
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560- 2564*1 
 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 มี
ความมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดการการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ และด าเนินงานควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 
ปี (พ.ศ. 2555 – 2570) คือ “เป็นผู้น า ทางปัญญา แหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิง ที่สร้างสรรค์ศิลปวิทยา และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการสังคม 
เพ่ือน าไปสู่การเป็น CU World Class National University และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้ง
ส่วนกายภาพและระบบสนับสนุนที่จ าเป็น เพ่ือให้ประชาคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมั่นใจได้ว่าการด าเนินงานใน
ภารกิจใดๆ จะได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเพ่ือให้ประชาคมของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และยึดถือเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2560- 2564 ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวคิด 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือป้องกัน ลด ควบคุม และแก้ไข
ผลกระทบต่อความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และยึดถือเป็นคุณค่าหลักที่เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 

2. หลักการ 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 หลักการส าคัญ คือ 
2.1 “มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นหลักการที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

ความยั่งยืน ซึ่งจะต้องเป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง มุ่งอนุรักษ์พลังงานและสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าท างาน 
มีความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความ
มั่นคงในชีวิตได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความ
ต้องการของสังคมท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

2.2 “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ” เป็นหลักการที่ให้ความส าคัญกับการจัดหาทรัพยากรทางการบริหาร
สู่เป้าหมายและภารกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรบุคคล 
การจัดสรรงบประมาณ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพและการปรับปรุงด้านกายภาพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2.3 “การระวังไว้ก่อน” เป็นหลักการจัดการเชิงรุกที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า โดยการควบคุม
กิจกรรมที่เสี่ยง เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยความเสียหายที่มีโอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อม  

2.4  “วัฒนธรรมความปลอดภัย” บูรณาการและสอดแทรกประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการท างานทุกขั้นตอน ของทุกหน้าที่ ด้วยความตระหนัก ห่วงใย ความมุ่ งมั่นอุทิศตนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่เผชิญและป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

                                                           

*1 แผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2560 วันจันทร์ท่ี 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม เรือนจุฬานฤมิต 
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2.5 “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การบริหารและด าเนินงานภารกิจโดยการสนับสนุนของส่วนงาน 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมาย มีความโปร่งใสใน
กระบวนการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ การก าหนดภาระรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

3. วิสัยทัศน์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีการจัดการตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม  

5. เป้าประสงค์  
1) มีนโยบาย โครงสร้างการบริหาร กลยุทธ์ มาตรการและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
2) มีกลไกการประสาน ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของส่วนงานทุกระดับ 
3) บุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน  
4) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล  
5) มีการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
6) บุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก ส านึกรับผิดชอบในการท างานทุกขั้นตอนด้วยความปลอดภัย 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 
 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นการก าหนดและส่งเสริมนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดตั้งหน่วยงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน มีการเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลยุทธ์ส าคัญ 3 กลยุทธ์ ได้แก่  (1) การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบระดับ
มหาวิทยาลัย (2) การพัฒนากลไกการบริหารและประสานงานกับส่วนงาน (3) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความตระหนักและความรู้ที่
ถูกต้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพของบุคลากรทุก
ภาคส่วนในการร่วมกันด าเนินงานอย่างเหมาะสม เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า ควบคุมกิจกรรมที่เสี่ยง โดยมี 2 
กลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ นิสิต ผู้เข้ามาให้บริการ)  
(2) การส่งเสริมและจัดท ามาตรการหรือเงื่อนไขในการพัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรและส่วนงานมีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการที่ดีมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเตรียมพร้อม
ต่อการรองรับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลด้านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีกล
ยุทธ์ส าคัญ 1 กลยุทธ์ คือ (1) การใช้มาตรฐานและกฎหมายเป็นตัวขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการสื่อสารด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะ การเปิดเผยข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งผ่านความรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักและ
สร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ส าคัญ 1 กลยุทธ์ คือ (1) การใช้การ
สื่อสารแบบสองทางอย่างมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย มุ่งเน้นการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนและ
วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยบูรณาการและสอดแทรกประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็น
ส่วนหนึ่งในการท างานทุกขั้นตอน ของทุกหน้าที่ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ งของการดูแล รักษา ติดตามและตรวจสอบการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ส าคัญ 2 กลยุทธ์ (1) การสร้างส านึก
ความปลอดภัยด้วยกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (2) การสร้างตัวอย่าง/หรือต้นแบบ (Best practice) ด้านความปลอดภัย 

(ดูแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-
2564 ในตารางที่ 1) 

7. แผนงานและโครงการ 
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 สามารถด าเนินงานได้โดยการพัฒนาและต่อยอดจาก
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 แต่อาจจะยังมีการด าเนินงานในวงจ ากัดเฉพาะ
ด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ขาดความต่อเนื่อง และที่ส าคัญขาดนโยบายและหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
การด าเนินงานที่เก่ียวข้อง  

อย่างไรก็ตาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการข้อมูลกลาง ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมือระหว่างส านักบริหารระบบกายภาพ ส านักบริหารวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย
อันตราย เช่น ระบบฐานข้อมูลการจัดการสารเคมี ระบบฐานข้อมูลของเสียจากห้องปฏิบัติการและการส่งก าจัด และการ
อบรมให้ความรู้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการอบรมการใช้โปรแกรม ChemTrack และ WasteTrack มี
คณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-IBC) เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ เป็นประธาน และในเบื้องต้นมีการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้สังกัดการด าเนินงานของหน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านักบริหารระบบ
กายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพ่ือแสดงถึงเจตจ านงและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภารกิจ 
ภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณจ านวนหนึ่งในการด าเนินงานโครงการการส่งเสริม
และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559 และ
มอบหมายให้ส านักบริหารระบบกายภาพ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นแกน
หลักในการด าเนินงาน ร่วมกับการท างานที่มีอยู่เดิมในส่วนงานอ่ืน เพ่ือใช้เป็นโครงการน าร่องและขยายกิจกรรมไปสู่
การจัดท าแผนงานและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560- 2564 

ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560- 2564 
มีแผนงาน 22 แผนงาน ตอบสนอง 5 ยุทธศาสตร์ และ 10 กลยุทธ์ สรุปได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2  ดังต่อไปนี้      
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ตารางที่ ๑  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดั 

๑. มีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งความรู้ด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม  

๒. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
      (๑) ระหว่าง ผู้บริหาร – ผู้ปฏิบัติ  
      (๒) ระหว่างผู้ปฏิบัติ – ผู้ปฏิบัติ 
      (๓) ระหว่างบุคลากรวิชาการ –  
           สื่อมวลชน  
      (๔) ระหว่างบุคลากรวิชาการ –  
           สาธารณชน 
๓. มีจ านวนสื่อดา้นความปลอดภยั  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
๔. ร้อยละของประชาคมจุฬาลงกรณ์

รับทราบนโยบายความปลอดภัยฯ 

ตัวชี้วดั 

๑. มีแนวปฏบิัติในการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. จ านวนหอ้งปฏิบัตกิารที่มีการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องตามมาตรฐาน 
มอก. /มาตรฐานสากล และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 

๓. จ านวนอาคารที่มีการพัฒนาระบบการ
จัดการความเส่ียงและระบบปอ้งกัน
และแก้ไขเหตุฉกุเฉิน 

ตัวชี้วดั  

๑. มีหลักสูตรที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย
และลักษณะงาน  (ผู้บรหิาร ผูป้ฏิบัต ินิสติ 
ผู้เข้ามาใหบ้ริการ) 

๒. มแีผนงานและรายงานการพัฒนาบุคลากร
แต่ละกลุ่ม 

๓. มีการก าหนดมาตรการและเง่ือนไขการผ่าน
หลักสูตร 

 
 

ตัวชี้วดั  
๑. มีหน่วยงานของมหาวิทยาลยัรับผิดชอบด้าน

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม 
๒. มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม ระดับสว่นงาน 
๓. มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับ
มหาวิทยาลัย/ระดับส่วนงาน 

๔. มีแผนงานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมระดับมหาวิทยาลยั/ระดับ
ส่วนงาน 

๕. มีรายงานและการติดตามประเมินผลด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับส่วนงาน 

๖. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ระดับมหาวิทยาลยัและสว่นงาน 

๗. มีรายงานประจ าปีในการติดตาม และ
ประเมินผลเพื่อใช้ประโยชน์ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับสว่นงาน 

เป้าประสงค ์ 

๑. มีนโยบาย โครงสร้างการบริหาร แผนงาน 
มาตรการ และทรัพยากรที่จ าเป็นตอ่การ
บริหารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

๒. มีกลไกการประสาน ติดตาม ประเมนิผล 
การด าเนินงานของส่วนงานทุกระดับ 

เป้าประสงค์  

บุคลากรทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจ และทกัษะด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม
ตามลักษณะงาน  

เป้าประสงค์  

มีระบบการบริหารจัดการที่ดี                     

มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การได้

มาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล  

 

 

เป้าประสงค์  

มีกลไกในการขับเคลื่อนให้บุคลากร 
ทุกระดับมีส่วนร่วมดา้นความ
ปลอดภัย   อาชวีอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ 
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย 

 และสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ

บุคลากรด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาการสื่อสาร 

ด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริม 

วัฒนธรรมความปลอดภัย 
 

เป้าประสงค์  

บุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก 

ส านึกรับผิดชอบในการท างาน 

ทุกขั้นตอนด้วยความปลอดภยั 

ตัวชี้วดั 

๑. จ านวนโครงการการวิเคราะห์
ความเส่ียงตามลักษณะงาน 

๒. จ านวนและสถิติบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

๓. จ านวนการพัฒนากิจกรรม
ตัวอยา่ง/ต้นแบบ (Best 
practice) ด้านความปลอดภยั  

๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการยกยอ่ง 

๕. ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
ตระหนักเร่ืองความปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 
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ตารางท่ี 2 แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน 2560 2561 2562 2563 2564 งบประมาณ  
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม 

        

1. การจัดตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบระดับ
มหาวิทยาลยั  

๑. มีหน่วยงานรับผิดชอบดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๒. มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระดับ
มหาวิทยาลยั 

๓. มีแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสิ่งแวดล้อมระดบั
มหาวิทยาลยั 

๔. มีรายงานและการติดตามประเมินผลดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อมระดับมหาวิทยาลัย  

1. การจัดตั้งหน่วยงานรับผดิชอบ
ระดับมหาวิทยาลัย      

 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

   

 

3. จัดท าแผนงานประจ าปีดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และสิ่งแวดล้อมระดับ
มหาวิทยาลยั 

     

4. จัดท ารายงานประจ าปีดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ระดับมหาวิทยาลัย 

     

หมายเหตุ*    โครงการที่จะมีการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2560 จะมีการทบทวนรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ เพื่อให้มีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมผีลผลิตที่เปน็รูปธรรมภายใต้ 5 แผนยทุธศาสตร์  

 
 

ปรับปรุงรายชื่อตามวาระ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน 2560 2561 2562 2563 2564 งบประมาณ  
(บาท) 

2. การพัฒนากลไกการ
บริหารและ
ประสานงานกับส่วน
งาน  

๑. มีนโยบายดา้นความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อม ระดับส่วนงาน 
(คณะ/ศูนย/์วิทยาลัย/สถาบนั) 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ส่วน
งานจัดท านโยบายดา้นความ
ปลอดภัย อาชีว อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

     
 

๒. มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระดับส่วนงาน 
(คณะ/ศูนย/์วิทยาลัย/สถาบนั) 

๓. มีแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดล้อม ระดับส่วนงาน 
(คณะ/ศูนย/์วิทยาลัย/สถาบนั) 

๔. มีรายงานและการติดตามประเมินผลดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม ระดับส่วนงาน (คณะ/ศูนย์/
วิทยาลัย/สถาบัน)  

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และสิ่งแวดล้อม 

 
  

 

  

7. จัดท าแผนงานประจ าปีดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสิ่งแวดล้อมระดับ
มหาวิทยาลยั 

     

8. จัดท ารายงานประจ าปีดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

     

3. การพัฒนาสารสนเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการ 

   บริหารจัดการ 

1. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ระดับมหาวทิยาลยัและส่วนงาน 

2. มีรายงานประจ าปีในการติดตาม และ
ประเมินผลเพื่อใช้ประโยชน์ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน 

9. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงาน และการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. การประเมินผลและติดตาม
การด าเนินงาน      

 

 

        

ปรับปรุงรายชื่อตามวาระ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน 2560 2561 2562 2563 2564 งบประมาณ  
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพบุคลากรด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

        

1. การพฒันาหลักสูตรและ
ฝึกอบรมตามกลุ่มเปา้หมาย  

๑. มีหลักสูตรที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย
และลักษณะงาน 

๒. มีแผนงานและรายงานการพฒันา
บุคลากรแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

๓. มีการก าหนดมาตรการและเงื่อนไขการ
ผ่านหลักสตูร 

1. การพฒันาหลักสูตรและฝึกอบรม
ตามกลุ่มเปา้หมาย (ผู้บริหาร ผู้
ปฏิบัต ินสิิต ผู้เข้ามาให้บริการ) 

      

2. การส่งเสริมและจัดท า
มาตรการหรือเงื่อนไขใน
การพัฒนาบุคลากร 

2. การพัฒนากิจกรรมอบรม/
ถ่ายทอดการให้ความรู้ระดบัตา่งๆ 
พร้อมมาตรการก ากับดแูล  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม 

        

1. การใช้มาตรฐานและ
กฎหมายเป็นตัขับ
เคลื่อน 

 
2. การพัฒนามาตรฐานแนว

ทางการประเมินความ
ปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ  

 
 

๑. มีมาตราการและแนวปฏบิัติในการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. จ านวนห้องปฏิบัติการที่มีการส ารวจ
สถานภาพความปลอดภัยเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่า 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

3.  จ านวนห้องปฏบิัติการที่มีการปฏิบัติงาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก./
มาตรฐานสากล และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

4. จ านวนอาคารที่มีการพัฒนาระบบการ
จัดการความเสี่ยงและระบบป้องและ
แก้ไขเหตุฉุกเฉิน 

1. การส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการความปลอดภัยด้าน
สารเคมี 

      

2. การส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการความปลอดภัยด้าน
ชีวภาพ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. การส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการความปลอดภัยด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. การพัฒนาระบบการจัดการ
ความเสี่ยงและระบบป้องกัน
และแก้ไขเหตุฉุกเฉิน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



8 
 

 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน 2560 2561 2562 2563 2564 งบประมาณ  
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาการสื่อสารด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม 

        

1. การใช้การสื่อสารแบบ 
    สองทางอย่างมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

๑. มีเว็บไซต์ที่เปน็แหล่งความรู้ดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

๒. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
(1) ระหว่าง ผู้บริหาร – ผู้ปฏิบัต ิ     
(2) ระหว่างผู้ปฏิบัติ – ผู้ปฏิบัต ิ      
(3) ระหว่างบุคลากรวิชาการ – สื่อมวลชน 
(4) ระหว่างบุคลากรวิชาการ – 

สาธารณชน 
๓. มีจ านวนสื่อด้านความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
๔. ร้อยละของประชาคมจฬุาลงกรณ์

รับทราบนโยบายความปลอดภัยฯ  

๑. การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
ความรูด้้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

      

๒. การพัฒนาและจัดท าสื่อด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และสิ่งแวดล้อม 

     

๓. การพัฒนาและจัดท าสื่อด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามยั
และสิ่งแวดล้อม 

     

๔. จัดท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การส่งเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัย 

        

1. การสร้างส านึกความ 
   ปลอดภัยด้วยกิจกรรม 
   อย่างต่อเนื่อง 

๑. จ านวนโครงการการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามลักษณะงาน 

๒. จ านวนและสถิติบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  

๓. ร้อยละของบุคลากรที่มีความตระหนัก
เร่ืองความปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

1. การจัดท ากิจกรรมต่อเนื่องเพื่อ
สร้างส านึกความปลอดภัย       

2. การสร้างตัวอย่าง หรือ 
    ต้นแบบ (Best practice) 
    ด้านความปลอดภัย 

๑. จ านวนการพัฒนากิจกรรมตัวอย่าง/
ต้นแบบ (Best practice) ด้านความ
ปลอดภัย  

๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการยกย่อง  

2. การพัฒนาและจัดท าตัวอย่าง/
ต้นแบบ (Best practice) ด้าน
ความปลอดภัย  

      

 

 


