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คํานํา 
  
 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้นายจ้างจัดทําแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง โดยให้อํานาจอธิบดีออกประกาศกําหนด 

ดังน้ัน สํานักความปลอดภัยแรงงาน จึงได้จัดทําคู่มือแนวการจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับงานก่อสร้าง เพ่ือให้สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้างสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติและจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการจัดทําคู่มือฉบับน้ี
ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการในการเข้าเก็บข้อมูลภาคสนามในโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานก่อสร้าง บริษัท นครหลวงก่อสร้าง จํากัด ทําให้การจัดทําคู่มือประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  
ที่ต้ังไว้ตลอดจนทําให้คู่มือฉบับน้ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น สามารถนําออกเผยแพร่ได้เป็นอย่างดี 

สํานักความปลอดภัยแรงงาน จึงขอขอบคุณผู้ที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น ณ โอกาสน้ีด้วยและหวังว่าคู่มือน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป  

 
       สํานักความปลอดภัยแรงงาน 

         ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



สารบญั 
บทนํา แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง      ๑ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสาํหรับงานก่อสรา้ง    ๒-๔ 

• โครงสร้างระบบจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานของหน่วยงาน      

• นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน     

โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน       ๕-๙ 

• การจัดต้ังหน่วยงานความปลอดภัยในการทํางาน        

• การแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน    

• การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับต่างๆ       

• การกําหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ          

การจัดเตรียมข้อมูลจากแผนงานก่อสรา้ง               ๑๐-๑๙ 

• โครงสร้างแสดงรายการงานก่อสร้างที่ใช้เป็นข้อมูล        

• โครงสร้างกลุ่มบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับงานก่อสร้าง          
• โครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฯ      

• รายการงานก่อสร้าง           

• การวิเคราะห์อันตรายและแนวทางป้องกัน         

• ตารางแจกแจง จํานวนทรัพยากรบุคคล         

• แบบแผนผังบริเวณ และพ้ืนทีโ่ดยรอบอาคารทําการก่อสรา้ง  (Site Layout)     

จัดทําองคป์ระกอบ และแผนงานด้านความปลอดภัยฯ             ๒๐-๓๓ 

• แผนการควบคมุดูแลความปลอดภัยในการทํางาน        

• แผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานแก่ลูกจ้าง  

• แผนการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน        

• แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน         

• แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุในการทํางาน  

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ๑ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวข้อง             ๓๔-๔๑ 
ภาคผนวก ๒ แบบทดสอบการประเมินลูกจ้างใหม่          
ภาคผนวก ๓ แบบประเมินผลการฝึกอบรม           

ภาคผนวก ๔ แบบการรายงานอุบัติเหตุ          
ภาคผนวก ๕ แผนผังโครงการก่อสร้าง          

บรรณานุกรม 



 
บทนํา 

 
การจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน เป็นการวางแผนขั้นตอนวิธีการทํางานก่อสร้าง    

ในแต่ละช่วงที่ถูกกําหนดไว้ตามแผนงานก่อสร้างจนเสร็จสิ้นการดําเนินงานหรือเสร็จสิ้นโครงการ โดยต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวข้อง  นายจ้างหรือผู้บริหารสูงสุดต้องเป็นผู้นําหลัก     
ในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นโดยเริ่มจากการจัดทํานโยบายด้านความปลอดภัยในการทํางานที่จะนํามา
ประกาศใช้ เพ่ือให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังในหน่วยงานก่อสร้าง  การบริหารงานด้านความปลอดภัย         
ในการทํางานจึงบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายได้   

การกําหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน หรือองค์กรด้านความปลอดภัย
ในการทํางานของหน่วยงาน  ซึ่งต้องมีการจัดหรือเตรียมบุคลากรมารองรับต่อองค์กรดังกล่าว หรือบุคลากรผู้มี
หน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน และต้องกําหนด
หน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานให้ชัดเจน ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม  เช่น หน่วยงานความ
ปลอดภัยในการทํางาน(ถ้ามี)   คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับต่างๆ ผู้ควบคุมงานหรือผู้มีหน้าที่ตามท่ีกฎหมายความปลอดภัยใน
การทํางานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทํา
แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดองค์ประกอบของแผนงานด้าน
ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างไว้ ดังน้ี 

๑. แผนควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 
๒ . แผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานแก่ลูกจ้างที่มีหน้าที่ เ ก่ียวข้องกับ 

การทํางาน ดังน้ี 
(๑) งานอาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ เมตร 

หรืออาคารท่ีมีความสูงต้ังแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๒) งานสะพานที่มีช่วงความยาวต้ังแต่ ๓๐ เมตรขึ้นไป หรืองานสะพานข้ามทางแยกหรอื 
ทางยกระดับ สะพานกลับรถ หรือทางแยกต่างระดับ 

(๓) งานขุด งานซ่อม หรืองานรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคที่ลึกต้ังแต่ ๓ เมตรขึ้นไป 
(๔) งานอุโมงค์หรือทางลอด 

๓. แผนรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
๔. แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
๕. แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
ทั้งน้ี แผนงานดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ ช่ือโครงการหรือกิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือกิจกรรม วิธีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ระยะเวลาการทบทวนและปรับปรุง
แก้ไขแผนงาน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้วย 



- ๒ – 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสาํหรับงานก่อสรา้ง 
ในการจัดทําแผนงานด้านความปลอดภัยฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ต้องมีการกําหนดนโยบาย การกําหนด

โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง ซึ่งในที่ น้ีจะกล่าวถึงโครงการก่อสร้างอาคารแห่งหน่ึง โดยสมมุ ติ ช่ือโครงการว่า           
โครงการก่อสร้างอาคาร....ก..... บริษัท ..........ข.......... จํากัด ที่จะใช้เป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการจัดทํา 

สําหรับขั้นตอนการกําหนดนโยบาย และโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และการจัดเตรียมข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการจัดทําแผนงานฯ อาจแสดงองค์ประกอบ
รวม ในรูปของแผนผังดังต่อไปน้ี 

 

 โครงสร้างระบบจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๑. นโยบายด้านความปลอดภัยของ
หน่วยงานก่อสร้าง 

๒.๑ หน่วยงานความปลอดภัยฯ 
   (หากเข้าข่าย) 
๒.๒ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
๒.๓ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ 
   ทํางานระดับต่าง ๆ 
๒.๓ ผู้ควบคุมงาน หรือบุคคลตามท่ี 
   กฎหมายกําหนด 
 

ระบบจัดการด้านความปลอดภัย      
ในการทํางานของหน่วยงาน 

๒. โครงสร้างการบริหารด้านความ
ปลอดภัยของหน่วยงาน 
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จากแผนผังข้างต้นสามารถกําหนดรายละเอียดแต่ละส่วนได้ ดังน้ี 
๑. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
นายจ้างต้องประกาศนโยบายด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

อย่างชัดเจนที่แสดงถึงความจริงใจต่อการดูแลลูกจ้างให้ได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสุขภาพ
อนามัยโดยรวมของทุกคน ต้องเป็นผู้นําและทําหน้าที่ควบคุมดูแล รวมถึงต้องส่งเสริมให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัยในการทํางานของหน่วยงานก่อสร้างของตน  นโยบายที่จะประกาศใช้ต้อง
สามารถนําไปปฏิบัติได้  ซึ่งสาระสําคัญของนโยบาย อย่างน้อยควรครอบคลุมในเรื่อง ดังน้ี 

๑.๑ การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน รวมถึงการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๑.๒ การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อย่างเคร่งครัด  

๑.๓ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งผู้บริหาร ลูกจ้าง และผู้รับเหมา มีความเข้าใจและมุ่งมั่น
ให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

นอกจากน้ีนโยบายความปลอดภัย ควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ  
ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
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 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

ประกาศ 
เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

    ของบริษัท  ........ข.........  จํากัด 
................................................................. 

 
ด้วยบริษัท .....ข....... จํากัด มีความห่วงใยในเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้างทุกคน มุ่งมั่นและ  

จะดําเนินการในทุกทางเพ่ือมีการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างทุกคนของหน่วยงานก่อสร้างภายใต้ความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ โดยให้ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นําในการปฏิบัติตาม และต้องเปิดโอกาสให้ลูกจ้างทุกคนมีส่วนร่วม จึงกําหนดนโยบาย
เพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับการพัฒนา โดยให้ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

๒. ลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันมีหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ของลูกจ้าง แนะนํา สอนงานและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติ 
 
      

      ประกาศ ณ วันที่ .........................     เป็นต้นไป   
    
       ............................................ 
       (    ) 
      กรรมการผู้จัดการบริษัท .......ข......... จํากัด 
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๒. โครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
กําหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน หรือองค์กรด้านความปลอดภัยในการ

ทํางานของหน่วยงาน  ซึ่งต้องมีการจัดหรือเตรียมบุคลากรมารองรับต่อองค์กรดังกล่าว หรือบุคลากรผู้มีหน้าที่ 
ด้านความปลอดภัยในการทํางานที่สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน และต้องกําหนดหน้าที่
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานให้ชัดเจน  ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม ดังน้ี 

๒.๑ การจัดต้ังหน่วยงานความปลอดภัยในการทํางาน(ถ้ามี) แสดงองค์ประกอบรวม ในรูปของแผนผัง
ดังต่อไปนี้  

 

 

หมายเหตุ แผนผังน้ีเป็นตัวอย่างสําหรับกรณีที่มีลูกจ้างต้ังแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๕๐๐ คน 

 
 

โครงสร้างการจัดองค์กรด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

ของหน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสรา้งอาคาร...ก...... 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

องค์กรด้านความปลอดภัยในการทาํงาน 

ของหน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสรา้งอาคาร....ก..... 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   
ในการทํางาน 

คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ 

 

ประธาน (ผู้จัดการโครงการ)     ๑ คน 
ลูกจ้างระดับบังคับบัญชา       ๒ คน 

ลูกจ้างระดับปฏิบัติการ         ๓ คน 

เลขานุการฯ ( จป. วิชาชีพ)    ๑ คน 
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๒.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
คําสั่งท่ี .... / .... 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ประจํา หน่วยงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร....ก......  บริษัท .....ข....... จํากัด 

                 ด้วยกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการท่ีเข้าข่ายบังคับใช้ของกฎหมาย ต้องทําการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามที่กฎหมายกําหนด  
                ดังนั้น เพ่ือให้บริษัทปฏิบัติสอดคล้องตามที่กฎหมายระบุไว้ ทางบริษัทฯ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย        
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังนี้ 
  ๑. นาย/นางสาว.................................              ประธานกรรมการ 
  ๒. นาย/นางสาว.................................               กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา 
  ๓. นาย/นางสาว.................................                กรรมการผู้แทนระดับบงัคับบัญชา 

  ๔. นาย/นางสาว.................................                กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
  ๕. นาย/นางสาว.................................                กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ 
 ๖. นาย/นางสาว.................................               กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ   
               ๗. นาย/นางสาว.................................               กรรมการและเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
  ๑. จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง 
  ๒. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน รวมท้ังความปลอดภัยนอกงานเพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ   
การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 
  ๓. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางานและมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ีอความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงานหรือ
เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
  ๕. สํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดข้ึนในสถาน
ประกอบกิจการ อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
  ๖. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ 
  ๗. วางระบบการรายงานสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าท่ีของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ 
  ๘. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รวมท้ังระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
เม่ือปฏิบัติหน้าท่ีครบหนึ่งปี 
  ๙. ประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
  ๑๐. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามท่ีนายจ้างมอบหมาย 
  ๑๑. ติดตามผลความคืบหน้าเร่ืองท่ีได้เสนอบริษัทฯ ไปแล้ว 
  ท้ังนี้ให้คณะกรรมการดังกล่าว อยู่ในตําแหน่งเป็นเวลา ๒ ปี นับต้ังแต่วันท่ี ........... ถึงวันท่ี ............ 
        

สั่ง ณ วันท่ี ................... 
                       กรรมการผู้จัดการบริษัท ......ข......... จาํกัด 



-๗- 
๒.๓ การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทาํงานระดับต่างๆ 

 

คําสั่งท่ี .... / .... 
เรื่อง แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานประจํา หน่วยงานก่อสร้าง    

 โครงการก่อสร้างอาคาร......ก.........  บริษัท .........ข...... จํากัด 
 

  ด้วยกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับใช้ของกฎหมาย  
ต้องทําการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด  
  ดังน้ัน เพ่ือให้บริษัทปฏิบัติสอดคล้องตามที่กฎหมายระบุไว้ ทางบริษัทฯ จึงแต่งตั้งและกําหนดหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานประจําหน่วยงานก่อสร้าง ดังน้ี 
 ๑. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
 ๒. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
 ๓. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
 ๔. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
 ๕. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 

 ๖. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 

 ๗. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 

 ๘. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 

 ๙. นาย/นางสาว.................................              เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 

 ๑๐. นาย/นางสาว.................................            เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  
  

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร มีหน้าที ่
 ๑. กํากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับบริหาร 

 ๒. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทํางานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อบริษัทฯ 

 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และติตามการดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
เพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับบริษัทฯ 

 ๔. กํากับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือความปลอดภัยของนพนักงานตามท่ีได้รับรายงานหรือตาม
ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการฯหรือหน่วยงานความปลอดภัยฯ 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนา้งาน มีหน้าที ่
 ๑. กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยของบริษัทฯ 

 ๒. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบ้ืองต้น  
   ๓. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ๔. ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 



-๘- 
 

 -๒- 
 

    ๕. กํากับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางานของพนักงานต่อ
บริษัทฯ และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพรวมทั้งหน่วยงานความปลอดภัยทันที่ที่เกิดเหตุ 

 ๗. ตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองมาจากการทํางานของ
พนักงานและผู้รับเหมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อบริษัทฯ 

 ๘. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

 ๙. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  มีหน้าที่ 
 ๑. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 ๒. วิเคราะห์งานเพ่ือช้ีบ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อบริษัทฯ 

 ๓. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

 ๔. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอมาตรการความปลอดภัยในการ
ทํางานต่อบริษัทฯ 

 ๕. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 

 ๖. แนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยของบริษัทฯ 

 ๗. แนะนํา ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพ่ือให้การปฏิบัติงาน ปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางาน 

 ๘. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือดําเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมใน
การทํางานในสถานประกอบกิจการ 

 ๙. เสนอแนะต่อบริษัทฯ เพ่ือให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
 ๑๐.ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจากการ   
ทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อบริษัทฯ เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุ 

          ๑๑. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ   
        เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเน่ืองจาการทํางาน 

 ๑๒. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่บริษัทฯ มอบหมาย 

  
                ทั้งน้ีให้มีผลต้ังแต่วันที่........................ เป็นต้นไป 
 

        สั่ง ณ วันที่ ............ 
              (         ) 

              กรรมการผู้จัดการบริษัท .....ข....... จํากัด 



    -๙- 
 

๒.๔ การกําหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 

 
ประกาศ 

คําสั่งท่ี .... /..... 
เรื่อง กําหนดหน้าที่รับผิดชอบผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

ของหน่วยงานก่อสร้าง....ก...... โดยบริษัท ....ข...... จํากัด 
....................................................................... 

  เพ่ือให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามที่กําหนดไว้ในนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ของบริษัท  นครหลวงก่อสร้าง จํากัด จึงประกาศกําหนดหน้าที่รับผิดชอบ ไว้ดังน้ี 

  ๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 ๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  ๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  ๔. ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทํางานก่อนการทํางานและขณะทํางานทุกขั้นตอน
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

  ๕. ลูกจ้าง และลูกจ้างผู้รับเหมาทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 

(๑) ทํางานด้วยความมีจิตสํานึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานเสมอ 

(๒) ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

(๓) ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน 
 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

    
              ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ...................  เป็นต้นไป 
 

      ลงช่ือ ............................................ 
            (    ) 
         กรรมการผู้จดัการ 

 



-๑๐- 
 
การจัดเตรียมข้อมูลจากแผนงานก่อสร้าง 

แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างที่ดี จะต้องสอดคล้องกับรายการงาน
ก่อสร้างหรือแผนงานก่อสร้าง และครอบคลุมงานทุกงาน เพ่ือสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งใน
ที่น้ีจะยกตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นจากแผนงานก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว นํามาประกอบการจัดทําแผนงานด้าน
ความปลอดภัยฯเท่าน้ัน จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดทําแผนงานก่อสร้าง สําหรับข้อมูลรายการงานก่อสร้าง
จากแผนงานก่อสร้างที่ต้องการ มีดังน้ี 

๑. รายการงานที่ต้องทํา 

๒. รายการผู้รบัผิดชอบ 

๓. วิธีการปฏิบัติ/เทคนิคการทํา 

๔. สถานทีท่ี่ดําเนินการและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
๕. ความต้องการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ดังน้ัน จากโครงการก่อสร้างอาคารผลิตยาดังกล่าว ผู้จัดทําแผนงานความปลอดภัยฯ จะได้ข้อมูล  
เบ้ืองต้นตามตัวอย่าง ดังน้ี 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคาร....ก...... 
 

ขนาด อาคาร ๒ ช้ัน พ้ืนที่ ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร 
ก่อสร้างโดย บริษัท  .....ข..... จํากัด 
ระยะเวลาในการก่อสรา้ง  ๑๒  เดือน 
วันเริ่มโครงการ  ๒๕๕๓ 
วันสิน้สุดโครงการ  ๒๕๕๔ 
วิศวกรโครงการ  นาย/นางสาว..................... 
วิศวกรควบคมุงาน  นาย/นางสาว..................... 

    
  
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

 
 
 ๑. โครงสร้างแสดงรายการงานก่อสร้างทีใ่ช้เปน็ข้อมูล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

โครงการ 

ก่อสร้าง 

รายการงานที่
ต้องทํา 

รายการ
ผู้รับผิดชอบ 

และต้องใชใ้คร
เป็นผู้ทาํงานนัน้ 

รายการวิธ ี

การทํา 

งานก่อสร้าง 

สถานทีท่ี่
ดําเนนิการ
ก่อสร้าง 

รายการ
เครื่องมือ 
เครื่องจักร 

และอุปกรณ ์

ระยะเวลา
ดําเนนิการ
ก่อสร้าง 

 

จัดเรียงรายการ
งานก่อน -หลงั 

จัดองค์กร
โครงการและ
แจกแจงความ
รับผิดชอบ 

กําหนดเทคนคิ
และวิธีการทํา
ให้เหมาะสมกับ
งานท่ีต้องทํา 

นํามาวางแผนใน
การกําหนดและ
จัดหาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ 

 

กําหนด
ระยะเวลาและ
ช่วงเวลาตาม
รายการงานทีมี่ 



-๑๒- 
 

๒. โครงสร้างกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง (ผู้รบัเหมาหลัก ผูร้ับเหมาย่อย จํานวนลูกจ้าง) 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคาร ก 
เจ้าของโครงการ 

กลุ่มผู้ออกแบบ 
/ที่ปรึกษาโครงการ 

บริษัท  ....ข....... จํากัด 
(ผู้รับเหมาหลัก) 

ระบบงานสขุาภิบาล 
บริษัท .....ค..... กรุ๊ป จํากัด 

(ผู้รับเหมาช่วง) 

ระบบงานไฟฟ้า 
บริษัท ....ง.... จํากัด 

(ผู้รับเหมาช่วง) 
 



-๑๓- 
 

  
๓. โครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

บริษัท .....ข..... จํากัด 
(ผู้รับเหมาหลัก) 

หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย/จป.วิชาชีพ      

ผู้จัดการโครงการ 
 

ผู้อํานวยการโครงการ 
 

ช่างเทคนิคโยธา 2      
โฟร์แมนงานเหล็ก 

ช่างเทคนิคโยธา 1       
โฟร์แมน งานค.ส.ล. 

ระบบงานไฟฟ้า 
วิศวกรไฟฟ้า 

บริษัท .....ง..... จํากัด 
 

วิศวกรโครงการ(2) วิศวกรโครงการ(1) 

ระบบงานสขุาภิบาล 
วิศวกรสุขาภิบาล 

บริษัท .....ค.... กรุ๊ป จํากัด 
 

ธุรการ วิศวกรสนาม 

คนงาน 

โฟร์แมนไฟฟ้า 

คนงาน 

โฟร์แมนสุขาภิบาล 

คนงาน 

งานโครงสร้าง ค.ส.ล. 
หัวหน้าคนงาน 

งานโครงสร้างเหล็ก 
หัวหน้าคนงาน 

คนงาน 

ช่างสํารวจ 

คนงาน     
 

สถาปนิก             
 

ทั่วไป        
 



นํารายการงานก่อสรา้งต่างๆ  

มาจัดทําองคป์ระกอบและ

แผนงานด้านความปลอดภัยฯ 

๔. รายการงานก่อสร้าง 
-๑๔- 

 

 
ลําดับ
ที่ 
 

 
รายการงาน 

 

 
งาน 

 

 
เครื่องมือ/เครื่องจกัร 

 

งานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย 

ความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

 
ช่วงเวลาดําเนินการ 

 

 
ผู้ควบคุม 

 

 
ผู้รับผิดชอบสูงสุด 

 

๑ งานปรับเตรียมพื้นที่             

   - งานปรับพื้นที่ ไถปรับ กลบหน้าดิน รถแบล็คโฮ  เครื่องจักร   โฟร์แมนโครงสร้าง วิศวกรโครงการ1 

   - งานปักวางผังบริเวณ  - สํารวจเพื่อการก่อสร้าง รถแทรคเตอร์ เขตก่อสร้าง/เขตอันตราย       

   - กําหนดพื้นที่ก่อสร้าง  - ล้อมรั้ว/จัดทําเขตก่อสร้าง เครื่องมือสํารวจ     ช่างสํารวจ   

     - เส้นทางเข้าออก รถบด / รถบรรทุก         

๒ โครงสร้างฐานราก             

   - ตอกเสาเข็ม ๖๐๐ ต้น ตอกเสาเข็มขนาด เครื่องตอกเสาเข็ม งานก่อสร้างที่มีเสาเข็ม   โฟร์แมนโครงสร้าง วิศวกรโครงการ1 

  (เข็มคอนกรีตกลวง d ๔๕-๒๓)  - ขนย้ายเสาเข็ม รถปั้นจั่น (รถเฮียบ) งานเจาะงานขุด   ผู้บังคับเครื่องตอกฯ   

    - เก็บกองเสาเข็ม รถบรรทุก เครื่องจักร   ผู้ให้สัญาณ   

   - งานขุดดิน  - ขุดดินลึก ๒.๐๐ เมตร รถแบล็คโฮ  ทางเดินยกระดับชั่วคราว       

   - งานตัดหัวเสาเข็ม  - ตัดหัวเสาเข็ม เครื่องมือตัดคอนกรีต ไฟฟ้า       

     - ขนย้าย รถแทคเตอร์ ค้ํายัน       

   - กลบดิน  - ไถกลบ ตู้เชื่อมไฟฟ้า         

   - เสา ตอม่อ  - ผูกเหล็ก เครื่องดัด         

     - ตั้งแบบหล่อ เครื่องสั่นคอนกรีต         

     - เทคอนกรีต รถเทคอนกรีต         

 



 
 

ลําดับ
ที่ 

รายการงาน งาน เครื่องมือ/เครื่องจกัร 
งานที่สอดคล้องกับ

กฎหมายความปลอดภัยใน
การทํางาน 

ช่วงเวลาดําเนินการ ผู้ควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุด 

๓ งานโครงสร้าง ค.ส.ล  - เสา คาน ชั้นที่ ๑ ตู้เชื่อมไฟฟ้า ทางเดินยกระดับชั่วคราว   โฟร์แมนไฟฟ้า วิศวกรโครงการ1 

    - เสา คาน ชั้นที่ ๒ เครื่องดัด เครื่องจักร       

     เครื่องสั่นคอนกรีต การใช้นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง        

     รถเทคอนกรีต ม้ายืน       

     เครื่องมือช่าง ค้ํายัน       

๔ งานโครงหลังคาเหล็ก  - ติดตั้งโครงหลังคา Mobile crane เครื่องจักร/ปั้นจั่น   โฟร์แมนโครงสร้าง   

    - ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา Tower crane การป้องกันการตกจากที่สูง       

๕ งานระบบ  - งานระบบไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า เครื่องจักร   โฟร์แมนงานระบบ วิศวกรโครงการ2 

 
สาธารณูปโภค 

 - งานระบบประปา & 
ดับเพลิง   ไฟฟ้า       

๖ งานสถาปัตย์ งานผนัง   นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง ม้ายืน   โฟร์แมน สถาปนิก 

   การติดดั้งประตู / หน้าต่าง   การป้องกันอันตรายจาก       

   งานสี   การตกจากที่สูง       

   งานผิวพื้น   เครื่องจักร       

 
  

งานติดตั้งระบบความ
ปลอดภัยฯ           

๗ งานเก็บรายละเอียด  - งานปรับพื้นที่   เครื่องจักร  โฟร์แมน  วิศวกรโครงการ1 

 ปรับพื้นที่  -  งานก่อสร้างรั้วล้อมรอบ           

   ไถปรับ กลบหน้าดิน           

-๑๕- 

 



 

๕. การวิเคราะห์อันตรายและแนวทางการป้องกัน 
 

-๑๖- 

 

ลําดับที่ รายการงาน งาน เครื่องมือ/เครื่องจกัร อันตราย แนวทางการป้องกัน 

๑ งานปรับเตรียมพื้นที่         
   - งานปรับพื้นที่  - ไถปรับ กลบหน้าดิน รถแบล็คโฮ  การทํางานของเครื่องจักร ตรวจสอบเครื่องจักร 
   - งานปักวางผังบริเวณ  - สํารวจเพื่อการก่อสร้าง รถแทรคเตอร์ เครื่องจักรชํารุด PM เครื่องจักร 
   - กําหนดพื้นที่ก่อสร้าง  - ล้อมรั้ว/จัดทําเขตก่อสร้าง เครื่องมือสํารวจ ลูกจ้างขาดความรู้ และจิตสํานึก อบรมให้ความรู้ก่อนอนุญาต 
     - เส้นทางเข้าออก รถบด  ให้ทํางาน 
      รถบรรทุก     
            

๒ โครงสร้างฐานราก         
   - ตอกเสาเข็ม ๖๐๐ ต้น ตอกเสาเข็ม เครื่องตอกเสาเข็ม การยกเคลื่อนย้ายเข็ม  อบรมให้ความรู้ 
  (เข็มคอนกรีตกลวง  - ขนย้ายเสาเข็ม รถบรรทุก เครื่องตอกเสาเข็มล้ม  ขั้นตอนการทํางาน 
  d ๔๕-๒๓)  - เก็บกองเสาเข็ม  อุปกรณ์เครื่องตอกเสาเข็มชํารุด  กฎระเบียบ 
        รูกลวงของเสาเข็ม   PM เครื่องจักร 
        ลูกจ้างขาดความรู้ และจิตสํานึก  ตรวจสอบเครื่องจักร 
   - งานขุดดิน  - ขุดดิน รถแบล็คโฮ  การพังทลายของดิน   
        การทํางานของเครื่องจักร   
            
   - งานตัดหัวเสาเข็ม  - ตัดหัวเสาเข็ม เครื่องมือตัดคอนกรีต อันตรายจากการใช้เครื่องมือ   ตรวจสอบเครื่องจักร 
     - ขนย้าย รถแทรคเตอร์ อันตรายจากการใช้เครื่องจักร   PM เครื่องจักร 
     ตู้เชื่อมไฟฟ้า ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต  อบรมให้ความรู้ 
     ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ,      

     ตัดคอนกรีต     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ รายการงาน งาน เครื่องมือ/เครื่องจกัร อันตราย แนวทางการป้องกัน 

   -  ฐานราก ตอม่อ   - ผูกเหล็ก เครื่องดัด อันตรายจากการใช้เครื่องมือ   อบรมให้ความรู้ 
     - ตั้งแบบหล่อ เครื่องสั่นคอนกรีต ค้ํายันพัง  ขั้นตอนการทํางาน 
     - เทคอนกรีต รถเทคอนกรีต เทคอนกรีตผิดวิธี  กฎระเบียบ 
     - ทอดแบบหล่อ เครื่องมือช่าง อันตรายจากการใช้เครื่องจักร   PM เครื่องจักร 
     - ไถกลบ     ตรวจสอบเครื่องจักร 

๓ งานโครงสร้าง ค.ส.ล  - เสา คาน ชั้นที่ ๑ ตู้เชื่อมไฟฟ้า อันตรายจากการใช้เครื่องจักร  ตรวจสอบเครื่องจักร 
     - เสาคาน ชั้นที่ ๒ เครื่องดัด ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต  การใช้ PPE 
     - ตั้งแบบหล่อ เครื่องสั่นคอนกรีต ค้ํายันพัง  ตรวจสอบ 
     - ทอดแบบหล่อ รถเทคอนกรีต การใช้นั่งร้าน  การป้องกันการตกจากที่สูง 
      เครื่องมือช่าง     

๔ งานโครงหลังคาเหล็ก  - ติดตั้งโครงหลังคา Mobile crane รถปั้นจั่นล้ม  อบรมให้ความรู้ / ขั้นตอนการทํางาน 
     - ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา Tower crane ตกจากที่สูง  การป้องกันการตกจากที่สูง 
        อันตรายจาก การใช้ลวดสลิง   กฎระเบียบ 
        และการยึดเกาะสิ่งของ  ตรวจสอบเครื่องจักร /  PM เครื่องจักร 

๕ งานระบบสาธารณูปโภค  - งานระบบไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว  ตรวจสอบเครื่องจักร 
     - งานระบบประปา & ระบบ      ขั้นตอนการทํางาน 
    ดับเพลิง      การใช้ PPE 

๖ งานสถาปัตย์ -  งานผนัง บันได ขาหยั่ง  การล้ม พัง จากการใช้  การป้องกันการตกจากที่สูง 
    -  การติดดั้งประตู / หน้าต่าง ม้านั่ง นั่งร้าน  บันได ขาหยั่ง ม้านั่ง นั่งร้าน   
    -  งานสี เครื่องมือช่าง  สารเคมี  การใช้ PPE / ป้องกันอัคคีภัย 
    -  งานผิวพื้น เครื่องมือช่าง   อันตรายขณะมีการติดตั้งและ  ตรวจสอบเครื่องจักร 
    -  งานติดตั้งระบบความปลอดภัยฯ เครื่องมือกล  การทดสอบเครื่องจักร   
    -  งานติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือกล       
            

๗ งานเก็บรายละเอียด  - งานปรับพื้นที่ รถแทรคเตอร์  อันตรายจากการใช้เครื่องจักร  ตรวจสอบเครื่องจักร /  PM เครื่องจักร 
  ปรับพื้นที่  - งานก่อสร้างรั้วล้อมรอบ รถเทคอนกรีต     อบรมให้ความรู้ / ขั้นตอนการทํางาน 
    ไถปรับ กลบหน้าดิน รถบด      

-๑๗- 

 



-๑๘- 
 

 
๖. ตารางแจกแจง จํานวนทรัพยากรบุคคล 

 

ลําดับที ่ ทรัพยากรบุคคล จํานวน (คน) 

๑ ผู้จัดการโครงการ ๑ 

๒ วิศวกรสนาม ๒ 

๓ วิศวกรงานระบบ ๑ 

๔ วิศวกรงานไฟฟ้า ๑ 

๕ สถาปนิก ๑ 

๖ โฟร์แมน ๔ 

๗ ช่างสํารวจ ๒ 

๘ ช่างเขียนแบบ ๒ 

๙ หัวหน้างาน ๔ 

๑๐ ช่างปูน ๒ 

๑๑ ช่างเหล็ก ๒ 

๑๒ ช่างไม้ ๑ 

๑๓ ช่างไฟฟ้า ๒ 

๑๔ ช่างเช่ือม ๒ 

๑๕ ช่างประปา , สุขาภิบาล ๒ 

๑๖ ช่างปรับอากาศ ๒ 

๑๗ ช่างเครื่อง/ช่างเทคนิคทั่วไป ๒ 

๑๘ ผู้ควบคุมเครื่องจักร ๓ 

๑๙ เจ้าหน้าที่ธุรการ/จัดซื้อ/สโตร/์รปภ. ๖ 

๒๐ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ๑ 

๒๑ คนงาน ๗๐ 

รวมลูกจ้าง ๑๑๓ 

 



-๑๙- 

 
๗. แบบแผนผงับริเวณ และพื้นที่โดยรอบอาคารทําการก่อสร้าง  (Site Layout) ประกอบไปด้วย 

 
๖.๑. กําหนดเขตก่อสร้าง  
๖.๒ สํานักงานควบคุมโครงการช่ัวคราว 
๖.๓ บริเวณทีพั่กคนงาน(ถ้ามี) 
๖.๔ พ้ืนที่พักของคนงาน 
๖.๕ ห้องนํ้าสําหรับคนงาน ( หญิง,ชาย) 
๖.๖ พ้ืนที่เก็บกองวัสดุช่ัวคราว (แยกตามประเภท) 
๖.๗ ระบบสุขาภิบาลภายในหน่วยงาน  
๖.๘ พ้ืนที่ตัด ดัด ผูกเหล็ก 
๖,๙ ระบบไฟฟ้าช่ัวคราวในหน่วยงาน 
๖.๑๐ พ้ืนที่จอดรถ( รถขนวัสดุ ,รถยนต์ส่วนตัว) 
๖.๑๑ พ้ืนที่จัดเก็บเคร่ืองมือเครื่องจักร 
๖.๑๒ เส้นทางการขนถ่ายวัสดุ 
๖.๑๓ ประตูเขา้ออก หน่วยงานก่อสร้าง 
๖.๑๔ พ้ืนทีท่ิ้งขยะช่ัวคราว (ขยะก่อสร้าง,ขยะของเหลือใช้) 

 

เมื่อทราบถึงข้อมูลแผนงานก่อสร้างในเบ้ืองต้นของโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว สามารถนําข้อมูลต่างๆ
เหล่าน้ันมาบริหารและจัดการโดยทําการวิเคราะห์งานก่อสร้าง เพ่ือวางแผนรวมถึงแจกแจงรายการงานก่อสร้างที่มี 
ตามแผนผังการแจกแจงรายการงานก่อสร้าง และนําแต่ละรายการงานที่มีมากําหนดหรือจัดทํารายละเอียด 
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ในการใช้ รวมถึงจํานวนลูกจ้างหรือบุคลากรที่ต้องใช้ และการ
กําหนดช่วงเวลาการทํางานที่เหมาะสม  เพ่ือใช้ข้อมูลเหล่าน้ีทั้งหมดมาวางแผนและจัดทําแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๐- 
 

๑. จัดทําองคป์ระกอบ และแผนงานด้านความปลอดภัยฯ 
 

๑.๑ โครงสร้างแสดงกิจกรรมงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสรา้ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

        
                
 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

แผนฝกึอบรมให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยใน

การทํางาน 

แผนรณรงค์ส่งเสริม 
ความปลอดภัยใน

การทํางาน 

แผนฉุกเฉินกรณีเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน 

แผนการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และ

รายงานอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ 

บุคคล 

งาน / วิธีการทํางาน 

Morning  
talk 

แผนฉุกเฉินกรณี
อุบัติเหตุ 

พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 
 

อบรมกฎหมาย 

อบรมลูกจ้างใหม่/
อบรมทั่วไป 

แผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับ 
งานก่อสร้าง 

๕ ส. 

๕ ส. 

 เฉพาะงาน 

อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 



จัดทํารายละเอียดของ

กิจกรรม ตามแผนงานด้าน

ความปลอดภัยฯ 

๑.๒ แผนงานความปลอดภัยในการทาํงานสําหรับงานก่อสร้าง หน่วยงานก่อสร้างโรงงานผลิตยา โดยบริษัท นครหลวงก่อสร้าง จํากัด 

 
แผนความปลอดภัยฯ 

 

 
 

แผนปฏิบัติ 
 
 

ผู้มีหน้าที่                                   

ผู้ที่ต้องปฏิบัต ิ
ให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ/คู่มือ 

ผู้ควบคุม / 
ผู้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบ 

 
ผู้ตรวจสอบ 

 

เป้าหมาย 
การปฏิบัต ิ

 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ 

                              
๑. แผนการควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยฯ 

 
                               

   ๑.๑ ตรวจสอบพื้นทีก่ารทํางาน
เพื่อความปลอดภยัในหน่วยงานฯ 

- ควบคุมดูแลการพื้นทีค่วบคุม  
- กฎความปลอดภัยทั่วไป  

ทุกคน 
 
 
 

รปภ/  
หัวหน้างาน/ 
ผู้ควบคมุงาน 

  
จป.วิชาชีพ 
  
  
  

ตลอดเวลา 
การทํางาน 

                         

 - ตรวจสอบความปลอดภัยในการ 
เข้า-ออกพื้นที่เขตก่อสรา้ง/เขต
อันตราย 

                         

                           

  
- พื้นที่ควบคุมอื่น ๆ  
 ที่กําหนดในหน่วยงานก่อสร้าง                          

  ๑.๒ ตรวจสอบความปลอดภัยฯ - กฎความปลอดภัยในการทํางาน 
 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็น 
ไปตามกฎความปลอดภยั/ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  
ลูกจ้างผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง 
  

หัวหน้างาน/ 
ผู้ควบคมุงาน 

  
จป.วิชาชีพ 
  
  

ทุกวัน 

                         

                          

  
                         

  ๑.๓ ตรวจสอบความปลอดภัยฯ 
ใช้เครื่องมอื /เครื่องจักร 

- กฎความปลอดภัยเครือ่งมือ 
/เครือ่งจักร 

ลูกจ้างผู้มีหน้าที ่
เกี่ยวข้อง 

หัวหน้างาน 
ผู้ควบคมุงาน 

จป.วิชาชีพ ทุกวัน 
                         

- ตรวจสอบให้มีการปฏบิัติให้
เป็นไปตามกฎ/ขั้นตอนการใช้
เครือ่งมือฯ                          

 ๑.๔ ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ 
ppe 
และการแต่งกายทีเ่หมาะสม 
  

- กฎความปลอดภัยการใช้ ppe  
 

- ตรวจสอบให้มีการแต่งกาย 
ที่เหมาะสม / การสวมใส่ ppe 
ทุกคน/ ลูกจ้างมีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ทุกคน/ ลูกจ้างมีหน้าที่
เกี่ยวข้อง 
  

 
หัวหน้างาน/ 
ผู้ควบคมุงาน 
  
  

จป.วิชาชีพ 
 
 

ทุกวัน 
  

             

 
 
  

                                

 
 
 
 
 

-๒๑- 



 
แผนความปลอดภัยฯ 

 

 
 

แผนปฏิบัติ 
 
 

ผู้มีหน้าที่ 

เป้าหมาย 
การปฏิบัต ิ

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ผู้ที่ต้องปฏิบัต ิ
ให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ/คู่มือ 

ผู้ควบคุม / 
ผู้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบ 

ผู้ตรวจสอบ 
 

๒. แผนอบรมการทาํงานให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ 
ให้แก่ลูกจ้างที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
การทํางาน 

 
  

 
                            

 
  

 
                            

 
  

 
                            

   ๒.๑ อบรมลูกจ้างใหม่ - อบรมทั่วไป ลูกจ้างใหม่ทุกคน จป.วิชาชีพ จป. บริหาร ทุกคน 
                         

  ๒.๒ อบรมลูกจ้างตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

- การอบรมตามที่กฎหมายความ
ปลอดภัยฯ กําหนด 
 

ลูกจ้างผู้มีหน้าที ่
ตามที่กฎหมายกําหนด 

จป.วิชาชีพ จป.บริหาร/ ลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง 

                         
  ๒.๓ การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน จัดให้มีการการอบรมเฉพาะงานที่

เกี่ยวข้อง 
ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน/ จป.บริหาร/ ลูกจ้างที ่

                                
   เฉพาะงานทีเ่กี่ยวข้อง ผู้ควบคมุงาน จป.วิชาชีพ เกี่ยวข้อง 

                         
  ๒.๔ ลูกจ้างเฉพาะงาน ที่ต้องมี
การอบรมทบทวน 

จัดให้มีการอบรมทบทวนเฉพาะ
เรื่องทีเ่กี่ยวข้อง 

ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ 
เฉพาะงานทีเ่กี่ยวข้อง 

หัวหน้างาน/ 
ผู้ควบคมุงาน 

จป.บริหาร/ 
จป.วิชาชีพ 

ลูกจ้างที ่
เกี่ยวข้อง 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
  

  
  

๓. แผนรณรงค์ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

 
  

 
                            

  ๓.๑ การสนทนาความปลอดภัย   ลูกจ้างทุกคน หัวหน้างาน/ 
ผู้ควบคมุงาน/ 
วิชาชีพ 

จป.บริหาร/ ทุกจันทร ์
                         

     คปอ.  
                         

  ๓.๒ การรณรงค์ การใช้ ppe  ลูกจ้างทุกคน หัวหน้างาน/ 
ผู้ควบคมุงาน/
วิชาชีพ 

วิชาชีพ/
คปอ. 

ทุกศุกร ์
                         

        
                         

  ๓.๓ กิจกรรม ๕ ส.  ลูกจ้างทุกคน หัวหน้างาน/ 
ผู้ควบคมุงาน/ 
วิชาชีพ 

คปอ. ทุกเสาร ์
                         

     
                            

๔. แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัตเิหต ุ
ในการทํางาน 

แผนฉุกเฉินกรณเีกิดอุบัติเหตุ 
ประจําหน่วยงานก่อสรา้งฯ 

ผู้ที่มีหน้าที่ตามที่ระบุไวใ้นแผนฉุกเฉิน   
  

   
  

    
  

  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

  

๕. แผนตรวจสอบ วิเคราะห์และ
รายงานอุบัติเหตุในการทํางาน 

แผนตรวจสอบหลังเกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่มีหน้าที่ตามที่ระบุไวใ้นแผนตรวจสอบ 
 
 

                         

                         

-๒๒- 



-๒๓- 
 

๒. การจัดทํารายละเอียดของกิจกรรม ตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ 

๒.๑. แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางาน ต้องเป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทํางาน การกําหนดแผนงานการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางานได้น้ัน  ต้องทําความ
เข้าใจพ้ืนฐานถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยการประเมินความเสี่ยง หรือความ
ไม่ปลอดภัยต่างๆ ในหน่วยงานก่อสร้าง โดยพ้ืนฐานของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างมีสาเหตุหลักๆ  มา
จากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย และหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย หลังจากน้ันจึงกําหนดเป็นกฎ ระเบียบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการทํางานที่ปลอดภัย 

และเพ่ือให้มาตรการการป้องกันไม่ว่าจะเป็นกฎ ระเบียบ ขั้นตอนหรือวิธีการทํางานที่นํามาใช้สําหรับ
ควบคุมดูแลในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือให้ลูกจ้าง บุคคลที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดผลในทางปฏิบัติและ    
มีประสิทธิภาพจําเป็นต้องสร้างกลไกเพ่ือนํามาใช้สําหรับควบคุม  คือการกําหนดให้มีการตรวจความปลอดภัยใน
การทํางานขึ้น  ซึ่งการจัดทําแผนการควบคุมควรมีการดําเนินการ ดังน้ี 

 ก. การกําหนดกฎ ระเบียบ ขั้นตอน หรือวิธีการทํางานที่ปลอดภัย เช่น 
   - กําหนดพ้ืนทีท่ี่ดําเนินการ หรือหน่วยงานก่อสร้าง 
  - กําหนดวิธีการปฏิบัติงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- กําหนดเครื่องมือ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ที่มีใช้ในงานก่อสร้าง 
  - ควบคุมผู้ปฏิบัติงาน / ลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 ข. การกําหนดให้มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน เช่น 
- การตรวจปกติ 

- การตรวจเป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ 

- การตรวจเป็นครั้งคราวหรือการสุ่มตรวจแบบไม่กําหนดเวลาการตรวจ 

- การตรวจพิเศษเฉพาะเรื่อง  
โดยการตรวจความปลอดภัยในแต่ละเร่ืองต้องกําหนดให้ชัดเจนถึงขอบเขตของเร่ืองที่ให้มีการตรวจ 

รูปแบบและวิธีการตรวจ ผู้รับผิดชอบในการตรวจ รายงานผลการตรวจต่อใคร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะและความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของหน่วยงานก่อสร้าง และงานก่อสร้างที่มี ในการจัดทําเป็นแผนการควบคุมดูแลความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๒๔- 
ตัวอย่างแผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางาน 

 

 
แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยพืน้ทีเ่ขตก่อสรา้ง 

การขออนญุาตเข้าพื้นที่เขตก่อสร้างของหน่วยงานก่อสรา้ง 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือควบคุมดูแล และตรวจสอบเบ้ืองต้นสําหรับผู้ที่เข้าออกหน่วยงาน ให้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามการควบคุมดูแลความปลอดภัยเขต/พ้ืนที่การทํางานก่อสร้างโดยทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ทั่วไปของหน่วยงานก่อสร้างกําหนด 

  ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ : ทุกคน 

  ผู้ควบคุม/ ตรวจสอบ : รปภ.  
  ผู้อนุญาต :  จป.วิชาชีพ 

  เครื่องมือในการควบคุมดูแล :  แบบแจ้งการเข้าพ้ืนที่เขตก่อสร้างของหน่วยงานก่อสร้าง   

 
แนวปฏิบัติสาํหรับควบคุม/ตรวจสอบการเข้า-ออก 

๑.๑ พนักงานหรือลูกจ้าง ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

- ต้องแสดงบัตรทุกคร้ัง 

- ต้องแต่งกายสุภาพ/ไม่สวมรองเท้าแตะ  
- ต้องไม่มีอาการมึนเมาสุรา 

๑.๒ ผู้รับเหมา หรือผู้มาติดต่อ ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

- ต้องแจ้งเพ่ือขออนุญาตเข้าทํางานต่อ จป.วิชาชีพ 

- ต้องแลก และติดบัตรผู้รับเหมา 

- ต้องแต่งกายสุภาพ/ไม่สวมรองเท้าแตะ  
- ต้องไม่มีอาการมึนเมาสุรา 

๑.๓ รปภ. มีหน้าที่ต้องควบคุมและตรวจสอบ ดังน้ี 

- ต้องจดบันทึกช่ือผู้มาติดต่อ 

- ประสานไปยังผู้ประสงค์มาติดต่อ 

- แลกบัตรผู้มาติดต่อ 

- อนุญาตเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพ/ไม่สวมรองเท้าแตะ  
- ไม่อนุญาตให้บุคคลอาการมึนเมาสุราเข้าพ้ืนที่ หรือเขตก่อสร้าง 
 

  หมายเหตุ: จดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ วัน/เวลา/ ที่เข้าออกพ้ืนที่ก่อสร้างทุกคัน 
 

 



-๒๕- 
 

๒.๒ แผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานแก่ลูกจ้าง ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี
ความสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทํางานในทุกสถานประกอบกิจการ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ทั้งเป็นการวางรากฐานสร้างจิตสํานึกให้มีความตระหนักตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยและเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงาน ดังน้ันเพ่ือให้การวางแผนฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องนําข้อมูลเก่ียวกับ
ลูกจ้างที่มีในหน่วยงาน  มาพิจารณาโดยต้องคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ี  
  - ตรงตามความต้องการ และความจําเป็นของหน่วยงาน 

  - หลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องเหมาะสม และครอบคลุมสิ่งที่จําเป็นที่ลูกจา้งต้องทราบ 

  - การตรวจประสิทธิภาพของการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ 

เน้ือหาในหลักสูตรควรจะต้องคํานึงถึงเรื่องต่างๆ ซึ่งต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับงานก่อสร้าง และ
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวข้อง ดังเช่น 

- ความรู้เก่ียวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

 - ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน สถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางาน 

- ความรู้เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

- ความรู้เก่ียวกับงานที่ต้องปฏิบัติ 

- ความรู้เก่ียวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ฉกุเฉินในแต่ละพ้ืนที ่
จากข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทําเน้ือหาดังกล่าวข้างต้น ทําให้สามารถนํามาวางแผนการจัดทําหลักสูตร

การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการจัดทําแผนการฝึกอบอมให้แก่ลูกจ้าง 
ให้ได้รับการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ลูกจ้างในระดับต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุม ดังน้ี  

- การอบรมลูกจ้างใหม ่

- การอบรมลูกจ้างตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- การอบรมลูกจ้างเฉพาะงาน 

- การอบรมทบทวนให้แก่ลกูจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๖- 
 

ตัวอย่างแผนฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทาํงานแก่ลูกจ้าง 
 

 

โครงการอบรมลูกจ้างใหม่ 
 

  วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ลูกจ้างใหม่ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานขั้น
พ้ืนฐานนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และสภาพพ้ืนที่โดยรวมในหน่วยงาน
ก่อสร้าง อันตรายจากการทํางาน และการป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
  กลุ่มเป้าหมาย   ลูกจ้างใหม่ทุกคน 

  งบประมาน   ****   
  ระยะเวลาปฏบิัติ     ๒ ชม. 
  ผู้มีหน้าที่รับผดิชอบ  จป.วิชาชีพ 
  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ    ลูกจ้างใหม่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และข้อปฏิบัติอื่น ๆ ได้ด้วยความเข้าใจ และมีความตระหนัก 
 

  วิธีการประเมนิผลโครงการ  โดยใช้แบบประเมิน 
 

  แนวปฏิบัติสําหรับการอบรมลูกจ้างใหม่ทุกคน 

๑. พนักงาน หรือลูกจ้างใหม่ก่อนอนุญาตให้ทํางานต้องผ่านการอบรม โดยรับฟังวีดิโอ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ   ใช้เวลา ๔๕ นาที 

๒. หลังการอบรมทุกคนต้องทําแบบทดสอบคําถามภายใน ๑๕ นาที  
๓. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับบัตรประจําตัวเพ่ือแสดงว่าผ่านการอบรมลูกจ้างใหม่แล้ว และต้อง

แสดงบัตรก่อนเข้าเขตก่อสร้างทุกคร้ัง 
๔. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องรับฟังข้อปฏิบัติ จาก จป.วิชาชีพ เพ่ิมเติม  ๒๐ นาที และรับบัตรประจําตัวเพ่ือแสดง

ว่าผ่านการอบรม ลูกจ้างใหม่แล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๗- 
   

ตัวอย่าง 

หัวข้อการจัดฝึกอบรม 

 

ลําดับ หัวข้อการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ขอบเขต ระยะเวลา 

๑ การอบรมลูกจ้างใหม่ ลูกจ้างใหม่ทุกคนทุกระดับ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับความปลอดภัยใน
การทํางานขั้นพ้ืนฐานนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และสภาพพ้ืนที่
โดยรวมในหน่วยงานก่อสร้าง อันตรายจากการทํางานและ
การป้องกัน 

๓  ชั่วโมง 

๒ อบรมเฉพาะงาน ลูกจ้างท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจหลักการใช้
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ตาม
ลักษณะงานและส่วนของร่างกายที่ต้องการจะป้องกัน 
แนวทางในการจูงใจและโครงการรณรงค์ให้เกิดการใช้
อุปกรณ์ฯ อย่างต่อเน่ือง 

๖ ชั่วโมง 

๓ กฎหมายความปลอดภัย
ในการทํางาน 

ผู้บริหาร/นายจ้าง/ ผู้คุมงาน /
คระกรรมการความปลอดภัยฯ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยใน
การทํางานว่ากําหนดในเร่ืองใดบ้าง เนื้อหาโดยสรุป 
มาตรการในการลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๓ ชั่วโมง 

๔ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ลูกจ้างทุกระดับ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฐมพยาบาล สามารถประเมินสถานการณ์ของการ
บาดเจ็บ ก่อนการช่วยเหลือให้การปฐมพยาบาลอย่างถูก
วิธีจนสมารถลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

๓ ชั่วโมง  

๕ ๕ ส ลูกจ้างทุกคน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กิจกรรม 5ส โดยมีนโยบายของหน่วยงานก่อสร้าง
สนับสนุน ก่อให้เกิดสภาพการทํางานที่ปลอดภัยเป็น
ระเบียบเรียบร้อยจนสามารถลดอุบัติเหตุจากการ 
ทํางานได้ 

๓ ชั่วโมง 
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๒.๓ แผนการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือให้ความปลอดภัยในการทํางาน         
ในหน่วยงานก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์ การหาแนวทางหรือกําหนดวิธีการเพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกและลดพฤติกรรม
ความเสี่ยงของลูกจ้างทุกระดับ ทุกสถานที่ในหน่วยงาน จึงต้องเพ่ิมกิจกรรมการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์        
ให้ลูกจ้างทุกคนให้ความสําคัญ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการทํางาน ซึ่งในแต่ละหน่วยงานก่อสร้าง 
ควรเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือความพร้อมของหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการกระตุ้นและสร้าง
จิตสํานึกด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง เช่น 

-  การสนทนาความปลอดภัย และการรับฟังข้อเสนอแนะ 
-  กิจกรรมการรณรงค์ ๕ ส.  
-  การรณรงค์ด้วยโปสเตอร์และสัญลักษณ์ความปลอดภัย 

-  การรณรงค์การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 

-  การรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

-  การเข้าร่วมกิจการด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานภายนอก 



-๒๙- 
 

ตัวอย่างกิจกรรมการรณรงคส์่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย ( Morning  Talk) 

 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ลูกจ้างใหม่ทุกคน ได้รับทราบข้อมูลใหม่ ๆ  และได้มีโอกาสสนทนาความปลอดภัย และ
สภาพปัญหาต่าง ๆ  รวมทั้งเห็นถึงเจตนาความห่วงใยของผู้บริหาร อีกทั้งทําให้ผู้บริหารได้รับฟังหรือรับทราบปัญหา
โดยตรงจากลูกจ้างในหน่วยงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงและแก้ไข และหาแนวทางป้องกันได้ 
  กลุ่มเป้าหมาย   ลูกจ้างทุกคน 

  งบประมาน   ***** 
  แผนการปฏิบติังาน  ทุกเช้าวันจันทร์ และเช้าวันเสาร์ 
  ระยะเวลาปฏบิัติ     ๒๐-๓๐ นาทีกอ่นเริ่มการปฏิบัติงาน 
  ผู้มีหน้าที่รับผดิชอบ  ผู้บริหารโครงการ / จป.วิชาชีพ 
  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ    ลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ และเห็นความห่วงใยอย่างจริงใจของผู้บริหารที่มี
ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน อันส่งผลให้เกิดความยอมรับและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างจริงใจ 
  วิธีการประเมนิผลโครงการ  โดยใช้แบบประเมิน 

  แนวปฏิบัติสําหรับกิจกรรม ( Morning  Talk) 

๑. ลูกจ้าง และทุกคนที่เก่ียวข้องรวมกัน ณ จุดนัดหมายที่กําหนด ตามวัน เวลาที่ได้แจ้งให้ทราบ  
อย่างพร้อมเพรียงกัน 

๒. ผู้บริหาร และจป.วิชาชีพ แจ้งเหตุการณ์หรือสถานการณ์ความปลอดภัย และข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง  
กล่าวแสดงเจตนารมณ์ ที่แสดงให้เห็นความห่วงใยให้ความสําคัญ และความจริงใจจริงใจในปัญหาต่าง ๆ ต่อลูกจ้างใน
ระดับต่าง ๆ   และรับฟังปัญหาต่าง ๆ โดยตรงจากลูกจ้างทุกระดับ 

๓. ลูกจ้าง หรือหัวหน้างานต้องมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าว และบอกถึงเรื่องราวในงานหรือพ้ืนที่การทํางาน
เพ่ือเสนอความคิดเห็นโดยตรงต่อผู้บริหาร 
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๒.๔ แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน เป็นแผนงานที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้แก้ไข
ปัญหากรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นในหน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งงานก่อสร้างเป็นงานที่มีลูกจ้างจํานวนมากและ             
มีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางานแตกต่างกัน อีกทั้งมีความหลากหลาย
ในการใช้เทคโนโลยี กระบวนการทํางาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์  ประเภทกิจการงานก่อสร้างถือ
เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ดังน้ันการจัดทําแผนฉุกเฉินต้องกําหนดอย่างชัดเจนว่าอุบัติเหตุกรณีใดบ้างที่เกิดขึ้นแล้วต้อง
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จัดทําขึ้นน้ี โดยต้องคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ลักษณะของ
งานก่อสร้าง รวมท้ังสภาพพ้ืนที่ที่มีการดําเนินการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น แผ่นดินไหว นํ้าท่วม การเคล่ือนตัว
ของผิวหน้าดินขณะมีการขุดเจาะหลุมหรือบ่อ  การก่อสร้างในนํ้า  โดยนํามาพิจารณาวิเคราะห์ เพ่ือจัดทําเป็น    
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุที่สอดคล้องกับงานที่ทํา ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุจาก      
การทํางาน ดังน้ันเพ่ือให้แผนฉุกเฉินที่จัดทําขึ้นสามารถปฏิบัติและนํามาแก้ไขปัญหา หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น     
อันเน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ต้องวางแนวทางการดําเนินการขณะเกิดเหตุอย่างน้อยควรประกอบด้วยเรื่อง  ดังน้ี 

  -  มาตรการควบคุมดูแลบุคคลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

-  แผนการอพยพและการวางเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย 

-  ขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 
-  มาตรการควบคุมความปลอดภัยในทุกพ้ืนที ่
-  การค้นหา ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ 

-  การควบคุมวัสดุอันตราย 

-  การเคลื่อนย้ายและป้องกันเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่สําคัญ 

-  การยกเลิกแผนฉุกเฉิน และการกลับเข้าทํางานปกติ 
 ทั้งน้ีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทํางานที่จัดทําขึ้นต้องกําหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุด เพ่ือทํา
หน้าที่ตัดสินใจ อํานวยการ สั่งการ ควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินหรือบุคคลใดมาหน้าที่ต่าง ๆ เช่น ควบคุมดูแลบุคคล 
และอพยพ ค้นหา ช่วยชีวิต เป็นต้น และขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนที่จัดทําขึ้นให้ชัดเจน และสิ่งสําคัญต้องกําหนดให้
มีการฝึกซ้อมตามแผนเป็นระยะ ๆ ตามความความจําเป็นและความเหมาะสมของหน่วยงานก่อสร้างน้ัน ๆ  
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ตัวอย่างแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 

 
 
 

 
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในการทาํงานก่อสร้าง 

 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ลูกจ้างและทุกคนผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ กรณี 
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้าง โดยรับทราบวิธีการ และขั้นตอน รวมถึงได้รับการฝึกซ้อม 

การปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์จริง 
  กลุ่มเป้าหมาย   ลูกจ้างผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

  งบประมาน   ***** 
  แผนการปฏิบติังาน  :  ลูกจ้างผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง   
  ระยะเวลาปฏบิัติ     เป็นประจําทุกเดือน 
  ผู้มีหน้าที่รับผดิชอบ  ผู้บริหารโครงการ / จป.วิชาชีพ 
  ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ    ลูกจ้างผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามแผนฉุกเฉิน ได้รับทราบขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติ  และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายของการฝึกอบรมตามแผนฉุกเฉิน 
  แนวปฏิบัติสําหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๑. ให้ผู้พบเห็นหรือทราบเหตุ แจ้งหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
วิชาชีพโดยทันที  

๒. จป.วิชาชีพ เป็นผู้ให้สัญญาณเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นที่เข้าใจ และแจ้งให้ผู้บริหาร หรือนายจ้างทราบ
ทันทีสั่งการเพ่ืออพยพลูกจ้างไปตามเส้นทางที่กําหนดหรือที่ปลอดภัย (หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน) ขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง (จป.วิชาชีพ) 

๓. วิศวกรโครงการ ๒ ดําเนินการตามมาตรการป้องกัน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร  
๔. หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ดูแลลูกจ้างแต่ละส่วนไปยังพ้ืนที่หรือจุดที่ปลอดภัย แล้วนับจํานวน 

และแจ้งยอดจํานวนลูกจ้าง ต่อ จป.วิชาชีพทันที 
๔.๑ กรณมีีจํานวนลูกจ้างขาดหาย ต้องดําเนินการค้นหา  
๔.๒ ค้นหาช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต และปฐมพยาบาล / นําส่งโรงพยาบาล 

๕ . จป . วิชาชีพ วิศวกรโครงการ ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก ต้องทําการตรวจสอบ  
และวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมกันเพ่ือให้มั่นใจว่าทุกอย่างคลี่คลาย 

  ๖. ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานแจ้งยกเลิกแผนฉุกเฉิน เพ่ือสั่งให้ทุกคนกลับเข้าทํางาน 
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แผนผงัแสดงการดําเนินการตามแผนฉุกเฉินกรณเีกิดอุบัติเหตุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     แจ้งจํานวนลูกจ้าง 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ 
(ผู้รู้เห็นเหตุการณ์) 

 

มาตรการควบคุมบคุคล 
      (หัวหน้างาน//ผู้ควบคุมงาน) 

อพยพและการวางเส้นทางอพยพ
ลูกจ้าง 

(ผู้ควบคุมงาน/ จป.หัวหน้างาน) 

มาตรการควบคุมความปลอดภัย เฉพาะที่ / ทุกพ้ืนที่ 
(วิศวกรโครงการ1 ร่วมกับจป.หัวหน้างานงาน) 

ขั้นตอนการค้นหาช่วยชีวิต

ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต 

เคล่ือนย้ายเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
(ถ้าจําเป็น) 

(วิศวกรโครงการ ๒ ร่วมกับ จป.
หัวหน้างาน /ผู้ควบคุมงาน) 

มาตรการป้องกัน และดูแลเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร 

 (วิศวกรโครงการ ๒) 

แจ้งยกเลิกแผนฉุกเฉิน 
กลับเข้าทํางาน 
(ผู้บริหารสูงสุด) 

ขอความช่วยเหลือ 
หน่วยงานภายนอก 

(จป. วิชาชีพ) 

แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
จป.วิชาชีพ 

ปฐมพยาบาล / นําส่งโรงพยาบาล 

ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ 
(จป.วิชาชีพ / วิศวกรโครงการ /ผู้บริหาร/หน่วยงานภายนอก) 

นายจ้างหรือผู้บริหารสูงสุดในโครงการส่ังการ 
(ผู้บริหารโครงการ/นายจ้าง) 
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๒.๕ แผนการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุในการทํางาน กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นใน
หน่วยงานก่อสร้าง ไม่ว่าอุบัติเหตุน้ันจะทําให้ลูกจ้างเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ เกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม    
ผู้ที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบเท่าน้ัน ในเบ้ืองต้นต้องทําการ
ตรวจสอบความเสียหายและตรวจสอบความปลอดภัยของพ้ืนที่ที่เกิดเหตุเพ่ือประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าไปสู่
กระบวนการการสอบสวนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียด โดยทําการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และวิเคราะห์หา
สาเหตุของอุบัติเหตุ โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการสอบสวนต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ เช่น หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน   หรือ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานร่วมกับวิศวกร หรือร่วมกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายใน  
หรือหน่วยงานภายนอกแล้วแต่กรณี เพ่ือรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ มากําหนดมาตรการหรือแนวทาง      
การป้องกัน หรือแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีก                                                                 

ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบเหตุการณ์ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องดําเนินการต่อมาคือการนํา
ผลของการตรวจสอบ ณ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ที่มีการสอบสวน หรือการค้นหาทางเทคนิควิธีการเพ่ือหาสาเหตุ  
โดยนําผลน้ันมาทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวางแนวทาง
หรือวิธีป้องกันไม่ให้เหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นซ้ําอีกในหน่วยงานก่อสร้าง  
  

การรายงานอุบัติเหตุ เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานโดยตรง แต่ทั้งน้ีต้องมีการกําหนดบทบาทและความชัดเจนของตัวบุคคลในการทําหน้าที่รายงาน และต้อง
รายงานให้ใครทราบบ้างขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรภายในหน่วยงานก่อสร้างน้ัน ๆ  
ซึ่งการกําหนดรูปแบบและวิธีการรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน้ัน ไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ลูกจ้าง
ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รายงานขณะเกิดเหตุ อาจกําหนดให้สามารถแจ้ง
โดยตรงต่อนายจ้าง หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานก่อสร้างโดยใช้ช่องทางการรายงาน เช่น ทาง
โทรศัพท์ ทางสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ หรือหากเป็น
การรายงานภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว อาจสามารถกําหนดให้มีการใช้แบบฟอร์มการ บันทึกอุบัติเหตุ และ
คําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มพอสังเขป ซึ่งขึ้นอยู่กับการกําหนดขอบเขตของความร้ายแรง หรือความรุนแรงของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ใช้รูปแบบหรือวิธีการใด                                   
 

                   
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ๑ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานทีเ่ก่ียวข้อง มีดังนี ้
 

เมื่อทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนรวมถึงรายการงานก่อสร้างที่จะต้องมีการดําเนินการ        
ตามแผนผังการจัดทําแผนงานและรายการงานก่อสร้างแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาข้อปฏิบัติที่เก่ียวกับ
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เก่ียวข้องในเรื่องใดบ้าง เพ่ือนําข้อกําหนดหรือข้อกฎหมาย
มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับงานหรือกิจกรรมที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 

•  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดรูปภาพการใช้สัญญาณมือในการ
สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

           •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับป้ันจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับป้ันจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ป้ันจั่นและการอบรม
ทบทวนการทํางานเก่ียวกับป้ันจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของป้ันจั่น  

 ๔. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทําแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการทํางาน
เก่ียวกับเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน  ระบบดีเซลแฮมเมอร์   
หรือระบบอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการก่อสร้างอุโมงค์และ
การทํางานในอุโมงค์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

•  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว ลิฟต์โดยสารช่ัวคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารช่ัวคราว พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
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•  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง 
และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 

•  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการทํางานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจําปี 

๕. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน 

•  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  

 •  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการข้ึนทะเบียนเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน และการดําเนินการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการ
ผู้แทนลูกจ้าง 
  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการ   
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

•  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งช่ือเจ้าหน้าที่        
ความปลอดภัย ในการทํางาน เพ่ือขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 

 •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการดําเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ 

 •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงาน
ความปลอดภัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๖.  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อม ในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙   
  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการระยะเวลา และ
ประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดสถานที่ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรอง    
รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษ์การ
ได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



-๓๖- 
 

 ๗. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย                   
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดานํ้า พ.ศ. ๒๕๔๘  
  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งสถานที่การปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การให้ลูกจ้างทํางานประดานํ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๘. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจ                   
แก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  •  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบสมุดสุขภาพประจําตัวของ
ลูกจ้างที่ทํางานเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย  
การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๙. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย                  
และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสําหรับการทํางานในที่อับอากาศ 
  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการ
ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 

 •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรม 

ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑๐. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบิหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย                   

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งจํานวนและปริมาณความ
แรงรังสีของต้นกําเนิดรังสี และแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหรือปริมาณความแรงรังสี  ของต้นกําเนิดรังสี 

 •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบการจัดทําข้อมูลเก่ียวกับ 

ปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจ้างได้รับเป็นประจําทุกเดือน 

  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบแจ้งช่ือและคุณสมบัติของ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี และแบบแจ้งช่ือและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นจากหน้าที ่

 •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบเคร่ืองหมายเตือนภัยในบริเวณ 

 รังสี บริเวณรังสีสูง บริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี หรือบริเวณหรือห้องใด ๆ ที่มีการเก็บรักษา สาร
กัมมันตรังส ี

  •  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังส ี



-๓๗- 
 

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดเง่ือนไขและวิธีการเก็บรักษา 
เคลื่อนย้าย ขนส่งต้นกําเนิดรังสี และการจัดการกากกัมมันตรังสี 
  •   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบฉลากที่มีเครื่องหมาย และ
ข้อความเตือนภัยติดไว้ที่ภาชนะที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสารกัมมันตรังสี 

 •   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการอบรมความ
ปลอดภัยในการทํางานในการป้องกันอันตรายจากรังสี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๘- 
 

ภาคผนวก ๒ 

ตัวอย่างแบบทดสอบการประเมินลูกจ้างใหม่สําหรับทุกคน  
 

หลักสูตร. “ โครงการอบรมลูกจ้างใหม่ “ 

เพศ  ชาย   หญิง  อายุ ........ ปี 
แผนก ................................................. 
หัวข้อเรื่อง ...........................................................   วันที่  .......................... 

 

โปรดขีดเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของทา่น  

๑. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข้อเรื่องน้ี ในรายการต่อไปน้ีอย่างไร 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ใช้ได้ พอใช้ น้อย 
 

๑.๑ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาของหัวข้อเรื่องน้ีก่อน
การฝึกอบรม 

๑.๒ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาของหัวข้อเรื่องน้ีหลัง
การฝึกอบรม 

๑.๓ ประโยชน์ของเน้ือหาหัวข้อเรื่องน้ี 

๑.๔ ความรู้ความเข้าใจกับการลงมือปฏิบัติ 

    

 

๒. ท่านคิดว่าเวลาของหัวเรื่องน้ีเหมาะสมหรือไม่ 
 เหมาะสม   ไม่เหมาะสม  ควรเป็น .............ช่ัวโมง 

๓. สิ่งที่ท่านประทบัใจมากที่สุดสาํหรับหัวข้อเรื่องน้ี
................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

๔. ท่านคิดว่าในเน้ือหาของเรื่องควรมีการเพ่ิมเติมเป็นพิเศษในเร่ืองใด 

     .................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

๕. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
.................................................................................................................................................................. 

     .......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 



-๓๙-  
 

ภาคผนวก ๓ 

ตัวอย่างแบบประเมินผลการฝึกอบรม 

 
        แบบประเมินผลการฝึกอบรม 

 

หลักสูตร  ................................................................. 
เพศ  ชาย   หญิง  อายุ ........ ปี 
แผนก ................................................. 
หัวข้อเรื่อง ...........................................................   วันที่  .......................... 

 

โปรดขีดเคร่ืองหมาย   ลงในช่องว่างตามความคิดเหน็ของทา่น  

๑. ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับหัวข้อเรื่องน้ี ในรายการต่อไปน้ีอย่างไร 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ใช้ได้ พอใช้ น้อย 
 

๑.๑ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาของหัวข้อเรื่องน้ีก่อน
การฝึกอบรม 

๑.๒ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเน้ือหาของหัวข้อเรื่องน้ีหลัง
การฝึกอบรม 

๑.๓ ประโยชน์ของเน้ือหาหัวข้อเรื่องน้ี 

๑.๔ ความรู้ความเข้าใจกับการลงมือปฏิบัติ 

    

 

๒. ท่านคคิดว่าเวลาของหัวเรื่องน้ีเหมาะสมหรือไม่ 
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ควรเป็น ............... ช่ัวโมง 

๓. สิ่งที่ท่านประทบัใจมากที่สุดสาํหรับหัวข้อเรื่องน้ี
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

๔. ท่านคิดว่าในเน้ือหาของเรื่องควรมีการเพ่ิมเติมเป็นพิเศษในเรื่องใด 

.................................................................................................................................................................. 

๕. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 



-๔๐- 
 

ภาคผนวก ๔ 

 ตัวอย่างแบบการรายงานอุบัติเหตุ 
 

วันท่ีรายงาน.................เดือน..............................พ.ศ. ........ 

เรียน.................................................................. 

ช่ือ-นามสกุล  ผู้ประสบอุบัติเหตุ......................................................วันท่ีประสบอุบัติเหตุ..............................เวลา.............. 

ตําแหน่ง...................................................เพศ...............อายุ...............สถานท่ีประสบอุบัติเหตุ............................................. 

หน่วยงาน.............................................................................ผู้เห็นเหตุการณ์........................................................................ 

ผลท่ีได้รบัจากอบุตัิเหตุ  :    มีผู้บาดเจ็บ          ไม่มีผูบ้าดเจ็บ             สูญเสียอวัยวะ 
                                 เสียชีวิต               มีทรัพย์สินเสียหาย       ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย 

อุบัติเหตุเกิดข้ึนไดอ้ย่างไร (แจ้งเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนใหชั้ดเจนโดย บอกถึงสิ่งท่ีทําให้เกิดอุบตัิเหตุ สิ่งท่ีทําใหบ้าดเจบ็ และส่วนของร่างกายท่ี
ได้รับบาดเจ็บ) ......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 

สาเหตสุําคัญของการเกิดอุบัติเหต ุ

ก. การกระทําท่ีไม่ปลอดภัยของผู้ประสบอุบตัิเหตุ คือ  :  
.......... ๑.  ปฏิบัติงานโดยไม่มหีน้าท่ี                                       .......... ๘.  ใช้เครื่องมอือุปกรณ์ท่ีกําหนดให้ 
.......... ๒.  ไม่ให้สญัญาณหรือให้สญัญาณผิด                             .......... ๙.  เก็บ บรรจุ ผสมอย่างไม่ปลอดภัย 
.......... ๓.  ปฏิบัติงานดว้ยความรวดเร็วท่ีไม่ปลอดภัย                   .......... ๑๐. เก็บ บรรจุ ผสมอย่างไม่ปลอดภัย 
.......... ๔.  ดัดแปลงแกไ้ขอุปกรณ์ความปลอดภัย                        .......... ๑๑. ปรับ ทําความสะอาด หลอ่ลื่นเครื่องจักรเคลื่อนไหว             
หรือ กระแสไฟฟ้า ความดันหรอืมีสารเคมี                                .......... ๑๒. ปฏิบัติงานผิดข้ันตอนหรือทํางานผิดวธิ ี
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