
แนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั  

 

 

1. โครงสรา้งการบรหิารความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการแต่งตั้ง 1) คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ (คปอ.) ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการเลือกตั้งตัวแทนจากนายจ้างและลูกจ้าง ตาม
สัดส่วนที่กฎหมายก าหนดและมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงการก าหนดให้การด าเนินงานด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยเป็นเกณฑ์ส าคัญในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การด าเนินการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการพิจารณา
ประเด็นปัญหา ก าหนดมาตรการ และการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ระบบการบรหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

กลุ่มทรู ออกแบบระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพ่ือ
ควบคุมความเสี่ยงจากกิจกรรมที่อาจเกิดอันตรายภายในองค์กร โดยเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) 

หน่วยงาน NETWORK  หน่วยงาน RETAIL OPERATION 



 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคจากการท างานเป็นศูนย์ (Zero 
Fatality Rate) และอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเป็นศูนย์ (Zero Lost Time Injury Frequency Rate) 
ภายในปี 2573 พร้อมทั้งด าเนินโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม (SHE) ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงและลดผลกระทบที่เกิดข้ึน 
พร้อมทั้งจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (คปอ.) เป็นประจ าทุกปี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการลดอุบัติเหตุ ตลอดจนยกระดับการจัดการให้
เทียบเคียงระดับสากล เพ่ือดูแลพนักงาน และเพ่ือนคู่ค้าให้มีสภาพการท างานที่ปลอดภัย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานรายงานอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงผ่าน
ช่องทางต่างๆ พร้อมทั้ง ก าหนดข้ันตอนการสืบสวนอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม จากการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาในปี 2564 พบว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด 
4 กิจกรรม ดังนี้ 
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ระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม 



กจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงู ขัน้ตอนการสอบสวน แนวทางการแกไ้ข 
ความปลอดภัยของพนักงานในสถานการณ์ 
โควิด-19 

 จัดท ารายงานผลการตรวจ 
 การสอบสวนโรค และติดตามผู้ใกล้ชิด 

 การจัดท ามาตรการป้องกัน เช่น การท า
ความสะอาดจุดสัมผัส หรือพ่นฆ่าเช้ือ 

 การฝึกอบรมสร้างความตระหนักให้กับ
พนักงาน 

ความปลอดภัยของพนักงานในการเดินทาง
ให้บริการลูกค้า 

 การรายงานอุบัติเหตุ 
 การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ 

 การ จัดท าม าตรการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

 การฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถเชิง
ป้องกันอุบัติเหตุ และเตรียมความพร้อม
ของยานพาหนะ 

การท างานบนที่สูงของพนักงาน และคู่ค้า  การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job 
Safety Analysis) 

 การขออนุญาตการท างานบนที่สูง 
 การใช้อุปกรณ์ในการท างานที่สูง 

 การจัดท ามาตรการป้องกัน และแก้ไข
อุบัติเหตุจากการท างานบนที่สูง 

 การจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
และวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันตกจากที่สูง 

 ตรวจและซักซ้อมความเข้า ใจจากการ
วิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย 

 การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 
ความปลอดภัยของพนักงาน และคู่ค้าจาก
อุบัติเหตุไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้าช็อต 

 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job 
Safety Analysis) 

 การขออนุญาตท างานกับไฟฟ้า 
 การ ใ ช้อุปกรณ์ป้องกัน ไฟฟ้า ดูด /ไฟ

ฟ้าช็อต 

 การจัดท ามาตรการป้องกัน และแก้ไข
อุบัติเหตุไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้าช็อต 

 การจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
และวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด/ไฟ
ฟ้าช็อต 

 ตรวจและซักซ้อมความเข้า ใจจากการ
วิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย 

 การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 

นอกจากนี้ ยังได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกบัระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอื่น ๆ อาทิ ISO 14001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และ ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ยังได้
จัดให้มีแผนการตรวจติดตามภายใน ซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 



3. แผนการพฒันาระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างานของพนักงานซึง่ถอื
เป็นทรัพยากรอันมีค่าของบริษัทฯ ครอบคลุมไปยังผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษ ท ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าระดับสากล บริษัทฯ ยกระดับแนวทางการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational 
Health and Safety : OHS) อย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งสู่การรับรอง ISO 45001 : 2018 โดยด าเนินการจัดอบรม
ให้ความรู้ ประเมินช่องว่าง (Gap) ของระบบปัจจุบันเทียบกับ ISO 45001 : 2018 จัดท าแผนยกระดับ 
พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความพร้อมย่ืนขอรับการรับรองตรวจประเมินโดย Third Party เพ่ือเตรียมพร้อม
ก่อนรับการตรวจจริง รวมถึงตรวจประเมินประจ าปี (Surveillance Audit) เพ่ือรักษาระบบ โดยวางแผน
ภายในปี 2566 จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดา และมีแผนขยาย
การด าเนินการไปยังพื้นที่ส านักงานอื่นๆ ให้ทั้ง 15 แห่งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

4. การบรหิารดา้นความเสีย่ง การจดัการภาวะฉกุเฉนิและวกิฤตการณ ์

กลุ่มทรู จัดท าแผนการบริหารการจัดการภาวะฉุกเฉินและวิกฤตการณ์ โดยได้จัดท าการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย (Security Risk Analysis and Assessment) ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งท าให้ทราบถึงความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ก าหนดแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที โดยให้ความส าคัญและค านึงถึงการ
ปกป้องชีวิต สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินและชื่อเสียงขององค์กร ทั้งนี้ แผนงานการบริหารจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตของแต่ละพื้นที่และศูนย์สนับสนุนหลักของส่วนกลางจะด าเนินการฝึกซ้อมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ โดยผลการด าเนินงานและข้อแนะน าจากการฝึกซ้อมนี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่
เพ่ือปรับปรุงแผนงานและความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องส าหรับการจัดการกับสภาวะฉุกเฉินในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อตัราความรุ นแรงจากอุ บตัเิหตุ การท างาน Days per million 
man-hours 

2018 2019 2020 2021 

อัตราความรุ นแรงจากอุ บัติเหตุ การท างาน* Percent 13.80 5.00 3.97 10.04 

หมายเหตุ: *ISR= Number of lost working day x 1,000,000hrs/(5 working day x 8hrs x 52weeks x Total Employee),  
      2021 Target: 10.00 

 อบรมพนักงานให้ความรู้ 
เกี่ยวกบั ISO45001:2018 

 วิเคราะห์ GAP ปัจจุบนัเทียบ
กับ ISO45001:2018 

 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
 ขอการรับรองอาคารทร ูทาว
เวอร์ รัชดา 

 ขอการรับรองส านักงาน 3 
แห่ง 

 Pre-Audit โดยหน่วยงาน
ภายนอก 

 ตรวจประจ าปี (Surveillance 
Audit)  

 ขอการรับรองส านักงาน 4 
แห่ง 

 Pre-Audit โดยหน่วยงาน
ภายนอก 

 ตรวจประจ าปี (Surveillance 
Audit)  

 ขอการรับรองส านักงาน 7 
แห่ง 

 Pre-Audit โดยหน่วยงาน
ภายนอก 

 ตรวจประจ าปี (Surveillance 
Audit)  

2566 2567 2568 2569 



5. การฝกึอบรมดา้นความปลอดภยั 

บริษัทฯ ก าหนดความจ าเป็นในการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ของพนักงานและผู้รับเหมา เพ่ือให้ความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่าง ๆ ในการท างานแก่บุคลากร โดยบริษัทฯ 
ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและทักษะที่จ าเป็นตามเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง การก าหนดการฝึกอบรมและ
ความสามารถที่จ าเป็นด้านความปลอดภัยฯ (SHE Training and Competency Standard) ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภัย และมีความรู้ความสามารถในการปอ้งกันอุบัตเิหตุ อุบัติภยั 
และโรคที่เกิดจากการท างาน ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้พนักงานและผู้รับเหมาในหัวข้อต่าง ๆ ดัง
ตัวอย่างนี้ 

TRUE SAFETY TRAINING PROGRAM 
Learning Center: Supporting Function Training 

Course 
YEAR 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
General Safety Training 4,782 6,720 8,517 7,528 413 10,000 
Technical Safety Training 3,780 2,070 612 720 5,790 13,296 
Total Hours 8,562 8,790 9,129 8,248 6,203 23,296 
Target 8,000 8,500 9,000 9,000 9,000 20,000 

6. ชอ่งทางการรบัเรือ่ง 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังาน หรือผู้รับเหมารายงานอบุัติเหตุที่เกิดข้ึน และกจิกรรมที่มคีวามเสี่ยงสูง
ผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้ง ก าหนดข้ันตอนการสบืสวนอุบตัิเหตุ และแนวทางการแกไ้ขที่เหมาะสม จากการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาดังนี ้

 แอปพลิเคชนั True Connect>MORE>WORKFLOW>Press      >Search “SHE” 
 เว็บไซต์ http://together/web/staff/home>HR>SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT 
 หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม  

(Safety, Health & Environment) 02 858 2017 
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