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 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

มีนโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน   ที่เปนนโยบาย

สําคัญ และไดมอบใหหนวยปฏิบัติที่ตั้งอยูใน

สวนกลางและสวนภูมิภาพดําเนินการ 
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การลดการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางาน

ไดกําหนดเปาหมายในการลดอตัราการ
ประสบอันตรายจากการทํางาน ตอลูกจาง 
๑,๐๐๐ ราย (เฉพาะใน ๔ กรณี คือ ตาย 
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน และหยุด
งานเกิน ๓วนั) อยางนอยปละ ๒ เปอรเซ็นต
จากปที่ผานมา
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  ขอมูลของสํานกังานกองทนุเงนิทดแทน 
พบวาอัตราการประสบอันตรายจากการ
ทํางานตอลูกจาง ๑,๐๐๐ ราย มีแนวโนมที่
ลดลง โดยในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา (พ.ศ.๒๕๔๓ 
– ๒๕๕๒)   ลดลงเฉลี่ยปละ ๖.๐๘ เปอรเซ็นต 

การลดการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทํางาน
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   ป พ.ศ.       อัตราฯ ตอลูกจาง                เพิ่มขึน้หรือลดลง

                   ๑,๐๐๐ ราย                 เมือ่เทียบกับปที่ผานมา                                                

  ๒๕๔๓           ๙.๖๙                  ลดลง ๕.๐๐% จากป ๒๕๔๒

  ๒๕๔๔           ๙.๔๒                  ลดลง  ๒.๗๘ %

  ๒๕๔๕           ๘.๑๒                  ลดลง  ๑๓.๘๐ %

  ๒๕๔๖           ๘.๑๐                  ลดลง  ๐.๒๗ %

๒๕๔๗           ๗.๗๙                ลดลง  ๓.๘๒ %

  ๒๕๔๘           ๗.๕๘                 ลดลง ๒.๖๙ %

  ๒๕๔๙           ๗.๐๒                 ลดลง  ๗.๓๘ %

  ๒๕๕๐           ๖.๖๗                 ลดลง  ๔.๙๙ % 

  ๒๕๕๑           ๖.๐๘                  ลดลง ๘.๘๕ %

  ๒๕๕๒           ๕.๔๐                  ลดลง ๑๑.๑๘ %



สํานักความปลอดภัยแรงงาน

 (๑)  กําหนดและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (๒)  กํากับ ควบคมุ และดูแล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทาํงาน 
 (๓)  สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทาํงาน                
 (๔)  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่งมีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ

มีมาตรการเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทํางานท่ี
สําคัญ ๒ ประการ  

*๑) การกํากับดูแลใหสถานประกอบกิจการปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภยัในการทํางาน

*๒) การสงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานความปลอดภัย       

     อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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กิจกรรมที่จะทําใหมาตรการดังกลาวบรรลุเปาประสงค

   ภารกิจหรือที่สําคัญ ๆ อาทิ เชน
1)การออกกฎหมายความปลอดภัยในการทาํงาน
(กฎหมาย    ลูกบทจํานวน ๙ ฉบับ) 

   2)การบังคับใชโดยการตรวจความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ เนนกลุมเสี่ยง เชน กิจการกอสราง กิจการผลติ
อาหารและเครือ่งดื่ม กจิการผลิตผลติภัณฑพลาสตกิ กิจการ
ผลิตชิ้นสวนอุปกรณ ยานพาหนะ กจิการหลอหลอม กลึงโลหะ 
กิจการปมโลหะ 
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    3) การอบรม สัมมนาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย   
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน และกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทาํงาน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ 
และสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้

   ปฏิบัติใหสอดคลองและถูกตองตามขอกําหนดของ
กฎหมาย

กิจกรรมที่จะทําใหมาตรการดังกลาวบรรลุเปาประสงค
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   4) การรณรงค เผยแพร การสรางจิตสํานึก

   ความปลอดภัยในการทาํงานในรูปแบบตางๆ เชน 
การจัดทําและเผยแพรเอกสาร ขาวสารความปลอดภัย 
การเผยแพรขอมูลขาวสารความปลอดภยัผานทาง
เว็บไซต การจัดทําและเผยแพรสื่อ คูมือ แนวปฏิบัติ 
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานดานความปลอดภัย
ในการทาํงาน

กิจกรรมที่จะทําใหมาตรการดังกลาวบรรลุเปาประสงค
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โครงการที่สงเสริมใหมกีารดําเนินงาน หรือมีการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๑.โครงการพัฒนาระบบการจัดการดีเดนดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ประจาํป  ๒๕๕๖ (โครงการประกวดสถาน
ประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน)ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ เพื่อสงเสรมิใหสถานประกอบกิจการ 
มีการบรหิารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ท่ีไดมาตรฐาน
และเปนระบบ 
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๒) โครงการรณรงคลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให
เปนศูนย (Zero Accident Campaign)

   เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดการประสบอันตรายจาก
การทาํงานของลูกจางหรือผูใชแรงงาน จะจัดประมาณ
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

๗

โครงการที่สงเสริมใหมีการดําเนินงาน หรือมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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๓) โครงการลดสถิติอุบัติเหตใุนสถานประกอบกิจการ 
เพื่อใหสถานประกอบกิจการมีแนวทางการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยในการทาํงาน โดยเนนการ
ลดการบาดเจ็บ   การเจ็บปวย และการหยุดงาน

โครงการที่สงเสริมใหมีการดําเนินงาน หรือมีการบริหาร
  จัดการอยางเปนระบบและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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๔) การรณรงคสงเสรมิและสรางจิตสํานึกดานความ

ปลอดภัยในการทาํงาน ซึ่งดําเนินการมาอยางตอเนื่อง

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๙ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ จะเปนปที่ 

๒๘ ระหวางวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม(งานสัปดาหความ

ปลอดภัยในการทาํงานแหงชาติ)

โครงการที่สงเสริมใหมกีารดําเนินงาน หรือมีการบริหาร
  จัดการอยางเปนระบบและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ทิศทางงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

     มีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
๒ ประการ คือ

๑. รางแผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทาํงานแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙)  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบแลว เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบดวย
แลว 



18

   ยุทธศาสตรท่ี ๒ กลยุทธที่ ๑ การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสราง
เครือขายในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานครอบคลุมทุกภาคสวน 

    กลยุทธที่ ๒ การพัฒนาและเสริมสรางเครือขายดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี
ความเขมแข็ง 

    กลยุทธที่ ๓  การประสานความรวมมือกับเครือขาย
ตางประเทศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน   

ทิศทางงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
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๒. ระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามยัด”ี ซึ่งคณะรฐัมนตรีมีมติเหน็ชอบเมื่อ
วันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐  

ทิศทางงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
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ระเบียบวาระแหงชาติ 
“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยด”ี

เปาหมาย ๗ ประการ คือ

(๑) แรงงานมีหลกัประกันความมัน่คงในการทํางาน
ภายใตแผนแมบทดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทาํงานแหงชาติ

(๒) แรงงานทกุภาคสวน ทํางานในสภาพแวดลอมที่ได
มาตรฐานความปลอดภัย 
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(๓) แรงงานมีจิตสํานึกและองคความรูดานความปลอดภัย 

   อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(๔) แรงงานมีอัตราการประสบอันตรายจากการทาํงาน
ลดลง

(๕) แรงงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ระเบียบวาระแหงชาติ 
“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
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  (๖) แรงงานไดรับการเฝาระวงัดานสุขภาพอนามยั

  และความปลอดภัยในการทาํงานอยางเปนระบบ

(๗) แรงงานมีวฒันธรรมความปลอดภัยในการ

   ทํางาน

ระเบียบวาระแหงชาติ 
“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
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ภารกิจที่สําคัญ และเปนนโยบาย

   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จะตองดําเนินการ

ขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาตนิี้ใหเปนรปูธรรม โดยมี

การดําเนินการแบบบูรณาการรวมกับทกุภาคสวน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหการคุมครองแกผูใช

แรงงานที่อยูในระบบและนอกระบบ จํานวนเกือบ ๓๐

 ลานคน
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ขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ

   ดําเนินการใหประสบความสําเร็จและมีความตอเนื่อง
   1.ตองสรางระบบการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการ

สรางระบบเครือขายความปลอดภัยในการทํางาน  

   2.ตองดําเนินการใหเปนระบบ และพัฒนาความเขมแข็งของ
เครือขาย เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยถือ
เปนนโยบายหน่ึงท่ีตองนําไปสูการปฏิบัติ 

   3.ไดรับการสนับสนุนและการเขามามีสวนรวมตามบทบาทภารกิจ  
เพื่อสงผลใหนโยบาย และมาตรการของกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเกิดผลดีตอผูใชแรงงานตอไป



1. เนนการควบคุมและกํากับดูแล โดยการตรวจความปลอดภัยและ
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยดําเนินการเรงรัดการตรวจ
ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่เปนกลุมเสี่ยง หรือที่มีอัตรา
การประสบอันตรายจากการทํางานสูง หรือเปนลักษณะงานที่มีอันตราย 
เชน งานเครื่องจักร งานกอสราง งานอัคคีภัย งานสารเคมี ฯลฯ เปนตน 
เพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางครบถวนและถูกตอง และสามารถ
ดําเนินการตรวจตรา ติดตาม และเฝาระวังสถานประกอบกิจการได
อยางตอเน่ือง  
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2. สรางการทํางานใหมีความรักและความผูกพัน รวมทั้งมีความรวมมือที่ดี
ในการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานในรูปแบบระบบทวิภาคี เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไข 
และพัฒนาดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเพิ่มมากขึ้น 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
สวนทองถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนด จัดใหมีมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานไมต่ํากวาตามที่กฎหมาย
กําหนด  
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4. สรางและพัฒนาเครือขายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและให
ความชวยเหลือการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งการเฝาระวังสถานการณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เชน ปญหาโรคหรือการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ปญหา
ยาเสพติด ฯลฯ เปนตน 
5. ดําเนินการ และติดตามผลการดําเนินการตามแผนแมบทความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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6. สงเสริม และสนับสนุนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานใหแกสถานประกอบกิจการ โดยหารูปแบบ
หรือวิธีการที่เหมาะสม โดยเฉพาะการสงเสริมใหสถานประกอบกิจการ  
มีระบบการบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไดมาตรฐานสากลและตอเน่ือง 
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7. รณรงค กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง และกรม ใหบรรลุตามวัตถุประสงค  เชน ระเบียบ
วาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” การลดการ
ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน เปนตน โดยอาศัยความรวมมือ
จากแรงงานภาคีทุกระดับและทุกภาคสวน เชน เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน แรงงานนอกระบบ เพื่อการ
สนับสนุนภารกิจของกรมตอไป 
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8. เรงรัดการดําเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม หรือแผนปฏิบัติงาน
ภายในของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเปาหมายและ
ระยะเวลาที่กําหนด โดยประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองเปนระยะๆ 
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