หนวยที่ 14 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วัตถุประสงคของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. เพื่อควบคุมความเสี่ยงตอผูปฏิบตั งิ านและสาธารณะ เนื่องจากการทํางานตางๆ มีโอกาสทําใหเกิดอันตราย การควบคุม
และกําจัดอันตรายตางๆ ที่มีอยูจึงเปนการควบคุมความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพมากเพราะปองกันที่ตวั เหตุของปญหา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ความสูญเสียที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุ นําความเสียหายมหาศาล เปรียบ
เหมือนภูเขาน้าํ แข็ง ความสูญเสียทางออมมีคาประมาณ 6-53 เทาของความสูญเสียทางตรง ทั้งสงผลใหประสิทธิภาพการ
ทํางานต่ําลง
3. เพื่อเปนรูปธรรมหรือสิ่งที่เห็นไดชัดเจนของความรับผิดชอบตอสังคม ปจจุบันกระแสเรียกรองถึงความรับผิดชอบตอ
สังคมของผูประกอบการมีมากขึ้น และถูกใชเปนเครื่องมือในการทําธุรกิจแทนการตั้งกําแพงภาษีของฝงตะวันตก
ความสําคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. ตอบสนองความตองการของลูกคา กระแสเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
2. ประโยชนในการทําธุรกิจ จากกระแสดังกลาวทําใหการแขงขันในทางธุรกิจไมไดวดั ในเรื่องคุณภาพและราคาเทานั้นแต
มีการนําเรื่องระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปอดภัยเปนเกณฑในการพิจารณาวาจางการดําเนินงานเชนกัน
3. ความเปนระบบในการทํางาน การทํางานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบดั้งเดิม เปนความรับผิดชอบหลักของ
ความปลอดภัย คนของฝายผลิตหรือฝายอื่นๆจะไมถือวาตนเองตองมารับผิดชอบ จึงทําใหการดําเนินงานที่ผานมาเนนตั้งรับ
และฝายความปลอดภัยทํางานฝายเดียว ไมมีสวนรวมทั้งฝายบริหารและฝายลูกจาง ผลงานจึงออกมาคอนขางลมเหลว แต
สําหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมีขอกําหนดของการดําเนินงานที่ทําใหฝายตางๆ มีสวนรวมงาน
ตางๆจึงทําอยางเปนระบบและตามขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Proceduce /Instruction) ที่กําหนด
4. คุณภาพชีวิตที่ดขี องผูป ฏิบตั ิงานและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทํางาน
5.ภาพพจนองคกร โรงงานที่มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมีความภูมิใจและถือเปนภาพพจนทดี่ ี
ขององคกร สงผลดีตอขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงานและตอการอยูรว มกันชุมชนใกลเคียง
มาตรฐานตางๆของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. BSI, Occupational Health and Safety Management System- Guide
สถาบันมาตรฐานสหราชอาณาจักร ( British Standards Institute : BSI) ไดประกาศใชมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ซึ่งเรียกวา BS 8800 เปนครั้งแรกเมื่อป 1996 ตอมาไดปรับปรุงใหมในป 2004
ขอบเขต ( Scope) และการนําไปใช
1) การออกแบบและการดําเนินงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2) การประเมินผลการดําเนินงานตามระบบที่ออกแบบไว โดยยึดแนวทางการการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3) การสัมพันธหรือการบูรณาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับระบบการจัดการอื่น
รูปแบบ BS 8800:2004 ประกอบดวยขอกําหนดหลักคือ การทบทวนสถานะ นโยบาย การอํานวยการ การวางแผนและ
นําไปใช การวัดปฏิบัติงาน และตรวจประเมิน
2. OSHA, Voluntary Protection Program (VPP)
OSHA เปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสนอรูปแบบระบบ
การจั ด การทางด า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ขึ้ น เมื่ อ ป 1980 ถื อ เป น ข อแนะนํา สํ าหรั บ สถานประกอบการใน

สหรัฐอเมริกาที่ตองการควบคุมความเสี่ยงและคุมครองความปลอดภัยใหกับคนงาน ขอแนะนํานี้ ไมถือเปนกฎหมายที่ตอง
ปฏิบัติ
ขอบเขตการนํ าไปใช VPP เปนโปรแกรมการจัดการความปลอดภั ยและอาชีวอนามัย ที่สามารถใช กับไดกั บสถาน
ประกอบการทุกประเภทและทุกขนาด หากเปนสถานประกอบการประเภทขบวนการผลิต (Process Industry) ใชรูปแบบการ
จัดการที่เรียกวา Process Safety Management ของ OSHA จะมีความเหมาะสมกวา
ระดับการรับรอง ในการพัฒนาระบบ VPP ของโรงงานนั้น OSHA ไดกําหนดระดับของการรับรองเปน 3 ระดับ คือ
1) ระดับ STAR เปนระดับการรับรองขั้นสูงสุด โรงงานที่มีการดําเนินการขั้นสมบูรณและมีประสิทธิภาพถาไดระดับนี้จะมี
การประเมินทุก 3 ป แตโรงงานตองทําการประเมินเองทุก ป
2) ระดับ MERIT เปนการรับรองโรงงานที่แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะดําเนินงานที่ดี และใหความจํานงที่จะกาวไปสู
ระดับ STAR จะทําประเมินซ้ําเพื่อการรับรองในระยะเวลา 1-1.5 ป
3) ระดับ DEMONSTRATION สําหรับโรงงานที่มีขอมูลการดําเนินงานในระดับที่ยังไมถึงระดับทั้งสองขางตน ทาง
OSHA จะรับรองอยูในระดับ DEMONSTRATION เพื่อแสดงถึงการยอมรับในความพยายามดังกลาวของโรงงาน
ขอกําหนด VPP ประกอบดวยขอกําหนด 6 ขอดวยกัน
1. เจตจํานงของฝายบริหารและการวางแผน
2. การประเมินอันตราย
3.การแกไขปรับปรุงและการควบคุมอันตราย
4.การฝกอบรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5. การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน
6. การประเมินผลโปรมแกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3. WorkSafe Western Australia, WorkSafe Plan เปนหนวยที่รับผิดชอบดานการปองกันควบคุมอันตรายที่เกิดจากการ
ทํางาน WorkSafe ของรัฐออสเตรเลียตะวันตกไดพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้นเรียกวา
WorkSafe Plan และมีการมอบรางวัลใหกับโรงงานที่ประสบความสําเร็จในการนําระบบดังกลาวไปปฏิบัติดวย ซึ่งมี 2 ระดับ
คือ Silver & Gold Certificates
ขอบเขตการใชงาน เนื่องจาก WorkSafe Plan เปนระบบการจัดการระบบหนึ่ง จึงสามารถนําไปใชในองคกรทุกประเภทไม
วาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมชนิดใดขนาดใด หรือโรงพยาบาลก็ตาม
ระดับของการรองรับ
1) ระดับ Silver Certificate เปนระดับรางวัลที่ยกยองชมเชยสถานประกอบการวามีความพยายามในการนํา WorkSafe Plan
ไปใชในองคกร องคกรนั้น สามารถนําขอกําหนดตางๆของ WorkSafe Plan ไปใชอยางไดผล
2) ระดับ Gold Certificate เปนรางวัลที่ยกยองใหกับสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จอยางในการนําขอกําหนด
ของ WorkSaft Plan ไปใชอยางไดผลยิ่ง
ขอกําหนด
1 เจตจํานงของผูบริหาร 2. การวางแผน 3. การปรึกษาหารือ 4.การจัดการกับอันตราย 5 .การฝกอบรม 6.

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001
เปาหมายของ มอก. 18001 มี 3 ขั้นตอน
1. ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของลูกจางและผูเกี่ยวของ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคกร
3.แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรอยางเปนรูปธรรม
รูปแบบของ มอก. 18001 เปนรูปแบบของการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ สวน
แรกคือขอกําหนด 6 ขอกําหนด สวนที่สองคือ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ขอกําหนดหลักของ มอก. 18001- 2542 มีดังนี้
ขอกําหนดที่ 1 การทบทวนสถานะเบื้องตน (Initial Status Review) เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบที่โรงงานตอง
ทบทวนตัว เองวา ไดมีการดํ าเนิ นงานด านอาชีว อนามัยและความปลอดภั ย ไปมากนอยเพียงใด รวมทั้งทบทวนในเรื่ อง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่จะนําไปใชในระบบจัดการดังกลาว
ขอกํา หนดที่ 2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อแสดงเจตจํานงที่ชัดเจนของผูบริหารโรงงานในการ
ดําเนินงานดานการปองกันและควบคุมอันตรายและความเสี่ยงที่มีอยูอยางตอเนื่อง และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอตอการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการใหลูกจางมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ขอกําหนดที่ 3 การวางแผน เปนขอกําหนดที่สําคัญของการพัฒนาและดําเนินการระบบ ประกอบดวยขอกําหนดยอย
1) การประเมินความเสี่ยง
2) กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ
3) การเตรียมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอกําหนดที่ 4 การนําไปใชและการปฏิบัติ เปนเรื่องการกําหนดโครงสราง ความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงงาน
รวมถึงสิ่งที่ควรดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบดวย ขอกําหนดยอยๆ
1) โครงสรางและความรับผิดชอบ
2) การฝกอบรม การสรางจิตสํานึก และความรูความสามารถ
3) การสื่อสาร
4) เอกสารและการควบคุมเอกสาร
5) การจัดซื้อและจัดจาง
6) การควบคุมการปฏิบัติ
7) การเตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
8) การเตือนอันตราย
ขอกําหนดที่ 5 การตรวจสอบและแกไข เปนขอกําหนดที่สรางความมั่นใจวาสิ่งที่ไดกําหนดเปนนโยบาย การวางแผน
และการดําเนิน กิจกรรมตางๆ ประสบความสําเร็จหรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไร สาเหตุที่แทจริงของปญหามีอะไร มี
ขอกําหนดยอย ดังนี้
1) การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ
2) การตรวจประเมิน
3) การแกไขและปองกัน

4) การจัดทําและเก็บบันทึก
ขอกําหนดที่ 6 การทบทวนการจัดการ (Management Review) เปนขอกําหนดสําคัญที่นําไปสูหลักการ การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง (Continual Improvement) เพราผูบริหารระดับสูงจะตองพิจารณาหาแนวทางแกไขขอบกพรองตางๆ ที่พบ และ
พิจารณาดําเนินการใหระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงงานมีการปรับปรุงใหดีขึ้นกวาที่ผานๆ มา
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม ILO-OSH 2001
องคการแรงงานระหวางประเทศ
วัตถุประสงคของ ILO – OSH 2001
1. เพื่อเปนแนวทางในการคุมครองดูแลคนงานใหปลอดจากอันตราย การบาดเจ็บ การเจ็บปวย โรค การเสียชีวิตและปลอด
จากอุบัติการณใดๆ ที่เกิดจากการทํางาน
2. เพื่อเปนกรอบงานระดับชาติ (National Framework) ในการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายใตการสนับสนุนโดยกฎหมาย หรือขอบังคับของรัฐ
3. เพื่อใชเปนขอแนะนําในระดับองคกรเกี่ยวกับการบูรณาการสวนตางๆ เพื่อกระตุนใหมีสวนรวมของทุกคนในองคกร
และปรับปรุง อยางตอเนื่อง
รูปแบบของ ILO- OSH 2001 องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดทําแนวปฏิบัติระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเปนแบบสมัครใจ ไมมีภาระผูกพันทางกฎหมาย มาตรฐานหรือขอบังคับใดๆของรัฐ รวมทั้งไมไดกําหนดใหตองมี
การขอใบรับรองระบบดังกลาว (Certification) ควรมีองคประกอบหลัก 5 องคประกอบในเรื่อง นโยบาย การจัดการ การ
วางแผนและการนําไปใช การประเมินผล และการดําเนินการปรับปรุง
ขอกําหนดเรื่องนโยบายและความหมาย แยกเปน 2 ประเด็นคือ
ประเด็นที่ 1 ลักษณะของหลักการที่ควรนํามาปฏิบัติในการจัดทํานโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร
ประเด็นที่ 2 การมีสวนรวมของคนงาน
มุงเนนใหนายจางแสดงภาวะผูนําดวยการประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกร เพื่อแสดงถึง
วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงาน มุงเนนการมีสวนรวมของคนในองคกรเปนสําคัญ และตองมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับการจัดการดานอื่นๆ ขององคกร และถือวาการมีสวนรวมของคนงานเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการ
ดําเนินการ ตองรวมมือกันทั้งสองฝาย แบบทวิภาคี
ขอกําหนดเรื่องการจัดการและความหมาย 3 ประเด็นหลักๆ คือ
ประเด็นที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบ สิ่งสําคัญที่จะทําใหการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกรมีแระ
สิทธิภาพสูงสุดตองมีความชัดเจนในการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกสมาชิกทุกระดับขององคกร จัด
กระบวนงานใหเกิดการกระจายอํานาจ
ประเด็นที่ 2 ความสามารถเฉพาะและการฝกอบรม
ความสามารถเฉพาะ หมายรวมถึงความรู ประสบการณ หรือการ
ฝกอบรม หรือทั้ง 3 ประการรวมกัน ซึ่งนายจางสามารถสรางรักษาไวซึ่งความสามารถเฉพาะดังกลาวดวยการจัดโครงการ
ฝกอบรมที่เหมาะสม
ประเด็นที่ 3 การจัดเอกสารระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะเปนเหมือนคลังความรูและศูนยรวม
ประสบการณของผูเกี่ยวของที่จะนํามาใชประกอบการดําเนินงาน และเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม

ขอกําหนดเบื้องตนการวาแผนและการนําไปปฏิบัติและความหมาย 4 ประเด็นคือ
ประเด็นที่ 1 การทบทวนเบื้องตน
จะเปนชวงที่บงบอกถึงสถานะดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององคกรนั้น
จุดเริ่มตนของการเตรียม จัดทํา ปรับปรุง แกไข
ประเด็นที่ 2 การวางแผน การพัฒนา และนําระบบไปปฏิบัติ
แผนงานจะเปนตัวกําหนดถึงสิ่งที่ตองดําเนินการในทุก
องค ประกอบของระบบ แผนงานจึงควรมีการอธิ บายวัตถุ ประสงค กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ โดยจัด
เรียงลําดับความสําเร็จที่เหมาะสม รวมถึงเรื่องจัดหาทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสม
ประเด็นที่ 3 วัตถุประสงคดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตองใหสอดคลองกับนโยบาย มีความจําเพาะเจาะจงกับขนาด
และลักษณะกิจกรรมขององคกร
ประเด็นที่ 4 การปองกันอันตราย ILO – OSH 2001 5 ประการคือ
1) มาตรการในการปองกันและควบคุมอันตราย โดยยึดหลักการพื้นฐานในการปองกัน ควบคุมที่แหลงกําเนิด ทางผาน
และตัวคนเปนลําดับ
2) การจัดการเปลี่ยนแปลง เนนใหมีการชี้บงและประเมินอันตราย หรือความเสี่ยงกอนทําการเปลี่ยนแปลง สมาชิกทุกคน
ในองคกรตองไดรับทราบถึงการจัดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอนทําการเปลี่ยนแปลง
3) การปองกัน การเตรียมพรอม และการตอบโตภาวะฉุกเฉิน เนนเรื่องการจัดหาขอมูล การสื่อสาร และการประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
4) การจัดซื้อจัดหา ควรพิจารณากําหนดคุณสมบัติเฉพาะในการจัดซื้อจัดหาสินคาซึ่งอยางนอยตองเปนไปตามขอกําหนด
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกฎหมายหรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ และตองศึกษาขอกําหนดหรือวิธีการใชงาน
ตามมาตรฐานของสินคากอนการใชงานอยางเครงครัด
5) การจางเหมา ตองพิจารณาคัดเลือกผูรับเหมาที่มีแผนการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ควบคุมทุกพื้นที่
ปฏิบัติการและ มีมาตรฐานที่ควบคุมผูรับเหมาอยางเครงครัด
ขอกําหนดเรื่องการประเมินผล และความหมาย 4 ประเด็นหลักๆ คือ
ประเด็นที่ 1 การตรวจติดตามและการวัดผลการปฏิบัติ
ประเด็นที่ 2 การสอบสวนการบาดเจ็บ การเจ็บปวย โรค และอุบัติการณจากการทํางาน ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ 3 การตรวจสอบ
ประเด็นที่ 4 การทบทวนจัดการ
ขอกําหนดเรื่องการดําเนินการปรับปรุงและความหมาย 2 ประเด็นหลักคือ
ประเด็นที่ 1 การปองกันและแกไข
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้น
การจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ILO – OSH 2001 ในองคกร
มีแนวทางการจัดทําดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ILO – OSH 2001 รวมทั้งกฎหมายและ
ขอบังคับของรัฐหรือขอกําหนดและขอตกลงอื่นที่เกี่ยวของกับดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งองคกรมารับปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมหารือฝายบริหารขององคกร เพื่อใหเห็นพองตองกันที่จะจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดคณะบุคคลซึ่งควรมีผูบริหารระดับสูงและและผูแทนคนงานรวมอยูดวย เพื่อใหทําการวางแผนในการ
จัดทําระบบการจัดการอาชีวอนมัยและความปลอดภัย และควบคุมดูแลใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 4 เริ่มดําเนินการในทุกองคประกอบของระบบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 นโยบาย
- ประกาศนโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งลงนามเปนลายลักษณอักษรโดยนายจางหรือผูบริหาร
ระดับสูงสุดขององคกร
นโยบายไดมาดวยการมีสวนรวมของผูแทนคนงาน และนายจางตองแสดงความจริงใจสนับสนุนโดยจัดสรรเวลาและ
ทรัพยากร
องคประกอบที่ 2 การจัดการ
- กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมภายใตองคประกอบของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
- ใหมีการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถเฉพาะดาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การทํางาน
- ดําเนินการจัดทําเอกสาร คูมือ หรือสื่ออิเลคทรอนิคสในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
องคประกอบที่ 3 การวางแผนและการนําไปปฏิบัติ
- ดําเนินการชี้บง และประเมินอันตรายหรือความเสี่ยง
- จัดทําแผนปองกัน เตรียมความพรอมสําหรับตอบโตเหตุฉุกเฉิน และตองจัดใหมีการฝกซอมแผนดังกลาว อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
- จัดใหมีระบบการสอบสวนสาเหตุของการบาดเจ็บ การเจ็บปวย โรค และอุบัติการณจากการทํางาน และตอง
กําหนดมาตรการปองกันเพื่อมิใหเกิดเหตุซ้ําอีก
- จัดทําขั้นตอนการเฝาระวังสภาพแวดลอมในการทํางาน และสุขภาพอนามัยของคนงาน
องคประกอบที่ 4 การประเมิน
- ทําการวัดผลการปฏิบัติงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจาก แผนงาน เปาหมาย และวัตถุประสงค
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ตั้งไว
- ทําการประเมินระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยคณะบุคลที่มีความสามารถจากภายใน
หรือภายนอกองคกร ซึ่งเปนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- บันทึกและรวบรวมผลการตรวจประเมินระบบและการทบทวนการจัดการไว เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุง
องคประกอบที่ 5 การดําเนินการปรับปรุง
- จัดใหมีแผนงานและการดําเนินการสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องของทุกองคประกอบในระบบ
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมหารือฝายบริหารขององคกร เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินผลมาพิจารณารวมกับปจจัยตางๆ ของ
ระบบการจัดการในภาพรวมขององคกร แลวนํามาประกอบการพิจารณาปรับนโยบาย แผนงานและเปาหมายเพื่อประสิทธิผล
ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะดําเนินตอไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน
manasu

