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บนัทกึการเปลีย่นแปลง 
 

ฉบบัที ่ วนัที ่ การเปลีย่นแปลง 

1 
 

 มกราคม  2554 เอกสารฉบับร่างสดุทา้ย (Final Draft) มกีารสือ่สารภายใน ใช ้
เป็นแนวทางในการดําเนนิงานทีเ่ป็นมาตรฐานตน้แบบรว่มกนั
ในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

2  มกราคม  2560 ปรบัปรงุเนือ้หาเพิม่เตมิ เพือ่ยกระดับการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นระบบมากขึน้ และมี
ความเชือ่มโยงกบัระบบงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง เป็นฉบบับรูณาการ
สู่ความย ัง่ยนื สามารถใชอ้า้งองิ เป็นมาตรฐานแนวทางการ
จัดการ (Management Standards Guideline)ไดใ้นระดับเครอืฯ 
และใหเ้ป็นระบบการจัดการทีส่อดคลอ้งกับหลักการสากล  และ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืของเครอืเจรญิโภคภัณฑ ์
  

3 พฤษภาคม  2563 เพิ่มเติมมาตรฐานการจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม และปรับปรุง
มาตรฐานเดมิใหเ้ชื่อมโยงกับหลักการบริหารที่เป็นสากล ทั้ง
ทางดา้นการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีการปฏบิัตติามกฎเกณฑแ์ละ
จรยิธรรมทางธรุกจิ กรอบการพัฒนาทีย่ั่งยนื และความเชือ่มโยง
กับระบบงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่บูรณาการสูเ่ป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยนืของเครอืเจรญิโภคภัณฑ ์ 
 

 4  กันยายน  2564 1. ปรับปรุงมาตรฐานใหส้อดคลอ้งและเพิม่เตมิเป้าหมายดา้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตาม
ยุทธศาสตรห์ลักเครอืเจรญิโภคภัณฑ ์(ปี 2573) 3 ดา้น 
Heart: Living Right, Health: Living Well, Home: Living 
Together  

2. แยกแนวทางปฏิบัต ิออกจากมาตรฐานเพื่อใหส้ามารถ
ประยกุตใ์ชก้ับแตล่ะธรุกจิ ซึง่มบีรบิทของธรุกจิทีแ่ตกตา่งกัน 

3.  ปรับมาตรฐานออกเป็น 2 สว่น คอืมาตรฐานดา้นการบรหิาร
จัดการ และมาตรฐานดา้นเทคนคิ 

 
 



 

ดา้นพฒันาความยั่งยนื  สํานักบรหิารความยั่งยนื ธรรมภบิาลและสือ่สารองคก์ร  เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์                     หนา้ |  4  ของ  53 
สํานักกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์

สารบญั 

1. บทนํา  6 
   
2. นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 9 

   
3. โครงสรา้ง บทบาท หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของการบรหิารงาน 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
10 

   
4. มาตรฐานการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

4.1  ทีม่าของมาตรฐาน 
4.2  ขอบขา่ยการนําไปปฏบิัต ิ
4.3  นยิาม 

 
17 
20 
21 

 มาตรฐานที ่1 ความมุง่มั่น รับผดิชอบของผูนํ้า  
(Leadership and Management Commitment) 

23 

 มาตรฐานที ่2 โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบ  
(Organizational Roles and Responsibilities) 

25 

 มาตรฐานที ่3 การบรหิารความเสีย่ง  
(Risk Management) 

28 

 มาตรฐานที ่4 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
(Management of Change) 

30 

 มาตรฐานที ่5 การปฏบิัตติามกฎเกณฑด์า้นความปลอดภัย  
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
(SHE Compliance Management) 

32 

 มาตรฐานที ่6 แผนงาน วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย   
(Planning, Objectives and Targets) 

34 

 มาตรฐานที ่7 ความรูค้วามสามารถ ความตระหนักและวฒันธรรมองคก์ร  
(Competency, Awareness and Culture) 

35 

 มาตรฐานที ่8 การสือ่สาร การปรกึษาหารอื และการมสีว่นรว่ม 
(Communication & Counseling) 

37 

 มาตรฐานที ่9 การวดัผลการดําเนนิงาน 
(Performance Evaluation) 

40 

 มาตรฐานที ่10 การตรวจประเมนิภายใน 
(Internal Audit) 

42 

 มาตรฐานที ่11 การจัดการเหตฉุุกเฉนิและวกิฤตการณ์ 
(Emergency and Crisis Management) 

44 

 มาตรฐานที ่12 การรายงานและสอบสวนอบุัตกิารณ์ 
(Incident Reporting & Investigation) 

 
 

47 
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 มาตรฐานที ่13 การออกแบบ และการตรวจสอบ ดา้นความปลอดภัย 
และสิง่แวดลอ้ม 

 (Design & Due Diligence Audit of Safety & Environment) 

48 

 มาตรฐานที ่14 การจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
ของคูค่า้และผูรั้บเหมา 

 (Supplier and Contractor, SHE Management) 

50 

 มาตรฐานที ่15 การควบคมุการดําเนนิงาน การตรวจสอบ และดแูลรักษา 
 (Operational Control, Planned Inspection and 

Maintenance) 

52 
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บทนํา 
 
 

เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์ยดึมั่นในการใสใ่จดแูลดว้ยความรัก ความหว่งใย ในทรัพยากรบคุคลที่
มคีุณค่ายิง่  ตลอดจนตระหนักในความรับผดิชอบตอ่สังคม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  เครอืฯ เป็น
องค์กรระดับโลก ที่มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกจิเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยืน  โดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนต์อ่ประเทศชาต ิตอ่ประชาชนของประเทศทีเ่ขา้ไปลงทนุ และตอ่องคก์รโดยรวม ตาม 
ปรชัญา 3 ประโยชน  ์ ตระหนักในความรับผดิชอบตอ่สังคม ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี คูค่า้ และชมุชน
รอบขา้ง ในการดําเนนิธรุกจิตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 

 
เครือฯ จงึไดกํ้าหนดเป้าหมายและทศิทางดา้นความยั่งยนืซึง่เป็นกรอบใหห้น่วยงานของ

เครอืฯดําเนนิการ เพือ่ใหเ้ครอืฯ เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิในระดับสากล โดยมยีทุธศาสตรห์ลัก 3 ดา้น 
Heart: Living Right, Health: Living Well, Home: Living Together โดยในเรือ่งของจัดการ
ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ไดม้กีารกําหนดเป้าหมาย และ ตัวชีว้ัดทีส่ําคัญ 
ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ของทรัพยากรบคุคลในเครอืฯและคูค่า้ เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกับเป้าหมายดา้นความยั่งยนืของเครอืฯ ดา้น Heart: Living Right (หัวขอ้ Human 
Rights and Labor Practice) รวมทัง้ใหม้กีารจัดการทางดา้นสิง่แวดลอ้มในดา้น Home: Living 
Together  

 
เนื่องจากเครอืฯ ถอืวา่การจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เป็นหนา้ที่

ความรับผดิชอบโดยตรงของผูบ้รหิารทกุระดับ ควบคูไ่ปกับการบรหิารธรุกจิและถอืวา่เป็นระบบการ
จัดการหนึ่งที่มคีวามสําคัญยิง่ ในการขับเคลือ่นการดําเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหบุ้คลากร
เครอืฯ ทํางานอยา่งปลอดภัย มสีขุอนามัยทีด่ ีรวมทัง้เป็นการแสดงออกถงึความรับผดิชอบตอ่คูค่า้ 
สังคม ดังนัน้ มาตรฐานการบรหิารฉบับนี้ไดถู้กปรับปรุงใหม่ เพือ่สนับสนุนผูบ้รหิารให ้ยกระดับ
มาตรฐานแนวทางในการจัดการ ใหเ้กดิประสทิธผิลมากขึน้และบูรณาการ ใหส้อดคลอ้งไปใน
ทศิทางเดยีวกัน รวมถงึใหเ้ป็นแนวทางในการดําเนนิงานของทกุกลุม่ธรุกจิในเครอืฯ ใหม้ดีลุยภาพ
ระหวา่งผลการดําเนนิงานทางเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วามสําคัญกับพนักงาน 
ผูบ้รโิภค ผูร้ว่มธรุกจิ สงัคม และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ตลอดหว่งโซอ่ปุทานในธรุกจิของเครอืฯ 
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ตารางแสดง ปจัจยัแวดลอ้มทีส่ง่ผลใหเ้กดิการพฒันาระบบการจดัการใหม ่

 

ปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ประโยชนข์องการจดัการดา้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ของเครอืฯ 

ประเด็นสทิธิ
มนุษยชน และการ
ปฏบิัตดิา้นแรงงาน
(Human rights and 
labor practice) 

การบรหิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ทีด่อียา่งเป็นระบบ 
ส่งเสรมิใหเ้กดิการดําเนินงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมถงึผูเ้กี่ยวขอ้ง และ
สอดคลอ้งกับหลักปฏบิัตทิีด่ ีในระดับสากล (UNGC)  

การปฏบิัตติาม
กฎหมายและระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
(Regulatory and 
compliance) 

การดําเนนิธรุกจิสอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบยีบปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้ง สง่ผลถงึการ
ไดรั้บการยอมรับในการดําเนนิธรุกจิ (License to operate) สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการ อยูร่ว่มกับสงัคม ชมุชนทีม่กีารประกอบธรุกจิอยู ่  

การปฏบิัตติาม
กฎเกณฑ ์และ
มาตรฐานดา้น
จรยิธรรม (Ethics 
and compliance) 

การดูแลพนักงาน และผูเ้กีย่วขอ้งในดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ถือเป็นมาตรการที่ตอ้งยดึถือปฏบิัต ิใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน 
นโยบาย กฎระเบยีบ รวมถงึหลักปฏบิัตดิา้นจรยิธรรม ซึง่จะนําองคก์รสูก่ารเป็น
บรษัิทชัน้นําของโลกดา้นความยั่งยนื ทีใ่สใ่จดแูลสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ความคาดหวงัของผูม้ี
สว่นได ้สว่นเสยีที่
เกีย่วขอ้ง 
(Stakeholder 
expectations) 

การตอบสนองความคาดหวังจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบ
ธุรกจิของเครือฯ เช่น ลูกคา้ พนักงาน ผูร้่วมธุรกจิ ส่วนงานราชการ องค์กร
เอกชน ชมุชน และสาธารณชน ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนือ่ง และเพิม่มาก
ยิง่ข ึน้ เชน่ 
• การดูแลรักษาสิง่แวดลอ้ม การดูแลเอาใจใส่กับผูป้ฏบิัตงิาน และการจัด

สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัยสําหรับผูป้ฏบิัตงิาน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
• การประกอบธรุกจิทีคํ่านงึถงึดา้นสังคม โดยเขา้ใจและบรหิารจัดการเกีย่วกับ

ความตอ้งการและความคาดหวงัของชมุชนและสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่ง
เหมาะสม 

ประสทิธภิาพใน
กระบวนการผลติ และ
การดําเนนิธรุกจิ 

ทําใหเ้กดิการปรับปรงุกระบวนการใหเ้กดิประสทิธภิาพ (Productivity) มตีน้ทนุที่
แขง่ขันได ้ เกดิการใชท้รัพยากรธรรมชาตทิีม่อียูจํ่ากัดอย่างคุม้ค่า และลดการ
เกดิของเสียจากกระบวนการ รวมถึงมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ี

โรคอบุัตใิหม ่การ
เปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม การ
ดํารงชวีติของคน 

กรณีเกดิโรคระบาดใหมท่ีรุ่นแรง เชน่ การเกดิการระบาดของโรค Coronavirus 
Disease (Covid-19) สง่ผลตอ่ระบบมาตรฐานการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม ซึง่จําเป็นอยา่งยิง่ทีอ่งคก์รตอ้งมมีาตรการทีม่องให ้
ครอบคลุมกับประเด็นการเปลีย่นแปลงทีรุ่นแรง สง่ผลต่อพฤตกิรรมการทํางาน 
การดํารงชวีติแบบใหม ่ ซึง่ตอ้งวางมาตรการในสิง่ทีไ่มเ่คยดําเนนิการมากอ่นให ้
ครอบคลมุ และสามารถรับมอืกับสถานการณ์วกิฤตทิีจ่ะเกดิขึน้ไดอ้กีในอนาคต 
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ปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ประโยชนข์องการจดัการดา้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ของเครอืฯ 

การเตบิโตของธรุกจิ
อยา่งตอ่เนือ่ง และ
การพัฒนาทีย่ั่งยนื 

สง่เสรมิใหม้กีารกํากับดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) และการดําเนนิ
ธุรกจิในเชงิรุกที่มกีารบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ทีค่รอบคลุม
ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง การสรา้งมูลค่าเพิ่มต่อ  ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งและพัฒนาอยา่งยั่งยนื  

ความพงึพอใจ 
ภาพลักษณ์ และ
ความมั่นใจของลกูคา้ 

การดําเนนิธุรกจิทีส่ามารถสนองความตอ้งการของลกูคา้ในทุกๆ ดา้น ซึง่รวมถงึ
การจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม จะเป็นการสรา้ง
ความเชือ่มั่น ภาพลักษณ์ทีด่ ีและความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้ในระยะยาว 
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บทที ่2  นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
และนโยบายแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 
เครอืเจรญิโภคภัณฑม์ุง่มั่นทีจ่ะทําใหบ้คุคลากรและผูเ้กีย่วขอ้ง ทํางานดว้ยความปลอดภัยและมี
คณุภาพชวีติทีด่ ีรวมถงึป้องกันและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้จากการดําเนนิธรุกจิ
ของเครอืฯ ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน ภายใตก้ารบรหิารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึง่ถอืเป็นปัจจัยสําคัญตอ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนืของ
เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์ 
 
นโยบายฯ นีเ้ป็นนโยบายระดับเครอืฯ โดยมกีารทบทวนความเหมาะสมกับบรบิทและความเสีย่ง
ของเครอืฯ อยูเ่ป็นประจํา  โดยทีบ่รษัิทในเครอืฯ จะตอ้งนํานโยบายฯ ไปกําหนดเป้าหมายและ
แผนงานเพือ่ใหม้ั่นใจวา่มกีารปฏบิัตติามสอดคลอ้งกับนโยบายฯ ของเครอืฯ ฉบับนี ้
  
 
 

                     
 
 
 สแกนเพือ่ด ู  
นโยบายและแนวปฏบิัตดิา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการทํางาน เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์  
 

 

 
 

   

                       

 สแกนเพือ่ด ู  
นโยบายและแนวปฏบิัตดิา้นสิง่แวดลอ้ม  เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์
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บทที ่3  โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของการ
บรหิารงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม         

เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 
โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบเกีย่วกับการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดลอ้ม กําหนดขึน้ เพื่อใหเ้กดิการขับเคลื่อน สนับสนุน ร่วมมือและการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานภายในเครอืฯ ในการดําเนนิงานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับขอ้กําหนดของ “มาตรฐาน
การจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม (SHE Management 
Standards)” และการปรับปรุงประสทิธผิลอยา่งต่อเนื่องในการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ผังโครงสรา้งการบรหิารงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ของเครือฯ แสดงไวโ้ดยสังเขป แต่ไม่ไดจํ้ากัดเฉพาะตามที่ระบุไวน้ี้ ข ึน้กับความ
เหมาะสม และโครงสรา้งของแต่ละกลุ่มธุรกจิ โดยบทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบ ในการ
จัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ของผูบ้รหิารและหน่วยงานต่างๆ มี
ดังตอ่ไปนี ้
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โครงสรา้งการบรหิารงาน ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ 
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บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 
 
ระดบัเครอืฯ  

 

1. คณะกรรมการบรหิาร เครอืฯ (Executive Board) 

1.1) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย ดัชนีชีว้ัดดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้มใน
ระดับเครือเจรญิโภคภัณฑ์ และกํากับดูแลวา่ไดม้กีารนําไปถ่ายทอดและปฏบิัตอิย่างมี
ประสทิธผิล ใหม้กีารสือ่สารและนําไปปฏบิัตอิยา่งมปีระสทิธผิล 

1.2) ตดิตามผลการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้มในภาพรวมของ
เครอืเจรญิโภคภัณฑอ์ยา่งสมํา่เสมอ   

1.3) สนับสนุนใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(Role model) ในดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม 

 
2. คณะกรรมการขบัเคลือ่นการกาํกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ 

2.1) พจิารณากลั่นกรองและทบทวนนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏบิัตทิี่เกี่ยวขอ้งกับการ
ดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

2.2) พจิารณากลยทุธ ์แผนงานและแนวทางในการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิ่งแวดลอ้ม และติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบัต ิตามแผนงานดังกล่าว เพื่อใหเ้กิด
ประสทิธผิล  

2.3) พจิารณารายงานผลการดําเนนิงานและผลการตรวจประเมนิและแกไ้ขดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

2.4) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบต่อรายงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม
และรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารทราบ  

 
3. ดา้นพฒันาความย ัง่ยนื สาํนกับรหิารความย ัง่ยนื ธรรมาภบิาล และสือ่สารองคก์ร   
    บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ จํากดั 
          

3.1) จัดทําและทบทวนนโยบาย มาตรฐาน แนวปฏบิัตดิา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ในระดับเครอืฯ  

3.2) จัดทําเป้าหมาย และแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้มระดบัเครอืฯ  
3.3)  ประมวลและวเิคราะหข์อ้มูลสถติกิารเกดิอุบัตเิหตุดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ

สิง่แวดลอ้มระดับเครอืฯ รวมถงึรว่มสอบสวนหาสาเหต ุ 
3.4) ตดิตามรายงานผลการดําเนนิการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มของ

บรษัิทในเครอืฯ   
3.5) สือ่สาร ใหค้วามรูแ้ละคําปรกึษาเกีย่วกับการดําเนนิงานตามนโยบาย มาตรฐาน แนวปฏบิัต ิ

ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มแกผู่บ้รหิารและหน่วยงานตา่งๆ ใน 
เครอืฯ 
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4. สาํนกักาํกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จํากดั 

4.1) ประเมิน กํากับ ตรวจสอบ และใหคํ้าแนะนํา แก่หน่วยงานในเครือฯ ใหม้ีการปฏิบัต ิ
สอดคลอ้งกับกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์นโยบาย และมาตรฐานต่างๆ ดา้นความ
ปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม  

4.2)   ร่วมกับดา้นพัฒนาความยั่งยนื สํานักบรหิารความยั่งยนื ธรรมาภบิาล และสือ่สารองคก์ร 
บรษัิท เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์จํากัด ในการจัดทําและทบทวนนโยบายดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม มาตรฐานการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้มระดับเครอืฯ 

4.3)  ใหคํ้าแนะนําปรับปรุงแกไ้ขปัญหาจากการตรวจสอบ SHE Audit และตดิตามผลของการ
ปรับปรุงใหค้รบถว้นตามแผนและความเร่งดว่นพรอ้มทัง้วเิคราะหแ์นวโนม้ระดับความเสีย่ง
และอบรมเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาดา้น SHE ทัง้การกํากับดแูลจัดการและดา้นมาตรฐาน
เทคนคิตา่งๆเพือ่การป้องกัน การปฏบิัตติามกฏเกณฑแ์ละการลดความเสีย่ง 

 
ระดบักลุม่ธุรกจิ  

 

5. คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการจดัการ/ผูบ้รหิารสงูสดุของกลุม่ธุรกจิ  

5.1) กําหนดนโยบาย มาตรฐาน เป้าหมาย และดัชนีชีว้ัดดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้มระดับกลุม่ธรุกจิ  

5.2) แต่งตัง้คณะกรรมการ/หน่วยงานบรหิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม
ของกลุม่ธรุกจิ/เขตประเทศ/สายธรุกจิ ตามความเหมาะสมกับบรบิทและความซับซอ้นของ
แตล่ะกลุม่ธรุกจิ  

5.3) กํากับดูแลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งและการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดลอ้มในระดับกลุม่ธรุกจิใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย มาตรฐาน เป้าหมายและดัชนี
ชีว้ดัดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มทัง้ระดับเครอืฯและระดับกลุม่ธรุกจิ 

5.4) กํากับดแูลใหม้กีารรายงานผลการดําเนนิดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม
ไปยังระดับเครอืฯ 

5.5)   สนับสนุนใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(Role model) ในดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม 
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6. คณะกรรมการ/หนว่ยงานบรหิารดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
ของกลุม่ธุรกจิ/เขตประเทศ/สายธุรกจิ  

6.1) พิจารณากลั่นกรองนโยบาย และมาตรฐานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิง่แวดลอ้มระดับเครือฯ และกลั่นกรองและทบทวนนโยบาย และมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้มระดับกลุม่ธรุกจิ 

6.2)  ขบัเคลือ่นการดําเนนิงานใหข้องกลุม่ธรุกจิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้มระดับเครอืฯและระดับกลุม่รุกจิ รวมถงึพัฒนาระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มของกลุ่มธุรกจิใหส้อดคลอ้งกับ 
“มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม” 

6.3) ตดิตาม รวบรวมและวเิคราะหป์ระสทิธผิลของการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนา
มัย และสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานภายใตก้ลุ่มธุรกจิและ/หรือของคณะอนุกรรมการชุด   
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการจัดการ/ผูบ้รหิาร
สงูสดุของกลุม่ธรุกจิ 

6.4)  สนับสนุนขอ้มลูการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ
เมือ่มกีารรอ้งขอมาจากระดับเครอืฯ  

 

7. ผูบ้รหิารสงูสดุของแตล่ะกลุม่ธุรกจิ (CEO) 

7.1) เป็นผูนํ้าในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ดัชนีชีว้ัด และอนุมัตมิาตรฐานการจัดการดา้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มระดับกลุ่มธุรกจิ รวมทัง้กํากับดูแลให ้
หน่วยงานในสงักัดมกีารดําเนนิการบรหิารความเสีย่ง ควบคมุดแูลใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย 
เป้าหมาย มาตรฐานและดัชนีชีว้ัดดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มของ
เครอืฯ 

7.2) แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้มของแต่ละ
กลุม่ธรุกจิ สายธรุกจิ/เขตประเทศและ/หรอืผูรั้บผดิชอบงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนา
มัย และสิง่แวดลอ้ม ระดับกลุม่ธรุกจิ (SHE Manager หรอืผูบ้รหิารระดับสงูขององคก์ร) 
ตามความเหมาะสมกับบรบิทและความซบัซอ้นของแตล่ะกลุม่ธรุกจิ  

7.3) ตดิตามและกํากับดแูลการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มใน
ระดับกลุม่ธรุกจิจากคณะกรรมการบรหิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม
ของกลุม่ธรุกจิ สายธรุกจิ/เขตประเทศ และ/หรอืหน่วยงาน   

7.4)  เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(Role model) ในดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม 
 
8. ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ  

8.1) กํากับดแูลใหส้ายงานทีส่งักัดดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐาน
การจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ระดับกลุม่ธรุกจิ 

8.2) แตง่ตัง้คณะกรรมการและผูรั้บผดิชอบ (SHE Leader) บรหิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอ
นามัย และสิง่แวดลอ้ม ระดับสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตามความเหมาะสมกับบรบิทและ
ความซับซอ้นของแตล่ะสายธรุกจิ/เขตประเทศ รวมทัง้ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
งานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ในระดับสายธุรกจิ/เขตประเทศ 
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เพือ่รายงานผลตอ่คณะกรรมการบรหิารดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม
ระดับกลุม่ธรุกจิอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส 

8.3)  เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(Role model) ในดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม 
 
9. ผู ้บรหิารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้มระดบักลุ่มธุรกจิ             
สายธุรกจิ/เขตประเทศ  

9.1) พัฒนาและรักษาไวซ้ ึง่ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มของ
กลุม่ธรุกจิ สายธรุกจิ/เขตประเทศ ใหส้อดคลอ้งกับ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม” 

9.2) นําเสนอนโยบาย แผนงาน และตัวชี้วัดต่อ คณะกรรมการบริหารดา้นความปลอดภัย       
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เพือ่พจิารณาอนุมัต ิตลอดจนทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะ
เกีย่วกับนโยบายฯ ทบทวนนโยบายระดับเครอืฯและกําหนดนโยบายระดับกลุม่ธรุกจิ 

9.3) ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ดา้นความปลอดภัย          
อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดลอ้มของหน่วยงานภายใตก้ลุ่มธุ รกิจและ /หรือของ
คณะอนุกรรมการชดุตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.4) ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับทศิทาง มาตรการ และความรูท้างเทคนิค ดา้นความปลอดภัย    
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

 
ระดบัหนว่ยงาน 

 

10. ผูบ้รหิารหนว่ยงาน  

10.1) แตง่ตัง้คณะกรรมการ/ผูรั้บผดิชอบดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มระดับ
หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ความเหมาะสมกับบริบทและความซับซอ้นของ
หน่วยงาน   

10.2)   สง่เสรมิ สนับสนุน และกํากับดแูลใหก้ารดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้มของหน่วยงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

10.3)   สรา้งการมสีว่นร่วมของพนักงานและผูรั้บเหมาเพือ่การปรับปรุงพัฒนาการดําเนนิงานดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานดว้ยการสื่อสาร การให ้
คําปรกึษาและการเปิดรับความคดิเห็น  

10.4)   สนับสนุนใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
เป็นแบบอยา่งทีด่ ี(Role model) ในดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม 

 

11. คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

11.1) จัดทําคูม่อืและระเบยีบขอ้บังคับการปฏบิัตงิานเกีย่วกับความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม (SHE Procedures and Work Instructions) ระดับหน่วยงานทีเ่ป็นไปตาม
ขอ้กฎหมาย มาตรฐาน ขอ้กําหนดของผูม้ีส่วนไดเ้สยีที่เกี่ยวขอ้ง และสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม (SHE Management 
Standards) มาตรฐานดา้นเทคนคิ (Technical Standards) กฎพทัิกษ์ชวีติ (Life Saving 
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Rules) ระดับเครอืฯ รวมทัง้กํากับดูแลใหม้กีารปฏบิัตติามคู่มอืและระเบยีบขอ้บังคับที่
เกีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครัดและตอ่เนือ่ง 

11.2) ดแูลใหม้กีารดําเนนิงานตามนโยบาย มาตรฐาน เป้าหมาย และดัชนชีีว้ดัดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้มระดบัเครอืฯและระดับกลุม่ธรุกจิ 

11.3) ตดิตามและวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม
ระดับหน่วยงาน เพือ่รายงานตอ่ผูบ้รหิารหน่วยงาน 

11.4) ใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้รหิารหน่วยงานเกีย่วกับมาตรการ และความรูด้า้นความปลอดภัย    
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

11.5)  สนับสนุนขอ้มลูการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ
เมือ่มกีารรอ้งขอมาจากระดับเครอืฯ 

 

12. ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้งาน 
12.1) ตดิตาม ควบคุมและดูแล ตรวจสอบใหพ้นักงาน รวมถงึผูรั้บเหมา ปฏบิัตติามกฎหมาย 

มาตรการ มาตรฐาน และกฎขอ้บังคับดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม 
อยา่งเขม้งวด  

12.2) วเิคราะหแ์ละควบคมุความเสีย่งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ปัอง
กันอบุัตเิหตใุนการปฏบิัตงิานของพนักงานและผูรั้บเหมา 

12.3) รายงานการเกดิอุบัตเิหตุ และควบคุมความสญูเสยีในพื้นทีป่ฏบิัตงิาน ตลอดจนร่วมใน
กระบวนการรายงานและสอบสวนอบุัตเิหตเุพือ่ป้องกันการเกดิซํ้า 

12.4) จัดสภาพแวดลอ้มของการทํางานใหม้คีวามปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบยีบ 
ขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

12.5) ดูแลใหพ้นักงานมแีละใชเ้ครือ่งมอื และอุปกรณ์ทีป่ลอดภัยและอยู่ในสภาพทีใ่ชง้านได ้
อยา่งเหมาะสม 

12.6) จัดใหม้กีารอบรมเพือ่สง่เสรมิความรูด้า้น ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม  
 

13. พนกังานทกุระดบั 
13.1) รับผดิชอบความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ืน่ 
13.2) ปฏบิัตติามนโยบาย กฎหมาย ขอ้กําหนดและมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภัย 

อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
13.3) รายงานอุบัตกิารณ์ การกระทําหรือสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภัย และร่วมมอืกับผูบ้รหิารใน

การดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

 

โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของการบรหิารงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดลอ้ม ทีก่ล่าวมา ผูบ้รหิารของสายงานอาจพจิารณาใหม้กีารทบทวนและหรอืปรับปรุง 
แกไ้ขตามความเหมาะสมของการดําเนนิงานในกลุม่ธรุกจิ สายธรุกจิ/เขตประเทศ หรอืหน่วยงาน
ตามความจําเป็นทีต่อ้งปรับเปลีย่นตามปัจจัยแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยสอดคลอ้งกับทศิทาง 
นโยบาย และยทุธศาสตร ์ของเครอืฯ  และกฎหมายฯ ของแตล่ะประเทศ 
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บทที ่4  มาตรฐานการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
และสิง่แวดลอ้ม  เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

 
4.1 ทีม่าของมาตรฐาน (Background) 

มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม (SHE Management 
Standards) ของเครอืฯ ฉบับปรับปรุงนี้  สํานักกํากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์เครือฯ (CCO), 
หน่วยงานดา้นพัฒนาความยั่งยนื (SD) ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในเครอืฯ  ทีป่รกึษา และ
ผูเ้ชีย่วชาญ ไดร้ว่มกันพัฒนาขึน้ โดยสามารถอา้งองิมาตรฐานสากล และหลักการปฏบิัตทิีด่ ี(Best 
Practices) ทีเ่ครอืฯ ควรนํามาสูก่ารปฏบิัต ิ 

  
  มาตรฐานการจัดการนี้ ไดพั้ฒนาขึน้ภายใตก้รอบที่เป็นสากล ของระบบการจัดการที ่
สนับสนุนใหห้น่วยงานต่างๆ ภายในเครอืฯ นําไปประยุกตใ์ช ้เพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุงและพัฒนา
ประสทิธผิลการดําเนนิงานอยา่งตอ่เนื่องและยั่งยนื  โดยมาตรฐานแบ่งออกเป็น 2 หมวด ไดแ้ก ่
มาตรฐานการจัดการ และมาตรฐานดา้นเทคนคิ ดังตารางตอ่ไปนี ้
 
   ทัง้นีม้าตรฐานดา้นเทคนคิฯ จะแยกออกจากมาตรฐานการจัดการฉบับนี ้ และพัฒนา
มาตรฐานดา้นเทคนคิอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับบรบิทและความเสีย่งของเครอืฯ รวมถงึ
กลุม่บรษัิทฯ  
 

หมวดในการบรหิาร มาตรฐานการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
และสิง่แวดลอ้ม 

มาตรฐานการจดัการ 
(Management 

Standards) 

1. ความมุง่มั่น รับผดิชอบของผูนํ้า (Leadership and 
Management Commitment) 

2. โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบ 
(Organizational Roles and Responsibilities) 

3. การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management)  
4. การบรหิารการเปลีย่นแปลง (Management of change) 
5. การปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสิง่แวดลอ้ม (SHE Compliance Management) 
6. แผนงาน วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย  (Planning, 

Objectives and Targets) 
7. ความรูค้วามสามารถ ความตระหนักและวฒันธรรมองคก์ร 

(Competency, Awareness and Culture) 
8. การสือ่สาร การปรกึษา และการมสีว่นรว่ม (Communication 

& Counselling) 
9. การวดัผลการดําเนนิงาน (Performance Evaluation) 
10. การตรวจประเมนิภายใน (Internal Audit) 
11. การจัดการเหตฉุุกเฉนิและวกิฤตการณ์ (Emergency and 

Crisis Management) 
12. การรายงานและสอบสวนอบุัตกิารณ์ (Incident Reporting & 

Investigation) 
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หมวดในการบรหิาร มาตรฐานการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
และสิง่แวดลอ้ม 

13. การออกแบบ และการตรวจสอบ ดา้นความปลอดภัยและ
สิง่แวดลอ้ม (Design & Due Diligence Audit of Safety 
and Environment) 

14. การจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
ของคูค่า้และผูรั้บเหมา (Supplier and Contractor, SHE 
Management) 

15. การควบคมุการดําเนนิงาน  การตรวจสอบ และดแูลรักษา 
(Operational Control, Planned Inspection and 
Maintenance) 

มาตรฐานดา้นเทคนคิ 
(Technical Standards) 

 
16. อาชวีอนามัย และสขุภาวะทีด่ ี(Occupational Health & 

Well-being) 
17. ความปลอดภัยยานยนต ์(Fleet Safety) 
18. งานเสีย่งภัย (Hazardous Works) 
19. การจัดการน้ํา (Water Management) 
20. การจัดการน้ําเสยี (Wastewater Management) 
21. การจัดการของเสยี (Waste Management) 
22. การจัดการวตัถอุันตราย (Hazardous Substance 

Management) 
23. ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน (Energy Efficiency) 
24. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) 
 

หมายเหต ุจํานวนและรายชือ่ของมาตรฐานดา้นเทคนคิจะมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิคามความ 
จําเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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ภาพแสดง โมเดลมาตรฐานการจัดการและมาตรฐานเทคนคิดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ของเครอืเจรญิโภคภัณฑ์
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4.2 ขอบขา่ยการนําไปปฏบิตั ิ(Scope of Inplementation) 
 

มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ 15 มาตรฐานนี ้
สามารถนําไปประยุกตใ์ชไ้ด ้โดยครอบคลุมในแต่ละสายธุรกจิ และเขตประเทศ  ในกรณีทีไ่ม่มี
สายธรุกจิ ผูบ้รหิารกลุม่ธรุกจิ/เขตประเทศ สามารถกําหนดหน่วยงาน หรอืผูรั้บผดิชอบโดยตรงใน
การดําเนนิการตามนโยบาย และมาตรฐานนี ้

 
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มนี้ สามารถนําไป

ประยุกตใ์ชก้ับบรษัิทผูรั้บเหมา (Contractor) คู่คา้ (Supplier) รวมถงึบรษัิทต่างๆ ในห่วงโซ่
คณุคา่ตาม Value Chain ขององคก์ร เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาระบบบรหิารใหเ้กดิความยั่งยนืตาม
มาตรฐานสากล  

 
มาตรฐานการจัดการ ที่กําหนดขึน้นี้ เป็นกรอบการดําเนินงานที่มีหลักปฏิบัต ิที่ตอ้ง

ดําเนนิการใหส้อดคลอ้งเป็นขัน้ตํ่า โดยเทยีบเคยีงกับมาตรฐานสากล เนื่องจากแตล่ะกลุ่มธุรกจิ 
หรอืเขตประเทศ มปัีจจัยแวดลอ้ม ความเสีย่งทีแ่ตกตา่งกัน จงึสามารถเลอืกวธิกีารทีใ่นทางปฏบิัต ิ
เหมาะสมกับธุรกจิ โดยไม่ขัดต่อมาตรฐาน ของเครอืฯ ฉบับนี้ ทัง้นี้ ตอ้งเป็นวธิกีารที่ยอมรับใน
ระดับสากล และวัดผลได ้เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลต่อองค์กรในภาพรวม โดยมีหลักในการนํา
มาตรฐานจัดการของเครอืฯ ไปปฏบิัต ิดังนี ้

 
4.2.1 กลุ่มธุรกิจ สายธุรกิจและเขตประเทศต่างๆ สามารถกําหนดนโยบายในการ

ดําเนนิงาน และการนําไปปฏบิัต ิทีส่อดคลอ้งกับนโยบาย และเป้าหมายของเครอืฯ 
โดยเป็นสว่นหนึง่ของการกํากับดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) แสดง
ความมุง่มั่นในความรับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

4.2.2 สามารถใชเ้ป็นแนวทางสําหรับประเมนิสถานะตัวเอง (Self-Assessment) และ
ยกระดับการจัดการใหม้ปีระสทิธผิลการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดลอ้มที่ดีข ึน้ พรอ้มทัง้มีการรายงานผล เพื่อทบทวนและปรับปรุงการ
ดําเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง  

4.2.3 นําไปประยุกตใ์ชเ้ป็นมาตรฐานการจัดการของกลุ่มธุรกจิ หรือเขตประเทศต่างๆ 
ตามที่กําหนดไวใ้นคู่มือฉบับนี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับลักษณะธุรกิจ และการ
ดําเนนิงาน ใหเ้กดิประสทิธผิลทีย่ั่งยนื 

4.2.4 ใชเ้ป็นเกณฑ์อา้งอิงสําหรับการตรวจประเมินความสอดคลอ้ง การทวนสอบ
ประสทิธผิลในการดําเนินงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม
ใหก้ับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภายในและภายนอก  

4.2.5 เพือ่เป็นระบบทีจ่ะสรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดว้า่ กลุม่ธุรกจิ สาย
ธรุกจิและเขตประเทศตา่งๆ รวมถงึหน่วยงานภายในเครอืฯ มกีลไกดําเนนิงานทีเ่ป็น
มาตรฐาน นําไปสูค่วามมปีระสทิธผิล สามารถตรวจสอบ และอา้งองิได ้
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4.3 นยิาม (Term and Definition)  
4.3.1 การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) หมายถงึ กระบวนการดําเนนิงานทีเ่ป็น

ระบบในการกําหนดนโยบาย โครงสรา้ง และ กระบวนการจัดการความเสีย่ง เพือ่ให ้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากร นําไปปฏิบัต ิทั ้งในการกําหนดกลยุทธ ์
ปฏบิัตงิานท่ัวทัง้องคก์ร และตดิตาม ประเมนิใหส้มัฤทธิผ์ลไดต้ามเป้าหมาย  

4.3.2 การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) หมายถงึ กระบวนการระบุความเสีย่ง
และการวเิคราะห์สาเหตุ เพื่อจัดลําดับความเสีย่งที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์การ โดยการประเมินจาก โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
(Likelihood) และผลกระทบ/ผลสบืเนือ่ง (Impact/Consequence)  

4.3.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) หมายถงึ กระบวนการใน
การวเิคราะห ์วางแผนปฏบิัต ิและทบทวน เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้และ
ทันสมัย  

4.3.4 ขอ้รอ้งเรยีน (Complaint) หมายถงึ การแสดงความไมพ่งึพอใจ ตอ่การดําเนนิการ
ใดๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่สภาพจติใจ สิง่แวดลอ้ม และ/หรอืสงัคม  

4.3.5 ความเสีย่ง (Risk) หมายถงึ เหตุการณ์หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกดิขึน้ภายใต ้
สถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน และจะสง่ผลกระทบ ความเสยีหายทัง้ดา้นตัวเงนิ และไม่
เป็นตัวเงนิ เชน่ อบุัตเิหต ุภาพลักษณ์ ชือ่เสยีงองคก์ร หรอืกอ่ใหเ้กดิความลม้เหลว 
หรอืไมบ่รรลเุป้าหมายตามพันธกจิ และวสิยัทัศนข์ององคก์ร  

4.3.6 ความเสีย่งอันตราย (Hazard risk) หมายถงึ สภาวะความเสีย่งทีอ่าจเกดิอันตราย
และผลของความรุนแรงจากอันตรายนั้น โดยครอบคลุมทั้งผลลัพธ์ดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ความเสีย่งทัง้ในปัจจุบัน และทีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคต (Emerging risk)  

4.3.7 ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม (SHE) หมายถงึ การกระทํา หรือ
สภาพการทํางาน ซึง่ปลอดจากเหตอุันจะทําใหเ้กดิการประสบอันตราย การเจ็บป่วย 
หรอืความเดอืดรอ้นรําคาญ อันเนื่องจากการทํางาน หรอืเกีย่วกับการทํางาน หรอืมี
ผลกระทบกับบคุคลภายนอก  

4.3.8 ความตระหนักรู ้(Awareness) คอื จติสํานกึหรอืการกระทําของบคุคลทีอ่อกมาโดย
อัตโนมัต ิอันเป็นนสิยั โดยไมต่อ้งมกีารไตรต่รองลว่งหนา้  

4.3.9 เป้าหมาย (Target) หมายถงึ ระดับความสําเร็จทีต่ัง้ข ึน้ เพือ่ทีจ่ะทําใหส้ําเร็จและ
สามารถแสดงผลของการดําเนนิงานตามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไว ้ 

4.3.10 ผูบ้รหิารกลุม่ธรุกจิ สายธรุกจิ/เขตประเทศ หมายถงึ ผูท้ีดํ่ารงตําแหน่งเป็นผูบ้รหิาร
สงูสดุของกลุม่ธรุกจิ (CEO) เขตประเทศ 

4.3.11 ผูรั้บเหมา (Contractor) หมายถงึ บุคคล บรษัิท หรือนิตบิุคคลตามกฎหมาย ที่
ดําเนนิงาน หรอืใหบ้รกิารตามขอ้กําหนดของสัญญาการใหบ้รกิาร รวมถงึ ผูรั้บเหมา
ชว่ง (Subcontractor) หรอืบคุคลทีทํ่างานในฐานะตัวแทนของผูรั้บเหมานัน้ดว้ย  

4.3.12 ระบบการจัดการ หมายถงึ นโยบาย แผนงาน ขัน้ตอน วธิปีฏบิัต ิการดําเนนิงาน การ
ควบคุม ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรที่มีความ
เกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกัน  

4.3.13 วัตถุประสงค ์(Objective) หมายถงึ จุดมุง่หมายทีกํ่าหนดขึน้ เพือ่ทีจ่ะทําใหส้ําเร็จ 
โดยสอดคลอ้งกับนโยบายขององคก์ร และสามารถวดัคา่ได ้ 
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4.3.14 วกิฤตการณ์ (Crisis) หมายถงึ เหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบรุนแรงหรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะ
สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการดําเนนิธุรกจิ ภาพลักษณ์ และชือ่เสยีงองคก์ร 
ทีจํ่าเป็นซึง่ผูบ้รหิารระดับสงูตอ้งแกปั้ญหา 

4.3.15 สถานการณ์ฉุกเฉนิ (Emergency case) หมายถงึ เหตุการณ์ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้แลว้
สง่ผลกระทบต่อพนักงาน คู่คา้ ผูรั้บเหมา หรือชุมชนขา้งเคยีง ตลอดจนสามารถ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายกับทรัพย์สนิ บุคคล และสิง่แวดลอ้ม อันเนื่องมาจาก
ประเด็นดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

4.3.16 อันตราย (Hazard) คอื แหลง่กําเนดิ สภาวะการณ์ หรอื การปฏบิัต ิทีอ่าจทําใหค้น
บาดเจ็บ หรอืเจ็บป่วย หรอืทัง้หมดรวมกัน  

4.3.17 อบุัตกิารณ์ (Incident) หมายถงึ เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์ทีเ่กดิขึน้แลว้อาจมผีล
ใหเ้กดิอบุัตเิหต ุ(Accident) หรอืเหตกุารณ์เกอืบเกดิอบุัตเิหต ุ(Near-miss) 

4.3.18 อบุัตกิารณ์รา้ยแรง (Major incident) หมายถงึ เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้แลว้มผีลใหเ้กดิ
ผลกระทบรา้ยแรงอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังตอ่ไปนี ้
 (1) อบุัตเิหตทุีม่กีารบาดเจ็บรา้ยแรง สญูเสยีอวยัวะ เสยีชวีติ 
 (2) โรคตดิตอ่ทีม่กีารระบาด/การระบาดใหญท่ั่วโลก 
 (3) อบุัตเิหตทุีทํ่าใหท้รัพยส์นิเสยีหายอยา่งมนัีย หรอืธรุกจิหยดุชะงัก เชน่ เกดิ

อัคคภัีย ระเบดิ เป็นตน้ 
 (4) ผูเ้กีย่วขอ้งมากกว่า 2 หน่วยงานไดรั้บผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มอย่าง

รนุแรง และขยายเป็นวงกวา้งมากขึน้ 
 (5) การร่ัวไหลของสารเคมอีันตรายมากกวา่ 20,000 ลติร ซึง่มผีลกระทบทัง้

เฉียบพลันหรอืระยะยาวตอ่สงัคมรอบขา้งหรอืสิง่แวดลอ้ม และมคีวามจําเป็น
ทีจ่ะตอ้งปรับปรงุ แกไ้ขโดยดว่น และฟ้ืนฟ ู

 (6) การปลอ่ยมลพษิทางอากาศหรอืการปลอ่ยน้ําเสยีเกนิเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้น
ใบอนุญาตประกอบกจิการหรอื ใบอนุญาตงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 (7) การถกูระงับหรอืถกูยดึใบอนุญาตประกอบกจิการ เกีย่วกับประเด็นดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

 (8) การถูกปรับโดยเจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรัฐ เกีย่วกับประเด็นดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

 (9) การฟ้องรอ้งทีม่นัียสําคัญ, โทษทางอาญา/ทางแพ่ง เกีย่วกับประเด็นดา้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

 (10) เกดิผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เช่น มีการประทว้งดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ในทีส่าธารณะ หรอืสือ่ระดับชาติ
หรอืระดับสากลใหค้วามสนใจในเชงิลบ 
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มาตรฐานที ่1  ความมุง่ม ัน่ รบัผดิชอบของผูนํ้า 

(Leadership and Management Commitment) 
 
วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
เพื่อใหผู้บ้รหิาร ไดต้ระหนักและเขา้ใจถงึบทบาท ในฐานะผูนํ้า ซึง่ตอ้งปฏบิัตเิป็นตน้แบบ มคีวาม
รับผดิชอบ และแสดงถงึความมุ่งมั่นในการกํากับและบรหิารจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในการบรหิารงาน การตัดสนิใจ การตดิตามและผูบ้รหิารทุกระดับท่ัวทัง้
องคก์รเป็นผูนํ้าในการสง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรม ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในสถานทีทํ่างาน
ทีด่แูลรับผดิชอบอยู ่และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของบคุลากรทีทํ่างานภายใตอ้งคก์ร 
 
ขอบขา่ย (Scope) 
ครอบคลมุถงึ ความรับผดิชอบ ของผูบ้รหิารทกุหน่วยงาน สายงาน กลุม่ธรุกจิ/เขตประเทศตา่งๆ ในเครอื
ฯ ในการแสดงความมุง่มั่น สือ่สารและดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตาม
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เครอืฯ ไปสูบ่คุลากรที่
ทํางานภายใตอ้งคก์ร เชน่ พนักงาน คนงาน ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาชว่ง หรอืตัวแทน เป็นตน้ 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) ผูบ้รหิารกลุม่ธรุกจิ สายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่การดําเนนิงานภายใตส้ังกัด สอดคลอ้งกับ

นโยบายและมาตรฐานการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มระดับกลุ่ม
ธรุกจิ/เขตประเทศ และระดับเครอืฯ และตอ้งมั่นใจวา่ไดม้กีารจัดทําระบบ คงไว ้และมกีารทบทวน
ประสทิธผิลการดําเนินงานตามระบบ ความเสีย่ง กลยุทธ ์จุดมุ่งหมายและเป้าหมายดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม อยา่งนอ้ยทกุไตรมาส 

2) ระดับสายธุรกจิ/เขตประเทศและหน่วยงาน  สามารถกําหนดนโยบายดา้นความปลอดภัย อาชวีอ
นามัย และสิง่แวดลอ้ม ทีม่คีวามเฉพาะกับธรุกจิของตนได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับประเด็นความเสีย่ง 
กฎหมาย และลักษณะธรุกจิ แต่ทัง้นี้ตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายของกลุม่ธุรกจิ/เขตประเทศ และ
นโยบายระดับเครอืฯ 

 
นโยบายดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตอ้งมลีักษณะ ดังนี ้

• ครอบคลมุทัง้ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
• พจิารณาถงึความเสีย่งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
• เป็นส่วนหนึ่งและสอดคลอ้งกับการดําเนินธุรกิจ โดยมีความเหมาะสมกับขนาด และ

ผลกระทบดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
• มุ่งมั่นที่จะปฏิบัต ิตามขอ้กําหนดของกฎหมาย หลักปฏิบัต ิ จริยธรรมทางธุรกิจ และ

ขอ้กําหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
• ปรับปรุงและป้องกันผลกระทบดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม อย่าง

ตอ่เนือ่ง ขยายขอบเขตไปถงึเรือ่ง Healthy workplace 
• เป็นกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถปุระสงค ์เป้าหมายดา้นความปลอดภัย อาชวีอนา

มัย และสิง่แวดลอ้ม 
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• สือ่สารไปยังพนักงานทกุระดับรวมทัง้ผูรั้บเหมาใหม้คีวามเขา้ใจ เพือ่นําไปสูก่ารปฏบิัตแิละ
มสีว่นรว่มในการดําเนนิงานและสามารถเผยแพร่ใหก้ับองคก์รภายนอก ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และสาธารณะ 

• มกีารจัดสรรทรัพยากรใหเ้พยีงพอเหมาะสม 
• มีการทบทวนตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหแ้น่ใจว่านโยบายที่กําหนดขึ้นมีความ

เหมาะสมกับธรุกจิและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรอืตามทศิทาง แนวทางเครอืฯหรอื
ตามความจําเป็น 

3) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งกําหนด วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดัชนีชีว้ัดทีส่อดคลอ้งกับ
กลุม่ธรุกจิและเครอืฯ แผนงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม และงบประมาณ 
ในระดับสายธุรกจิและหน่วยงาน เป็นส่วนหนึง่ของการดําเนินธุรกจิ (ดูมาตรฐานที ่6 แผนงาน 
วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย) 

4) ผูบ้รหิารระดับสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งกําหนดใหม้กีารสรา้งวฒันธรรมความปลอดภัยใหก้บั
ผูบ้รหิาร-บคุลากรทกุระดบั (ดมูาตรฐานที ่7  ความรู ้ความสามารถ ความตระหนักและวฒันธรรม
องคก์ร) 

5) หัวหนา้หน่วยงานตอ้งแสดงความมุง่มั่นในการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม และเปิดโอกาส สง่เสรมิ ใหบ้คุลากรทีทํ่างานภายใตอ้งคก์รไดม้สีว่นรว่มในเรือ่งความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม (ดมูาตรฐานที ่8 การสือ่สาร การปรกึษาหารอื และการมี
สว่นรว่ม) เชน่ การตดิตามผลการดําเนนิงาน การแกไ้ขปัญหาอปุสรรคในการดําเนนิงาน การ
นําเสนอความคดิรเิริม่ การสนับสนุนการทํางานเป็นทมีในทกุระดับ และการสาํรวจพืน้ทีก่าร
ปฏบิัตงิาน เพือ่เป็นตัวอยา่งทีด่ใีหแ้กพ่นักงานทกุระดับ 

6) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งดําเนนิการใหม้กีารปกป้องและรักษาความลับของขอ้มลูบคุลากรทีไ่ดทํ้า
การเสนอแนะและรอ้งเรยีนเขา้มาในหน่วยงาน อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมกีารป้องกันบคุคลจาก
การตอบโต ้กลั่นแกลง้  

7) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมกีระบวนการสง่เสรมิความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม และ
การใหคํ้าปรกึษา เชน่ ใหร้างวัลกับพนักงานในกรณีทีม่กีารนําเสนอความคดิรเิริม่ การปฏบิัตงิานที่
ถกูตอ้ง และการดําเนนิงานทีบ่รรลตุามเป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้

8) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมกีารประเมนิผลการดําเนนิงาน และการปฏบิัตทิีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานการ
จัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม และรายงานผลตอ่ฝ่ายบรหิาร ทกุเดอืน 

9) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งสนับสนุนทรัพยากรอยา่งเพยีงพอ และมคีวามสามารถทีจ่ะดําเนนิการเพือ่ให ้
บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีกํ่าหนดขึน้ คงไวซ้ ึง่มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชวีอ
นามัย และสิง่แวดลอ้ม และปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

10) กํากับดแูล ตดิตาม เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ทุกหน่วยงานในสังกัดมกีารปฏบิัตทิีส่อดคลอ้งและมมีาตรการ 
รวมทัง้ปฏบิัตติามกฎระเบยีบและมาตรฐานอยา่งเครง่ครัด 

11) เมือ่เกดิอบุัตเิหตขุ ึน้ตอ้งมกีระบวนการในการรายงาน ตดิตาม สอบสวนสาเหตทุีแ่ทจ้รงิและกําหนด
มาตรการรวมทัง้ตดิตามผลการปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ไมใ่หเ้กดิชํ้าอกี ตลอดจนกรณีทีเ่กดิอบุัตกิารณ์
รา้ยแรงตามนยิามทีกํ่าหนดในมาตรฐานฯ ฉบับนี้ หน่วยงานฯ จะตอ้งมกีารรายงานเขา้มายังเครอืฯ 
ตามระบบการรายงานอบุัตกิารณ์รา้ยแรงทีเ่ครอืฯ กําหนด
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มาตรฐานที ่2  โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ  

(Organizational Roles and Responsibilities) 
 
วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
• เพื่อใหม้ีการกําหนด สื่อสาร และดําเนินงาน ตามโครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความ

รับผดิชอบดา้นการบรหิารความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม สําหรับบคุลากรในทุก
ระดับของเครอืฯ   

• เพื่อใหม้ั่นใจว่ามกีารจัดทํา ดําเนนิการ และคงไวซ้ ึง่การบรหิารงานตามมาตรฐานการจัดการ
ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม    

 
ขอบขา่ย (Scope) 
ครอบคลุม โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบ ของผูบ้รหิาร พนักงาน และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ในระดับสายธรุกจิ /
เขตประเทศ และหน่วยงาน 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
ผูบ้รหิารสายธรุกจิและหัวหนา้หน่วยงาน ใหม้บีทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบ ดังตอ่ไปนี ้
1) กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัด ใหจั้ดทํา ดําเนนิการ และรักษาไว ้ซึง่การจัดการดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ทีส่อดคลอ้งกับขอ้กําหนดของมาตรฐานการจัดการ
ทีกํ่าหนด และเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 

2) ดําเนนิการใหม้โีครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของพนักงานทกุระดับ ในการ
ดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3) จัดใหม้กีารสือ่สาร บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบ ใหก้ับพนักงานรวมทัง้ผูรั้บเหมาที่
เกีย่วขอ้งในแตล่ะระดับ เพือ่ใหเ้กดิการจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ (ดมูาตรฐานที ่7 ความรูค้วามสามารถ ความตระหนักและวฒันธรรมองคก์ร) 

4) ตอ้งรายงานประสทิธผิลการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ต่อ
ผูบ้รหิารตามสายงาน เพือ่ทบทวน  รวมถงึขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรงุ 

5) ตอ้งมั่นใจว่ามีการทบทวนโครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม อย่างสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยเป็นประจําทุก 3 ปี ใน
ระดับสายธุรกจิ/เขตประเทศ และเป็นประจําทุกปีในระดับหน่วยงาน หรือทุกครัง้ที่มีการ
เปลีย่นแปลงทีส่ําคัญ เชน่ ขอ้กําหนดทางกฎหมาย โครงสรา้งการบรหิารงาน รูปแบบการ
ดําเนนิธรุกจิ การเปลีย่นแปลงในเชงิวศิวกรรม และบคุลากรหลัก  เป็นตน้ 

6) การกําหนดโครงสรา้ง บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบหลักของผูบ้รหิาร ใหดํ้าเนนิการให ้
มคีวามสอดคลอ้งกับแนวทางดําเนินการ ตามทีกํ่าหนดไวใ้น บทที่ 3 (หนา้ 10) โครงสรา้ง 
บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบของการบรหิารงานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์
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เร ือ่ง 
ผูบ้รหิาร

กลุม่
ธุรกจิ 

ผูบ้รหิาร 
 สาย
ธุรกจิ 

หวัหนา้
หนว่ย 
งาน 

หนว่ยงาน
SHE กลุม่/
สายธุรกจิ 

CCO SD -
SGC 

1) ความมุง่มั่น รับผดิชอบของผูนํ้า 
• กํากบัดแูล ดําเนนิการ และจัด

ทรัพยากร 

A A R R C&I C&I 

2) โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที ่และ
ความรับผดิชอบ 

• จัดใหม้ ีโครงสรา้ง บทบาท 
หนา้ที ่และความรับผดิชอบ
ของพนักงานทกุระดับ 

  A R R C&I C&I 

3) การบรหิารความเสีย่ง 
• การประเมนิ ตรวจสอบความ

สอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ
แนวทางดําเนนิการ 

  A R R A C&I 

4) การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
 

  A R R C C&I 

5) การปฏบิัตติามกฎเกณฑด์า้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม 

  A R R C&I C&I 

6) แผนงาน วตัถปุระสงค ์และ
เป้าหมาย   

• การจัดทําแผนงาน 
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
แนวทางดําเนนิการ 

  A R R I C&I 

7) ความรูค้วามสามารถ ความ
ตระหนักและวฒันธรรมองคก์ร 
 

  A R R C&I C&I 

8) การสือ่สาร การปรกึษาหารอื 
และการมสีว่นรว่ม   

• สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ 
บทบาท หนา้ที ่และความ
รับผดิชอบ ใหก้บัพนักงาน 
รวมทัง้ผูรั้บเหมา 

A A R R I C 
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เร ือ่ง 
ผูบ้รหิาร

กลุม่
ธุรกจิ 

ผูบ้รหิาร 
 สาย
ธุรกจิ 

หวัหนา้
หนว่ย 
งาน 

หนว่ยงาน
SHE กลุม่/
สายธุรกจิ 

CCO SD -
SGC 

9) การวดัผลการดําเนนิงาน 
 

 A R R I I 

10) การตรวจประเมนิภายใน 
 

 A R R C&I C&I 

11) การจัดการเหตฉุุกเฉนิและ
วกิฤตการณ์ 

• การจัดการเหตฉุุกเฉนิและ
วกิฤตการณ์ 

A A R R C&I C&I 

12) การรายงานและสอบสวน
อบุัตกิารณ์ 
 

A A R R C&I C&I 

13) การออกแบบ และการ
ตรวจสอบ ดา้นความปลอดภัย    
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม    
 

A  A R R C C 

14) การจัดการดา้นความปลอดภัย
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มของ
คูค่า้ และผูรั้บเหมา 
 

  A R R C&I C&I 

15) การควบคมุการดําเนนิงาน การ
ตรวจสอบ และดแูลรักษา 

• การรายงานประสทิธผิลการ
จัดการดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ตอ่ผูบ้รหิาร 

  A R R I I 

 
หมายเหต ุ  R = Responsible 
 A = Accountable 
 C = Consulted 
 I = Informed 
 CCO = Corporate Compliance Office 
 SD-SGC = Sustainability Development - Sustainability, Good Governance and  
Corporate Communications Office, C.P. Group 
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มาตรฐานที ่3 การบรหิารความเสีย่ง  

(Risk Management) 
 

วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
• เพือ่ใหก้ารจัดการความเสีย่งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เป็นสว่นหนึง่

ของการวางแผนธรุกจิ 
• เพือ่ใหม้กีารชีบ้่ง ประเมนิ จัดลําดับ และจัดการความเสีย่งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสิ่งแวดลอ้ม ที่เกี่ยวขอ้งกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการและพื้นที่ของแต่ละสถาน
ประกอบการ 

• เพื่อใหม้ีการชี้บ่ง ประเมนิ หรือทบทวนความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม กอ่นทีจ่ะมกีจิกรรมใหม ่หรอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับกจิกรรม ผลติภัณฑ ์และ
บรกิารทีดํ่าเนนิการอยูค่รอบคลมุถงึ เทคโนโลย ีกระบวนการดําเนนิงาน โครงสรา้งองคก์ร 

 
ขอบขา่ย (Scope) 
มาตรฐานการดําเนนิงานขอ้นี ้ครอบคลมุถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ดา้นความปลอดภัย อาชวีอ
นามัย และสิง่แวดลอ้ม และดา้นอืน่ๆ เชน่ ชือ่เสยีง การยอมรับ ความสอดคลอ้งกับกฎระเบยีบที่
ตอ้งปฏบิัต ิในโครงการใหม ่การปรับปรุงพัฒนากระบวนการเดมิทีม่อียู ่การควบรวม ขยายกจิการ 
การขายกจิการ การรือ้ถอนและปิดโครงการ ทัง้กจิกรรมทีว่างแผน ไมไ่ดว้างแผน ทัง้ชั่วคราว และ
ถาวร ซึง่เกี่ยวขอ้งกับโครงการทั้งทางตรงและระบบสนับสนุน ครอบคลุมถึงปัจจัยทางดา้น
บุคลากร วัตถุดบิ สว่นประกอบ อุปกรณ์ เครื่องจักร กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐานที่เกีย่วขอ้ง 
เป็นตน้ 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) ผูบ้รหิารกลุม่ธรุกจิ สายธรุกจิ /เขตประเทศ และหัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มกีาร

ดําเนนิการ ดังตอ่ไปนี ้
• ชีบ้่งอันตราย วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่ง (Risk assessment) ดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ในทุกกจิกรรมทัง้งานทีทํ่าเป็นประจํา งาน
ใหม ่และงานทีไ่มไ่ดทํ้าเป็นประจํา เหตกุารณ์ในอดตี สถานการณ์ฉุกเฉนิ รวมถงึทุก
พืน้ทีป่ฏบิัตกิารทีเ่กีย่วขอ้งและมหีรอือาจมคีวามเสีย่งดา้น SHE 

• ชีบ้่งผลกระทบดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในทุกกจิกรรม 
ผลติภัณฑ ์และบรกิาร ซึง่เกดิจากการดําเนนิการของหน่วยงานหรอืผูท้ีทํ่างานเพือ่
วตัถปุระสงคข์องหน่วยงาน 

• การชีบ้ง่ตอ้งนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมาพจิารณาดว้ย  
• ชีบ้่งผลกระทบดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในมติทิางดา้น

สงัคมเพิม่เตมิหากม ีเชน่ การตกเป็นเหยือ่ การโดนรังแก การถกูขม่เหง เป็นตน้ 
• ความเสีย่งและผลกระทบดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

การทํางานทีม่นัียสําคัญ (Significant working environmental aspects/hazards) 
ตอ้งพจิารณาถงึความเสีย่งและโอกาส โดยตอ้งนําประเด็นความเสีย่งดา้นลบไป
กําหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานตามระบบการจัดการขององคก์ร โดย
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สอดคลอ้งกับระดับการจัดการ (Hierarchy of controls) (ดูมาตรฐานที ่12 การ
รายงานและสอบสวนอบุัตกิารณ์) เพือ่ขจัดอันตรายและลดความเสีย่ง รวมถงึ 

1. หน่วยงานตอ้งมั่นใจถงึความเพยีงพอและเหมาะสมของกระบวนการประเมนิ
ความเสีย่ง รวมถงึความรู ้ความสามารถของบคุคลทีดํ่าเนนิการ 

2. ผลลัพธข์องกระบวนการประเมนิความเสีย่งถกูนําไปเพือ่ประเมนิและ
ปรับปรงุการออกแบบการจัดซือ้จัดจา้งและระบบการจัดการ SHE อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 

• รายละเอยีดของกระบวนการสําหรับผูป้ฏบิัตงิาน เพื่อรายงานอันตรายหรือโอกาส
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับงานและสถานการณ์ทีม่อีันตราย จะไดรั้บการปกป้องขอ้มลู
สว่นบคุคล และผูใ้หข้อ้มลู 

2) ตอ้งจัดใหม้ ี ”ทะเบยีนความเสีย่ง” และทบทวนการชีบ้ง่อันตรายและการประเมนิความเสีย่ง 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอื เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง หรอืเกดิอบุัตเิหต ุอบุัตกิารณ์ตา่งๆ ขึน้ (ดู
มาตรฐานที ่12 การรายงานและสอบสวนอบุัตกิารณ์) 

3) ในกรณีทีม่กีารปิด ขายกจิการ การยกเลกิการใชอ้าคาร สิง่กอ่สรา้ง ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขต
ประเทศ ตอ้งดําเนนิการอยา่งสอดคลอ้งตามมาตรฐานนี ้เชน่เดยีวกัน เพือ่ประเมนิความเสีย่ง 
และกําหนดมาตรการ และแผนการจัดการ รวมถงึระบคุวามรับผดิ และผูรั้บผดิชอบ ตดิตาม 
ตลอดจนสง่มอบงาน และบันทกึผลการดําเนนิงานดังกลา่ว อยา่งเป็นระบบ 
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มาตรฐานที ่4 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

(Management of Change) 
 

วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
• เพื่อใหม้กีารพจิารณาชีบ้่ง ประเมนิ และจัดการความเสีย่งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสิง่แวดลอ้ม ในการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ กับกจิกรรม ผลติภัณฑ์ บรกิาร เทคโนโลย ี
กระบวนการผลติ โครงสรา้งองคก์ร รวมทัง้สารสนเทศทีเ่กีย่วเนือ่งกับหน่วยงานธรุกจิ  

• เพื่อใหม้ีกระบวนการและขัน้ตอนจัดการความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม จากความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้อย่างเป็นระบบ 
เพือ่ใหม้กีารวางแผน กําหนดการดําเนนิการ หรอืมกีารป้องกันและแกไ้ข อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
ขอบขา่ย (Scope) 
มาตรฐานการดําเนนิงานขอ้นี ้ ครอบคลมุถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ดา้น SHE และดา้นอืน่ๆ ที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลง ในสิง่ตา่งๆเหลา่นี ้
• ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร เทคโนโลยแีละกระบวนการทีเ่กดิขึน้ใหม ่รวมทัง้ ทําเลทีต่ัง้ ของสถานที่

ปฏบิัตงิาน และ บรเิวณโดยรอบ ระบบการทํางาน เงือ่นไขการทํางาน อุปกรณ์ และ การใช ้
แรงงาน บคุลากร   

• กฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
• สารสนเทศ  เช่น องคค์วามรูห้รอืขอ้มูลเกีย่วกับอันตราย และความเสีย่งดา้นความปลอดภัย  

อาชวีนามัยและสิง่แวดลอ้ม 
• การพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยแีละการใชง้าน 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศหรอืผูบ้รหิารของหน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มกีระบวนการและ

ขัน้ตอนจัดการความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับผลติภัณฑ ์สนิคา้ บรกิาร วตัถดุบิ สารเคม ีวัตถุ
อันตราย กระบวนการผลติ เทคโนโลย ีอปุกรณ์เครือ่งมอื เครือ่งจักร ขัน้ตอนการดําเนนิงาน
ในการผลติหรอืการดําเนนิงานหรอืในสิง่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนตา่งๆ(ดขูอบขา่ย) 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร  ในกจิกรรมทีอ่าจสรา้งผลกระทบตอ่ความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เวน้แตก่ารเปลีย่นอปุกรณ์ เครือ่งจักร อะไหลท่ีเ่ป็นทดแทน
ของเดมิดว้ยอุปกรณ์ชนดิเดยีวกัน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ การเปลีย่นแปลงดังกลา่ว ไดดํ้าเนนิการ 
ดังนี ้

• มกีารป้องกนัผลกระทบกบัความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
• มกีารดําเนนิงานสอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบยีบ และมาตรฐานการจัดการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม   
2) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศหรอืผูบ้รหิารของหน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มกีารทบทวนและ

อนุมัตกิารเปลีย่นแปลงโดยมกีารแตง่ตัง้ทมีคณะทํางานทีเ่หมาะสม (เชน่ คณะทํางานตดิตัง้
เครือ่งจักร การออกแบบ คณะกรรมการจัดซือ้จัดจา้ง เป็นตน้) ซึง่ตอ้งประกอบดว้ยตัวแทน
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูเ้ชีย่วชาญที่สามารถจัดการความเสีย่งที่มคีวามจําเพาะได ้
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เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ ความเสีย่งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงไดถ้กูควบคมุ หรอืบรหิารจัดการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้

3) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่ามกีารสือ่สาร หรือแจง้เกีย่วกับการเปลี่ยนแปลง แผนการ
ควบคมุความเสีย่งทีจํ่าเป็น ตลอดจนใหก้ารอบรมทีจํ่าเป็น กับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและทกุภาคสว่น 

4) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่ามีการตดิตามความคบืหนา้แผนงานหรือมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงนัน้ๆ ใหแ้ลว้เสร็จ และบันทกึผลการดําเนนิงาน 

5) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มกีารปรับปรุงเอกสารที่เกีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงให ้
ทันสมัย เชน่ แบบทีใ่ชใ้นการตดิตัง้จรงิ (as-built lay-out drawing), เอกสารการออกแบบ
ระบบสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันและระงับอัคคภัีย ขัน้ตอนและ
วธิีการปฏบิัตงิานและเอกสารในระบบการจัดการฯ ที่เกี่ยวขอ้ง และสอดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ (ดมูาตรฐานที ่13 การออกแบบและการตรวจสอบดา้นความปลอดภัย
และสิง่แวดลอ้ม)  

6) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจไดว้า่ขัน้ตอนการบรหิารความเปลีย่นแปลง ตอ้งมเีพยีงพอและ
ดําเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ ตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ การตดิตัง้ จนถงึขัน้ตอนการ
ตรวจรับและทดลองใชง้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกดิขึน้ไดใ้นทุก
ขัน้ตอน    
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มาตรฐานที ่5 การปฏบิตัติามกฎเกณฑด์า้นความปลอดภยั  
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  

 (SHE Compliance Management) 

วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
• เพื่อใหส้ามารถชี้บ่ง ตดิตาม และสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับขอ้กําหนดทางกฎหมายและ

ขอ้กําหนดอืน่ๆ รวมทัง้มาตรฐาน ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
• เพือ่มั่นใจไดว้า่องคก์รมรีะบบ และดําเนนิงาน ทีรั่บประกันไดว้า่การดําเนนิงานตา่งๆ สอดคลอ้ง

กับกฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐานและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดลอ้ม 

 
ขอบขา่ย (Scope) 
ตามมาตรฐานนี้ ใหพ้จิารณาครอบคลุมถงึ ขอ้กําหนดทางกฎหมาย ขอ้ตกลง ขอ้ผูกมัด สัญญา 
มาตรฐาน และขอ้กําหนดอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับประเด็นดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้มของโครงการ กจิกรรม และดําเนินงานของทุกกลุ่มธุรกจิ หรือเขตประเทศ เช่น 
ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ของลูกคา้ หน่วยงานภาครัฐทัง้
ส่วนกลาง และทอ้งถิน่ และ/หรือระเบยีบมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ ทีห่น่วยงานตอ้งถอืปฏบิัต ิในกรณีทีไ่ม่มกีฎระเบยีบ หรอืกฎหมายประเทศกําหนดไวใ้ห ้
ถอืตามมาตรฐานทีกํ่าหนดของเครอืฯ หรอืขอ้กําหนดของสากลทีด่กีวา่ 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ ตอ้งกํากับดูแล เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการชี้บ่ง ขอ้กฎหมาย 

ขอ้กําหนด มาตรฐาน หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่รวมถงึการขออนุมัต ิและการออกใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการ
และกจิกรรมการดําเนนิงานขององคก์ร โดยจัดเตรยีมไวเ้ป็นเอกสาร ทะเบยีนกฎหมาย และ
ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มกีารทบทวนเอกสาร ทะเบยีนกฎหมาย ขอ้กําหนดและ
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นปัจจบุัน และครบถว้นอยูเ่สมอ (Up to date) 

3) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีการสื่อสารสรา้งความเขา้ใจ และรับรูถ้ ึงกฎหมาย 
ขอ้กําหนด และมาตรฐานที่เกีย่วขอ้งใหก้ับพนักงาน ผูท้ี่เกีย่วขอ้งในการปฏบิัตงิาน โดย
จัดทําระเบยีบปฏบิัตติ่างๆ และตอ้งออกแบบ จัดเตรยีม จัดหา หรอืปรับปรุงสถานทีทํ่างาน 
ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และขอ้กําหนดทีร่ะบไุวด้ังกลา่ว 

4) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มกีารประเมนิความสอดคลอ้งการปฏบิัตเิปรียบเทียบกับ 
ขอ้กําหนด ในทะเบยีนกฎหมาย มาตรฐาน และขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  อยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ หรอื เมือ่มกีฎหมาย กฎระเบยีบ ทีเ่ปลีย่นแปลง และมกีารออกบังคับใชใ้หม่ และเก็บ
บันทกึผลการประเมนิความสอดคลอ้งไวเ้ป็นหลักฐาน 

5) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารจัดเตรยีม และรายงานผลการประเมนิความสอดคลอ้ง
และแผนการดําเนนิการแกไ้ขสภาพที่ไม่สอดคลอ้งกับขอ้กําหนดทางกฎหมาย มาตรฐาน
และขอ้กําหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหก้ับ ผูบ้รหิารกลุม่ธรุกจิ สายธรุกจิ /เขตประเทศ รับทราบ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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6) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มรีะบบการตดิตามกฎหมาย มาตรฐานและขอ้กําหนดใหม่ๆ 
ดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ที่อาจเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงาน อยา่งตอ่เนือ่งและทันตอ่เหตกุารณ์ 
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มาตรฐานที ่6 แผนงาน วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย 

(Planning, Objectives and Targets) 
 
วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
เพือ่ใหป้ระเด็นดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เป็นสว่นหนึง่ของการวางแผน
ทางธรุกจิ โดยใหม้กีารกําหนด วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดัชนีชีว้ัด และแผนงาน ตลอดจน การ
ตดิตามผลการดําเนนิงาน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การดําเนิน
ธรุกจิอยา่งยั่งยนื 
 
ขอบขา่ย (Scope) 
ครอบคลมุถงึ การกําหนด วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดัชนีชีว้ัด และแผนงานดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ในระดับสายธรุกจิ/เขตประเทศ และหน่วยงาน 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งกําหนด วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และดัชนีชีว้ัด ดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม โดยตอ้งคํานึงถงึความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของเครือฯ กลุ่มธุรกจิ และนโยบาย ผลการประเมนิความเสี่ยง กฎหมาย 
มาตรฐานและขอ้กําหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งกําหนด และมกีารดําเนนิการตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ดัชนีชีว้ัด 
และแผนงาน ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตามแนวทางของสาย
ธรุกจิ/เขตประเทศ ทีกํ่าหนดขึน้ มกีารทบทวนตามระยะเวลาทีกํ่าหนด หรอือยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ รวมทัง้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกจิกรรม หรือมีกจิกรรมใหม่ ตอ้งแกไ้ขแผนงานให ้
เหมาะสม 

3) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมกีารทบทวน วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และดัชนีชีว้ัด 
จากประสทิธ ิผลการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ทีผ่า่นมา
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ถา้มกีารดําเนนิกจิกรรมใหม่ หรอืมกีารปรับปรุงเปลีย่นแปลงกจิกรรม 
ตอ้งทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย และดัชนชีีว้ดัใหเ้หมาะสม 

4) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่ามีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดัชนีชี้วัด และ
แผนงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ใหก้ับพนักงานทุกระดับชัน้ และ
ผูเ้กีย่วขอ้ง และมั่นใจวา่พนักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างชัดเจน ตลอดจนมกีารตดิตาม 
และรายงานประสทิธผิลการดําเนนิงาน ใหก้ับผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ เป็นประจําทุก 
ไตรมาส และผูบ้รหิารกลุม่ธรุกจิ เป็นประจําทกุ 6 เดอืน 

5) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ และหัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งทําใหแ้น่ใจวา่แผนงานดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ไดม้กีารดําเนนิการปฏบิัตใินดา้น กําหนดวธิกีาร 
ทรัพยากร คนรับผดิชอบ เวลาแลว้เสร็จ และวธิกีารประเมนิ ดัชนีชีว้ัดสําหรับการเฝ้าระวัง 
เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคแ์ผนงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
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มาตรฐานที ่7 ความรูค้วามสามารถ ความตระหนกัและวฒันธรรมองคก์ร 

(Competency, Awareness and Culture) 
 
วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
• เพื่อสรา้งความมั่นใจว่า บุคคลากรทุกระดับมีความรู ้ความสามารถ และจติสํานึกดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดับผูบ้รหิาร พนักงาน และผูรั้บเหมาทีเ่กีย่วกับ
การดําเนนิงานทัง้หมดของธรุกจิ  

• เพื่อใหม้ีการวางระบบการฝึกอบรมใหก้ับผูบ้รหิาร พนักงาน และผูรั้บเหมาที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม   

• เพือ่ใหดํ้าเนินการพัฒนาความรู ้ความสามารถใหก้ับผูบ้รหิาร พนักงาน และผูรั้บเหมาในการ
ดําเนินกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม  

 
ขอบขา่ย (Scope) 
มาตรฐานนี้ ครอบคลมุถงึระบบการชีบ้ง่ ประเมนิความจําเป็น และทําแผน การฝึกอบรม การสอน
งาน ทีร่วมถงึการดแูลใสใ่จ สขุภาวะของพนักงาน-เพือ่นร่วมงาน (Induction & OJT; On the job 
training) เพิม่ความรูค้วามสามารถ และการสรา้งจติสํานกึใหก้ับผูบ้รหิาร พนักงาน และผูรั้บเหมา
ทีเ่กีย่วกับความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เพือ่บรรลปุระสทิธผิลในการดําเนนิงาน 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) ผูบ้ริหารสายธุรกิจ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจว่า มีการกําหนดและชี้บ่งคุณสมบัต ิความรู ้

ความสามารถดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม ตามกฎหมายและ
ขอ้กําหนดระเบยีบบังคับ สําหรับพนักงานทุกระดับและผูรั้บเหมา และมกีารทบทวนอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงงาน หรอืโครงสรา้งองคก์ร เพือ่คัดเลอืกและ
พัฒนาบคุลากรทีจํ่าเป็น 

2) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจไดว้า่ มกีารสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเ้กดิ
ท่ัวทัง้องคก์ร และส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารในสายธุรกจิ/เขตประเทศ ไดเ้ป็นผูนํ้าในการสรา้ง
วฒันธรรมความปลอดภัย 

3) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ การกําหนดแผนการฝึกอบรมประจําปี หรอืตามรอบเวลาที่
จําเป็น หรือเมื่อมีการยา้ยงาน มอบหมายงานใหม่ โดยครอบคลุมดา้นความปลอดภัย       
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหม้ั่นใจว่า ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูรั้บเหมามคีวามรู ้
ความสามารถตามทีช่ ีบ้ง่ไว ้ การฝึกอบรมดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
อยา่งนอ้ยครอบคลมุถงึ :- 

• นโยบายของเครอืฯ มาตรฐานการจัดการ ประเด็นและความเสีย่งดา้นความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนแนวทางมาตรการในการจัดการความเสีย่ง 

• ขัน้ตอนการดําเนนิงานอยา่งปลอดภัย (Safe working procedures) ทีเ่กีย่วขอ้ง 
• การสรา้งจิตสํานึก และวัฒนธรรมความปลอดภัย ใหก้ับผูบ้รหิาร พนักงาน และ

ผูรั้บเหมา 
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• ความรูค้วามสามารถ ครอบคลุมความสามารถในการชี้บ่งอันตราย การประเมนิ
อันตรายและความสามารถในการนําตัวเองออกจากสถานการณ์ทีทํ่าใหเ้กดิอันตราย
รา้ยแรงได ้

• กฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ความรู ้บทเรยีนจากกรณีอบุัตเิหต ุและประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร 
4) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารกําหนดหัวขอ้ทีร่ะบถุงึประสทิธผิลของการประเมนิผล

หลังการฝึกอบรม หรอืการสอนงาน เพือ่ประเมนิความรู ้ความเขา้ใจและความสามารถของผู ้
เขา้ รับการฝึกอบรม หรือสอนงาน สําหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงตอ้งมีการประเมิน
ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด พรอ้มทัง้มีการเก็บหลักฐานผลการ
ประเมนิ 

5) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่ ไดจั้ดใหม้วีาระการทบทวนความสามารถดา้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ของผูบ้รหิาร พนักงาน และผูรั้บเหมา ยังคง
ความสอดคลอ้งตามคณุสมบัต ิความรู ้ความสามารถดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม  ของแตล่ะตําแหน่งงานทีไ่ดกํ้าหนดไว ้

6) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่ มผีูรั้บผดิชอบในการจัดทําแผนงาน โครงการ 
กจิกรรม เพือ่สรา้งจติสํานกึ และวฒันธรรมดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
ใหพ้นักงานและผูรั้บเหมาอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้คํานงึถงึรูปแบบการมสี่วนร่วมในการให ้
ขอ้เสนอแนะของพนักงานและผูรั้บเหมา เพือ่นําไปปรับปรุงแผน โดยอยา่งนอ้ยใหพ้นักงาน
และผูรั้บเหมา มพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึ : 

• ใหค้วามสําคัญในการปฏบิัตติามนโยบาย และมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  

• ระมัดระวังความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  และ
ผลกระทบทีต่ามมา 

• คํานึงถงึผลกระทบ และประโยชน์จากการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและประสทิธผิล
การดําเนนิงาน 

• คํานึง และเขา้ใจถงึผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ ในกรณีที่ไม่ปฏบัิตติามขัน้ตอนการ
ดําเนนิงานทีกํ่าหนดไว ้

• การสรา้งจติสํานึกดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ใหพ้นักงาน
และคนงานทุกระดับ และจัดใหม้ชี่องทางในการแจง้สถานการณ์หรือสภาพความ
เสีย่ง 

• สรา้งกลไกและบรรยากาศที่ส่งเสรมิการทํางานอย่างปลอดภัยและมีสทิธใินการ
ปฏเิสธไม่ปฏบิัตงิานที่มคีวามเสีย่งต่อการเกดิอุบัตเิหตุรุนแรง โดยขาดมาตรการ
รองรับทีเ่พยีงพอ ตลอดจนการสั่งใหห้ยดุงาน (Stop Work Authority) เมือ่พบเห็น
เหตกุารณ์ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอันตรายหรอือบุัตกิารณ์ขึน้ภายในหน่วยงาน 

7) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ และหัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มกีารจัดเก็บเป็นเอกสาร 
สารสนเทศ (Retain appropriate documented information) เป็นหลักฐานความรู ้
ความสามารถของหน่วยงาน 
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มาตรฐานที ่8  การสือ่สาร การปรกึษาหารอื และการมสีว่นรว่ม 

(Communication & Counselling) 
 

วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
เพือ่ใหม้กีารสือ่สาร การใหคํ้าปรกึษา และการมสีว่นร่วมระหวา่งผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในการบรหิารดา้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  ทีม่ปีระสทิธผิล และน่าเชือ่ถอื ซึง่กอ่ใหเ้กดิความ
ไวว้างใจจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 
ขอบขา่ย (Scope) 
ครอบคลุมถงึ การสือ่สาร การเตอืนอันตราย การปรกึษา (Communication and counselling) 
และการมสีว่นรว่ม ระหวา่งผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก (Stakeholders involvement) ใน
ประเด็นดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ ขอ้รอ้งเรยีน การรายงานผลการ
ดําเนนิงาน ความคดิรเิริม่ และแผนชมุชนสมัพันธ ์(Community engagement plan) 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
การสือ่สาร การปรกึษา และการมสีว่นรว่มในงาน  
1) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ หรอืหัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารสือ่สารทัง้ภายใน

และภายนอกหน่วยงาน เกีย่วกับนโยบาย มาตรฐานการจัดการ วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
ดัชนีชี้วัด แผนงาน ประสทิธผิลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลง ซึง่อาจส่งผลกระทบ
ทางดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม หรอืขอ้มลูอืน่ๆ ทีจํ่าเป็นดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม โดยการสือ่สารภายนอกตอ้งผา่นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ระดับสายธุรกจิ/เขต
ประเทศ หรือระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ตอ้งคํานึงถึงการจัดการระบบขอ้มูลที่มีประเด็นดา้น
ความลับความปลอดภัยของขา่วสาร (Information security) และประเด็นความเสีย่งดา้น
ภาพลักษณ์ขององคก์ร (Reputation risks) พรอ้มทัง้จัดใหม้กีารการบันทกึในรูปแบบ
ทะเบยีนการสือ่สารในแตล่ะระดับขององคก์ร  

2) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ ไดส้นับสนุนใหพ้นักงานทุกระดับมสีว่นร่วมในมาตรฐานการ
จัดการนี ้อยา่งนอ้ยตอ้งมสีว่นรว่มในการดําเนนิงานตอ่ไปนี ้

• การชีบ้ง่อันตราย ประเมนิความเสีย่ง และกําหนดมาตรการควบคมุอยา่งเหมาะสม 
• การสอบสวนอบุัตกิารณ์ (Incident) หรอือบุัตเิหต ุ(Accident) 
• การกําหนดและทบทวนนโยบาย วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย 
• ไดรั้บการสื่อสาร คําปรึกษาแนะนํา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ของพนักงาน 
• ไดรั้บการแจง้ใหท้ราบถงึวธิกีารทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นร่วมในมาตรฐานการจัดการ รวมถงึ

รายชือ่ของผูแ้ทนคณะกรรมการลูกจา้งทางดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม   

3) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งสือ่สาร และใหคํ้าปรกึษากับผูรั้บเหมา รวมถงึผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี 
(Stakeholder) และผูเ้กีย่วขอ้งในกระบวนการดําเนนิการทางธรุกจิ (Supply chain) เมือ่เกดิ
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีก่ระทบตอ่ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม   
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4) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ หรอืหัวหนา้หน่วยงาน จัดใหม้กีลไก เวลาและทรัพยากรที่
จําเป็น สําหรับการปรกึษาและการมสีว่นร่วม ใหก้ับพนักงานอยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิความ
ชัดเจนรวมทัง้ส่งเสรมิ หรือขจัดอุปสรรค ขอ้กดีกัน ต่อการมีส่วนร่วมใหน้อ้ยที่สุดในการ
ดําเนนิงานของการปรกึษา การมสีว่นรว่มของพนักงานทีไ่มใ่ชร่ะดับบรหิาร ในดา้นตา่งๆ ของ
ระบบความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  

 
ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 
5) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มรีะบบหรอืกระบวนการรับขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ รวมถงึ

การกําหนดชอ่งทาง รูปแบบการเขา้ถงึกระบวนการรอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ วธิกีารตรวจสอบ 
การคน้หาสาเหตุ มาตรการแกไ้ขและป้องกัน ขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะทัง้จากภายใน
และภายนอก ที่เกี่ยวขอ้งกับประเด็นดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
ขอ้กําหนดของกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆ จากกจิกรรมการดําเนินงานของหน่วยงาน 
พรอ้มเก็บบันทึกผลการดําเนินงาน จัดเก็บเป็นหลักฐานการสือ่สารตามกระบวนการ 
Documented information 

6) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มรีะบบหรอืกระบวนการรายงานขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ
ทัง้จากภายใน และภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็นดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้การกําหนดขอบเขตการรายงาน และวาระการรายงานทบทวนโดย
ผูบ้ริหาร ในประเด็นที่ขาดการควบคุมที่เหมาะสม หรืออาจก่อใหเ้กดิผลกระทบรุนแรง
โดยตรงใหก้ับผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ และกลุม่ธรุกจิ 

7) ในกรณีที่เกดิความขัดแยง้กับผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งกําหนดใหม้ี
กระบวนการ หรือขัน้ตอนการนําประเด็นดังกล่าวใหม้ีการประชุมปรกึษาหารือร่วมกับผูท้ี่
เกีย่วขอ้งภายนอกดังกลา่ว อยา่งทันทว่งท ีเพือ่ลดความขัดแยง้ทีเ่กดิขึน้ และวางมาตรการ
แกไ้ข ป้องกันประเด็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ร่วมกัน และใหม้ั่นใจวา่มกีระบวนการทําใหบ้คุลากรมี
สว่นรว่มในการนําไปปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

8) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจว่า มีการปกป้องขอ้มูล และสวัสดภิาพของผู ้
รอ้งเรยีน หรอืผูใ้หข้อ้มลู เพือ่อํานวยความสะดวก และสรา้งสภาพแวดลอ้มในการสือ่สารที่
สรา้งสรรค ์มทัีศนคตเิชงิบวก และเกดิประสทิธผิล 

 
ขอ้คดิและขอ้ควรระวงั 
9) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มกีารจัดเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ เพือ่วเิคราะห์

ขอ้คดิ บทเรียน และขอ้ควรระวังที่ไดรั้บ  รวมทัง้กระบวนการจัดเก็บขอ้มูลความลับส่วน
บุคคล การแบ่งลําดับชัน้ความลับในการจัดเก็บ และกระบวนการในการปกป้องคุม้ครอง
สวัสดภิาพของผูร้อ้งเรยีน มกีารประเมนิแนวโนม้ในอนาคต และวางแผนงานเพือ่ปรับปรุง
ประสทิธผิลการดําเนนิงาน 

10) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่มกีารสือ่สาร แลกเปลีย่นขอ้คดิ และขอ้ควรระวัง
ทีไ่ดรั้บอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้พจิารณาครอบคมุถงึประเด็นทางกฎหมาย และขอ้ระเบยีบดา้น
การจัดเก็บขอ้มูลความลับส่วนบุคคล การแบ่งลําดับชัน้ความลับ ภายในหน่วยงาน และ
ระหวา่งหน่วยงานภายในสายธรุกจิ/เขตประเทศ 
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การมสีว่นรว่มของชุมชน 
11) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มรีะบบการดําเนนิงานทีแ่สดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูม้สีว่นได ้

ส่วนเสยี กับประเด็นที่คนเหล่านั้นใหค้วามสนใจ และผลกระทบจากการดําเนินงานของ
หน่วยงาน (Stakeholder mapping) รวมทัง้การกําหนดใหม้วีาระการทบทวนระบบการ
ประเมินความสัมพันธ์ของประเด็นที่คนเหล่านั้นใหค้วามสนใจ และผลกระทบจากการ
ดําเนนิงานของหน่วยงาน (Review stakeholder mapping)   

12) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่ามีการจัดทําแผนงาน มีการระบุ ประเมนิและจัดลําดับ
ความสําคัญของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและกําหนดกระบวนการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(Stakeholder engagement plan) ที่ไดรั้บหรือมโีอกาสไดรั้บผลกระทบในดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เพือ่สรา้งความรับรู ้และความสมัพันธท์ีด่ ี  

13) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารสํารวจความคาดหวงัของชมุชน และจัดทําแผนงานการ
มสีว่นรว่มของชมุชนและชมุชนสมัพันธ ์(Community engagement plan)  

14) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีการสํารวจทัศนคตทัิ้งเชงิลบและเชงิบวก เพื่อจัดทํา
แผนงานเพือ่ใหค้งไว ้ซึง่ทัศนคตเิชงิบวกและแผนการปรับปรงุทัศนคตเิชงิลบ  

15) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารกําหนดผูรั้บผดิชอบภายในหน่วยงาน ในการจัดการกับ
ประเด็นทีใ่หค้วามสนใจและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและชมุชน 

16) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารตดิตามผลการดําเนนิงานตามแผนงานการมสีว่นร่วม
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder engagement plan) และแผนงานการมสีว่นร่วมของ
ชมุชนและชมุชนสัมพันธ ์(Community engagement plan) ตลอดจนมกีารเก็บบันทกึผล
การดําเนนิงาน 

 
การรายงานประสทิธผิลการดาํเนนิงาน 
17) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารทบทวนและตรวจสอบ ความถูกตอ้ง และ

ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู และจัดทําเป็นรายงานแสดงประสทิธผิลการดําเนนิงานดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตามระยะเวลาทีกํ่าหนด (ดมูาตรฐานที ่ 9  การ
วดัผลการดําเนนิงาน) 
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มาตรฐานที ่9  การวดัผลการดาํเนนิงาน 

(Performance Evaluation) 
 
วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
เพื่อใหม้ั่นใจว่า ระบบการจัดการไดจั้ดทํา และคงไวอ้ย่างมีประสทิธผิล จึงตอ้งมีระบบ และ
ดําเนนิการกํากับดแูล การตดิตาม ทบทวน กระบวนการจัดการ และประสทิธผิลการดําเนนิงานดา้น
ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม อยา่งสมํา่เสมอ เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 
พรอ้มทัง้รายงานประสทิธผิลการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ที่
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานอุบัตเิหตุ และเหตุการณ์ ผลงานการปรับปรุงแกไ้ข และการ
รายงานความยั่งยนืของเครอืฯ 
 
ขอบขา่ย (Scope) 
ครอบคลมุถงึ การตดิตาม การตรวจสอบความสอดคลอ้งของระบบบรหิารงาน และวัดประสทิธผิล
การดําเนินงาน ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม การกําหนดการแกไ้ขและ
ป้องกัน รวมทัง้การทบทวนผลการดําเนนิงาน เพือ่การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง และทบทวนโดยฝ่าย
บรหิารเพือ่ทบทวนประสทิธผิลตามนโยบายการพัฒนาทีย่ั่งยนืของเครอืฯ โดยอาจดําเนนิการโดย
บคุลากรภายใน หน่วยงานกลาง หรอื หน่วยงานภายนอกทีเ่ป็นอสิระ 

 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
การตดิตามประสทิธผิลการดาํเนนิงาน 
1) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มกีระบวนการสําหรับแผนการตดิตามตรวจสอบ เฝ้าระวังและ

วดัผล วเิคราะหแ์ละประเมนิผล กําหนดแผนการ การแกไ้ขและป้องกันจากผลการตรวจสอบ
และวดัผล โดยครอบคลมุประเด็นตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

• แผนงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
• แผนควบคมุความเสีย่ง การชีบ้ง่อันตราย ความเสีย่งและโอกาส ทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ขอบเขตในการปฏบิัต ิ การดําเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐานและขอ้กําหนดอืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง 
• การประชมุตดิตามผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสิง่แวดลอ้ม ตามแผน 
2) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มกํีาหนดและตดิตาม ประสทิธผิลและความคบืหนา้ของการ

บรรลผุลตามวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายทีค่วบคมุอืน่ๆ จัดใหม้กีารบันทกึ และรายงานผลการ
ดําเนนิงานใหก้ับผูบ้รหิารสายธรุกจิ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรับทราบ ตามทีกํ่าหนดไว ้

3) หัวหนา้หน่วยงาน จัดใหม้กีารกําหนดวธิกีารในการเฝ้าตดิตาม การวัดผล การวเิคราะหแ์ละ
เกณฑ์ที่ใชป้ระเมนิสมรรถนะ ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม โดย
เครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชเ้ฝ้าระวังและวัดผล ตอ้งไดรั้บการสอบเทยีบหรอืการทวนสอบ อย่าง
เหมาะสม และจัดเก็บบันทกึผลเป็นเอกสารซึง่สามารถเป็นหลักฐานได ้
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การทบทวนของฝ่ายบรหิาร 
4) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ เป็นผูนํ้าในการทบทวนของฝ่ายบรหิาร ในระดับสายธรุกจิ อยา่งนอ้ยปีละ 

1 ครัง้ เพื่อทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสทิธผิลการจัดการดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม โดยขอ้มูลสําหรับการทบทวน อย่างนอ้ย
ประกอบดว้ย  

• นโยบาย วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 
• ผลการตรวจประเมนิภายใน 
• ผลการประเมนิความสอดคลอ้งของกฎหมาย มาตรฐานและขอ้กําหนดอืน่ๆ  
• การรายงานสถานะของอบัุตเิหต ุการแกไ้ข และป้องกัน 
• ผลการประเมนิการเฝ้าระวงัและการวดัผล ความเสีย่งและโอกาสทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
• รายงานประสทิธผิลการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม  
• ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ ทัง้จากภายในและภายนอก 
• การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีม่ผีลตอ่การดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สิง่แวดลอ้ม และขอ้เสนอแนะในการปรับปรงุจากทีป่ระชมุ   
 
การรายงานประสทิธผิลการดาํเนนิงาน 
5) ผูบ้ริหารสายธุรกจิ ตอ้งมั่นใจว่า มีการทบทวนและตรวจสอบ ความถูกตอ้ง และความ

น่าเชือ่ถือของขอ้มูล   และจัดทําเป็นรายงาน แสดงประสทิธผิลการดําเนินงานดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตามระยะเวลาทีกํ่าหนด โดยเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงาน ตามกรอบนโยบายทีกํ่าหนดของเครอืฯ  
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มาตรฐานที ่10 การตรวจประเมนิภายใน 

(Internal Audit) 
 
วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
เพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการตรวจประเมนิระบบการจัดการและประสทิธผิลการดําเนินงานดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม อยา่งสมํ่าเสมอ เพือ่ลดความเสีย่งและใหเ้กดิการพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่ง 
 
ขอบขา่ย (Scope) 
ครอบคลมุถงึ การตรวจประเมนิทีดํ่าเนนิการโดยบคุลากรภายในหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบใน
เครือฯ หรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นอสิระจากงานที่ตรวจประเมนิ และแบ่งประเภทการตรวจ
ประเมนิเป็นการตรวจประเมนิภายในของหน่วยงาน (Operation Internal Audit) และการตรวจ
ประเมนิภายในของสายธรุกจิ/เขตประเทศ (Business Line Internal Audit)   

 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
การตรวจประเมนิภายในของหนว่ยงาน  
1) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่ามีการตรวจประเมนิของหน่วยงาน ตามแผนที่วางไว ้ซึง่

ประกอบดว้ยความถี ่วธิกีาร ผูรั้บผดิชอบ ขอ้กําหนดเกีย่วกับการวางแผน และการรายงานผล 
โดยพจิารณาถงึ สถานะและความสําคัญของกระบวนการและหน่วยงานที่จะตรวจประเมนิ 
รวมทัง้ผลการตรวจประเมนิครัง้ทีผ่า่นๆ มา เพือ่พจิารณาวา่ระบบการจัดการความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 

• สอดคลอ้งกับระบบงาน และแผนทีไ่ดจั้ดเตรยีมไว ้(Process) 
• มกีารนําไปปฏบิัต ิและรักษาไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล (Performance) 

2) หัวหนา้หน่วยงาน มั่นใจวา่มกีารกําหนดเกณฑแ์ละขอบเขตของการตรวจประเมนิในแต่ละ
ครั้งอย่างเหมาะสม การคัดเลือกผูต้รวจประเมิน และการตรวจประเมิน ตอ้งมั่นใจว่า
กระบวนการตรวจประเมินมีความเป็นธรรม (Objectivity) และมีความเป็นกลาง 
(Impartiality) ของกระบวนการตรวจประเมนิ ผูต้รวจประเมนิตอ้งไม่ตรวจประเมนิงานของ
ตนเอง 

3) หัวหนา้หน่วยงาน มั่นใจวา่ ไดร้ายงานผลการตรวจประเมนิไปยังผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง และ
มั่นใจวา่ผูป้ฏบิัตงิาน ตัวแทนของผูป้ฏบิัตงิาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง รับทราบผลการ
ตรวจประเมนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) หัวหนา้หน่วยงาน มั่นใจว่า ผลการตรวจประเมินทุกเรื่องไดม้ีการคน้หาสาเหตุของ
ขอ้บกพร่อง การปฏบิัตกิารแกไ้ขและป้องกันที่จําเป็นในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อขจัด
ขอ้บกพร่องที่พบรวมทัง้สาเหตุ กจิกรรมการตรวจตดิตามผล ซึง่รวมถงึการทวนสอบผล
ดําเนนิการ และการรายงานผลการทวนสอบ 

5) หัวหนา้หน่วยงาน มั่นใจวา่มกีารจัดทําและเก็บบันทกึผลการตรวจประเมนิภายในไวอ้า้งองิได ้
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การตรวจประเมนิภายในของสายธุรกจิ/เขตประเทศ   
6) หัวหนา้สายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่มกีารจัดทํา แผนการตรวจประเมนิของสายธรุกจิ 

/เขตประเทศเป็นประจําทุกปี โดยแต่งตัง้ใหหั้วหนา้สงูสดุของหน่วยงานเป็นผูต้รวจประเมนิ 
ผูต้รวจประเมนิตอ้งไมต่รวจประเมนิหน่วยงานของตนเอง (Cross audit) ตามคูม่อืการตรวจ
ประเมนิตนเองของสายธรุกจิ/เขตประเทศ หรอืของเครอืฯ หรอืวธิกีารอืน่ทีเ่ทยีบเทา่ 

7) หัวหนา้สายธุรกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารตรวจประเมนิของสายธรุกจิ/เขตประเทศ 
ตามชว่งระยะเวลาทีว่างแผนไว ้และสง่สรุปผลการตรวจประเมนิใหผู้บ้รหิารสงูสดุของกลุ่ม
ธรุกจิและสํานักกํากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์เครอืฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

8) หัวหนา้สายธรุกจิ/เขตประเทศ มั่นใจวา่ ผลการตรวจประเมนิทกุเรือ่งไดม้กีารคน้หาสาเหตุ
ของขอ้บกพรอ่ง การวเิคราะหส์าเหตขุองการเกดิขอ้บกพร่องซํ้า (Repeated findings) การ
ปฏบิัตกิารแกไ้ขและป้องกันที่จําเป็นในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อขจัดขอ้บกพร่องที่พบ
รวมทัง้สาเหตุ กจิกรรมการตรวจตดิตามผล ซึง่รวมถงึการทวนสอบผลดําเนนิการ และการ
รายงานผลการทวนสอบ 

9) หัวหนา้สายธุรกจิ/เขตประเทศ มั่นใจว่ามีการจัดทําและเก็บบันทกึผลการตรวจประเมนิ
ภายในไวอ้า้งองิได ้ และสําเนาแจง้ผลความกา้วหนา้ในการแกไ้ขใหส้ํานักกํากับการปฏบิัต ิ
ตามกฎเกณฑ ์เครอืฯ ทราบ 
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มาตรฐานที ่11  การจดัการเหตฉุุกเฉนิและวกิฤตการณ์ 

(Emergency and Crisis Management) 

วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
เพื่อมั่นใจวา่มกีารกําหนดทรัพยากร และระบบการเตรียมการ เพื่อตอบสนองวกิฤตการณ์ และ
สถานการณ์ฉุกเฉนิ การจัดการความตอ่เนื่องทางธรุกจิ (Business continuity management)ได ้
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
 
ขอบขา่ย (Scope) 
ครอบคลุมถงึการเตรยีมการและตอบสนองกับวกิฤตการณ์ หรอืสถานการณ์ฉุกเฉินทัง้ทีต่ัง้ใจ ไม่
ตัง้ใจ รวมถงึภัยธรรมชาต ิซึง่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ที่
เกีย่วขอ้งกับพนักงาน ผูรั้บเหมา บคุคลทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ที ่และชมุชนใกลเ้คยีง 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารชีบ้ง่สถานการณ์ เหตกุารณ์ฉุกเฉนิและเหตวุกิฤตการณ์ 

ที่อาจเกดิขึน้จากการกระทําของมนุษย์ ทั ้งที่ตั ้งใจ ไม่ตัง้ใจ รวมถึงภัยธรรมชาต ิและ
ประเมนิผลกระทบที่เกี่ยวขอ้งกับชวีติและทรัพยส์นิ ผูเ้กี่ยวขอ้ง ซึง่รวมถงึ ผลกระทบกับ
สิง่แวดลอ้มและชุมชนขา้งเคยีง และมีการบันทกึเป็นเอกสาร โดยสถานการณ์ฉุกเฉิน
สามารถชีบ้ง่ไดจ้ากผลการประเมนิความเสีย่ง จากชนดิและปรมิาณของแหลง่อันตราย หรอื
สถานทีต่ัง้ เป็นตน้ 

2) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารจัดทําแผนการเตรยีมการและตอบสนองกับสถานการณ์
ฉุกเฉนิ (Emergency response plan) และวกิฤตการณ์ (Crisis) รวมถงึการปฐมพยาบาล 
ซึง่ครอบคลมุถงึรายการตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

• โครงสรา้งการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉนิของหน่วยงาน 
• บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
• ขัน้ตอนการดําเนนิการตอบสนองในทันทตีอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิ (Emergency 

preparedness and response plan) 
• ขัน้ตอนการจัดการภาวะวกิฤต ิ(Crisis management plan) การเตอืนภัยและระบบ

สญัญาณเตอืนภัย 
• แผนการจัดการความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business continuity plan) 
• แนวปฏบิัตใินการตอบสนองทีเ่ฉพาะเจาะจงกับแตล่ะสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

(Emergency scenarios) 
• การสือ่สารภายในและการสือ่สารกับหน่วยงานภายนอกทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืใน

สถานการณ์ฉุกเฉนิ 
• แผนบรรเทาทกุข ์(Relief plan) 
• แผนฟ้ืนฟภูายหลังการเกดิเหต ุ(Recovery plan) 

3) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีการจัดสรรทรัพยากร ซึง่ประกอบดว้ย บุคลากร และ
อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน และตอ้งมกีารทบทวน ตรวจสอบ
ความพรอ้ม ความพอเพยีงของทรัพยากรทีกํ่าหนดขึน้อยา่งสมํา่เสมอ 
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4) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีการสื่อสารใหก้ับบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พนักงาน 
ผูรั้บเหมา ผูเ้ยีย่มชมงาน และบุคคลภายนอก เพือ่สรา้งความเขา้ใจถงึบทบาทหนา้ทีค่วาม
รับผดิชอบ รวมทัง้ การใชง้านอปุกรณ์ทีจํ่าเป็น และคํานงึถงึความจําเป็นและความสามารถ
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี และการมสีว่นรว่ม เพือ่นําไปพัฒนาแผนตอบสนอง ตามความเหมาะสม 

5) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารกําหนดแผนการทดสอบ และดําเนนิการทดสอบแผน
ฉุกเฉิน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจดําเนนิการซอ้มร่วมกับหน่วยงานภายนอก และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งอืน่ๆ ตามความเหมาะสม 

6) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารบันทกึผลการทดสอบแผนฉุกเฉนิ เหตฉุุกเฉนิทีเ่กดิขึน้
จรงิในหน่วยงาน หรอืหน่วยงานอืน่ สรุปผลเป็นขอ้คดิขอ้ควรระวัง และนําไปสือ่สาร ใหก้ับ
หน่วยงานตา่งๆ ในสายธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการปรับปรงุตอ่ไป  

7) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มกีารทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉิน หลังจากเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน และหรือหลังการซอ้มแผนฉุกเฉิน ตามความจําเป็น รวมถึงการพิจารณาจัดหา
สถานทีบ่ัญชาการ และสถานทีส่ํารอง เพือ่การทํางานอยา่งตอ่เนือ่งในภาวะวกิฤต 

8) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีการจัดทํา นําไปปฏิบัต ิ และธํารงรักษาขัน้ตอนการ
ดําเนนิการ การจัดการภาวะวกิฤต (Crisis management) และการจัดการความตอ่เนื่องทาง
ธรุกจิ (Business continuity management) โดยกําหนดขัน้ตอนและวธิกีารทีอ่งคก์รจะตอ้ง
สือ่สารกับพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้ง ผูม้สีว่นไดเ้สยีในแตล่ะสถานการณ์ กําหนดรายละเอยีด
ของการสือ่สารเหตกุารณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์รวมถงึ 

• กลยทุธก์ารสือ่สารเหตกุารณ์ทีไ่มพ่งึประสงค ์(เชน่ ขา่วลอื) 
• วธิกีารทีจ่ะใหข้อ้มลูและกระบวนการสือ่สารออกสูภ่ายนอก 
• แนวทางหรอืตน้แบบในการรา่งแถลงการณ์สําหรับสือ่มวลชน 
• กําหนดผูแ้ถลงขา่วทีเ่หมาะสม และมอํีานาจดําเนนิการ 
• แผนการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business continuity plan)   

9) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารจัดทํา นําไปปฏบิัต ิและคงไวซ้ ึง่ขัน้ตอนการดําเนนิการ 
การฟ้ืนฟู โดยกําหนด กระบวนการ ทรัพยากรต่างๆ และความสามารถขององค์กรที่จะ
นํามาใชเ้พื่อใหอ้งค์กรสามารถฟ้ืนกลับดําเนินการตามภาระกจิขององค์กรไดใ้หม่ หลัง
เหตกุารณ์ 

การบรหิารแผนงานสําหรับการฟ้ืนฟ ูตอ้งมอีงคป์ระกอบท่ัวๆไป อยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้
• การกําหนดบทบาทหนา้ที ่ความรับผดิชอบ ของกลุม่คนภายในหน่วยงาน และแตล่ะ

บคุคล รวมถงึหน่วยงานภายนอกดว้ย  
• การกําหนด สายการบังคับบัญชา และอํานาจในการสั่งการ สําหรับหน่วยงานต่างๆ 

และผูม้หีนา้ทีใ่นแผน 
• การกําหนดความสามารถและทรัพยากรทีต่อ้งการ 
 

การจัดทําแผนงานสําหรับการฟ้ืนฟอูงคก์รตอ้งพจิารณาขอ้กําหนดดา้นทรัพยากร อยา่ง 
นอ้ยดังตอ่ไปนี ้
• บันทกึทีจํ่าเป็น (ทัง้ทีเ่ป็นในรปูของเอกสารและในสือ่อเิล็กทรอนกิส)์ 
• บัญชรีายชือ่สําหรับตดิตอ่พนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง/รับผดิชอบ 
• คูม่อืขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชง้าน รวมทัง้แผนและขัน้ตอน

ในการฟ้ืนฟ ู
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• อุปกรณ์/เครื่องมอืชว่ยอํานวยความสะดวกทีต่อ้งใชโ้ดยองคก์ร และจุดทีต่ดิตัง้ใน
สถานทีอ่ืน่ๆ 

– อปุกรณ์การตดิตอ่สือ่สาร 
– อปุกรณ์สํานักงาน 
– ระบบสาธารณูปโภค (น้ํา พลังงาน เป็นตน้) 

10) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มกีารพจิารณาขอบขา่ย และลักษณะของการพึง่พาซึง่กัน
และกันกับหน่วยงานภายนอก โดยมีการกําหนดรายละเอียดของการตดิต่อ และความ
คาดหวงัของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง (Mutual aid) 
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มาตรฐานที ่12  การรายงานและสอบสวนอบุตักิารณ์ 

(Incident Reporting & Investigation) 
วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
• เพื่อใหม้ีระบบ และดําเนินการที่มั่นใจว่า เมื่อเกดิเหตุการณ์ขึน้ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่

เกีย่วขอ้งทราบถงึขอ้เท็จจรงิ สาเหตุที่แทจ้รงิของการเกดิอุบัตกิารณ์ เพื่อนําไปสู่มาตรการ
แกไ้ขและป้องกันมใิหเ้กดิซํ้า ทัง้นี้เพือ่สามารถฟ้ืนฟผููบ้าดเจ็บใหส้ามารถกลับเขา้สูก่ารทํางาน
ปกตไิดเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ 

• เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มรีะบบการรายงาน ที่ถูกตอ้งโปร่งใส สง่เสรมิใหเ้กดิทัศนคตทิางบวกต่อการ
นําไปสู่การแกไ้ข และป้องกันปัญหาไม่ใหเ้กดิซํ้า และการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกันระหว่าง
หน่วยงาน (Lesson learned) จากอบุัตกิารณ์ดังกลา่ว  

  
ขอบขา่ย (Scope) 
ครอบคลุมถงึ อุบัตกิารณ์ (หมายความรวมถงึ อุบัตเิหตุ และเหตุการณ์เกอืบเกดิอุบัตเิหตุ หรือ 
near-miss) ขัน้ตอนการดําเนนิงาน กฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆ ทีอ่าจสง่ผลใหเ้กดิผลกระทบ
ในทางลบกับบคุคล ทรัพยส์นิ สิง่แวดลอ้ม หรอืชือ่เสยีงของบรษัิท พนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใน
การดําเนนิงาน 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่ หน่วยงานมกีระบวนการรายงาน เก็บรวบรวม

หลักฐาน สอบสวนหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ กําหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกันการเกดิซํ้า การ
จัดทําบทเรยีนเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งหน่วยงาน (Lesson learned sharing) 
ตลอดจน ตอ้งกําหนดบทบาทและหนา้ทีข่องพนักงาน และผูเ้กีย่วขอ้ง ในการรายงานและ
สอบสวนอบุัตเิหตแุละอบุัตกิารณ์ ตามระดับความรนุแรงของอบุัตกิารณ์ 

2) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มรีะบบและการดําเนนิการ ดังตอ่ไปนี ้
• กําหนดขัน้ตอน วธิกีารในการรายงาน การสอบสวนอบุัตกิารณ์ 
• กําหนดบทบาทหนา้ที ่ความรับผดิชอบในการรายงานและสอบสวนอบุัตกิารณ์ 
• กําหนดผูรั้บผิดชอบในการดําเนินการแกไ้ข ป้องกัน โดยใชร้ะดับการจัดการ 

(Hierarchy of controls) และตดิตามผลการดําเนนิการ 
• จัดเก็บบันทกึผลการรายงานการสอบสวนอบุัตกิารณ์ โดยหน่วยงานตอ้งมมีาตรการ 

หรอืระบบในการรักษาความลับขอ้มูลสว่นบุคคลของผูป้ฏบิัตงิาน เพือ่ไม่ใหข้ัดต่อ
พระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Personal Data Protection Act) 

• จัดทํา และวเิคราะหส์ถติอิบุัตกิารณ์ รายงานใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ เพือ่นําไปปรับปรุง
ประสทิธผิลการดําเนนิงาน 

• จัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรูบ้ทเรียนจากอุบัตกิารณ์เพื่อป้องกันการเกดิเหตุซํ้า
ภายในกลุม่บรษัิทของ เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์  

3) กรณีทีเ่ป็นอบุัตกิารณ์รา้ยแรง ใหก้ลุม่ธรุกจิกรอกขอ้มลูในระบบรายงานอบัุตกิารณ์ของเครอืฯ  
และสําเนารายงานการสอบสวน พรอ้มทัง้รายงานความคบืหนา้ในการแกไ้ขใหผู้บ้ังคับบัญชา
ตามลําดับชัน้และสําเนาเครอืฯ ทราบ  
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มาตรฐานที ่13 การออกแบบ และการตรวจสอบดา้นความปลอดภยั        
และสิง่แวดลอ้ม 

(Design & Due Diligence Audit of Safety and Environment) 
 

วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
• เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีระบบการบรหิารความเสีย่ง ดา้นความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึ

ประเด็นดา้นชุมชน สังคมและสทิธมินุษยชน ในกระบวนการเลือกที่ตัง้โครงการใหม่ (Site 
selection) การออกแบบ การก่อสรา้ง และการทดสอบระบบ (Commissioning) กอ่นการใช ้
งานจรงิ 

• เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจวา่โครงการใหม่ๆ  เชน่ การกอ่สรา้ง การตดิตัง้ใหม ่ซึง่รวมถงึการควบรวม
กจิการ (Mergers and acquisitions; M&A) หรอืการรวมทุน (Joint venture) ไดม้กีาร
ตรวจสอบการดําเนนิงาน (Due diligence) ดา้นความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึประเด็น
ดา้นชมุชน สังคมและสทิธมินุษยชน วา่องคก์รนัน้ มคีวามพรอ้มและเตรยีมการทีจํ่าเป็นอย่าง
เพียงพอ ทัง้ดา้นการจัดการ เครื่องมอื อุปกรณ์ มาตรฐาน ระเบยีบปฏบิัต ิและการฝึกอบรม
พนักงาน 

 
ขอบขา่ย (Scope) 
มาตรฐานนี้ ครอบคลุมถงึ การเลอืกที่ตัง้โครงการ การออกแบบ การก่อสรา้ง ตดิตัง้ และการ
ตรวจสอบดา้นความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม ขัน้ตอนการดําเนนิการและงานขององคก์ร ซึง่ปรับ
ใหเ้หมาะสมกับการปฏบิัตงิานของพนักงาน จนกระท่ังการดําเนนิงานตามปกตสิําหรับโครงการ
ใหม่ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับประเด็นดา้นความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมถงึประเด็นที่มี
ผลกระทบถงึชมุชน และประเด็นดา้นสทิธมินุษยชน  
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ แตง่ตัง้คณะทํางาน เพือ่พจิารณาประเด็นดา้นความปลอดภัย 

และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึประเด็นดา้นชมุชน สังคม และสทิธมินุษยชน ในชว่งการเลอืกทีต่ัง้
โครงการ การออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบ รวมถงึขัน้ตอนการดําเนนิการและงานขององคก์ร
ทีเ่ขา้กับลักษณะการทํางานทีไ่มเ่ป็นอันตรายต่อการปฏบิัตงิาน โดยคณะทํางานอย่างนอ้ย
ตอ้งประกอบดว้ย 

• ผูจั้ดการโครงการ 
• ผูจั้ดการดา้นความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม  
• ผูจั้ดการดา้นกํากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์
• ผูจั้ดการดา้นวศิวกรรม 
• นักกฎหมาย เป็นตน้ 

2) กอ่นการอนุมัตโิครงการ ผูบ้รหิารสายธรุกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่ไดม้กีารตรวจสอบดา้น
ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม (Safety and Environmental Due Diligence) ที่
ครอบคลมุถงึการปฏบิัตติามกฎหมาย มาตรฐาน หรอืขอ้ระเบยีบบังคับทีเ่กีย่วขอ้งดา้นความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึประเด็นดา้นชมุชน สังคม และสทิธมินุษยชน 
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พรอ้มทั้งมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการตรวจประเมิน ที่มีความถูกตอ้ง และ
น่าเชือ่ถอื รวมถงึจัดใหม้ทีะเบยีนการประเมนิความสอดคลอ้ง 

3) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจวา่มกีารจัดทําแผนการบรหิารโครงการทีร่ะบุถงึ 
โครงสรา้งองค์กร ขอ้กฎหมายและมาตรฐานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึประเด็นดา้นชุมชน และสังคม ที่เกี่ยวขอ้งกับการออกแบบ ก่อสรา้ง 
ตดิตัง้ และทดสอบระบบ รวมทัง้จัดใหม้แีผนฉุกเฉิน แผนการบรรเทาผลกระทบ มาตรการ
เยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบ และการตดิตามตรวจสอบวดัผลการดําเนนิงาน   

4) ผูจั้ดการโครงการ ตอ้งมั่นใจว่ามกีารทบทวนการออกแบบสําหรับการก่อสรา้ง ตดิตัง้ การ
ดําเนนิงาน และการบํารุงรักษา เครือ่งจักร สิง่ปลกูสรา้งและระบบทีต่ดิตัง้ใหม ่กําหนดใหม้ี
การทบทวนและประเมนิวา่การดําเนนิงานออกแบบ สอดคลอ้งกับรายละเอยีดดา้นวศิวกรรม 
ขอ้กําหนด กฎหมาย มาตรฐานการออกแบบ รวมถงึบทเรยีนและประสบการณ์ทีไ่ดรั้บจาก
โครงการทีผ่า่นมา ในดา้นความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม   

5) ผูจั้ดการโครงการ ตอ้งมั่นใจว่า การดําเนินการก่อสรา้ง ตดิตัง้เครื่องจักรและระบบงาน 
กระบวนการผลติหรือการทํางาน ทีต่ดิตัง้ จัดทําใหม่ มแีนวทางสอดคลอ้งกับรายละเอยีด
การออกแบบดา้นวศิวกรรม ขอ้กฎหมาย และมาตรฐานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดลอ้ม   

6) ผูจั้ดการโครงการ ตอ้งมั่นใจว่า มีการจัดทําแผนการทดสอบระบบงานใหม่ ที่กําหนด
คณุสมบัตขิองบคุคล ความรู ้ความสามารถ บทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบสําหรับหน่วยงาน 
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ การดําเนนิการทดสอบระบบมคีวามสอดคลอ้งกับขอ้กําหนด และมาตรฐานที่
เกีย่วขอ้ง 

7) ผูจั้ดการโครงการ ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารทบทวนผลการทดสอบ ทัง้ก่อนและหลังการเริม่เดนิ
ระบบงานใหม ่และมกีารบันทกึผลการทดสอบไว ้เพือ่ยนืยันถงึความถูกตอ้งเปรยีบเทยีบกับ
การออกแบบ และสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงคข์องโครงการ 

8) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจว่า มีการสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 
เทยีบกับแผนการบรหิารโครงการ ใหผู้บ้รหิารกลุม่ธรุกจิรับทราบ 
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มาตรฐานที ่14  การจดัการดา้นปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
ของคูค่า้และผูร้บัเหมา 

(Supplier and Contractor, SHE Management) 
 
วตัถปุระสงค ์(Purpose)  
• เพือ่ใหม้รีะบบทีม่ั่นใจไดว้า่แหล่งของความเสีย่ง อันตราย ไดม้กีารวางแผน และจัดการตัง้แต่

ตน้เหต ุทีอ่าจมาจากการนําเขา้ปัจจัยการผลติ การดําเนนิงาน สว่นประกอบ และการบรกิารใน
งานต่างๆ จากการสั่งซือ้ จัดจา้ง และชอ่งทางอืน่ๆ ทีเ่ป็นโอกาสใหเ้กดิความเสีย่ง  ทางดา้น 
อาชวีอนามัย ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้มได ้

• เพื่อใหก้ารจัดซื้อ จัดจา้ง ที่เกี่ยวกับการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม เป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิลมกีารควบคมุผลกระทบไมใ่หเ้กดิขึน้หรอืมผีลนอ้ยทีส่ดุ  

 
ขอบขา่ย (Scope) 
มาตรฐานนี้ ครอบคลุมกจิกรรมในการจัดซือ้ การจัดจา้งทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบตอ่ความปลอดภัย 
อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ต่อกจิกรรมการปฏบิัตงิานของบรษัิทตลอดห่วงโซอุ่ปทาน  ทัง้นี้
การจัดซื้อครอบคลุมถึง ส ินคา้หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกับวัตถุดิบ สารเคมี ส่วนผสม 
องคป์ระกอบ เครือ่งมอื เครือ่งจักร อปุกรณ์ และผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ และบรษัิทสามารถ
ควบคมุหรอืจัดการได ้จัดจา้งผูรั้บเหมา ครอบคลมุถงึ การรับจา้งผลติ จา้งงานบรกิาร การพัฒนา
ผลติภัณฑ ์การก่อสรา้งโครงการใหม่  รวมถงึการจัดซือ้จัดจา้งดา้นยานยนตแ์ละการจัดสง่ โดย
ครอบคลมุการจัดการพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิทหรอืหน่วยงานผูรั้บเหมาดว้ย 
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า ไดกํ้าหนดระบบ หรือการจัดตัง้คณะกรรมการพจิารณา

ประเด็นดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มในการจัดซือ้ จัดจา้งฯ หรอืการให ้
ผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ ในการประเมนิตามขัน้ตอนการจัดซื้อ จัดจา้ง วัสดุ อุปกรณ์ 
เครือ่งจักร รวมถงึงานจา้งผูรั้บเหมาโดยขัน้ตอนดังกลา่วตอ้งมกีารพจิารณา ชีบ้ง่ความเสีย่ง 
อันตราย และประเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ และวางมาตรการแกไ้ข ป้องกัน ก่อนมกีาร
อนุมัต ิใหจั้ดซือ้ จัดจา้ง  

2) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารดําเนนิงานตามระบบ เพือ่พจิารณาถงึแหล่งอันตราย
และผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ชมุชน และวถิชีวีติความเป็นอยูเ่ดมิของทอ้งถิน่ ทีอ่าจเกดิขึน้ 
จากงานจัดซือ้ จัดจา้ง ไดม้ีการดําเนินการป้องกัน โดยกําหนดความเหมาะสมของระบบ
ป้องกันอันตรายและระบบควบคมุมลพษิ สําหรับผลติภัณฑ ์อปุกรณ์และเครือ่งมอืเครือ่งจักร
ทีส่ําคัญ กอ่นทีจ่ะจัดซือ้ และหลังการใชง้าน 

3) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีการจัดทํารายการผลติภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องจักรสําคัญ รวมถงึรายการผูข้าย และผูใ้หบ้รกิาร (Supplier and contractors) ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้การ
ประเมนิประเด็นดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ของผูข้ายสนิคา้ และผู ้
ใหบ้รกิาร/ผูรั้บเหมาและขึน้ทะเบยีน (Approved vender list) ตลอดจนวางมาตรการ ระบบ
ป้องกันอันตรายและระบบควบคมุมลพษิของอปุกรณ์และเครือ่งจักร ดังกลา่ว 
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4) ในการจัดซือ้อปุกรณ์ตรวจวัดทีเ่กีย่วกับความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ตอ้ง
พจิารณาถงึการสอบเทยีบ (Calibration) ทดสอบ (Testing) ของอปุกรณ์ดังกลา่ว เพือ่ให ้
มั่นใจในความถูกตอ้งในการใชง้าน และตอ้งมเีอกสารคู่มอืการใชง้าน ทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจของ
ผูป้ฏบิัตงิาน พรอ้มมรีะบบควบคมุเอกสารเพือ่ใชอ้า้งองิ 

5) การจัดซือ้สนิคา้ วัตถุดบิ สารเคม ีสําคัญๆ ที่ข ึน้ทะเบยีนตามระบบ ตอ้งมั่นใจว่า มขีอ้มูล 
แสดงสถานะ สว่นประกอบ ขอ้ควรระวังในการ ขนยา้ย จัดเก็บ และใชง้าน เอกสารคูม่อืการ
ใชง้าน และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ Instruction manuals, Safety data sheets; (SDS)  

6) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีระบบการตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and 
testing) พรอ้มทั้งกําหนดคุณสมบัติของผูทํ้าการตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องจักร รวมถงึอาคาร สถานที่ เปรียบเทียบกับ ขอ้กําหนด (Specification) 
แบบวศิวกรรม (Engineering drawing) ทีกํ่าหนดขึน้กอ่นตรวจรับอุปกรณ์ และเครือ่งจักร
ดังกลา่ว ซึง่เกดิขึน้ในกรณีดังตอ่ไปนี ้

• การตรวจรับในการซือ้และตดิตัง้ อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักรใหม ่
• การตรวจรับอปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักรทีผ่า่นการซอ่มแซม 
• การตรวจรับอปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักรทีไ่ดรั้บการปรับแตง่  
• การตรวจรับงานอืน่ ตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนด มาตรฐาน สญัญา หรอืเงือ่นไขทาง  

เทคนคิทีเ่กีย่วขอ้ง 
7) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารกําหนดเกณฑใ์นดา้นกฎหมาย มาตรฐาน จรรยาบรรณ 

และการขัดแยง้ของผลประโยชน์ (Code of conduct and conflict of interest) เพือ่
พจิารณาความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ของผูรั้บเหมา เพือ่ใชใ้นการคัดเลอืกและประเมนิผูรั้บเหมา  

8) หัวหนา้งานตอ้งมั่นใจวา่ มกีารกําหนดประเภทและระดับของการควบคมุผูรั้บเหมา 
9) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารจัดเตรยีมเอกสาร และ/หรอื สญัญาวา่จา้งผูรั้บเหมา ซึง่

ครอบคลุมถึง กฎระเบียบท่ัวไปดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม  
ขอ้กําหนดในการปฏบิัตติามกฎหมาย และผลจากการไมป่ฏบิัตติามขอ้กําหนด ตลอดจนสาย
การรายงาน ชอ่งทางการสือ่สาร และหนา้ทีค่วามรับผดิชอบระหวา่งหน่วยงาน และผูรั้บเหมา 

10) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ รายการความเสีย่งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม มกีารกําหนดรูปแบบ ชอ่งทางการสือ่สาร วธิปีฏบิัตงิานทีถู่กตอ้งและปลอดภัย 
ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ใหก้ับผูรั้บเหมา ก่อนเริ่ม
ปฏบิัตงิาน 

11) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มรีะบบการตดิตาม และรายงานผลการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ
และขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ของผูรั้บเหมา ให ้
ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ 

12) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูรั้บเหมา เพือ่เป็นขอ้มลู
ในการทบทวนการคัดเลอืก การขึน้ทะเบยีน (Approved vender list) และประเมนิผูรั้บเหมา 
รวมถงึผลการประเมนิตอ้งแจง้ใหผู้รั้บเหมาทราบ 
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มาตรฐานที ่15  การควบคมุการดาํเนนิงาน การตรวจสอบ และดแูลรกัษา 

(Operational Control, Planned inspection and Maintenance) 
 

วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
• เพือ่มั่นใจวา่มวีธิกีาร และคู่มอืการปฏบิัตงิานในดา้นการดําเนนิงานทีป่ลอดภัย การบํารุงรักษา 

การตรวจสอบและทดสอบเครือ่งจักรและอปุกรณ์ รวมถงึมาตรการควบคมุ ตรวจสอบการทํางาน 
และสถานการณ์ตา่งๆ ใหค้งไว ้ซึง่ประสทิธผิลการดําเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดลอ้ม   ใหม้คีวามเสีย่งอยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้และเป็นไปตามนโยบายและระบบการ
จัดการทีกํ่าหนด 

• เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่หน่วยงานตา่งๆ ไดจั้ดทําขัน้ตอน วธิกีาร คูม่อืการปฏบิัตงิาน แผนงาน และ
ดําเนินงานตามสิง่ดังกล่าว สําหรับการควบคุมการดําเนินงาน การตรวจสอบการทํางาน การ
ทดสอบอปุกรณ์ และเครือ่งจักร ใหม้คีวามพรอ้มใชง้าน และอยูม่สีภาพทีป่ลอดภัยอยูเ่สมอ   

 
ขอบขา่ย (Scope) 
มาตรฐานนี้ ครอบคลุมถงึ การดําเนนิงานปกตจิากการกระทําของคน หรอืภัยธรรมชาต ิกจิกรรม
การดําเนนิงานนี้ รวมถงึการจัดการสารเคมอีันตราย การบํารุงรักษาเครือ่งจักร การตดิตัง้หรอืการ
ถอด-ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานการตรวจสอบตามแผนในหนา้งาน (Planned 
inspection) รวมถงึการตรวจสอบเครื่องมอื อุปกรณ์ที่ใช ้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานต่างๆ 
เครือ่งจักรทีส่ําคัญ (Critical equipment) เชน่ อปุกรณ์ควบคมุมลพษิ ระบบบําบัดน้ําเสยี อปุกรณ์
ป้องกันอันตรายจากเครือ่งจักร (Safety guards) และอปุกรณ์ตอบสนองในกรณีฉุกเฉนิตา่งๆ เชน่ 
ระบบดับเพลงิ ระบบสญัญาณเตอืนภัย ทางออกฉุกเฉนิ ป้ายเตอืนภัย ตา่งๆ  เป็นตน้ ใหส้อดคลอ้ง
ตามขอ้กําหนดกฎหมาย และขอ้กําหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม   
 
ขอ้กาํหนด (Requirements) 
1) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารจัดทําระเบยีบ คูม่อื หรอืขัน้ตอนการทํางานดา้นความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เพือ่เป็นมาตรฐาน ขัน้ตอนการทํางานของพนักงาน 
ผูรั้บเหมา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ และมกีารนําไปปฏบิัตอิยา่งมปีระสทิธผิล โดยมุง่เนน้ทีก่าร
ป้องกันที่ตน้เหตุ หรือแหล่งกําเนิดของความเสีย่ง เช่น พลังงานที่เป็นอันตราย  
แหลง่กําเนดิมลพษิดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีการดําเนินงาน จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่
เพยีงพอ (PPE: Personal protective equipment) และคงไวซ้ ึง่เอกสารการปฏบิัตงิานทีม่ี
ประสทิธผิลในการควบคมุการดําเนนิงาน ซึง่ถา้ไมม่กีารจัดหา PPE และปฏบิัตติามขัน้ตอน
การปฏบิัตงิานดังกล่าวแลว้ จะก่อใหเ้กดิความเสีย่ง อันตราย และความไม่สอดคลอ้งกับ 
นโยบาย  มาตรฐานการจัดการ แผนงาน หรอืเป้าหมาย ดา้น SHE 

3) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารจัดทําทะเบยีนสารเคมอีันตราย (Chemical inventory) 
เครื่องจักรทีส่ําคัญ (Critical equipment inventory) มแีผนการการตรวจสอบความ
ปลอดภัย การบํารุงรักษา ดําเนนิการตามแผน และบันทกึผลการดําเนนิงาน การตรวจสอบ 
การบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจักรดังกล่าวและรายงานผลการดําเนินงานใหก้ับ
คณะกรรมการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
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4) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ มกีารจัดทํา ดําเนนิการ และคงไวซ้ ึง่แผนงานการบํารุงรักษา
เครือ่งจักรและอปุกรณ์ ซึง่รวมถงึ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทยีบ และการรับรอง 
ซึง่มกีารกําหนดความถีก่ารดําเนนิการทีเ่หมาะสมกับระดับของความเสีย่ง และสอดคลอ้งกับ
ขอ้กําหนดของผูผ้ลติ หรือขอ้กําหนดกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อมั่นใจถึง
ประสทิธภิาพและความน่าเชือ่ถอืของเครือ่งจักรและอปุกรณ์  

5) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่ พนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจถงึขอ้มลูดา้นความปลอดภัย
ในการใชง้านวัสด ุอปุกรณ์ในสถานทีทํ่างาน สารเคมอีันตราย (Safety datasheet) รวมถงึ
คู่มอืการใชง้าน และบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน เพื่อความ
ปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมถงึเกณฑก์ารควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
ขอ้มูลดังกล่าวจะตอ้งจัดทําขึ้นเป็นเอกสาร มีการทบทวนตลอดอายุการใชง้านของ
เครือ่งจักรและอปุกรณ์นัน้ 

6) ในกรณีที่ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลการออกแบบและเกณฑก์ารควบคุมเครือ่งจักรและ
อปุกรณ์ ตอ้งผา่นกระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลง (ดมูาตรฐานที ่3 การบรหิารความเสีย่ง 
และมาตรฐานที ่4 การบรหิารการเปลีย่นแปลง) 

7) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจว่า มีการตรวจวัด ตรวจสอบ ตดิตามขอ้มูล วเิคราะห์ และ
ทบทวน ขอ้มลูหลักทีไ่ดจ้ากการดําเนนิงาน เป็นระยะๆ เพือ่ระบโุอกาสเกดิความเสีย่ง ทัง้ที่
เกดิจากการกระทําของคน และภัยธรรมชาต ิ(เชน่ น้ําท่วม แผ่นดนิไหว พายุ เป็นตน้) เพือ่
หาแนวทางในการป้องกัน หรอืปรับปรุงแกไ้ข (ดมูาตรฐานที ่11 การจัดการเหตฉุุกเฉนิและ
วกิฤตการณ์) 

8) หัวหนา้หน่วยงาน ตอ้งมั่นใจวา่มกีารทบทวนผลการทดสอบ ทัง้ก่อนและหลังการเริม่เดนิ
ระบบ และมีการบันทกึผลการทดสอบไว ้เพื่อยืนยันถงึความถูกตอ้งเปรียบเทียบกับการ
ออกแบบ โดยครอบคลมุถงึกรณีตา่งๆ ดังตอ่ไปนี ้

• อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักรใหม ่
• อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักรทีผ่า่นการซอ่ม 
• อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักรทีไ่ดรั้บการปรับแตง่ 

9) ผูบ้รหิารสายธุรกจิ/เขตประเทศ ตอ้งมั่นใจว่า พนักงานและผูรั้บเหมาที่ดําเนินกจิกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม จะตอ้งมี
คุณสมบัตแิละความสามารถที่เหมาะสม (ดูมาตรฐานที่ 7 ความรูค้วามสามารถ ความ
ตระหนักและวฒันธรรมองคก์ร)  

 
  



 

ดา้นพฒันาความยั่งยนื  สํานักบรหิารความยั่งยนื ธรรมภบิาลและสือ่สารองคก์ร  เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์                     หนา้ |  54  ของ  53 
สํานักกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์

 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร เลขท่ี 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 
โทรศัพท: 02-766-8000 
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