หลักสู ตร: เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้ างาน
บริษทั เซฟตี้ มาสเตอร์ จากัด

รหัสหลักสู ตร (SMOHS - 1)

SAFETY MASTER CO.,LTD.

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 มาตรา 13
ประกอบมาตรา 16 และกฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2549
มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน บุคลากร หน่วยงาน หรื อคณะบุคคล
เพื่อดาเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน
มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผบู ้ ริ หาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึ กอบรมความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้บริ หารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานได้อย่างปลอดภัย
ในกรณี ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทางาน หรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักร
เปลี่ยนแปลงหรื ออุปกรณ์ ซึ่งอาจทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย จิตใจ หรื อสุ ขภาพอนามัย ให้นายจ้าง
จัดให้มีการฝึ กอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนเริ่ มก่อนทางาน
การฝึ กอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
กฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2549 ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับแก่กิจการหรื อสถานประกอบกิจการ
ดังต่อไปนี้
1. การทาเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิ โตรเลียมหรื อปิ โตรเคมี
2. การทา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบารุ ง ตกแต่ง เสริ มแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทาให้เสี ยหายหรื อทาลายซึ่ง
วัตถุหรื อทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรื อ การให้กาเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรื อพลังงานอย่างอื่น
3. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบารุ ง ดัดแปลง หรื อรื้ อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถ
ใต้ดิน ท่าเรื อ อู่เรื อ สะพานเทียบเรื อ ทางน้ า ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบายน้ า ท่อน้ า โทรเลข โทรศัพท์
ไฟฟ้า ก๊าซหรื อประปาหรื อสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรี ยมหรื อวางรากฐานของการก่อสร้าง
4. การขนส่ งคนโดยสารหรื อสิ นค้าโดยทางบก ทางน้ า อากาศและรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสิ นค้า
5. สถานีบริ การหรื อจาหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรื อก๊าซ
6. โรงแรม
7. ห้างสรรพสิ นค้า
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8. สถานพยาบาล
9. สถาบันทางการเงิน
10. สถานตรวจสอบทางกายภาพ
11. สถานบริ การบันเทิง นันทนาการ หรื อการกีฬา
12. สถานปฏิบตั ิการทางเคมีหรื อชีวภาพ
13. สานักงานที่ปฏิบตั ิงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม 1. ถึง 12
14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกาหนด
ข้อ 7ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการตามข้อ1 (1) ถึง (5) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่งตั้งลูกจ้าง
ระดับหัวหน้างานซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 8 เป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างานของสถาน
ประกอบกิจการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างานตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บงั คับหรื อนับแต่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็ นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน ต้องเป็ นลูกจ้างระดับหัวหน้างานและมี
คุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
(1) ผ่านการฝึ กอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด
(2) เป็ นหรื อเคยเป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เรื่ องความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2540

หลักการและเหตุผล
หัวหน้ างาน เป็ นบุคคลที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ควบคุมการปฏิบตั ิงานต่างๆของผูป้ ฏิบตั ิ มี
ความใกล้ชิดกับผูป้ ฏิบตั ิงานมากที่สุด และมีความสาคัญในการนานโยบายด้านความปลอดภัยในการทางานจาก
ผูบ้ ริ หารไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อการป้องกันอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ดังนั้นหัวหน้าจึงต้องมีความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจน เพื่อให้สามารถดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางาน
ในสถานประกอบกิจการให้เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาการบริ หารการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อสู่ ความมัง่ คัง่ ความก้าวหน้า การเจริ ญเติบโตแบบ
มัน่ คงและยัง่ ยืนอย่างเป็ นรู ปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศและการ
ขับเคลื่อน แบบประชารัฐ โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “รู ้จกั เติม รู ้จกั พอ และรู ้จกั ปัน” หรื อที่เราเรี ยกว่า
โมเดลประเทศไทย 4.0
การฝึ กอบรมลูกจ้างไม่วา่ จะเป็ นลูกจ้างใหม่ ลูกจ้างทัว่ ไป หัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ หรื อตาแหน่ง
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บริ หารทุกระดับ นับว่ามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของลูกจ้าง ให้มีความรู ้ (Knowledge) มีความ
เข้าใจ(Understand) เกิดทักษะ (Skill) และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ(Attitude) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Behavior)ที่ซ่อนอยูห่ รื อที่เราเรี ยกว่า การเรี ยนรู ้แบบ Tacit Knowledge ให้เปลี่ยนเป็ น ความรู ้ที่ปรากฎชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) สามารถที่จะวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่ตนได้สมั ผัส ได้รับรู ้ ได้พบ ได้เห็น หรื อได้รับ
มอบหมายงานจากหัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบนั ส่ วนหนึ่งผูบ้ ริ หารหรื อ
หัวหน้างานพบว่า ลูกจ้างหรื อพนักงานไม่เข้าใจคาสัง่ หรื อไม่รู้ขอ้ เท็จจริ งในกระบวนการทางานจึงก่อให้เกิดความ
บกพร่ องทางด้านกระบวนการคิด และส่ งผลกระทบนานัปการกับองค์กร เช่น เกิดของเสี ยจากกระบวนการผลิต
ผลผลิตต่ากว่าเป้าหมาย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามข้อกาหนดของลูกค้า เกิดความล่าช้าในการทางาน ไม่
สามารถส่ งมอบสิ นค้าให้ทนั ตามเวลา พนักงานเกิดประสบอันตรายจากการทางาน หรื อเกิดการรอคอยทาให้สูญเสี ย
เวลา เสี ยโอกาส เพื่อลดความสู ญเสี ย ลดต้นทุน ลดการบาดเจ็บจากการเกิดประสบอันตรายจากการทางาน สถาน
ประกอบกิจการจาเป็ นต้องพัฒนาบุคลากรทั้งลูกจ้างใหม่ ลูกจ้างทัว่ ไป เพื่อให้เกิด KUSA ให้เกิดความตระหนัก
ด้านความปลอดภัย( Safety Awareness) เพิ่ม/ เติมเต็มศักยภาพในการทางานตาม บทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลให้กบั ลูกจ้าง บริษทั เซฟตี้ มาสเตอร์ จากัด เป็ นหน่ วยฝึ กอบรมที่ได้ รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นหน่ วยฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทางาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน สามารถที่จะให้คาแนะนาเรื่ องดังกล่าวกับสถานประกอบกิจการโดยทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูม้ ี
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิในสถานที่จริ งในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ผูจ้ ดั การฝ่ ายความปลอดภัยฯ และ QMR /EMR บุคลากรทางด้านการแพทย์และ
วิศวกร

วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
1. อธิบายสาเหตุของอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยจากการทางานได้
2. อธิบายแนวทางการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการได้
3.อธิบายบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของจป. หัวหน้างาน
4.อธิบายแนวทางการบริ หารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาวะแวดล้อมในการทางาน สามารถนา
ประเด็นสาคัญของกฎหมาย ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้สอดคล้องกับ
กระบวนการธุรกิจ
5.สามารถชี้บ่งอันตรายจากการตรวจความปลอดภัย แล้วนามาวิเคราะห์แหล่งอันตราย เพื่อกาหนดแนวทางหรื อ
มาตรการควบคุมสู่ การปรับปรุ งแก้ไข
6. สามารถวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างที่ตนเองรับผิดชอบ
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7. สามารถใช้แบบรายงานในการสอบสวนอุบตั ิเหตุได้
8. สามารถอธิบายหลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่ องจักร พลังงาน วัตถุดิบ สภาพแวดล้อม ด้านการย
ศาสตร์ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลได้

วัตถุประสงค์ รายวิชา
หลักสู ตร
1.ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน
สามารถอธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุและกาหนดแนวทางหรื อมาตรการในการควบคุมความสู ญเสี ย
2. สร้างความตระหนักให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมให้เห็นถึงความสาคัญกับการบริ หารการจัดการด้านความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการเพื่อลดอุบตั ิเหตุ ลดความสู ญเสี ยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ คน เครื่ องจักร ทรัพย์สินต่างๆ
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รู้และเข้าใจกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ ายนายจ้าง ฝ่ ายลูกจ้าง รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับข้อกาหนดกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมนาองค์ความรู ้จากการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริ งในทางปฏิบตั ิ
5.พัฒนาให้หวั หน้างานมีความเป็ นผูน้ า (Leader ship) ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความปลอดภัยตามเจตนารมย์
ของฝ่ ายบริ หาร

แนวทางการฝึ กอบรม
รายวิชาหลัซักกสู/ถาม-ตอบปั
ตร
1. กิจสงค์
กรรมการบรรยาย
ญหา
2. Work shop/กิจกรรมกลุ่ม การค้นหา Unsafe Act/Unsafe Condition /Kaizen

คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม/กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานหรื อลูกจ้างระดับหัวหน้างาน (Leader) ที่นายจ้างแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้างาน,วิศวกร, Foreman (ต้องมีใบ
แต่งตั้งจากนายจ้าง)และสาเนาบัตรประชาชน

ระยะเวลาในการฝึ กอบรม

SAFETY MASTER CO.,LTD

2 วัน (12 ชัว่ โมง)

. พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

SMOHS-1

กาหนดการฝึ กอบรม

SAFETY MASTER CO.,LTD

. พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

SMOHS-1

งบประมาณ

ราคาแบบเหมาจ่าย จัดในสถานประกอบกิจการลูกค้า 20,000 บาท/รุ่ น
(ไม่รวม Vat 7 %) ผูเ้ ข้าอบรมไม่เกิน 60 คน/รุ่ น
สาหรับคนที่ 21ถึงคนที่ 60 คิดค่าใช้จ่ายค่าเอกสารประกอบการบรรยาย
และค่าใบวุฒิบตั ร คนละ 150 บาทเท่านั้น

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
รายวิชาหลักสู ตร
1.สถานประกอบกิจการปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. ลูกจ้างระดับหัวหน้างานเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็ นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานและสร้างความ
เชื่อมัน่ ในการทาหน้าที่ จป.หัวหน้างาน
3. เป็ นการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ นระบบในการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผูบ้ ริ หาร
ระดับต้น (The First Line management)
4. เป็ นการปูแนวทางสู่ การบริ หารการจัดการคุณภาพ ISO 45001 ในอนาคต

SAFETY MASTER CO.,LTD

. พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
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