
 

แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน ประจ าปี 2559  

 

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 
 
 
 
 



แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ประจ าปี 2559  

 

หลักการและเหตผุล 
 ตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างาน ฉบับท่ี 3  
พ.ศ.2555–2559 ของกระทรวงแรงงานได้ก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อใหก้ารเสริมสร้างและการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

 ปัจจัยส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนนิงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
  

สถานการณ์ปัจจุบัน  
 หน่วยงานต่างๆ ท้ังราชการและเอกชนไม่ว่าประเภทหรือขนาดใดๆ ได้ก าหนดให้มีการก าหนด 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ผู้ปฏิบัติงานและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยท่ีองค์กรท่ีมต่ีอผู้ปฏิบัติงาน
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจในการท างาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพขององค์กรอันก่อให้เกิดความได้เปรียบ 
ต่อองค์กรคู่แข่งในการตลาดการค้าและเป็นผู้น าในวงการธรุกิจโดยท่ีการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการท างาน 
เป็นเรื่องของหน้าท่ีความรับผิดชอบความตระหนัก ความร่วมมือ ความเข้าใจและการปฏิบัติตาม กฎ กติกา  
เพื่อให้บรรลุถึง “ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย” จึงเป็นเรื่องท่ีทุกคนในหน่วยงานนับต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูง 
ต้องมีความมุ่งมั่นและต้ังใจแน่วแน่นในการน าระบบมาใช้และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนือ่งผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจและให้ความส าคัญ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อใหเ้รื่องของความปลอดภัย
ในการท างานการป้องกันอันตรายอยู่ในจิต ส านึกและหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
ของหน่วยงาน  
  
 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้... 
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 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานของส านักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้ประสบผลส าเร็จอย่าง 
มีประสิทธิภาพโดยด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน พ.ศ. 2555 – 2559 ของกระทรวงแรงงานฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.มีความปลอดภัย 
ในการท างานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ-
ปลอดภัยท่ีมีอยู่ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันขององค์กร มีการก าหนดนโยบายและมอบหมายให้มีการด าเนินการ 
ตามนโยบายได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสม และมีความสามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบรวมท้ังส่งเสริม 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการผ่านกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ท่ีชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ถูกต้องท้ังด้านงบประมาณและบุคลากร รวมท้ังการแปลงแผนงาน 
สู่การปฏิบัติ และการตรวจติดตามประเมินผล 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย 
 2. เพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเจ็บป่วย จาการท างาน 
 3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
 4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 5. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 6. เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย  
 สามารถด าเนินการตามแผนงานฯ ได้ส าเร็จร้อยละร้อย 
 

วิสัยทศัน ์
 “เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี” 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 
 

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี 2559 รายการค่ารับรองและพิธีการของส านัก
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของแผนงานฯ ท่ีสามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายในปี 2559 

แนวคิด… 
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 แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส านักงานกลาง ของ อ.อ.ป. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอน... 

อ.อ.ป. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ

จากสังคม 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี 

มีความม่ันคงในชีวิต 

เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 

ไม่มีอุบัติเหตุและโรคภัยจากการท างาน 

พนักงานมีจิตส านึกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

กฎความปลอดภัย 

พนักงานมีองค์ความรู้ด้าน

ความความปลอดภัยฯ 

องค์กรจัดให้มีระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัยฯ 
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 ขั้นตอนการจัดท าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ปี พ.ศ. 2559  
  

1. ศึกษา พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ของ อ.อ.ป. และกฎหมาย ระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2.  รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการท างาน ย้อนหลัง 3 ปี และข้อมูลจาก บริษัท ทริสคอร์เปอร์
เรช่ัน จ ากัด 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประสบอันตรายตามข้อ 2  
4.  จัดท าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี 2559 
5.  เสนอแผนความปลอดภัยฯ ต่อ คณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ  
6.  เสนอแผนความปลอดภัยฯ ต่อ อ.อ.ป. เพื่อขอความเห็นชอบ 
7.  เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ปี พ.ศ. 2559  

ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 
8.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ ประจ าปี 2559 
9.  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนความปลอดภัยฯ 
10. สรุปผลการด าเนินการตามแผนเสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล... 
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 ข้อมูลสถิติผู้ประสบอันตราย จาการท างาน 
 

 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ส านักอ านวยการ 
- คน 

ส านักอ านวยการ 
- คน 

ส านักอ านวยการ 
- คน 

ส านักตรวจสอบภายใน 
- คน 

ส านักตรวจสอบภายใน 
- คน 

ส านักตรวจสอบภายใน 
- คน 

ส านักบัญชีและการเงิน 
- คน 

ส านักบัญชีและการเงิน 
- คน 

ส านักบัญชีและการเงิน 
- คน 

ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ 
- คน 

ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ 
- คน 

ส านักกิจกรรมสัมพันธ์ 
- คน 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
- คน 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
- คน 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 
- คน 

ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ 
- คน 

ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ 
- คน 

ส านักนโยบายแผนและงบประมาณ 
- คน 

ส านักกฎหมาย 
- คน 

ส านักกฎหมาย 
- คน 

ส านักกฎหมาย 
- คน 

ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
- คน 

ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
- คน 

ส านักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ 
- คน 

ส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
- คน 

ส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
- คน 

ส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
- คน 

ส านักธุรกิจและการตลาด 
- คน 

ส านักธุรกิจและการตลาด 
- คน 

ส านักธุรกิจและการตลาด 
- คน 

เสียชีวิต   -  คน เสียชีวิต   -  คน เสียชีวิต   -  คน 
บาดเจ็บ  -  คน บาดเจ็บ  -  คน บาดเจ็บ  -  คน 

 

 ข้อมูลสถิติผู้ประสบอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บเนื่องจาการท างาน ย้อนหลัง 3 ปี  
จากการรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ประสบอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน ของหน่วยงาน 

ท่ีสังกัดส านักงานกลาง 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า ข้อมูลต้ังแต่ ปี 2556 – 2558 หน่วยงานส านักงานกลางไม่มี 
ผู้ประสบอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บจากการท างาน จึงเห็นว่า อ.อ.ป. ในส่วนของ ส านักงานกลางมีแผนความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีมีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานแล้ว  

 
 

 
 

การวิเคราะห์... 



-6- 
 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ อ.อ.ป. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส หมายถึง เป็นศักยภาพขององค์กรท่ีเอื้อต่อการด าเนินงาน 

1. รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 2. มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต้นแบบหลายแห่งท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

 อุปสรรค หมายถึง เป็นข้อขัดข้องต่างๆ ท่ีจะท าให้องค์กรขาดการสนับสนุนหรือท าให้การ
ด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ 

1. การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมนี้อยและไม่ท่ัวถึง 
 2. แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถน ามาแปลงสู่แผนปฏิบัติการได้ท้ังหมด 
 

 ปัจจัยภายใน 
  

 จุดแข็ง หมายถึง เป็นส่ิงท่ีมีอยู่และเป็นข้อได้เปรียบขององค์กรท่ีจะท าให้องค์กรสามารถ
ด าเนินงานได้ 

1. อ.อ.ป. ได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ ท าให้มีกรอบและแนวทาง 
การด าเนินงานท่ีชัดเจน 

2. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และ 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับบริหารและหัวหน้างาน สามารถท าหน้าท่ีขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปตามก าหมายก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมท่ีจะด าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตามวาระ
แห่งชาติอย่างเป็นระบบ 
 4. อ.อ.ป. มีแผนพัฒนาด้านความปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับ อ.อ.ป. แล้วเนื่องจากข้อมูลสถิติ 
ผู้ประสบอันตรายในงานท่ีท าของส านักงานกลางไม่พบข้อมูลผู้ประสบอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการท างาน 

 5. อ.อ.ป. มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จุดอ่อน... 
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จุดอ่อน หมายถึง เป็นข้อบกพร่องข้อเสียขององค์กรท่ีจะท าให้องค์กร อ่อนแอ ล าบาก อยู่ไม่ได้จะเกิด 
ความเสียเปรียบ หรือลดความสามารถ 
 1. ในการจัดท าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน อ.อ.ป. ไม่ได้
น าข้อมูลสถิติของผู้ประสบอันตรายจากการท างานมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนความปลอดภัยฯ 

3. อ.อ.ป. ไม่มีการทบทวนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ในส่วนของแผนระยะยาว   
 3. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 4. อ.อ.ป. ขาดสภาพคล่อง จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามมาตรฐาน 
 5. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด 
ล้อมในการท างานโดยตรง 
 6. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยฯ ยังไม่ท่ัวถึง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์... 
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  ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และเป้าประสงค์ของแผนพฒันาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์
1. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพ แวดล้อมในการ
ท างาน 

1. เพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯและลดความ 
เส่ียงในการท างาน 
2. การประเมินผลและปรับปรุง
แผนงานด้านความปลอดภัยฯ  
ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. การด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ เป็นระบบและสอด 
คล้องกับมาตรฐานตามกฎหมาย
ก าหนด 

1. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ 
2. ก าหนดให้มีหน่วยงานหลัก และ
หน่วยงานสนับสนุนรับผิดชอบงาน
ด้านการบริหารจัดการ ด้านความ
ปลอดภัยฯ 
3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ 

2. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการท างาน 

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการด าเนินงานตามแผนงาน
ด้านความปลอดภัยฯ 

- พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการด าเนิน 
งานด้านความปลอดภัยฯ/ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยฯ 

3. การพัฒนาระบบการเผย 
แพร่ประชาสัมพันธ์และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านความปลอดภัยฯ 

- บุคลากรสามารถรับรู้ข้อมูลข่าว 
สารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย 

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารในการพัฒนาระบบและเผย 
แพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านความ
ปลอดภัยฯ 

4. การกระตุ้นและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมด้านความ
ปลอดภัยฯ 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับ 
เคล่ือนการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ 

- จัดกิจกรรมสนับสนุนระบบการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 

 

 

 

 

 

 

ความเช่ือมโยง... 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตรด์้านความปลอดภัยฯของ อ.อ.ป. 
1. การเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐาน   
    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
    ในการท างาน 

 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้าน 
    ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
    ในการท างาน 

 

3. การจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย  
    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. การกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความ 
    ปลอดภัย 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความ   
    ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ  
    ท างาน 

3. การพัฒนาระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพฒันา 
    ระบบสารสนเทศ ด้านความปลอดภัยฯ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความ  
    ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ   
    ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน 
    ความปลอดภัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน... 

 


