แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ประจาปี 2559

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประจาปี 2559
หลักการและเหตุผล
ตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทางาน ฉบับที่ 3
พ.ศ.2555–2559 ของกระทรวงแรงงานได้กาหนดกรอบและทิศทางการดาเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้การเสริมสร้างและการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ปัจจัยสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554

สถานการณ์ปัจจุบัน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชนไม่ว่าประเภทหรือขนาดใดๆ ได้กาหนดให้มีการกาหนด
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ผู้ปฏิบัติงานและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุภายในองค์กร ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่องค์กรที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจในการทางาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพขององค์กรอันก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ต่อองค์กรคู่แข่งในการตลาดการค้าและเป็นผู้นาในวงการธุรกิจโดยที่การดาเนินการด้านความปลอดภัยในการทางาน
เป็นเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบความตระหนัก ความร่วมมือ ความเข้าใจและการปฏิบัติตาม กฎ กติกา
เพื่อให้บรรลุถึง “ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย” จึงเป็นเรื่องทีท่ ุกคนในหน่วยงานนับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง
ต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแน่วแน่นในการนาระบบมาใช้และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจและให้ความสาคัญ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อให้เรื่องของความปลอดภัย
ในการทางานการป้องกันอันตรายอยู่ในจิต สานึกและหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
ของหน่วยงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้...

-2องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของสานักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานให้ประสบผลสาเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. 2555 – 2559 ของกระทรวงแรงงานฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป.มีความปลอดภัย
ในการทางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันขององค์กร มีการกาหนดนโยบายและมอบหมายให้มีการดาเนินการ
ตามนโยบายได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม และมีความสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งส่งเสริม
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการผ่านกระบวนการจัดทาแผนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ถูกต้องทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งการแปลงแผนงาน
สู่การปฏิบัติ และการตรวจติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางานในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
2. เพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเจ็บป่วย จาการทางาน
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
5. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
6. เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทางานแก่ผู้ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
สามารถดาเนินการตามแผนงานฯ ได้สาเร็จร้อยละร้อย

วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี”
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมกราคม 2559 – ธันวาคม 2559
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี 2559 รายการค่ารับรองและพิธีการของสานัก
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละของแผนงานฯ ที่สามารถดาเนินการได้สาเร็จภายในปี 2559
แนวคิด…

-3 แนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สานักงานกลาง ของ อ.อ.ป.
อ.อ.ป. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
จากสังคม

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี
มีความมั่นคงในชีวิต

เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน

ไม่มีอุบัติเหตุและโรคภัยจากการทางาน

พนักงานมีจิตสานึกปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
กฎความปลอดภัย

พนักงานมีองค์ความรู้ด้าน

องค์กรจัดให้มีระบบการจัดการ

ความความปลอดภัยฯ

ด้านความปลอดภัยฯ

ขั้นตอน...

-4 ขั้นตอนการจัดทาแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ปี พ.ศ. 2559
1. ศึกษา พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ของ อ.อ.ป. และกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. รวบรวมข้อมูลผู้ประสบอันตรายจากการทางาน ย้อนหลัง 3 ปี และข้อมูลจาก บริษัท ทริสคอร์เปอร์
เรชั่น จากัด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประสบอันตรายตามข้อ 2
4. จัดทาแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ประจาปี 2559
5. เสนอแผนความปลอดภัยฯ ต่อ คณะกรรมการ คปอ. เพื่อขอความเห็นชอบ
6. เสนอแผนความปลอดภัยฯ ต่อ อ.อ.ป. เพื่อขอความเห็นชอบ
7. เวียนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ปี พ.ศ. 2559
ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ
8. ดาเนินการตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ ประจาปี 2559
9. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนความปลอดภัยฯ
10. สรุปผลการดาเนินการตามแผนเสนอ อ.อ.ป. เพื่อทราบ

ข้อมูล...

-5 ข้อมูลสถิติผู้ประสบอันตราย จาการทางาน

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

สานักอานวยการ
- คน
สานักตรวจสอบภายใน
- คน
สานักบัญชีและการเงิน
- คน
สานักกิจกรรมสัมพันธ์
- คน
สานักทรัพยากรมนุษย์
- คน
สานักนโยบายแผนและงบประมาณ
- คน
สานักกฎหมาย
- คน
สานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
- คน
สานักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
- คน
สานักธุรกิจและการตลาด
- คน

สานักอานวยการ
- คน
สานักตรวจสอบภายใน
- คน
สานักบัญชีและการเงิน
- คน
สานักกิจกรรมสัมพันธ์
- คน
สานักทรัพยากรมนุษย์
- คน
สานักนโยบายแผนและงบประมาณ
- คน
สานักกฎหมาย
- คน
สานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
- คน
สานักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
- คน
สานักธุรกิจและการตลาด
- คน

สานักอานวยการ
- คน
สานักตรวจสอบภายใน
- คน
สานักบัญชีและการเงิน
- คน
สานักกิจกรรมสัมพันธ์
- คน
สานักทรัพยากรมนุษย์
- คน
สานักนโยบายแผนและงบประมาณ
- คน
สานักกฎหมาย
- คน
สานักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
- คน
สานักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
- คน
สานักธุรกิจและการตลาด
- คน

เสียชีวิต - คน
บาดเจ็บ - คน

เสียชีวิต - คน
บาดเจ็บ - คน

เสียชีวิต - คน
บาดเจ็บ - คน

 ข้อมูลสถิติผู้ประสบอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บเนื่องจาการทางาน ย้อนหลัง 3 ปี
จากการรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ประสบอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บจากการทางาน ของหน่วยงาน
ที่สังกัดสานักงานกลาง 3 ปี ย้อนหลัง พบว่า ข้อมูลตั้งแต่ ปี 2556 – 2558 หน่วยงานสานักงานกลางไม่มี
ผู้ประสบอันตราย หรือ ได้รับบาดเจ็บจากการทางาน จึงเห็นว่า อ.อ.ป. ในส่วนของ สานักงานกลางมีแผนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานแล้ว

การวิเคราะห์...

-6 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ อ.อ.ป. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส หมายถึง เป็นศักยภาพขององค์กรที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
1. รัฐบาลกาหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดาเนินการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้นแบบหลายแห่งที่ประสบผลสาเร็จในการดาเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
อุปสรรค หมายถึง เป็นข้อขัดข้องต่างๆ ที่จะทาให้องค์กรขาดการสนับสนุนหรือทาให้การ
ดาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
1. การเผยแพร่เกี่ยวกับระบบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีน้อยและไม่ทั่วถึง
2. แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่สามารถนามาแปลงสู่แผนปฏิบัติการได้ทั้งหมด
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง หมายถึง เป็นสิ่งที่มีอยู่และเป็นข้อได้เปรียบขององค์กรที่จะทาให้องค์กรสามารถ
ดาเนินงานได้
1. อ.อ.ป. ได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบ ทาให้มีกรอบและแนวทาง
การดาเนินงานที่ชัดเจน
2. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหารและหัวหน้างาน สามารถทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปตามกาหมายกาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะดาเนินการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตามวาระ
แห่งชาติอย่างเป็นระบบ
4. อ.อ.ป. มีแผนพัฒนาด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ อ.อ.ป. แล้วเนื่องจากข้อมูลสถิติ
ผู้ประสบอันตรายในงานที่ทาของสานักงานกลางไม่พบข้อมูลผู้ประสบอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการทางาน
5. อ.อ.ป. มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

จุดอ่อน...

-7จุดอ่อน หมายถึง เป็นข้อบกพร่องข้อเสียขององค์กรที่จะทาให้องค์กร อ่อนแอ ลาบาก อยู่ไม่ได้จะเกิด
ความเสียเปรียบ หรือลดความสามารถ
1. ในการจัดทาแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน อ.อ.ป. ไม่ได้
นาข้อมูลสถิติของผู้ประสบอันตรายจากการทางานมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนความปลอดภัยฯ
3. อ.อ.ป. ไม่มีการทบทวนแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ในส่วนของแผนระยะยาว
3. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. อ.อ.ป. ขาดสภาพคล่อง จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณประจาปีในการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ตามมาตรฐาน
5. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ล้อมในการทางานโดยตรง
6. การพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยฯ ยังไม่ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์...

-8 ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดล้อมในการ
ทางาน

1. เพิ่มศักยภาพในการดาเนินงาน
ด้านความปลอดภัยฯและลดความ
เสี่ยงในการทางาน
2. การประเมินผลและปรับปรุง
แผนงานด้านความปลอดภัยฯ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ เป็นระบบและสอด
คล้องกับมาตรฐานตามกฎหมาย
กาหนด
2. การพัฒนาศักยภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรด้านความปลอดภัย ในการดาเนินงานตามแผนงาน
อาชีวอนามัย และสภาพ
ด้านความปลอดภัยฯ
แวดล้อมในการทางาน
3. การพัฒนาระบบการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านความปลอดภัยฯ
4. การกระตุ้นและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมด้านความ
ปลอดภัยฯ

- บุคลากรสามารถรับรู้ข้อมูลข่าว
สารเกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัย
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับ
เคลื่อนการดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยฯ
2. กาหนดให้มีหน่วยงานหลัก และ
หน่วยงานสนับสนุนรับผิดชอบงาน
ด้านการบริหารจัดการ ด้านความ
ปลอดภัยฯ
3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ คู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ
- พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการดาเนิน
งานด้านความปลอดภัยฯ/ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยฯ
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารในการพัฒนาระบบและเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านความ
ปลอดภัยฯ
- จัดกิจกรรมสนับสนุนระบบการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ

ความเชื่อมโยง...

-9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ
1. การเสริมสร้างการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
2. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
3. การจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯของ อ.อ.ป.
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย

2. การกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความ
ปลอดภัย
3. การพัฒนาระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ด้านความปลอดภัยฯ
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยฯ

แผนงาน...

