากร บทบาท อ านาจหน้าที่ และ
ภาระรับผิดชอบ ความสามารถ การฝึกอบรม และการมีจิตส านึก การสื่อสาร การมี
ส่วนร่วม และการปรึกษา การควบคุมเอกสาร การควบคุมการปฏิบัติงาน และการ
เตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 การตรวจสอบและการแก้ไข โดยต้องมีการติดตามตรวจสอบและวัดผลการ
ด าเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติ มีการสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้อง
ตามข้อก าหนด การปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการปูองกัน รวมถึงการจัดท าและ
จัดเก็บบันทึก และการตรวจประเมินภายใน 

 การทบทวนการจัดการ โดยผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบฯ ตามช่ วงเวลาที่
ก าหนด เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 

ภาพที่ ๑ วงจรการด าเนินงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๘๐๐๑ –  ๒๕๕๔ 



 

๒๐ 
 

 
 

 ประโยชน์ในการน ามาตรฐานไปปฏิบัติ  

 ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากสามารถควบคุมและลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ที่จะเกิดข้ึนต่อบุคลากร และทรัพย์สิน อาจรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยในการท างาน 

 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร 

 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีการวางแผน การท างานร่วมกัน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการจัดการ การเฝูาระวังและตรวจสอบ รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานมาก
ขึ้น 

 ท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 ๒.๒.๑ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙, ๒๕๕๓ 

 ๑. กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่สถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี    
  (๒) โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลังงาน    
  (๓) งานก่อสร้าง        
  (๔) การขนส่งคมนาคมท้ังคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินค้า  
  (๕) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ     
  (๖) โรงแรม        
  (๗) ห้างสรรพสินค้า       
  (๘) สถานพยาบาล       
  (๙) สถาบันทางการเงิน       
  (๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ     
  (๑๑) สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ     
  (๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ     
  (๑๓) ส านักงานที่สนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)  
  (๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 



 

๒๑ 
 

 
 

 ๒. ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานซึ่งอย่างน้อยต้อง
ก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย      
 ๓. นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการท างานจนกว่าลูกจ้างจะ
สามารถท างานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย รวมทั้งมีการควบคุม ก ากับ ดูแล โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ    
 ๔. ให้นายจ้างซึ่งมีผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานส าหรับผู้รับเหมาดังกล่าว 
 ๕. ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างานใหม่หรือให้ลูกจ้างท างานในลักษณะหรือสภาพงานที่
แตกต่างไปจากเดิมอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรม
ลูกจ้างให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 ๖. ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างไปท างาน ณ สถานที่อ่ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ให้นายจ้าง
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการท างานในสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งวิธีการปูองกันอันตรายให้
ลูกจ้างทราบก่อนการปฏิบัติงาน        
 ๗. สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างาน 

  - สถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป 

  - สถานประกอบกิจการตาม (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ คนข้ึนไป 
 ๘. สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับบริหารทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร       
  - สถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป  
  - สถานประกอบกิจการตาม (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ คนข้ึนไป 
 ๙. สถานประกอบกิจการตาม (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐ – ๔๙ คน ต้องมีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคอย่างน้อย ๑ คน เพ่ือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไม่น้อย
กว่าวันละ ๑ ชั่วโมง เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพอยู่
แล้ว           
 ๑๐. สถานประกอบกิจการตาม (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ – ๙๙ คน ต้องมีเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงอย่างน้อย 1 คน เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างานระดับวิชาชีพอยู่แล้ว        
 ๑๑. สถานประกอบกิจการต่อไปนี้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ
อย่างน้อย ๑ คน          
  - สถานประกอบกิจการตาม (๑) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป 



 

๒๒ 
 

 
 

  - สถานประกอบกิจการตาม (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คนข้ึนไป 

 ๑๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างานต้องเป็นลูกจ้างระดับหัวหน้า
งานและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้     
  - ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด  
  - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างานตาม
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง พ.ศ. 
๒๕๔๐           
 ๑๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้          
  - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า 
  - เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับหัวหน้างานและผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด      
  - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับพ้ืนฐานตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๑๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้         
  - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า 
  - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด      
  - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเท่า และได้ท างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคหรือระดับพ้ืนฐาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีและผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 ๑๕. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้          
  - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า 
  - ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี และได้ท างานเป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง 
 ๑๖. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหารต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหารและมี
คุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้      



 

๒๓ 
 

 
 

  - ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด  
  - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหารตามประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๑๗. ให้นายจ้างจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานทุกระดับได้รับการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานเพิ่มเติม      
 ๑๘. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ๕๐ – ๙๙ คน ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า ๕ คน ดังนี้ 
  - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 
  - ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ๑ คน เป็นกรรมการ   
  - ผู้แทนลูกจ้าง ๒ คน เป็นกรรมการ     
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ ๑ คน เป็น
กรรมการและเลขานุการ         
 ๑๙. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ๑๐๐ – ๔๙๙ คน ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า ๗ คน ดังนี้ 
  - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 
  - ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ๒ คน เป็นกรรมการ   
  - ผู้แทนลูกจ้าง ๓ คน เป็นกรรมการ     
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ ๑ คน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๐. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ คนข้ึนไป ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า ๑๑ คน ดังนี้
  - นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ๑ คน เป็นประธานกรรมการ 
  - ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ๔ คน เป็นกรรมการ   
  - ผู้แทนลูกจ้าง ๕ คน เป็นกรรมการ     
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ ๑ คน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๑. จ านวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑๘ – ๒๐ สามารถเพ่ิมมากกว่าจ านวนขั้นต่ าได้โดยให้เพ่ิมใน
สัดส่วนที่เท่ากัน          
 ๒๒. ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค
ขั้นสูงหรือวิชาชีพให้นายจ้างคัดเลือกผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ๑ คน เป็นกรรมการ และให้



 

๒๔ 
 

 
 

ประธานกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ๑ คน เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ          
 ๒๓. กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหารและระดับบังคับบัญชา ให้นายจ้างเป็นผู้แต่งตั้ง
 ๒๔. กรรมการผู้แทนลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการเลือกตั้ง    
 ๒๕. กรรมการและเลขานุการ ให้นายจ้างคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับเทคนิคข้ันสูงหรือวิชาชีพ หรือตามข้อ ๒๒ แล้วแต่กรณี     
 ๒๖. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการมีวาระ ๒ ปี แต่สามารถได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ได้โดยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันที่กรรมการชุดเดิมครบวาระ และให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่กรรมการชุดเดิม
พ้นวาระ หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันให้กรรมการชุดเดิมด ารงต าแหน่งไปพลางก่อน
 ๒๗. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ       
  - พ้นจากต าแหน่งตามวาระ      
  - พ้นจากการเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 
ผู้แทนลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือวิชาชีพ  
  - พ้นจากการเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ    
 ๒๘. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานของสถานประกอบกิจการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งร้องขอ          
 ๒๙. ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการต้องแจ้งก าหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการ
ทราบอย่างน้อย ๓ วันก่อนถึงวันประชุม       
 ๓๐. ให้นายจ้างจัดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการได้รับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายภายใน ๖๐ 
วันนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง        
 ๓๑. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆให้นายจ้างเรียกประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการโดยมิชักช้าเพ่ือด าเนินการ
ทบทวนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางปูองกันแก้ไขต่อนายจ้าง แล้วให้
นายจ้างพิจารณาและด าเนินการตามมติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการโดยมิชักช้า โดยมติหรือ
ข้อเสนอแนะนั้นต้องมีเหตุผลอันสมควรและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ทางราชการก าหนด  



 

๒๕ 
 

 
 

 ๓๒. นายจ้างต้องสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท างาน และไม่กระท าการใดที่ท าให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้         
 ๓๓. ให้นายจ้างปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯโดยเปิดเผย ณ 
สถานประกอบกิจการ หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการฯให้นายจ้างด าเนินการปิดประกาศใหม่ภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในการปิดประกาศดังกล่าวให้ปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๑๕ วัน 
และส่งส าเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการต่ออธิบดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
แต่งตั้งหรือมีการเปลี่ยนแปลง        
 ๓๔. สถานประกอบกิจการตาม (๑) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีหน่วยงานความ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ ภายใน ๓๖๐ 
วัน           
 ๓๕. สถานประกอบกิจการตาม (๒) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี
หน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ 
ภายใน ๓๖๐ วัน หากภายหลังมีลูกจ้างลดลงน้อยกว่า ๒๐๐ คน ให้คงหน่วยงานฯไว้ เว้นแต่มีลูกจ้าง
ลดลงน้อยกว่า ๑๐๐ คน         
 ๓๖. ให้หน่วยงานความปลอดภัยฯขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของสถานประกอบกิจการ 
 ๓๗. ให้นายจ้างแต่งตั้งบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับ
วิชาชีพหรือผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนดเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการ  
 ๓๘. ให้นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานเพ่ือขึ้ นทะเบียนต่อกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน        
 ๓๙. ให้นายจ้างส่งผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค
ขั้นสูง (จปท.) และระดับวิชาชีพ (จปว.) ต่ออธิบดีทุก ๓ เดือนตามปีปฏิทิน ภายในไม่เกิน ๓๐ วันนับ
แต่วันที่ครบก าหนด         
 ๔๐. เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยหรือสูญหายตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ให้
นายจ้างแจ้งต่ออธิบดีภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบหรือควรจะได้ทราบ   
 ๔๑. ให้นายจ้างปิดประกาศมติของที่ประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานไว้ในที่
เปิดเผยภายใน ๗ วันนับแต่วันประชุม        



 

๒๖ 
 

 
 

 ๔๒. นายจ้างต้องจัดท าส าเนาบันทึก รายงานการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการและหน่วยงานความปลอดภัยฯ และเก็บไว้ในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
นับแต่วันที่จัดท าพร้อมให้พนักงานแรงงานตรวจสอบได้     
 ๔๓. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ให้นายจ้างส่งส าเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพต่ออธิบดี  
 ๔๔. ให้นายจ้างเก็บส าเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ รวมทั้งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯและ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพไว้ในสถานประกอบกิจการ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี          
 ๔๕. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างานของสถานประกอบกิจการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  - นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  - โครงการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน           
  - แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  - การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน        
  - การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน          
 ๔๖. ให้นายจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง          
 ๔๗. ให้นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้     
  - ควบคุมดูแลการด าเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน
  - ส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างานพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การท างานต่อนายจ้างในกรณีที่ผู้ด าเนินการเป็นผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร   
 ๔๘. ให้นายจ้างจัดท าเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน และ
เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันจัดท า   
 ๔๙. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท างานได ้  



 

๒๗ 
 

 
 

๒.๓ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ 

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สินค้าในปัจจุบันไม่ว่าจะผลิต
ภายในประเทศหรือน าเข้า มีกระบวนการผลิตที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น
เป็นล าดับการที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่าสินค้าไม่ปลอดภัยกระท าได้ยาก เมื่อผู้บริโภคน าสินค้าที่ไม่
ปลอดภัยไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สินของ
ผู้บริโภคหรือบุคคลอ่ืนได้แต่การฟูองคดีในปัจจุบันเพ่ือเรียกค่าเสียหายมีความยุ่งยาก เนื่องจากภาระ
ในการพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการกระท าผิดของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าตกเป็นหน้าที่
ของผู้ได้รับความเสียหายตามหลักกฎหมายทั่วไปเพราะยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่
ได้รับความเสียหายที่เกิดจากสินค้าโดยมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายของผู้ผลิต
หรือผู้เกี่ยวข้องไว้โดยตรง จึงให้มีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย โดยน าหลักความรับผิดโดยเคร่งครัดมาใช้ อันจะมีผลให้ผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ถึงความไม่
ปลอดภัยของสินค้า ตลอดจนได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นธรรม 

 โดยในพระราชบัญญัตินี้ มีประเด็นที่เก่ียวกับไฟฟูาพอสรุปได้ดังนี้ 

 มาตรา ๔ ได้ให้ความหมายของค าว่า”สินค้า” ให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟูาด้วยที่เป็น
สินค้าอันตรายรวมทั้งค าต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี ้

           “สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือน าเข้าเพ่ือขาย รวมทั้งผลิตผล
เกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟูา ยกเว้นสินค้าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 “ผู้ เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
 “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความ
เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัยนั้น 

 “ความเสียหายต่อจิตใจ” หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว
ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกัน 

 “สินค้าที่ไม่ปลอดภัย” หมายความว่า สินค้าที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ไม่ว่า
จะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไม่ได้ก าหนดวิธีใช้วิธีเก็บรักษา 
ค าเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือก าหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควรทั้งนี้ โดย
ค านึงถึงสภาพของสินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้าอัน
พึงคาดหมายได ้



 

๒๘ 
 

 
 

 “ขาย” หมายความว่า จ าหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์ทางการค้าและให้
หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ จัดหา ตลอดจนเสนอ ชักชวน หรือน าออกแสดงเพ่ือการดังกล่าว
 “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า                                                            
 (๑) ผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต                                                                

 (๒) ผู้น าเข้า 

 (๓) ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้น าเข้าได้ 

 (๔) ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ 
อันมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้น าเข้า            
 มาตรา ๕ ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในความเสียหายที่เกิดจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจาก
การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม 

 

๒.๔ วัฒนธรรมความปลอดภัย 

 รังสรรค์ ม่วงโสรส. ๒๐๑๕. วัฒนธรรมความปลอดภัย:ปัจจัยเชิงบูรณาการเพ่ือความส าเร็จ
อย่างยั่งยืนขององค์การ. กล่าวว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยจะถูกวัฒนธรรมองค์การก ากับให้แสดง
คุณลักษณะตามภายใต้ขอบเขตหรือข้อจ ากัด ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย ซึ่งมีการให้นิยาม
ของวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมากมายในมิติต่างๆดังนี้ 

 International Atomic EnergyAgency. (๑๙๙๑ : ๒๓) ได้ก าหนดนิยามของวัฒนธรรม
ความปลอดภัยไว้ดังนี้ คือ ผลิตผลของค่านิยม ทัศนคติการรับรู้ สมรรถนะ และรูปแบบ รวมถึง
ประสิทธิภาพขององค์การด้านความปลอดภัย 

 Cooper (๒๐๐๒ : ๓๑) วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมย่อยของวัฒนธรรมองค์การ
ที่มีการกล่าวถึงแต่ละบุคคล งาน และรูปแบบองค์การที่มีอิทธิพลหรือมีผลต่อความปลอดภัย 

 Health Safety Executive(๒๐๐๕ : ๔) วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นผลิตผลของปัจเจก
บุคคลและกลุ่มที่ประกอบด้วยค่านิยมทัศนคติ สมรรถนะ และรูปแบบของพฤติกรรมที่เป็นตัวก าหนด 
เจตจ านง และรูปแบบรวมถึงประสิทธิผลของโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
องค์การ องค์การจะมีวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงบวกจะต้องมีคุณลักษณะที่มีการสื่อสารด้วยความ
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ศรัทธาแบ่งปันความรูสึกในเรื่องของความปลอดภัย มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของมาตรการ
ปูองกันอันตราย 

 Antonsen (๒๐๐๙ : ๑๘๕) วัฒนธรรมความปลอดภัยคือ กรอบที่ใช้ในการอ้างอิงของ
ความหมายและการกระท า ที่ถูกน ามาใช้ร่วมกันโดยครอบคลุมถึงทักษะ ความเชื่อ ฐานคติ
ขนบธรรมเนียม วิถีประชา และภาษาท่ีสมาชิกในกลุ่มได้พัฒนาขึ้นมาตลอดเวลา 

 US Department of Labor (n.d.) วัฒนธรรมความปลอดภัยจะประกอบด้วยการมีความเชื่อ
ร่วม (Shared beliefs) การปฏิบัติและทัศนคติที่ฝังรากฐานในองค์การมานาน วัฒนธรรมเป็น
บรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นโดยความเชื่อร่วมกันของคนในองค์การ แล้วก่อรูปมาเป็นพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 ๒.๔.๑ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 

 วัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นแนวคิดมาจากวัฒนธรรมหน่วยงาน (Corporate Culture) ซึ่ง
แนวคิดนี้มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีระบบ โดยมององค์การว่าเป็นเครื่องมือทางสังคมที่จะผลิตสินค้า
บริการ และผลพลอยได้จากการผลิต (Smircich,๑๙๘๓ : ๓๔๔) ท าให้เกิดการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมจะสื่อถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงออกผ่าน
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมาย และเชื่อว่าองค์การที่ประสบผลส าเร็จจะต้องมีลักษณะวัฒนธรรม
แกร่ง (Strong Culture) (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ๒๕๔๗ : ๑๙๔) ผลส าเร็จคือองค์การจะต้อง
บรรลุเปูาหมายวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งไว้ ในท านองเดียวกันการมีวัฒนธรรมความปลอดภัยก็คือการ
ที่องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยขององค์การ คือการที่พนักงานปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัยไม่เกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือพิการอันเนื่องมาจากการท างานซึ่งคุณลักษณะที่ส าคัญของการ
มีวัฒนธรรมก็คือ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ๒๕๔๗ : ๑๘๙) 

 ๑) การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หรือในองค์การ 

 ๒) เป็นสิ่งที่มีร่วมกันระหว่างสมาชิกของกลุ่มสังคม 

 ๓) เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และสร้างข้ึน และถ่ายทอดไปยังคนอื่นๆ ได้ 

 ๔) ประกอบด้วยส่วนที่เป็นวัตถุและที่เป็นสัญลักษณ์ 
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 โดยมีมุมมองใน ๓ ระดับท่ีจะต้องประสานงานกันอย่างชัดเจน คือ 

 ๑) ระดับองค์การ คือสิ่งที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย องค์การเป็นสิ่งที่
ก าหนดบทบาทหรือแนวทาง ทิศทางของบุคลากร ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเจตนารมณ์ที่จะให้เกิด
ความปลอดภัยในองค์การอย่างเต็มที่ 

 ๒) ระดับกลุ่ม เป็นส่วนที่มีความส าคัญในการสร้างความเชื่อ ความคิด สร้างแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ดังนั้นตรงระดับนี้ควรที่จะต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในทุกระดับ 
รวมถึงความร่วมมือของบุคลากรด้านความปลอดภัย 

 ๓) ระดับปัจเจกบุคคล เป็นสิ่งที่จ าเป็นในระดับฐานคติที่จะต้องมีความเชื่อในเรื่องของความ
ปลอดภัยหรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์การ ในส่วนนี้จึงจ าเป็นต้องบูรณาการ
ร่วมกันกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะขีดความสามารถ (Competency) อันเป็น
การปลูกฝังถึงความรับผิดชอบของบุคลากรด้านความปลอดภัย 

 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (รังสรรค์ ม่วงโสรส, ๒๕๕๙) เป็นการบูรณาการทางการ
บริหารจัดการทั้งองค์การตั้งแต่ระดับองค์การ กลุ่ม จนถึงระดับปัจเจกบุคคล โดยองค์การมีหน้าที่ใน
การก าหนดทิศทาง ระดับกลุ่มน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ ส่วนปัจเจกบุคคลจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ 
รวมถึงการตรวจสอบซึ่งกันและกันโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาการตรวจสอบจากหน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย หรือกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยจนกลายเป็น
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะถูกปลูกฝังลงสู่จิตส านึกกลายเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืนโดยองค์การจะต้องสร้างระบบการจัดการความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นปัจจัย
ที่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นนามธรรมอันได้แก่เจตจ านงของผู้บริหารที่ต้องแสดงความมุ่งมั่นต่อการจัดการความ
ปลอดภัย มีการสื่อสารหลายหลายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องมีขีดความสามารถด้าน
ความปลอดภัย โดยมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการสรรหาและคัดเลือก การ
ฝึกอบรมและพัฒนา และการบริหารผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อีกทั้งจะต้องปลูกฝังความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรด้านความปลอดภัย เมื่อองค์การสามารถที่จะสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยได้แล้วผู้ปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยแล้ว องค์การจะสามารถลด
ความสูญเสียอย่างมากมายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ขององค์การ
น า มาซึ่งการด า เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนขององค์การ 
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๒.๕ การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 

 ๒.๕.๑ แนวคิด และปรัชญาการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 

 ในกระบวนการบริหารงานหรือด าเนินการทางธุรกิจใดๆ ย่อมมีความเสี่ยง เนื่องจากอุบัติเหตุ
หรือความผิดพลาดทั้งหลายเกิดขึ้น ซึ่งพบว่า ๘๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์ เกิดจากข้อบกพร่องในการ
บริหารงาน ส่วนอีก ๑๕-๒๐ เปอร์เซ็นต์ เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์หาสาเหตุของการ
เกิดอุบัติเหตุ พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๓ 
ประการ คือ 

 ๑.เกิดขึ้นเนื่องจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Acts) เป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุซึ่งมีประมาณ ๘๘ เปอร์เซ็นต์ ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 

 ๒.เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Conditions) เป็นสาเหตุรองซึ่งมี
ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 

 ๓.เกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติ เป็นสาเหตุที่มาสามารถควบคุมได้ ซึ่งมีประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ 
ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 

 การด าเนินงานความปลอดภัยที่ผ่านมา มักจะมีเปูาหมายอยู่ที่การลดและการปูองกันมิให้เกิด
การบาดเจ็บขึ้นมา โดยมิได้เน้นไปที่ความสูญเสียอันเป็นผลเนื่องจากเหตุเดียวกันเลย ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว
มาตรการที่ปูองกันการบาดเจ็บก็เป็นมาตรการเดียวกับการปูองกันความสูญเสียที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน
การด าเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยจึงเน้นที่การควบคุมความสูญเสีย และจัดระบบให้มีความ
เหมาะสม โดยความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมักเกิดจากปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน แต่จะมี
ปัจจัยหลักๆ เพียง ๒-๓ ปัจจัยเท่านั้นที่เป็นต้นตอของสาเหตุ และความสูญเสียมิใช่เรื่องโชคราง แต่
เกดิจากการขาดการเอาใจใส่วางแผนที่ดีในการปูองกันแก้ไข ดังนั้นผู้บริหารระดับผู้น าในองค์กรต่างๆ 
ต้องก าหนดให้มีวิธีปูองกัน โดยค้นหามูลเหตุที่แท้จริงของความสูญเสียน ามาเป็นข้อมูลที่ดี ในการจัด
กระบวนการปูองกันแก้ไขท่ีเป็นระบบโดยต่อเนื่องเพ่ือ ปูองกันและลดความเสี่ยงของความสูญเสียที่จะ
เกิดข้ึน แต่ถ้ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็จัดให้มีความพร้อมที่จะขจัดให้พ้นออกไป ยับยั้งตอบโต้ให้
บรรเทาเบาบางให้มีผลกระทบกิจการน้อยที่สุด ระบบการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่เป็นการ
พัฒนาแผนงานข้นมารองรับ เพ่ือปูองกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการค้นหาความเสี่ยงอย่างละเอียด
จากทุกๆ ขั้นตอนของงานย่อยๆ ทุกงานที่ปฏิบัติอยู่ในองค์กร เพ่ือชี้ชัดของภัยที่จะเผชิญในแต่ละอย่าง
แล้วประเมินถึงความเสี่ยงภัยที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยหลักการหลีกเลี่ยงหรือขจัดออกไป ถ้า
ท าได้หรือใช้การควบคุมให้อยู่ในกรอบมาตรฐานที่ปลอดภัย ถ้าหากพบว่าในกิจกรรมบางอย่างมีความ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากไม่คุ้มกับการลงทุนในการควบคุมก็อาจจะโอนความเสี่ยงไปประกันภัย หรือ
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อาจยอมรับค่าความเสี่ยงบางอย่างที่ยอมรับได้เพียงเล็กน้อย จากนั้นต้องมีการประเมินผลตาม
มาตรฐานเพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดแล้วปรับปรุงเพ่ิมเติมขึ้นจนถึงจุดหมายที่ตั้งไว้คือ ให้สามารถควบคุมความสูญเสียทั้งมวลของ
องค์กรได้ ซึ่งเมื่อถึงขั้นตอนนั้นก็จะหมายถึงการบริหารงานควบคุมความสูญเสีย  (Loss Control 
Management)  

 การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management) เป็นการบริหาร
เพ่ือควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) ซึ่งผู้บริหารทุกคนจะต้องเข้าใจในหลักการ
ของการบริหารควบคุมความสูญเสียอย่างถ่องแท้โดยทั่วไปในกระบวนการบริหารจะประกอบด้วย 

 ๑.การวางแผน (Planning) 

 ๒.การจัดการ (Organizing) 

 ๓.การจัดหาและพัฒนาบุคลากร (Staffing) 

 ๔.การเป็นผู้น าปฏิบัติ หรือการอ านวยการ (Leading) 

 ๕.การควบคุม (Controlling) 

 ๒.๕.๒ การจัดองค์กรและการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 

 การด าเนินการเรื่องความปลอดภัยนั้น การจัดองค์กรและการบริหารงานความปลอดภัยนับว่า
เป็นสิ่งส าคัญมากที่สุด การด าเนินการเรื่องความปลอดภัยจะส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับการ
บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารจะให้ความสนใจและเอาจริงเอาจังเพียงใด การวัดผลการบริหารงานความ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISRS (International Safety Rating System) หรือที่เรามักเรียกกันว่า 5 
Stars Rating System ซึ่งเป็นระบบการวัดผลความปลอดภัยของ ILCI (International Loss 
Control Institute) จากสหรัฐอเมริกาก็ให้ความส าคัญในหัวข้อภาวะผู้น าและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยเป็นอย่างสูง โดยจะเห็นว่าคะแนนการวัดผลในหัวข้อนี้จะสูงมาก ดังนั้นหมวดการจัดองค์กร
และการบริหารงานความปลอดภัย จึงเป็นหมวดที่ผู้ที่จะด าเนินการเรื่องความปลอดภัยจะต้องใส่ใจ
เป็นพิเศษในเรื่องของการจัดองค์กรและความปลอดภัยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฝุายบริหาร 
โดยเฉพาะในเรื่องของการก าหนดนโยบายความปลอดภัย การด าเนินการเรื่องความปลอดภัยให้ได้ผล 
นโยบายต้องชัดเจนและท่ีส าคัญสุดคือจะต้องลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ซึ่งผู้บริหารก็คือ
ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้อ่ืน แต่โดยทั่วไปผู้บริหารทั้ งหลาย
มักจะไม่ค่อยให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหารงานความปลอดภัยเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารมักจะมองสาเหตุของอุบัติเหตุว่าทาจากความสะเพร่าหรือการกระท าที่ไม่ปลอดภัยของคนงาน
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และไม่คิดโทษตัวเองแต่ Dr. W. Edwards Deming ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก Quality Circle และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารคนอ่ืนๆ ได้กล่าวไว้ว่า”๑๕ เปอร์เซ็นต์ ของปัญหาในบริษัทเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้
โดยพนักงานระดับล่าง ขณะที่อีก ๘๕ เปอร์เซ็นต์ สามารถควบคุมได้โดยผู้บริหารเท่านั้น” ซึ่งอาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ปัญหาความปลอดภัย คือ ปัญหาของผู้บริหาร 

ตารางที่ ๑ ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานความปลอดภัยแบบดั้งเดิม (Traditional Safety 
Management) กับการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่(Modern Safety Management) 

การบริหารงานความปลอดภัยแบบดั้งเดิม การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 

๑.งานด้านความปลอดภัยถูกมองว่าเป็นค่าใช้จ่าย
(Cost) จึงไม่เห็นว่าควรจะจ่ายเงินใดๆ เพ่ือท าให้
เกิดความปลอดภัยในการท างาน เพราะมองว่า
การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับ
การท างาน(มองอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติ) 

๒.ผู้บริหารมองว่างานความปลอดภัยไม่ใช่หน้าที่ที่
ตน เองจะต้องรั บผิ ดชอบ จึ งมั ก โอนความ
รับผิดชอบให้กับบุคคลอ่ืนไปท าหน้าที่ดูแล(ส่วน
ใหญ่จะให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพรับผิดชอบทั้งหมด) 

๓.เน้นการแก้ไขที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก เพราะ
มองว่าอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นผล
มาจากผู้ปฏิบัติงานมิใช่เป็นความบกพร่องของ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการ 

๔.เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงจะด าเนินการแก้ไข
(Correction) ดังนั้นการด าเนินงานจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีความสูญเสียเกิดข้ึนเท่านั้น  

๕.มองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุว่ามี
เฉพาะการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายเท่านั้น 

๑.มองว่าการด าเนินงานด้านความปลอดภัยเป็น
ก า ร ล ง ทุ น (Investment) ที่ ส า ม า ร ถ ใ ห้
ผลตอบแทนได้ ถ้ามีการลงทุนเพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย นอกจากจะช่วยในการควบคุมความ
สูญเสีย(Loss Control) แล้ว ยังช่วยเพ่ิมผลผลิต
ด้วย 

๒.ถือว่าการบริหารงานด้านความปลอดภัยเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นการบริหารเพ่ือ
ควบคุมความสูญเสีย ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้
แสดงบทบาทของผู้น า (Leadership) 

๓.มุ่งเน้นการแก้ไขโดยการจัดระบบการบริหาร
เพ่ือควบคุมความสูญเสียอย่างเป็นระบบและ
น าไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีการเข้ามา
มีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร (Company Wide) 

๔.เน้นในเรื่องของการปูองกัน(Prevention) โดย
มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ก่อนจะมีการด าเนินการและวางแผนควบคุม
ความเสี่ยง (Risk Control) อย่างเป็นระบบ 
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ตารางที่ ๑ ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานความปลอดภัยแบบดั้งเดิม (Traditional Safety 
Management) กับการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่(Modern Safety Management) (ต่อ) 

การบริหารงานความปลอดภัยแบบดั้งเดิม การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 

๖.การวัดผลความส าเร็จจะมองที่ตัว Output 
เป็นหลัก ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะดูที่สถิติอุบัติเหตุ
เท่านั้น 

๗.หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลด้านความ
ปลอดภัยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ 

๕.มองความสูญเสียที่เกิดขึ้น (All of Loss) 
ทั้ งหมดเมื่อมี อุบัติ เหตุ เกิดขึ้นไม่ว่ า เป็นการ
บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย ชื่อเสียง ความล่าช้า
ของกระบวนการผลิต การเสียโอกาสและอ่ืนๆ 
ฯลฯ 

๖.การวัดผลจะวัดที่ตัวโปรแกรมหรือกิจกรรม 
(Input) ที่ ด า เนินการว่ามีประสิทธิภาพและ
เพียงพอหรือไม่ ซึ่งถ้าตัวโปรแกรมหรือกิจกรรม
ควบคุมดี ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะต้องดีด้วย (มีการ
วัดทั้งInput และ Output)  

๗.หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลด้านความ
ปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร 

   

๒.๖ การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good  governance) 
  

 ค าว่า “การก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Good  governance” หรือค าอ่ืนๆที่สื่อถึงแนวคิดใน
การบริหารองค์การที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศทั้งองค์รวมได้มากที่สุด  เพราะ
นอกจากเป็นแนวคิดท่ีจะท าให้กิจการขององค์การเจริญก้าวหน้าแล้วยังสามารถประสานประโยชน์ของ
บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย  ตั้งแต่เจ้าของกิจการ  ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลอีกด้วย ส าหรับค าอ่ืน ๆ ที่มีการใช้กันอยู่นอกเหนือจากค าว่า  “ การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ”  เช่น  การบริหารกิจการที่ดี  ธรรมรัฐ   ธรรมาภิบาล   บรรษัทภิบาล  เป็นต้น  ทุก
ค าล้วนมีที่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษค าเดียวกัน   คือ Good  Governance  จึงท าให้หลายคนส าคัญ
ผิดไปว่าแนวคิดในเรื่องนี้มีจุดก าเนิดมาจากประทศตะวันตก  และขยายวงเข้ามาสู่สังคมไทย 
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 ๒.๖.๑ แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีไม่ใช่แนวคิดใหม่ 
 
 ดังปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
“เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
 ซึ่งตรงกับหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีผู้น าองค์การต้องบริหารองค์การของตนด้วย
ความชอบธรรมและค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของบุคคลที่เป็น
สมาชิกทุกระดับขององค์การ ตลอดจนประโยชน์ของสังคมที่องค์การเป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้นการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่สังคมไทยน าเข้ามาจากประเทศตะวันตกอย่างที่หลายคนเข้าใจ  
หากแต่เป็นอารยธรรมของตะวันออกซึ่งมีปรากฏอยู่ในค าสอนทางพุทธศาสนาที่สังคมไทยได้รับเอาไว้
นานมาแล้ว นั่นคือ ค าสอนเรื่องทศพิธราชธรรม เพียงแต่เราไปเข้าใจว่าค าสอนดังกล่าวเป็นหลักธรรม
ส าหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น จึงไม่มีการน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การในระดับอ่ืนๆท าให้
ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นว่า แท้จริงแล้ว แนวคิดเรื่อง good- governance ของประเทศตะวันตกนั้นก็คือ  
หลักปฏิบัติที่มีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับ ค าสอนเรื่องทศพิธราชธรรมนั่นเอง 
 ทศพิธราชธรรมอันเป็นธรรมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้ในการครองแผ่นดินนั้นประกอบด้วย 
หลักปฏิบัติ ๑๐ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ทาน  คือ การให้ อันได้แก่การดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรด้วยการจัดหาปัจจัยต่างๆ ที่จะ
ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้ดีขึ้น โดยการจัดหาสาธารณูปโภคที่จ าเป็น การอบรม
พัฒนาความรู้ การสร้างงานส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้ ตลอดจนการให้อภัยทานและธรรมทาน 
 ๒. สีล  คือ การครองพระองค์ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม มีพระราชจริยวัตรที่ถูกต้อง
ทั้งทางกายและทางวาจา 
 ๓. ปริจฺจาค  คือ การสละละทิ้งสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไป อันได้แก่การพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขพฤติกรรมและความคิดที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมด้วยพระองค์เอง 
 ๔. อาชฺชว   คือการรักษาความซื่อตรงสม่ าเสมอในทุกด้าน 
 ๕. มทฺทว  คือ การประพฤติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน 
 ๖. ตปํ คือ การข่มใจตนเองไม่ให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 ๗. อกฺโกธ  คือ การควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธ 
 ๘. อวิหึสา คือ การระมัดระวังที่จะไม่ก่อความเดือดร้อนล าบากให้แก่ผู้อ่ืน 
 ๙. ขนฺติ คือ การอดทนรอให้ผลส าเร็จที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เกิดข้ึนได้ 
 ๑๐. อวิโรธน  คือ การไม่ประพฤติผิดแปลก ความปราศจากข้อพิรุธบกพร่อง 
 
 ทศพิธราชธรรม  อันเป็นหลักปฏิบัติของพระมหากษัตรในการครองแผ่นดินนี้สามารถ
ประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การอ่ืน ๆ ได้ทุกระดับโดยไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นแต่
อย่างใด ซึ่งหากจะน าไปใช้กับองค์การแล้ว หลักทศพิธราชธรรมก็สามารถประยุกต์เป็นหลักปฏิบัติที่
ผู้บริหารองค์การควรยึดถือปฏิบัติได้ดังนี้ 
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 ๑.ในเรื่องการให้ (ทาน ) ควรส่งเสริมให้องค์การได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้ถือหุ้น ให้ดีขึ้นด้วยการให้บุคคลเหล่านี้ได้รับประโยชน์จาก
ความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ เช่น ผลิตสินค้าและการให้บริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานและครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ ควร
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชน เช่น บริจาคเงินอุดหนุนด้านการกุศล การศึกษา และ
วัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น 
 ๒.ในเรื่องความประพฤติที่ถูกต้อง (สีล ) ควรแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนภายใต้เงื่อนไขที่
เท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องไม่น าองค์การเข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือยินยอมให้เกิดการให้สินบน การฟอกเงินและการกระท าที่ทุจริตอ่ืน ๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
ทางการในการปูองกันและปราบปรามการกระท าที่ผิดเหล่านั้น 
 ๓.ในเรื่องการสละสิ่งที่ไม่ดีออกไป (ปริจฺจาค ) ต้องไม่หวังผลประโยชน์จากการแข่งขันที่ไม่เป็น
ธรรม ปฏิเสธประโยชน์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน และปูองกันการใช้
สอยทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองรวมทั้งไม่ผลิตหรือให้บริการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะท าให้ได้รับผลก าไรก็ตาม 
 ๔.ในเรื่องความซื่อตรง (อาชฺชว ) ต้องด าเนินบริหารองค์การด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 
รักษาสัญญา และมีความโปร่งใสแม้ว่าจะท าให้ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือต้องเสียหายบ้างก็ตาม โดย
ตระหนักว่าความซื่อสัตย์ตรงจะท าให้องค์การมีชื่อเสียงและมั่นคง อีกทั้งช่วยให้การด าเนิน งานของ
องค์การในระยะยาวมีความราบรื่นและเจริญก้าวหน้า เพราะเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
 ๕.ในเรื่องความอ่อนโยน (มทฺทว ) ควรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การศึกษา สวัสดิการ และความ
เป็นอยู่ของชุมชนที่องค์การเป็นสมาชิก มีส่วนร่วมในการรักษาฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าและ
ให้บริการโดยค านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้บริโภคด้วยจิตใจของผู้ให้บริการ 
 ๖.ในเรื่องการบังคับตนเอง (ตปํ) ต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากการกระท าที่ไม่ถูกต้องชอบ
ธรรม โดยยึดหลักว่าประโยชน์ที่องค์การได้รับต้องไม่ได้มาโดยล่วงละเมิดสิทธิประโยชน์ของผู้อ่ืน 
 ๗.ในเรื่องความไม่โกรธ (อกฺโกธ ) ต้องด าเนินการบริหารองค์การอย่างเปิดเผยและด้วยใจที่เปิด
กว้าง 
 ๘.ในเรื่องความไม่เบียดเบียน (อวิหึสา) ต้องปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความจริงใจ ไม่กดดันต่อ
ข้อเรียกร้องของพนักงานไม่เอาเปรียบคู่แข่ง และในด้านชุมชนก็ต้องรักษาความสงบสุขระหว่าง
องค์การตัวเองกับองค์การภาคอ่ืน ๆ ของสังคม 
 ๙.ในเรื่องความอดทน (ขนฺติ) ต้องมีความอดทนในการด าเนินงานบริหารองค์การตาม
กฎระเบียบด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือรอผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างถูกต้องชอบธรรมในระยะยาว 
โดยไม่ตักตวงผลก าไร หากจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน 
 ๑๐.ในเรื่องความไม่พิรุธบกพร่อง (อวิโรธน ) ต้องด าเนินการบริหารองค์การโดยตระหนักว่า
องค์การเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่สังคม ในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการสร้างและกระจาย
ประโยชน์ให้แก่ทุกฝุาย และต้องด าเนินการบริหารองค์การอย่างกลมกลืนเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 



 

๓๗ 
 

 
 

 ๒.๖.๒ การประยุกต์หลักทศพิธราชธรรมมาเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารองค์การ 
 
 แม้แต่ผู้น าองค์การของต่างประเทศก็ยอมรับว่าสามารถจะน ามาใช้อย่างได้ผลและสนับสนุน
ให้ผู้บริหารองค์การของไทยน าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารองค์การ ดังเช่น The Caux 
Round Table ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้น าทางธุรกิจของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศที่ก าลัง
พัฒนาจากยุโรป อเมริกาเหนือ และญี่ปุุน ได้เขียนบทความเรื่อง The Caux Round Table 
Principles for Business And Theravada Buddhist Teachings เสนอแนะให้ผู้บริหารองค์การ
ธุรกิจในประเทศไทยด าเนินธุรกิจตามหลักทศพิธราชธรรมอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยพัฒนาไปในทางท่ีถูกต้องและยั่งยืน 
 จะเห็นว่าค าสอนทางพุทธศาสนาในเรื่องทศพิธราชธรรมมีความลึกซึ่งและทันสมัย สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับกิจการต่าง ๆ ได้ในทุกด้าน ท าให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาองค์การเป็นไปใน
ลักษณะที่สมบูรณ์ทั้งองค์รวม อันจะส่งผลให้กิจการก้าวหน้าและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝุายได้อย่าง
แท้จริง ความทรงจ าคุณค่าของค าสอนทางพุทธศาสนาดังกล่าวนี้ หากผู้ใดได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วก็
สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เช่น เดียวกับThe Caux Round Table ซึ่งเป็นสถาบันของ
กลุ่มประเทศไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ได้เห็นถึงคุณค่าและยอมรับในความ
ถูกต้องของหลักค าสอนดังกล่าว 
 จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากคนไทยที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติซึ่งมีความเข้าใจ
ในหลักธรรมของพุทธศาสนา  และเห็นถึงวิธีการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงแล้ว จะไม่น้อมน าเอา
หลักธรรมที่มีคุณค่าของพุทธศาสนาไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและสังคมส่วนรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ประเทศชาติประสบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้
ประกอบธุรกิจร่วมเป็นก าลังส าคัญในการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศชาติมากกว่าในยามปกติ 
ผู้ประกอบการที่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง จึงควรปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการ
ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางของพุทธศาสนา นั่นคือ ต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย ซึ่งรวมถึงสังคมและประเทศชาติด้วย 
  
๒.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานสังกัดการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วมดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  

   กฟภ.เป็นองค์กรชั้นน าที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟูา 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
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 ภารกิจ (Mission) 

  จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟูา และด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ค่านิยมร่วม (Core Value) 

  ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 

  นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน เมื่ อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดั งนี้                  
 ๑.สร้างระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (Safety Management System) ให้เป็นไปตามาตรฐานและมีประสิทธิภาพ                   
 ๒.ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture) ตลอดจนองค์ความรู้และทัศนคติที่ดีใน
การท างานด้วยความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง                                                                    
 ๓.สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเพียงพอ                                              
 ๔.ยกระดับความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟูา
ของประชาชน ตามแนวยุทธศาสตร์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
อย่างเหมาะสม          
 ๕.รณรงค์ สนับสนุน คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งในเวลาท างานและนอกเวลา
ท างาน           
 ๖.พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และ
บรรยากาศที่ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข (Happy Workplace)    
 ๗.จัดให้มีการติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เพ่ือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 อีกท้ังมีนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ๔S ๑๒ Strategies ในการมุ่งสู่
ความเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง สร้างความสุขให้แก่พนักงาน และ
ลูกค้าอย่างยั่งยืน เพ่ือมุ่งสู่อนาคต PEA The Electric Utility of the Future ซึ่งจะมีการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในการท างานดังนี้        

 



 

๓๙ 
 

 
 

 

 ๑.มีระบบงานที่ปลอดภัย        
  ๑.๑ มีข้ันตอนการท างานที่ปลอดภัย     
  ๑.๒ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอ และปลอดภัย 

 ๒.มีการสร้างบรรยากาศด้านความปลอดภัยที่เรียกว่า PEA Safety Culture(PSC) Activity 
โดยมีแนวทางดังนี้         
  Training มีการจัดประชุมพนักงาน ลูกจ้าง และคนงาน Outsource  
  Warm Up มีการเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน   
  Safety Talk มีการพูดคุยเรื่องความปลอดภัย    
  KYT มีกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า ท าท่ีจุดปฏิบัติงาน    
   Kiken = อันตราย      
   Yoshi = วิเคราะห์ คาดการณ์     
   Training = การอบรม      
 “KYT” คือ วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่มีอยู่ในการท างานและการหา
มาตรฐาน/วิธีการในการควบคุมจัดการอันตรายนั้น      
 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรมีความตื่นตัวในความปลอดภัยในการท างาน 
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยกิจกรรมหนึ่งที่ได้ถูกน ามาใช้ โดยกิจกรรม KYT จะช่วยให้เกิดการสร้าง
จิตส านึกในด้านความปลอดภัยในการท างาน ผ่านการสร้างนิสัยในการเตือนตัวเองก่อนที่จะเริ่มลงมือ
ปฏิบัติ โดยการพิจารณาวิเคราะห์หาอันตรายในการท างานและหาวิธีการควบคุมปูองกัน เพ่ือไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในการท างานกับบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานได ้

 กิจกรรม KYT มีทั้งหมด ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย 

  รูปแบบที่ ๑ KYT 4 ขั้นตอน (ROUND-KYT, 4R-KYT) 

  รูปแบบที่๒ KYTจุดเดียว (ONE POINT-KYT) 

  รูปแบบที่๓ KYTปากเปล่า (ORAL-KYT) 

 ซึ่งข้ันตอนในการท า KYT ๔ ขั้นตอนนั้น ประกอบด้วย 

 ขั้นตอนที่๑ 1R -> การส ารวจเพื่อหาอันตรายที่มีอยู่ในการท างาน 

 ขั้นตอนที่๒ 2R -> การวิเคราะห์และให้น้ าหนักความส าคัญของอันตรายแต่ละประเภท 
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 ขั้นตอนที่๓ 3R -> การก าหนดมาตรการปูองกัน ควบคุม และแก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนที่๔ 4R -> เป็นการตัดสินใจเลือกมาตรการในขั้นตอนที่ ๓ ว่าควรน ามาตรการใดมา
ควบคุมปูองกันอันตรายที่พบ 

 จากนั้นให้คิดหาค าพูดหรือประโยคที่เหมาะสมโดยต้องเป็นค าที่สั้น จดจ าง่าย ชี้นิ้วแล้วพูด 
เพ่ือเตือนใจก่อนเริ่มลงมือท างาน 

 ซึ่งได้ก าหนดให้ชุดปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจ าหน่ายไฟฟูาปฏิบัติภายใต้ค าขวัญ          
”กฎความปลอดภัยความเข้มงวด เพ่ือเพ่ือนและตนเอง มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด วัดไฟ ใช้ชุดกราวด์ 
อุบัติเหตุเป็นศูนย์”โดยก าหนดให้ ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในการ
ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย และในปี ๒๕๖๐ ก าหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยแบบ
ยั่งยืน โดยต้องการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย
(Safety Excellence) มีการก าหนดแผนงาน ๕ ปี ด้วยการก าหนดกลยุทธ์จ านวน ๓ กลยุทธ์ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ ผู้ใช้ไฟ PEA ปลอดภัย 

 เปูาประสงค์ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในระบบไฟฟูาของ PEA และสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในการใช้ไฟฟูาของ PEA อย่างปลอดภัย 

 กลยุทธ์ที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงาน PEA ปลอดภัย 

 เปูาประสงค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในการท างานให้
ปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัย ด้วยการก าหนดแผนงานรองรับ ๔ แผนงานดังนี้ 

๑.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๒.ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๓.จัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

๔.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย 

 กลยุทธ์ที่ ๓ บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใกล้ระบบไฟฟูา PEA ปลอดภัย  

 เปูาประสงค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในการท างานให้
ปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัย 



 

๔๑ 
 

 
 

ข้อมูลส าคัญของ กฟก.๑ 

 กฟก.๑ มีภารกิจในการบริการ และจาหน่ายพลังงานไฟฟูา ให้แก่ประชาชน รวม ๗ จังหวัด   
มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๒๒,๗๐๖.๘๕ ตารางกิโลเมตร การไฟฟูาในสังกัด ๖๙ แห่ง แบ่งเป็น การไฟฟูา ชั้น 
๑-๓ จ านวน ๒๕ แห่ง การไฟฟูาสาขา จ านวน ๑๙ แห่ง และ การไฟฟูาสาขาย่อย จ านวน ๒๕ แห่ง  

ตารางที่ ๒ ข้อมูลส าคัญของ กฟก.๑ 

รายการ จ านวน 
พื้นที่รับผิดชอบ  
๑. จ านวนหมู่บ้าน ๕,๒๖๗ หมู่บ้าน 
สถานะการด าเนินการจ่ายไฟหมู่บ้าน/ครัวเรือน  
๒. มีไฟฟูาใช้แล้ว(หมู่บ้าน) ๕,๒๖๗ หมู่บ้าน 
๓. จ านวนครัวเรือน  ๑,๓๘๖,๗๑๘ ครัวเรือน 
๔. มีไฟฟูาใช้แล้ว (ครัวเรือน) ๑,๓๘๓,๔๘๘ ครัวเรือน 
จ านวนสถานีไฟฟ้า (แห่ง)   
๕. 115 kV ๖  
๖. 115 และ 22 kV ๗ 
๗. 115-22 kV (ถาวร) ๕๒ 
๘. 22 kV ๖ 
๙. เขื่อน กฟผ. ๑ 
ความยาวระบบจ าหน่าย (วงจร-กม.)   
๑๐. ระบบสายส่ง 115 kV ๑,๘๘๒.๘๑๓ 
๑๑. ระบบสายส่ง 69 kV ๑๗.๖๔๓ 
๑๒. ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22 kV ๒๒,๕๙๖.๑๘๗ 
๑๓. ระบบจ าหน่ายแรงต่ า ๓๐,๑๖๔.๔๗๐ 
จ านวนพนักงาน (คน)  ๒,๖๔๘ 
๑๔. ปริญญาเอก / ปริญญาโท ๔๙ 
๑๕. ปริญญาตรี ๕๓๕ 
๑๖. อนุปริญญา / ปวส. / ปวท. ๑,๔๙๕ 
๑๗. ปวช. / ม.6 ๔๙๐ 
๑๘. ม.3 และอ่ืนๆ ๗๙ 
๑๙. ลูกจ้าง 2 ปี ๖๕๙ 
ข้อมูลการเงิน  
๒๐. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) ๕,๗๗๐,๔๘๒ 
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) ๔,๘๐๙.๓๔ 



 

๔๒ 
 

 
 

ตารางที่ ๒ ข้อมูลส าคัญของ กฟก.๑ (ต่อ) 

รายการ จ านวน 
ค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า   
๒๑. ค่าเปูาหมายดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟูาดับ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/ปี) ๒.๑๖ 
๒๒. ผลด าเนินการ (SAIFI) (ครั้ง/ราย/ปี) ๑.๙๐ 
๒๓. ค่าเปูาหมายดัชนีระยะเวลาไฟฟูาดับ (SAIDI) (นาที/ราย/ปี) ๕๗.๔๕ 
๒๔. ผลด าเนินการ (SAIDI) (นาที/ราย/ปี) ๕๕.๕๑ 
๒๕. ค่าเปูาหมายดัชนีจ านวนครั้งที่ไฟฟูากระพริบ (MAIFI) (ครั้ง/ราย/ปี) - 
๒๖. ผลด าเนินการ (MAIFI) (ครั้ง/ราย/ปี) ๐.๘๗ 
หน่วยสูญเสียในระบบ (Loss) (ล้านหน่วย)  ๔๔๗.๑๒๙ 
  - ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ) ๓.๘๘ 
  - ผลด าเนินการ (ร้อยละ) ๓.๘๗ 
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) ๔,๘๐๙.๓๔ 

ที่มา : ข้อมูลส าคัญ กฟก.๑ สถานะเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                 

                                                                           

                        

                        

                         

ภาพที่ ๒ ผังบริหารการไฟฟูาส่วนภูมิภาค เขต๑ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การไฟฟูาช้ัน ๑-๓ 

กองอ านวยการ 

การไฟฟูาส่วนภูมภิาค เขต๑ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ฝุายวิศวกรรม และ 

บริการ 

ฝุายปฏิบตัิการ และ 
บ ารุงรักษา 

ฝุายบัญชี และ 
พลังงานไฟฟูา 

กองบริการลูกค้า 

กองวิศวกรรม 
และวางแผน 

กองก่อสร้างและ 
 บริหารโครงการ 

กองบัญช ี

กองซื้อขายไฟฟูา 

กองระบบ 
สารสนเทศ 

กองปฏิบัติการ 

กองบ ารุงรักษา 

กองระบบสื่อสาร 



 

๔๓ 
 

 
 

   ตารางที่ ๓ สถิติผู้ประสบอันตรายในรอบ ๖ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๔4 – ๒๕๕๙) ในพ้ืนที่ กฟก.๑ 

   มีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการท างาน (Injury Statistics) 

  
ปี 

ประเภทความรุนแรง 

รวม 
(คน) 

ตาย 
(คน) 

ทุพพลภาพ 
(คน) 

สูญเสียอวัยวะ 
(คน) 

บาดเจ็บหยุดงาน
(เกิน 1 วัน) 

(คน) 

๒๕๕๙ ๕ ๐ ๐ ๐ ๕ 

๒๕๕๘ ๔ ๑ ๑ ๐ ๒ 

๒๕๕๗ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ 

๒๕๕๖ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ 

๒๕๕๕ ๔ ๒ ๐ ๐ ๒ 

๒๕๕๔ ๔ ๑ ๐ ๐ ๓ 

    ที่มา : กฟก.๑ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง  

 ปี ๒๕๕๔ เกิดอุบัติเหตุ ๔ ครั้ง 

 ๑. กฟส.บางปะหัน วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔ ทีมแก้กระแสไฟฟูาขัดข้องแก้ไขสายไฟฟูาแรงงต่ า
ที่ขาดท าให้พนักงานช่างถูกกระแสไฟฟูาได้รับบาดเจ็บ ๑ คน คนงานถูกกระแสไฟฟูาเสียชีวิต ๑ คน 

 ๒. กฟส.บางปะหัน วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๔ พนักงานช่างแก้ไฟขณะลงจากเรือขาได้ตกลงไปใน
ท่อระบายน้ าท าให้ขาหัก ๑ คน 

 ๓. กฟฟ.ปทุมธานี ๒ พนักงานจาก กฟจ.ปทุมธานี ได้มาช่วยปรับปรุงระบบจ าหน่ายหลังน้ า
ท่วมเกิดการลัดวงจรที่ตู้มิเตอร์ถูกเปลวอาร์คที่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บ ๑ คน 

 ๔. กฟฟ.ปทุมธานี ๒ พนักงานจาก กฟจ.สระแก้ว ได้มาช่วยปรับปรุงระบบจ าหน่ายหลังน้ า
ท่วมเกิดการลัดวงจรที่ตู้มิเตอร์พนักงานถูกเปลวอาร์คที่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บ ๑ คน พขร.(บ)ถูกเปลว
อาร์คที่แขนได้รับบาดเจ็บ ๑ คน 

 



 

๔๔ 
 

 
 

 ปี ๒๕๕๕ เกิดอุบัติเหตุ ๔ ครั้ง 

 ๑. กฟอ.ธัญบุรี  วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ ชุดคนงานก่อสร้าง กฟย.หนองเสือ ได้ดับไฟเพ่ือ
ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจ าหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหลัง บริษัท อีโนเวรับเบอร์ จ ากัด ได้เกิดอุบัติเหตุ
คนงานที่ปฏิบัติงานอยู่บนเสาถูกกระแสไฟฟูาดูด ได้รับบาดเจ็บ ๑ คน และเสียชีวิต จ านวน ๑ คน 

 ๒. กฟอ.เสนา  วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๕๕  ขณะปลดสายลีคเข้าล่อฟูาแรงสูงช ารุด บริเวณหมู่ที่ ๗ 
บ้านกระทุ่มคนงานแก้กระแสไฟฟูาขัดข้องของ กฟอ.เสนา ถูกกระแสไฟฟูาดูดเสียชีวิต ๑ คน     

 ๓. กฟจ.นครนายก วันที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๕๕ พนักงานช่าง ผปบ. ถูกกระแสไฟฟูาแรงสูงดูดได้รับ
บาดเจ็บ ๑ คน 

 ๔. กฟจ.อยุธยา วันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๕ คนงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ าหน่ายได้รับบาดเจ็บ 
๑ คน เสียชีวิต ๑ คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเสาคอนกรีตอัดแรงล้มทับ 

 ปี ๒๕๕๖ เกิดอุบัติเหตุ ๒ ครั้ง 

 ๑. กฟอ.ล าลูกกา วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๖ คนงานจ้างเหมาถูกกระแสไฟฟูาดูดได้รับบาดเจ็บ      
๑ คน  

 ๒. กฟย.วังม่วง วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๕๖ คนงานจ้างเหมาถูกกระแสไฟฟูาดูดได้รับบาดเจ็บ ๑ คน 

 ปี ๒๕๕๗   เกิดอุบัติเหตุ ๓ ครั้ง 

 ๑. กฟจ.อยุธยา  ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ คนงานจ้างเหมาถูกกระแสดูดเสียชีวิต ๑ คน ขณะ
ปฏิบัติงานเชื่อมสายแรงสูง 

 ๒. กฟอ.ประจันตคาม ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๗ คนงานจ้างเหมาถูกกระแสไฟฟูา แรงต่ าดูดเสียชีวิต    
๑ คน ขณะปฏิบัติงานต่อสายนิวตรอนขาด 

 ๓. กฟอ.หนองแค คนงานจ้างเหมาได้รับบาดเจ็บ ๑ คน ขณะโดยสารรถไปปฏิบัติงาน ศรีษะ
กระแทกสะพาน 

 

 

 



 

๔๕ 
 

 
 

 ปี ๒๕๕๘ เกิดอุบัติเหตุ ๙ ครั้ง 

 ๑. กฟจ.สระบุรี  วันที่  ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๘ ลูกจ้างช่าง ปฏิบัติงานต่อสายเมนแรงต่ า             
ถูกกระแสไฟฟูาดูดเสียชีวิต จ านวน ๑ คน 

 ๒. กฟจ.อ่างทอง วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘ คนงานบริษัท เอ็กซ์คอลตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด 
พลัดตกจากเสาคอนกรีตอัดแรงระหว่างปฏิบัติงาน  

 ๓. กฟอ.ศรีมาโพธิ วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘ คนงานถูกเสาพลิกทับขา ท าให้ขาหักจ านวน ๑ คน 

 ๔. กฟส.มวกเหล็ก วันที่  ๑๗ ก.ค.  ๒๕๕๘ คนงานบริษัท สยามราชธานี  จ ากัด                
ถูกกระแสไฟฟูาดูดเสียชีวิต จ านวน ๑ คน 

 ๕. กฟจ.ปราจีนบุรี วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘ พนักงานฮอทไลน์ปฏิบัติงานปอกสายเพ่ือเชื่อมสาย
ไลน์แยกบริเวณตรงข้าม บริษัท อัลไพน์ ถนนสุวรรณศร บาดเจ็บ จ านวน ๑ คน   

 ๖. กฟส.หนองเสือ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๘ คนงานแก้กระแสไฟฟูาขัดข้องถูกกระแสไฟฟูารั่วที่ตู้
คอนโทรลไฟทางดูดได้รับบาดเจ็บ ๑ คน 

 ๗. กฟส.วัฒนานคร วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๘ คนงานถูกเสา คอร. ทับนิ้วได้รับบาดเจ็บ ๑ คน 

 ๘. กฟอ.ล าลูกกา วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๕๘ ลูกจ้างช่าง ถูกกระแสไฟฟูาได้รับบาดเจ็บ ๑ คน 

 ๙. กฟส.โพธิ์ทอง วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ คนงานปรับปรุงระบบจ าหน่ายย้ายมิเตอร์          
ถูกกระแสไฟฟูาเสียชีวิต ๑ คน 

 ปี ๒๕๕๙ เกิดอุบัติเหตุ  

 ๑. กฟอ.แก่งคอย วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ ลูกจ้างช่าง ปฏิบัติงานแก้กระแสไฟฟูาขัดข้อง      
ถูกกระแสไฟฟูาดูดได้รับบาดเจ็บ ๑ คน 

 ๒. กองบ ารุงรักษา กฟก.๑ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙ วิศวกร บ ารุงรักษาสาย Underground 
สถานีอยุธยา 2 ถูกกระแสไฟฟูาเบิรน์ได้รับบาดเจ็บ ๒ คน  

 ๓. กฟจ.สระแก้ว วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๙ พนักงาน และ คนงาน เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก
ชนต้นไม้ได้รับบาดเจ็บ ๒ คน 

 



 

๔๖ 
 

 
 

ตารางที ่๔ จ านวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแต่ละระดับของหน่วยงานในสังกัด กฟก.๑   

 
ที ่

 
กฟฟ. ในสังกัด กฟก.1 

จป.  
หัวหน้างาน 

(คน) 

จป. 
เทคนิค 
ขั้นสูง 
(คน) 

จป.
วิชาชีพ 
(คน) 

จป.
บริหาร 
(คน) 

๑ กฟจ.สระบุรี ๓ ๓ ๒ ๒ 
๒ กฟอ.หนองแค ๐ ๐ ๐ ๒ 
๓ กฟฟ.หินกอง ๕ ๐ ๐ ๐ 
๔ กฟภ.รังสิต ๕ ๑ ๒ ๒ 
๕ กฟอ.คลองหลวง ๔ ๐ ๐ ๑ 
๖ กฟจ.อยุธยา ๕ ๐ ๓ ๑ 
๗ กฟจ.อ่างทอง ๒ ๐ ๓ ๑ 
๘ กฟจ.ปทุมธานี ๒ ๐ ๒ ๑ 
๙ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว ๒ ๒ ๐ ๑ 
๑๐ กฟอ.ธัญญบุรี ๓ ๑ ๒ ๒ 
๑๑ กฟจ.ปราจีนบุรี ๔ ๒ ๑ ๐ 
๑๒ กฟอ.ศรีมหาโพธิ์ ๕ ๐ ๐ ๐ 
๑๓ กฟอ.บางปะอิน ๑ ๑ ๑ ๑ 
๑๔ กฟฟ.ประตูน้ าพระอินทร์ ๕ ๐ ๐ ๐ 
๑๕ กฟอ.แก่งคอย ๔ ๐ ๐ ๑ 
๑๖ กฟอ.อรัญประเทศ ๓ ๑ ๑ ๑ 
๑๗ กฟจ.นครนายก ๔ ๐ ๒ ๒ 
๑๘ กฟจ.สระแก้ว ๒ ๑ ๑ ๒ 
๑๙ กฟอ.พระพุทธบาท ๑๒ ๑ ๐ ๒ 
๒๐ กฟอ.ท่าเรือ ๕ ๑ ๑ ๒ 
๒๑ กฟอ.เสนา ๔ ๒ ๑ ๒ 
๒๒ กฟอ.กบินทร์บุรี ๕ ๑ ๑ ๑ 
๒๓ กฟภ.ปทุมธานี๒ 

(บางกะดี) 
๔ ๐ ๓ ๑ 

๒๔ กฟอ.วังน้อย ๒ ๑ ๑ ๑ 
๒๕ กฟอ.ล าลูกกา ๑ ๑ ๑ ๑ 
๒๖ กฟก.๑ ๓๑ ๕ ๒ ๘ 

รวม ๑๒๓ ๒๔ ๓๐ ๓๘ 
ที่มา : กฟก.๑ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 



 

๔๗ 
 

 
 

ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling  Injury  Index) หรือค่า DI       
 
       เป็นค่ามาตรฐานสากลในการวัดความถี่และความรุนแรงของการเกิดอุบัติภัยในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือที่จะช่วยให้หน่วยงานที่ปรารถนาจะแสดงให้เห็นเป็นตัวเลข โดยน าทั้ง
อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติภัย (Accident Frequency Rate) และอัตราความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ (Disabling Injury Index) เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กัน 
       อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติภัย (Accident Frequency Rate, AFR) หมายถึง อัตรา
จ านวนครั้งที่พนักงานและคนงานของ กฟก.๑ เกิดอุบัติภัยถึงต้องหยุดงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

  
AFR  =        จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติภัยในช่วงเวลาใด ๆ  X  ๒๐๐,๐๐๐                                                      
              จ านวนชั่งโมงการท างานทั้งสิ้นของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาใดๆ    

       
        ส าหรับจ านวนชั่วโมงการท างานทั้งสิ้นของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๑ ปี จะคิด 
  ค านวณจาก (๑,๘๒๐ X (จ านวนพนักงาน  กฟก.๑+ลูกจ้าง+คนงานบริษัท)) 
        อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Disabling  Injury Severity Rate, DISR) 
หมายถึง  จ านวนวันซึ่งพนักงานและคนงานของ กฟก.๑  ต้องหยุดงานเนื่องจากได้รับบาดเจ็บใน 
ช่วงเวลาหนึ่ง 

 
DISR  =          จ านวนวันสญูเสียเนื่องจากอุบัติภัย X ๒๐๐,๐๐๐                            
               จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งสิ้นของผู้ปฏิบัติงานในช่วงใด ๆ 

 
         ตัวเลข  ๒๐๐,๐๐๐  คือ ช่วงเวลาของการท างาน ๒๐๐,๐๐๐  ชั่วโมง-คน (Man-
Hour) 
         ตัวเลข  ๑,๘๒๐  คือ  จ านวนชั่วโมงการท างานในช่วงเวลา  ๑  ปี   ของผู้ปฏิบัติงาน 
คิดจาก  ๗ ชั่วโมง ต่อวันคูณ ๕  วัน ต่อสัปดาห์ คูณ ๕๒ สัปดาห์ สัปดาห์ต่อปีดังนั้นจะได้ = ๗x๕x๕๒ 
ชั่วโมง = ๑,๘๒๐  ชั่วโมง 

 
ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย  =         (AFR  X  DISR)                                     
                    100 

 
                     ส าหรับข้อมูลที่ใช้  จะต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์ม    ส าหรับหาค่าดัชนี 
การประสบอุบัติภัยจากการท างาน  ทั้งนี้ในกรณีบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุที่ต้องสูญเสียอวัยวะ
ต่างๆ รวมถึงการเสียชีวิตให้ใช้แบบมาตรฐานเทียบกับวันที่สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บของ กฟก.๑ 
และไม่ต้องนับวันเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
 

 

 



 

๔๘ 
 

 
 

มาตรฐานการเทียบเวลาที่สูญเสียเนื่องจากการบาดเจ็บ 
 
ตารางที ่๕ อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Disabling  Injury Severity Rate) 
 

ลักษณะ จ านวนวัน 
เสียชีวิต,ทุพพลภาพตลอดชีวิตหรือ 
ตาบอดทั้งสองข้าง 
ตาบอดหนึ่งข้าง 
แขน (ตรงข้อศอกหรือเหนือขึ้นไป 
แขน (ต่ ากว่าข้อศอก)หรือมือ 
หัวแม่มือ 
นิ้วมือนิ้วเดียว 
นิ้วมือสองนิ้ว(ในมือเดียวกัน) 
นิ้วมือสามนิ้ว(ในมือเดียวกัน)หรือ 
หัวแม่มือและหนึ่งนิ้ว 
หัวแม่มือและสองนิ้ว(ในมือเดียวกัน) 
นิ้วมือสี่นิ้ว (ในมือเดียวกัน) 
หัวแม่มือและสามนิ้ว(ในมือเดียวกัน) 
หัวแม่มือและสี่นิ้ว(ในมือเดียวกัน) 
ขา (ตรงหัวเข่าหรือเหนือขึ้นไป) 
ขา (ต่ ากว่าหัวเข่า) 
เท้า 
หัวแม่เท้าทั้งสองข้าง 
หัวแม่เท้า หรือนิ้วเท้าเกินสองนิ้ว (ในเท้าเดียวกัน) 
หูทั้งสองข้าง (ไม่ได้ยิน) 

๖,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๑,๘๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
    ๖๐๐ 
   ๓๐๐ 
๗๕๐ 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๕๐๐ 
๑,๘๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 
๔,๕๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 
    ๖๐๐ 
   ๓๐๐ 
๓,๐๐๐ 

ที่มา : American  Standard  Scale” Industrial  Safety,Roland P/BLAKE  USA 
 

 

 

 

 

 



 

๔๙ 
 

 
 

๒.๘ แนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 มานิต (๒๕๒๐) ได้ให้ค าจ ากัดความของ”การอบรมสอนงาน” ไว้ว่าเป็นการชี้แจงการให้
ค าแนะน าช่วยเหลือในการด าเนินกิจการงาน 

 Bulin (๑๙๙๕) ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการสอนวิธีการปฏิบัติและช่วยเหลือให้มีวิธีการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่วางไว้เช่น               
 ๑)  การใช้อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล     
 ๒)  การดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาดและปลอดภัย   
 ๓)  การดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ให้เหมาะสมกับการท างาน 

 พอหทัย (๒๕๓๔) ได้สรุปว่าปัญหาส าคัญของการบริหารงานความปลอดภัยไม่สบผลส าเร็จ
เนื่องจาก ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรมองข้ามความส าคัญ ของงานความปลอดภัยโดยมิได้มีความสนใจ
อย่างจริงจัง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานระดับกลางไม่ให้ความส าคัญกับงานความปลอดภัย ไปด้วย              
จึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้      
ในการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานความปลอดภัย โดยแก้ที่
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยซึ่งเป็นการด าเนินการแก้ไขที่สอดคล้องกับความคิดของ Dr.Demming 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน QC. ซึ่งกล่าวไว้ว่า ปัญหาในบริษัทร้อยละ ๘๕ สามารถแก้ไขโดยผู้บริหาร และ 
ร้อยละ ๑๕ สามารถแก้ไขโดยผู้ปฏิบัติงาน       
 อภิชาต (๒๕๓๖) ได้ท าการศึกษา โดยน าสถิติอุบัติเหตุมาวิเคราะห์หาแนวโน้มการเกิดและ
สรุปว่าวิธีการควบคุมความปลอดภัยในการท างานโดยก าหนดขั้นตอนและวิธีการท างานที่เหมาะสม
โดยใช้ทรัพยากร คือ คน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และเงินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสียหายด้านการบาดเจ็บพิการ หรือเสียชีวิต ลดลง เป็นผลโดยตรงต่อการ
เพ่ิมผลิตภาพ ขององค์กร เมื่อเพ่ิมความปลอดภัยในการท างาน ในการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ และสนับสนุนการแก้ไขโดยวิธีการจัดการ ซึ่งสามารถเพ่ิมผลิตภาพให้กับองค์กรได้  
และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Dr.Demming ดังกล่าว 

 

 

 



 

๕๐ 
 

บทที่ ๓ 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การศึกษาในหัวข้อ การบริหารงานความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้ยั่งยืน กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality) และเชิงปริมาณ(Qualitative) ซึ่งในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ
นั้น เป็นการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัย เพ่ือมุ่งหา
ค าตอบว่าการบริหารงานของ กฟก.๑ ได้มีการบริหารเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดย
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมคณะกรรมาการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การเข้าประชุมของผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน การสื่อสาร และ
ติดตามผลการปฏิบัติที่ผู้บริหารสูงสุดองค์กรได้ประกาศไว้ โดยศึกจากข้อมูลของ กฟก.๑ ทั้งนี้ในส่วน
ของการศึกษาเชิงปริมาณนั้นได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการบริหารจัดการความปลอดภัยจริง ด้วย
แบบสอบถาม เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานภายใน กฟก.๑ 

๓.๑ การสร้างเครื่องมือวัด 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบส ารวจที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือสร้างเป็นค าถาม ดังนี้                
 ๑. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.
๒๕๕๔ และท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 

๒. จากหนังสือแผนปฏิบัติปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๑ ภาคกลาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         
 ๓. จากหนังสือ บันทึก รายงาน ต่างๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๑ ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาการ 
  
๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑        

ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการ ซึ่งประกอบไปด้วย 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 
 

ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน 
 1. ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขต (อข.)  จ านวน    ๑ คน 
 2. ผู้อ านวยการฝ่าย (อฝ.)   จ านวน    ๓ คน 

3. ผู้อ านวยการกอง (อก.)   จ านวน    ๙ คน 
4. ผู้จัดการการไฟฟ้าชั้น๑-๓ (ผจก.) จ านวน            ๒๕ คน 
                             รวม จ านวน            ๓๘      คน    

 
๓.๓ การทดสอบเครื่องมือ 
 ๑.น าแบบส ารวจที่ออกแบบขึ้นปรึกษารายงานส่วนบุคคล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) ว่าถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อด าเนินการต่อไป 

๒. น าแบบส ารวจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Pre-test)  กับกลุ่มตัวอย่าง ๑๐ คน  
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง แต่เป็นระดับผู้บริหารที่ท างานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือวิเคราะห์ความ
เชื่อถือได้ (Reliability Analysis) ของแบบส ารวจ 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจ การบริหารงานความปลอดภัยด้านการ                          
ปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ยั่งยืน กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคกลาง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้ศึกษาส ารวจในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้ด าเนินการจัดส่งแบบ
ส ารวจให้กับผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน จ านวน ๓๘ คน   
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑. การตรวจสอบข้อมูล (Edition) และดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ในการวิเคราะห์ต่อไป         
 ๒. การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ 
และประมวลผล          
 ๓.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยอาศัยการแจกแจงความถี่ 
(frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 
  
  
 



 
๕๒ 

 

บทที่  4 

ผลการศึกษา 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที่ ๖ จ านวน  และร้อยละ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=๓๘) 
ข้อมูล จ านวน(คน) ร้อยละ 

๑. อายุ 
               ๒๙ –๓๙ ป ี
               ๔๐-๕๐ ป ี
               ๕๑-๖๑ ป ี
๒.เพศ 
               ชาย 
               หญิง 
๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
        ต่ ากว่าปริญญาตรี     
        ปริญญาตรี    
        ปริญญาโท    
        สูงกว่าปริญญาโท 
๔. ปัจจุบันท างานกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมาเป็นเวลานาน 
ในช่วง ๓๑-๔๐ ปี 
๕. ปัจจุบัน ท่านด ารงต าแหน่ง     
หัวหน้าหน่วยงาน (อข., อฝ.,อก.,
ผจก. )     
 

 
- 
๓ 

๓๕ 
 

๓๕ 
๓ 
 
- 

๒๘ 
๑๐ 
- 

๑๗ 
 
 

๓๘ 

 
- 

๗.๘๙ 
๙๒.๑๑ 

 
๙๒.๑๑ 
๗.๘๙ 

 
- 

๗๓.๖๘ 
๒๖.๓๒ 

- 
๔๕ 

 
 

๑๐๐ 

 
พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจจะมีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี โดยเป็นเพศชายมากท่ีสุดจ านวน ๓๕ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ มีการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ 
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ ๒๖.๓๒ มีระยะเวลาการท างานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ๓๑-๓๕ ปี และมีระดับต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 



 
๕๓ 

 

ตอนที๒่ เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย 

ตารางที่ ๗ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นการถาวร 
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.ไม่เคยติด 
๒.เคยติดปัจจุบันน าออกแล้ว 
๓.ติดอยู่ตลอดเวลา 

- 
๓ 

๓๕ 
รวม ๓๘ 

 
 จากตารางที่ ๗ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นการถาวรในการประกาศ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ 
และเคยติดปัจจุบันน าออกแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๙ 
 
ตารางที่ ๘ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการรับทราบนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และยึดถือปฏิบัติครบถ้วน 
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.รับทราบครั้งแรก 
๒.ไม่แน่ใจ 
๓.รับทราบและปฏิบัติไม่ครบถ้วน 
๔.รับทราบและปฏิบัติครบถ้วน 

- 
- 
๖ 

๓๒ 
รวม ๓๘ 

 
 จากตารางที่ ๘ จะพบว่า ผู้บริหารสูงสุดมีการรับทราบนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน และยึดถือปฏิบัติครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ และรับทราบปฏิบัติไม่
ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ 
 
 
 
 



 
๕๔ 

 

ตอนท่ี ๓ เก่ียวกบักฎหมายดา้นการบริหารงานความปลอดภยั 
 
ตารางที่ ๙ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.ไม่ปฏิบัติเลย 
๒.ปฏิบัติบางมาตรา      
๓.ปฏิบัติทุกมาตราแต่ไม่เคร่งครัด 
๔.ปฏิบัติทุกมาตราอย่างเคร่งครัดมาก 

๑ 
๑๐ 
๑๒ 
๑๕ 

รวม ๓๘ 
 
 จากตารางที่ ๙ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยปฏิบัติทุกมาตราอย่างเคร่งครัดมาก    
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๗ ปฏิบัติทุกมาตราแต่ไมเ่คร่งครัด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ ปฏิบัติบางมาตรา คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๓๒ และไม่ปฏิบัติเลย คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ 
 
ตารางที่ ๑๐ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการรับรู้การน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบ
การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาปฏิบัติปฏิบัติ 
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.ไม่รับรู้ 
๒.รับรู้ และไม่อยากน ามาปฏิบัติในหน่วยงาน     
๓.รับรู้ และอยากน ามาปฏิบัติในหน่วยงาน  

๓ 
- 

๓๕ 
รวม ๓๘ 

 
 จากตาร า งที่  ๑๐  จ ะพบว่ า ผู้ บ ริ ห า รสู ง สุ ด มี ก า ร รั บ รู้ ก า รน า แนวทา งม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-
๒๕๕๔ มาปฏิบัติปฏิบัติและอยากน ามาปฏิบัติในหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ ไม่รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 
๗.๘๙ 
 
 
 



 
๕๕ 

 

ตารางที่ ๑๑ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับประโยชน์ในการน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. 
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.น้อยมาก 
๒.น้อย 
๓.ปานกลาง 
๔.มาก 
๕.มากที่สุด 

- 
- 
๖ 

๑๗ 
๑๔ 

รวม ๓๘ 
 
 จากตารางที่  ๑๑ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุด เห็นประโยชน์ ในการน าแนวทางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-
๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. โดยเห็นประโยชน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๔ เห็นประโยชน์มาก คิดเป็นร้อย
ละ ๔๕.๙๕ เห็นประโยชน์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒    
 
ตารางที่ ๑๒ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับความสามารถน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบ
การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. 
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.น้อยมาก 
๒.น้อย 
๓.ปานกลาง 
๔.มาก 
๕.มากที่สุด 

- 
๑ 

๑๓ 
๑๖ 
๗ 

รวม ๓๘ 
 
 จากตารา งที่  ๑๒  จะพบว่ า ผู้ บ ริ ห า รสู งสุ ด มีความสามารถน า แนวทางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-
๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๒ ระดับมากคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๔ ระดับปาน
กลางคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๔ และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ 
 
 



 
๕๖ 

 

ตอนที่ ๔ เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
ตารางที่ ๑๓ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับพูดคุยด้านความปลอดภัย (Safety Talk) กับชุดปฏิบัติงานด้วย
ตัวเอง 
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.ไม่ได้พูดเลย 
๒.ทุกสัปดาห์ 
๓.ทุกเดือน 
๔.บางครั้งและมอบหมายให้คนอื่นพูดแทน 

- 
๑๗ 
๑๔ 
๗ 

รวม ๓๘ 
 
 จากตารางที่ ๑๓ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการพูดคุยด้านความปลอดภัย (Safety Talk) กับชุด
ปฏิบัติงานด้วยตัวเองทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ ทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ บางครั้งและ
มอบหมายให้คนอ่ืนพูดแทนคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒   
 
ตารางที่ ๑๔ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการปฏิบัติงานกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) หลังจากที่มีการพูดคุย
ด้านความปลอดภัย (Safety Talk)  
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.ไม่ได้ด าเนินการเลย 
๒.ด าเนินการบางครั้ง 
๓.ด าเนินการทุกครั้ง 

๑ 
๖ 

๓๑ 
รวม ๓๘ 

 
 จากตารางที่ ๑๔ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการปฏิบัติงานกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) หลังจากที่
มีการพูดคุยด้านความปลอดภัย (Safety Talk) โดยด าเนินการทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘ ด าเนินการ
บางครั้งคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ และไม่ได้ด าเนินการเลยคิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ 
 
 
 
 



 
๕๗ 

 

ตารางที่ ๑๕ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการรับรู้การด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) ทุกครั้งที่ชุด
ปฏิบัติงานที่หน้างาน  
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.ไม่ทราบเลย 
๒.จากรายงานของหัวหน้างาน 
๓.ในกลุ่มไลน์(LINE) ผู้บริหาร 
๔.ในกลุ่มไลน์(LINE) KYT ชุดปฏิบัติงาน 

- 
๖ 
๙ 

๒๒ 
รวม ๓๘ 

 
 จากตารางที่ ๑๕ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการรับรู้การด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT)      
ทุกครั้งที่ชุดปฏิบัติงานที่หน้างาน โดยดูในกลุ่มไลน์(LINE) KYT ชุดปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖      
ดูในกลุ่มไลน์(LINE) ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒ และดูจากรายงานของหัวหน้างานคิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๒๒ 
 
ตารางที่ ๑๖ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.)   
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.ปีละ ๒ ครั้ง 
๒.ไตรมาสละครั้ง 
๓.เดือนละครั้ง 
๔.สัปดาห์ละครั้ง 

๑ 
๑ 

๒๕ 
- 

รวม ๓๘ 
 
 จากตารางที่ ๑๖ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.) เดือนละครั้งคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๙ ไตรมาสละ
ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ปีละ ๒ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐  
 
 
 
 



 
๕๘ 

 

ตารางที่ ๑๗ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการเข้าประชุมและเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.)   
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.เข้าประชุมทุกครั้ง 
๒.มอบหมายให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมและเป็นประธานแทน        
๓.ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี 
๔.ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง/ปี 

๒๐ 
๓ 
๖ 
๘ 

รวม ๓๘ 
 
 จากตารางที่ ๑๗ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการเข้าประชุมและเป็นประธานคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.)  ทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๕ 
มอบหมายให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมและเป็นประธานแทนคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๒๒ และ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง/ป ีคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๒       
 
ตารางที่ ๑๘ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการน าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) เข้าเป็น
วาระการประชุมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม(กปล.)   
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.ไม่ได้น าเข้าเป็นวาระประชุม และไม่มีสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
๒.ไม่ได้น าเข้าเป็นวาระประชุม แต่มีบันทึกสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
๓.น าเข้าเป็นวาระประชุม แต่ไม่มีบันทึกสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรม   
๔.น าเข้าเป็นวาระประชุม และมีบันทึกสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมเข้าประชุมทุกครั้ง 

- 
 

๑ 
 

๙ 
 

๒๗ 

รวม ๓๘ 
 
 จากตารางที่ ๑๘ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการน าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) 
เข้าเป็นวาระการประชุมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม(กปล.) 
น าเข้าเป็นวาระประชุม และมีบันทึกสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเข้าประชุมทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๗ 



 
๕๙ 

 

น าเข้าเป็นวาระประชุม แต่ไม่มีบันทึกสรุปผลการด าเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒ไม่ได้น าเข้าเป็น
วาระประชุม แต่มีบันทึกสรุปผลการด าเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐            
 
ตารางที ่๑๙ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับการเก็บประวัติการอบรมสอนงานผู้ปฏิบัติงาน(OJT-On the Job 
Training)   
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.มีการสอนงานแต่ไม่ได้เก็บประวัติการสอนงาน 
๒.มีการสอนงานและได้เก็บประวัติการสอนงานบางเรื่อง   
๓.มีการสอนงานและได้เก็บประวัติการสอนงานทุกครั้ง 
๔.ไม่มีเวลาสอนงานจึงไม่ได้เก็บประวัติการสอนงาน 

๑๔ 
๑๙ 
๕ 
- 

รวม ๓๘ 
 

 จากตารางที่ ๑๙ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการเก็บประวัติการอบรมสอนงานผู้ปฏิบัติงาน(OJT-
On the Job Training) โดยมีการสอนงานแต่ไม่ได้เก็บประวัติการสอนงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ มีการ
สอนงานและได้เก็บประวัติการสอนงานบางเรื่องคิดเป็นร้อยละ ๕๐ มีการสอนงานและได้เก็บประวัติการ
สอนงานทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๖   
 
ตารางที่ ๒๐ ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดกับค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling  Injury  Index) หรือค่า 

DI ทีเ่ป็นตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัยของ กฟภ.    
 

ข้อมูล ผู้บริหาร(คน) 
๑.เพียงพอ 
๒.ไม่เพียงพอ 

๓๔ 
๔ 

รวม ๓๘ 
 
 จากตารางที่ ๒๐ จะพบว่าผู้บริหารสูงสุดเห็นว่าค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling  Injury  
Index) หรือค่า DI  ที่เป็นตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัยของ กฟภ. เพียงพอแล้วคิดเป็นร้อย
ละ ๘๙.๓๗ และเห็นว่าไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ 
 และพบว่าผู้บริหารสูงสุดไม่มีข้อคิดเห็นว่าใน กฟภ.ควรมีตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัย
เพ่ิมเติมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 



 
๖๐ 

 

วิจารณ์ 
 
 จากการส ารวจวิจัยในการศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานกับระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้ยั่งยืน กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ใน
ครั้งนี ้มีผลการส ารวจวิจัยดังต่อไปนี้     
 
มิติที๑่ เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย 
 
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นการถาวรในการประกาศนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ โดยมีการรับทราบ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และยึดถือปฏิบัติครบถ้วน คิด
เป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ แสดงให้เห็นว่าได้บริหารจัดการได้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อก าหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๘๐๐๑ –  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ที่ก าหนดให้นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนด
นโยบาย จัดท าเป็นเอกสารและลงนามก ากับ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบและเข้าใจ  
 ซึ่งสอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good  governance) ในเรื่องการให้ (ทาน ) ควร
ส่งเสริมให้องค์การได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ให้ดีขึ้นด้วยการให้
บุคคลเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ โดยถือเป็นทานที่ให้ชีวิตต่อชีวิต เพ่ือไม่ให้
พนักงาน/ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุ และสอดคล้องกับการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety 
Management) ทีเ่ป็นการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) 
 
  
มิติที๒่ เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบริหารงานความปลอดภัย 
 
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยปฏิบัติทุกมาตราอย่างเคร่งครัดมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๗ 
ปฏิบัติทุกมาตราแต่ไม่เคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ ปฏิบัติบางมาตรา คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ แสดง
ว่ายังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรืออาจจะยังไม่เข้าใจรายละเอียดในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งเป็นอาการหรือข้อบกพร่องด้านบริหารงานความปลอดภัย จึงท าให้เห็นว่ายังไม่เห็นงานด้าน
ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก (Safety First) 
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการรับรู้การน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการ
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาปฏิบัติปฏิบัติและอยากน ามา
ปฏิบัติ ในหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ และเห็นประโยชน์ ในการน าแนวทางมาตรฐาน



 
๖๑ 

 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-
๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. โดยเห็นประโยชน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๔ เห็นประโยชน์มาก คิดเป็นร้อย
ละ ๔๕.๙๕ แสดงว่าการน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาใช้เป็นแนวทางบริหารงานความปลอดภัยจะท า
ให้เป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ และมีความสามารถน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๒ ระดับมากคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๔ แสดงว่าที่ กฟก.๑ มีการน าแนวทาง
ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารงานบ้างแล้ว 
 
มิตทิี๓่ เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการพูดคุยด้านความปลอดภัย (Safety Talk) กับชุดปฏิบัติงานด้วยตัวเอง
ทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ ทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ บางครั้งและมอบหมายให้คนอ่ืนพูด
แทนคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒ และมีการปฏิบัติงานกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) หลังจากที่มีการพูดคุยด้าน
ความปลอดภัย (Safety Talk) โดยด าเนินการทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘ ด าเนินการบางครั้งคิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๗๙ แสดงว่ามีความตระหนัก เข้าใจในการน านโยบายผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาย
เสริมสกุล คล้ายแก้วลงสู่การปฏิบัติในการสร้างบรรยากาศด้านความปลอดภัยที่เรียกว่า PEA Safety 
Culture(PSC) Activity ที่ก าหนดให้ ปี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในการ
ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย และในปี ๒๕๖๐ ก าหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยแบบยั่งยืน 
โดยต้องการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย(Safety 
Excellence) เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดข้ึนเนื่องจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe Acts) เป็นสาเหตุใหญ่
ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีประมาณ ๘๘ เปอร์เซ็นต์ ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการติดตาม พร้อมรับรู้การด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) ทุกครั้งที่ชุด
ปฏิบัติงานที่หน้างาน โดยดูในกลุ่มไลน์(LINE) KYT ชุดปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖ ดูในกลุ่มไลน์
(LINE) ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒ และดูจากรายงานของหัวหน้างานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ แสดงว่า
มีการจัดให้มีการติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เพ่ือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับประกาศนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ ผวก.เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หาก
ท าเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไปจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตามท่ี รังสรรค์ ม่วงโสรส, ๒๕๕๙ 
สรุปไว้ว่า เป็นการบูรณาการทางการบริหารจัดการทั้งองค์การตั้งแต่ระดับองค์การ กลุ่ม จนถึงระดับ
ปัจเจกบุคคล โดยองค์การมีหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง ระดับกลุ่มน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ ส่วนปัจเจก
บุคคลจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบซึ่งกันและกันโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานด้านความปลอดภัย หรือกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ท าให้สามารถปฏิบัติงาน
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ได้อย่างปลอดภัยจนกลายเป็นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะถูกปลูกฝังลงสู่จิตส านึกกลายเป็นสิ่งที่
จะต้องรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.) เดือนละครั้งคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๙ ไตรมาสละครั้งคิดเป็นร้อยละ 
๒.๗๐ ปีละ ๒ ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ แสดงว่ามีการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙, 
๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของสถานประกอบกิจการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการเข้าประชุมและเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.) ทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๕ มอบหมายให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม
และเป็นประธานแทนคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ และ ไม่น้อย
กว่า ๑๐ ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๒ แสดงว่ายังมีผู้บริหารไม่แสดงบทบาทของผู้น า (Leadership) 
และมองว่าอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากผู้ปฏิบัติงานมิใช่เป็นความบกพร่องของ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นแนวความคิดดั่งเดิม แต่การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 
(Modern Safety Management) เน้นในเรื่องของการป้องกัน(Prevention) อย่างเป็นระบบ อีกทั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลด้านความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในองค์กร  
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดมีการน าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) เข้าเป็นวาระการ
ประชุมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม(กปล.) น าเข้า เป็นวาระ
ประชุม และมีบันทึกสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเข้าประชุมทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๗ น าเข้าเป็นวาระ
ประชุม แสดงว่ามีการบรหารตามแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย : ข้อก าหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๘๐๐๑ – ๒๕๕๔ ข้อ ๔ ที่ก าหนดให้มีการ
ทบทวนการจัดการ โดยผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบฯ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
 พบว่าในหน่วยงานมีการเก็บประวัติการอบรมสอนงานผู้ปฏิบัติงาน(OJT-On the Job Training) 
โดยมีการสอนงานแต่ไม่ได้เก็บประวัติการสอนงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ มีการสอนงานและได้เก็บ
ประวัติการสอนงานบางเรื่องคิดเป็นร้อยละ ๕๐ มีการสอนงานและได้เก็บประวัติการสอนงานทุกครั้งคิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ แสดงว่ายังมีการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ ในมาตรา ๑๖ ที่ก าหนดให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุก
คนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้บริหาร
จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานได้อย่าง
ปลอดภัย อีกท้ังยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด มาตรฐานเลขท่ี มอก. ๑๘๐๐๑ –  ๒๕๕๔ ข้อ ๔ ที่ต้องการ
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ให้มีติดตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทันสมัย และให้มีการฝึกอบรมในการน าไปใช้
และปฏิบัติตามด้วย  
 พบว่าผู้บริหารสูงสุดเห็นว่าค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling  Injury  Index) หรือค่า

DI ที่เป็นตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัยของ กฟภ. เพียงพอแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๗ และ
ไม่มีข้อคิดเห็นว่าใน กฟภ.ควรมีตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัยเพ่ิมเติม แสดงว่าไม่จ าเป็นต้อง
เพ่ิมตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย เพียงแต่หากปฏิบัติตามนโยบายนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เมื่อ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อย่างมีประสิทธิภาพ จริงจังและต่อเนื่องก็จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้  
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บทที่  5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิด และหลักการบริหารงานความปลอดภัยด้านการ
ปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ยั่งยืน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานความ
ปลอดภัยในเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานจ านวน ๓๘ คน     มีอายุ
อยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี มีการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ 
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ ๒๖.๓๒ มีระยะเวลาการท างานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ๓๑-๓๕ ปี สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี ้
 
 ๑.ผู้บริหารสูงสุดมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นการถาวรในการประกาศนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ โดยมีการรับทราบ
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และยึดถือปฏิบัติครบถ้วน คิด
เป็นร้อยละ ๘๔.๒๑  
 ๒.ผู้บริหารสูงสุดมีการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยปฏิบัติทุกมาตราอย่างเคร่งครัดมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๗ 
ปฏิบัติทุกมาตราแต่ไม่เคร่งครัด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ ปฏิบัติบางมาตรา คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ 
 ๓.ผู้บริหารสูงสุดมีการรับรู้การน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการ   
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาปฏิบัติปฏิบัติและอยากน ามา
ปฏิบัติ ในหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ และเห็นประโยชน์ ในการน าแนวทางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-
๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ. โดยเห็นประโยชน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๔ เห็นประโยชน์มาก คิดเป็นร้อย
ละ ๔๕.๙๕  
 ๔.ผู้บริหารสูงสุดมีการพูดคุยด้านความปลอดภัย (Safety Talk) กับชุดปฏิบัติงานด้วยตัวเองทุก
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ ทุกเดือนคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ บางครั้งและมอบหมายให้คนอ่ืนพูดแทน
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒ และมีการปฏิบัติงานกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) หลังจากที่มีการพูดคุยด้านความ
ปลอดภัย (Safety Talk) โดยด าเนินการทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘ ด าเนินการบางครั้งคิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๗๙ ซ่ึงอาจจะไม่ได้พูดถึงการก าหนดให้ชุดปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปฏิบัติภายใต้
ค าขวัญ ”กฎความปลอดภัยความเข้มงวด เพ่ือเพ่ือนและตนเอง มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด วัดไฟ           
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ใช้ชุดกราวด์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์” เพราะดูจากสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานและลูกจ้าง ตั้งแต่ ปี
๒๕๕๔-ปี๒๕๕๙ ปรากฏว่ามากกว่าร้อยละ ๙๐ เกิดจากการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 ๕.ผู้บริหารสูงสุดมีการติดตาม พร้อมรับรู้การด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) ทุกครั้งที่ชุด
ปฏิบัติงานที่หน้างาน โดยดูในกลุ่มไลน์(LINE) KYT ชุดปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖ ดูในกลุ่มไลน์
(LINE) ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒ และดูจากรายงานของหัวหน้างานคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒         
โดยอาจจะไม่ได้ติดตามชุดปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปฏิบัติภายใต้ค าขวัญ ”กฎความ
ปลอดภัยความเข้มงวด เพ่ือเพ่ือนและตนเอง มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด  วัดไฟ ใช้ชุดกราวด์ อุบัติเหตุเป็น
ศูนย”์ ทุกครั้งที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นข้อบกพร่อง หรืออาการของการบริหารงานความปลอดภัยที่ยังไม่
สมบูรณ์ เพราะมีการติดตามที่ยังขาดสาระส าคัญในทางปฏิบัติไป  
 ๖.ผู้บริหารสูงสุดการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน (กปล.) เดือนละครั้งคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๙ ไตรมาสละครั้งคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ปีละ ๒ 
ครั้งคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐  
 ๗.ผู้บริหารสูงสุดมีการเข้าประชุมและเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (กปล.) ทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๕ มอบหมายให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมและ
เป็นประธานแทนคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑ ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ และ ไม่น้อยกว่า 
๑๐ ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๒  
 ๘.ผู้บริหารสูงสุดมีการน าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) เข้าเป็นวาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม(กปล.) น าเข้าเป็นวาระประชุม 
และมีบันทึกสรุปผลการด าเนินกิจกรรมเข้าประชุมทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๗ น าเข้าเป็นวาระประชุม
 ๙.ในหน่วยงานมีการเก็บประวัติการอบรมสอนงานผู้ปฏิบัติงาน(OJT-On the Job Training) 
โดยมีการสอนงานแต่ไม่ได้เก็บประวัติการสอนงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ มีการสอนงานและได้เก็บ
ประวัติการสอนงานบางเรื่องคิดเป็นร้อยละ ๕๐ มีการสอนงานและได้เก็บประวัติการสอนงานทุกครั้งคิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๑๖ ซึ่งอาจท าให้ไม่ทราบว่าพนักงาน หรือลูกจ้าง ได้ผ่านการสอนงานมามากเท่าไรแล้ว
เพ่ือให้ลูกจ้างมีความเชี่ยวชาญ มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 ๑๐.ผู้บริหารสูงสุดเห็นว่าค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling  Injury  Index) หรือค่า  ที่เป็น
ตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัยของ กฟภ. เพียงพอแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๗ และไม่มี
ข้อคิดเห็นว่าใน กฟภ.ควรมีตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัยเพ่ิมเติม  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่วัดผลการ
ท างานที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ยังไม่มีตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าได้ท าอะไรเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  
 
 
 
 
 



 

๖๖ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงาน มีการด าเนินการ/การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
และติดตามผลในส่วนของ มิติที่๑ เกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน มิติที่๒ เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบริหารงานความปลอดภัย และมิติที่๓ เกี่ยวกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติ มีการด าเนินงานบริหารจัดการที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นการที่
แสดงถึงการปฏิบัติงานยังไม่ค านึงถึงความปลอดภัยมาเป็นล าดับแรก (Safety First) ซึ่งเป็นอาการของ
ความบกพร่องในการบริหารจัดการ ไม่สอดคล้องกับการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern 
Safety Management) เน้นในเรื่องของการป้องกัน  (Prevention) อย่างเป็นระบบ อีกทั้งไฟฟ้าเป็น
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.
๒๕๕๑ การปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง กับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า จึงเป็นการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงสูงใน
การที่จะเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การที่ กฟภ.ก าหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความปลอดภัยแบบยั่งยืนนั้น 
หน่วยงานควรมีการด าเนินการต่างๆ ดังนี้  
 ๑.ให้ทุกหน่วยงานต้องบริหารจัดการตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด 
 ๒.ให้ทุกหน่วยงานน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย : ข้อก าหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๘๐๐๑ –  ๒๕๕๔ มาประยุกต์ใช้งานภายใน
องค์กร เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวมีการพัฒนา ให้มีความสอดคล้องกับ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ 
เพ่ือให้สามารถบูรณาการเป็นระบบการจัดการเดียวกัน อีกทั้งให้องค์กรน าไปใช้ร่วมกับระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วในองค์กร 
 ๓.จัดให้มีการติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โดยเฉพาะการสร้างบรรยากาศด้านความปลอดภัยที่เรียกว่า PEA Safety Culture(PSC) Activity 
เพ่ือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ทุกจุดปฏิบัติ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น KYT มีกิจกรรมมือชี้ 
ปากย้ า และการปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้ค าขวัญ ”กฎความปลอดภัยความเข้มงวด    
เพ่ือเพ่ือนและตนเอง มีสติ สวมถุงมือ ใส่เข็มขัด  วัดไฟ ใช้ชุดกราวด์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ท าที่จุด
ปฏิบัติงาน ทุกครั้งจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยอาจก าหนดตัวชี้วัดขึ้นมา และให้น าเข้าเป็นวาระการประ
ขุมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติทุกเดือน  
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 กองบริการลูกค้า. พระนครศรีอยุธยา. 
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 http://yala.labour.go.th/attachments/category/26/5.pdf 

ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๕๔). ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดมาตรฐาน
 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย : ข้อก าหนด 
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 ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
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๗๐ 
 

 
 

 แบบสอบถาม ”การบริหารงานความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ยั่งยืน กรณีศึกษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

ค าแนะน าในการตอบตอบแบบส ารวจวิจัย 

 กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการท าเครื่องหมาย (√) ลงใน O ที่ตรงกับความคิดเห็นที่แท้จริง
ของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. ท่านอายุ  O  ๒๙ – ๓๙ ป ี  O  ๔๐ - ๕๐ ป ี  O  ๕๑ – ๖๐ ป ี

๒. เพศ   O  ชาย  O  หญิง 

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด O  ต่ ากว่าปริญญาตรี    O  ปริญญาตรี   O  ปริญญาโท   O  สูงกว่าปริญญาโท 

๔. ปัจจุบันท างานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาเป็นเวลานาน…………………ปี 

๕. ปัจจุบัน ท่านด ารงต าแหน่ง    O  อข.  O  อฝ   O  อก.   O  ผจก. 

ตอนที่ ๒ เกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย 

๖. หน่วยงานท่านได้มีการน านโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ             
ท างานที่ประกาศโดยท่าน ผวก.ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยเป็นการถาวรหรือไม่  

 O  ไม่เคยติด       O  เคยติดปัจจุบันน าออกแล้ว     O  ติดอยู่ตลอดเวลา 

๗.ท่านรับทราบนโยบายนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานท่าน ผวก.
และยึดถือปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่ 

 O  รับทราบครั้งแรก   O  ไม่แน่ใจ  

 O  รับทราบและปฏิบัติไม่ครบถ้วน  O  รับทราบและปฏิบัติครบถ้วน 

ตอนที่ ๓ เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบริหารงานความปลอดภัย 

๘.หน่วยงานท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน พ.ศ.๒๕๕๔ ในระดับใด  

 O  ไม่ปฏิบัติเลย          O  ปฏิบัติบางมาตรา      

 O  ปฏิบัติทุกมาตราแต่ไม่เคร่งครัด  O  ปฏิบัติทุกมาตราอย่างเคร่งครัดมาก         
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๙.หน่วยงานท่านได้รับรู้ และน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาปฏิบัติอย่างไร 

 O  ไมร่ับรู้            O  รับรู้ และไม่อยากน ามาปฏิบัติในหน่วยงาน     

 O  รับรู้ และอยากน ามาปฏิบัติในหน่วยงาน   

๑๐.ท่านมีความเห็นว่าการน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาใช้ใน กฟภ.จะมีประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างไร? 

 O  น้อยมาก       O  น้อย     O  ปานกลาง        O  มาก        O  มากที่สุด 

๑๑.ท่านสามารถน าแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย มาตรฐานเลขท่ี มอก.๑๘๐๐๑-๒๕๕๔ มาใช้ในการจัดการงานความปลอดภัยของ กฟภ.ได้มากน้อย
แค่ไหน? 

 O  น้อยมาก       O  น้อย     O  พอสมควร        O  มาก        O  มากที่สุด 

ตอนที่ ๔ เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

๑๒.ท่านได้พูดคุยด้านความปลอดภัย (Safety Talk) กับชุดปฏิบัติงานด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหน 

 O  ไม่ได้พูดเลย       O  ทุกสัปดาห์     O  ทุกเดือน        O  บางครั้งและมอบหมายให้คนอ่ืนพูดแทน 

๑๓.ชุดปฏิบัติงานของหน่วยงานท่านได้ด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) หลังจากที่มีการพูดคุยด้านความ
ปลอดภัย(Safety Talk) อย่างไร 

    O  ไม่ไดด้ าเนินการเลย       O  ด าเนินการบางครั้ง     O  ด าเนินการทุกครั้ง 

๑๔.ท่านทราบได้อย่างไรว่าชุดปฏิบัติงานของหน่วยงานท่านได้ด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) ทุกครั้งที่
ปฏิบัติงานที่หน้างาน  

 O  ไม่ทราบเลย         O  จากรายงานของหัวหน้างาน     

  O  ในกลุ่มไลน์(LINE) ผู้บริหาร       O  ในกลุ่มไลน์(LINE) KYT ชุดปฏิบัติงาน          

๑๕.หน่วยงานท่านได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (กปล.) กี่ครั้ง 

 O ปีละ ๒ ครั้ง  O  ไตรมาสละครั้ง       O  เดือนละครั้ง     O  สัปดาห์ละครั้ง 
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๑๖.ท่านได้เข้าประชุมและเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (กปล.) มากน้อยแค่ไหน 

 O  เข้าประชุมทุกครั้ง   O  มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าประชุมและเป็นประธานแทน        

 O  ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี      O  ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง/ป ี

๑๗.ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม(กปล.) หน่วยงานท่านได้น า
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมมือชี้ ปากย้ า (KYT) เข้าเป็นวาระการประชุมอย่างไร 

 O  ไม่ได้น าเข้าเป็นวาระประชุม และไม่มีสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 O  ไม่ได้น าเข้าเป็นวาระประชุม แต่มีบันทึกสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 O น าเข้าเป็นวาระประชุม แต่ไม่มีบันทึกสรุปผลการด าเนินกิจกรรม   

 O  น าเข้าเป็นวาระประชุม และมบีันทึกสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

๑๘.หน่วยงานท่านมีการเก็บประวัติการอบรมสอนงานผู้ปฏิบัติงาน(OJT-On the Job Training) ทุกครั้งที่มี
การสอนงานหรือไม่ 

 O มีการสอนงานแต่ไม่ได้เก็บประวัติการสอนงาน   O มีการสอนงานและได้เก็บประวัติการสอนงานบางเรื่อง   

 O มีการสอนงานและได้เก็บประวัติการสอนงานทุกครั้ง   O ไม่มีเวลาสอนงานจึงไม่ได้เก็บประวัติการสอนงาน  

๑๙.ท่านเห็นว่าค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (Disabling  Injury  Index) หรือค่า DI เป็นตัวชี้วัดในการ
จัดการงานความปลอดภัยของ กฟภ. เพียงพอหรือไม่ 

 O   เพียงพอ       O  ไม่เพียงพอ 

๒๐.ท่านเห็นว่าใน กฟภ.ควรมีตัวชี้วัดในการจัดการงานความปลอดภัยเพ่ิมเติมดังนี้ 

 ( โปรดระบุ)  ๑.….………………………………………………………. 

        ๒…………………………………………………………… 

        ๓…………………………………………………………… 

 ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะน าอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
๗๑ 

 

ประวัติผู้จัดท าเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล 

 

ชื่อ-สกุล   นายศุภชัย เอกอุ่น 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม และบริการ 

ชื่อหน่วยงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานที่ตั้ง  ๔๖ หมู่ ๖ ถนนสายเอเชีย ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

   โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๒๗๓๖ 

   โทรสาร ๐๓๕-๕๓๒๓๖๕๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๖๕๖ หมู่ ๖ บ้านระกาย ถนนสุรนารายณ์ ต าบลจอหอ 

   อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๑๐ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

   พระนครเหนือ ปี พ.ศ.๒๕๓๐ 

   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๔๑ และ 

   สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ 


