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*1.1.3
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*1.2.3

ผลการประเมิน

1.2.4
My employees always know who is responsible and in charge. ผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้ทราบเสมอวา่ ใครบา้งที�มีหน้าที�               
และรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน

*1.2.2
I make sure that every employee knows the rules. ขา้พเจา้ทาํให้แน่ใจวา่ ผูป้ฏิบติังานทุกคนรับทราบกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้น    
ความปลอดภยัในการทาํงานดงักล่าวนี�

I discuss safety and health matters with my employees. ขา้พเจา้มีการพูดคุยเกี�ยวกบัเรื�องความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั             
กบัผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้

*1.2.1
We have clear rules for working safely. สถานประกอบกิจการของเรามีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน           
 ที�ชดัเจนเพื�อให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั

Safety and health take precedence for me – in case of doubt I say “stop”. ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั เป็นเรื�องที�ขา้พเจา้ถือวา่
สาํคญัและตอ้งมาก่อนเรื�องอื�นเสมอ กรณีที�ไม่แน่ใจวา่มีความปลอดภยัหรือไม่ ขา้พเจา้จะบอกวา่ "หยดุ"                                   
(จนกวา่จะมีการตรวจสอบก่อนที�จะดาํเนินการต่อไป )

*1.1.6

I attend training opportunities on occupational safety and health (OSH) for leaders and obtain current information. ขา้พเจา้เขา้ร่วม
ในทุกโอกาสที�มีการอบรมเรื�องความปลอดภยัและอาชีวอนามยัสาํหรับผูน้าํและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหาร เพื�อรับทราบขอ้มูล
ขา่วสารที�มีอยูใ่นปัจจุบนั

*1.1.1

I am responsible for the safety and health of my employees. I am aware of this and accept this responsibility. ขา้พเจา้มีหน้าที�
รับผิดชอบในเรื�องความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัสาํหรับผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้  ซึ� งขา้พเจา้ตระหนกัดีในเรื�องนี�  และพร้อมรับ
หน้าที�ความรับผิดชอบดงักล่าว

กฎทองที� 1 : Take leadership – demonstrate commitment มคีวามเป็นผู้นํา - แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�น

*1.1.2

I have established and communicated occupational safety and health objectives (mission statement, principles). ขา้พเจา้ไดจ้ดัทาํ
เป้าประสงคด์า้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (รวมถึงพนัธกิจ และหลกัการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง) สาํหรับหน่วยงานของขา้พเจา้    
และสื�อสารให้ผูป้ฏิบติังานรับทราบ

Be a leader – wave the flag! Your conduct as a leader is decisive for the success or failure of occupational safety and health.
จงเป็นผู้นําและแสดงให้เห็น!  เพราะว่าการที�ท่านทําตัวเป็นผู้นํานั�น คอื การชี�ขาดความสําเร็จ หรือความล้มเหลวเรื�องความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยให้แก่องค์กรของ
ท่าน

1.1 I demonstrate safety and health, set the standards and serve as a role model for my employees and managers. ข้าพเจ้า (ในฐานะผู้บริหาร) ได้แสดงให้
ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การบังคบับัญชาของข้าพเจ้า เห็นความเป็นผู้นําของข้าพเจ้าด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย โดยข้าพเจ้าได้มีการวางมาตรฐานและขั�นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที�ดใีห้แก่ผู้ร่วมงานทุกระดบัของข้าพเจ้า  

การปฏิบัติในปัจจุบัน
ผลการประเมิน

การปฏิบัติในปัจจุบัน

1.2 The importance of safety and health is known to everyone in my operation – and we talk about it openly. ความสําคญัเกี�ยวกบัความปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยเป็นเรื�องที�รับทราบโดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนของข้าพเจ้า และเรามีการพูดคุยเกี�ยวกบัเรื�องนี�กนัอย่างเปิดเผย

รวมคะแนน (1.1)   

Safety and health is always the first item on the agenda in all meetings at my enterprise. ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัเป็นเรื�อง
ที�อยูใ่นวาระแรกของการประชุม (ที�เกี�ยวกบัการปฏิบติังาน) ในที�ทาํงานของขา้พเจา้เสมอทุกครั� ง

*1.1.5

I am aware that I serve as a role model. I follow the rules and use personal protective equipment. When I see unsafe actions,            
 I intervene immediately and talk to the person involved. ขา้พเจา้ตระหนกัดีวา่ ขา้พเจา้ตอ้งทาํตวัให้เป็นแบบอยา่งที�ดี  ขา้พเจา้จึง
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตามที�กาํหนด  เมื�อขา้พเจา้เห็นวา่มีการกระทาํใดที�ไม่
ปลอดภยั ขา้พเจา้จะเขา้ไปดาํเนินการเกี�ยวกบัการกระทาํนั�นทนัที และพูดกบัผูที้�เกี�ยวขอ้ง

*1.1.4

ข้อที�

ข้อที�
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*1.3.3
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1.4.3

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

1.3  I act consistently and demonstrate the importance safety and health at work has for me.  ข้าพเจ้าปฏิบัติตนอย่างสมํ�าเสมอ และแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทํางานเป็นเรื�องที�มีความสําคญัต่อข้าพเจ้า

การปฏิบัติในปัจจุบัน

รวมคะแนน (1.2)   

1.4 Invest in safety and health in the operation.  
ข้าพเจ้าลงทุนเรื�องความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในส่วนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า

ลาํดบั

*1.4.2
My employees know their right and duty to stop work if it cannot be done safely. ผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้ทราบถึงสิทธิและหน้าที�
ของเขาที�สามารถหยดุทาํงานได ้ถา้หากวา่ไม่สามารถทาํงานนั�นไดอ้ยา่งปลอดภยั

I and all my managers regularly verify that safe work practices are followed, for example in the course of safety inspections, safety 
audits, cross-audits and according to the principle of dual control. ขา้พเจา้และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารทุกคนทาํการตรวจสอบ
เป็นประจาํวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขั�นตอนที�ปลอดภยัแลว้ เช่น ในช่วงที�มีการตรวจตราหรือการตรวจประเมินความปลอดภยั และการ
ตรวจประเมินขา้มสายงาน ตามหลกัการของการควบคุมแบบคู่กนั (ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาปัจจุบนัและเรียนรู้สิ�ง
ใหม่เพื�อทาํการป้องกนัดว้ยกนั)

การปฏิบัติในปัจจุบัน

*1.4.1
My employees have sufficient time to do their work carefully and safely. ผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้ไดรั้บเวลาอยา่งเพียงพอ             
เพื�อปฏิบติังานไดอ้ยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั

*1.3.2

My managers know how important occupational safety is to me. Rules are followed equally by all employees and managers. 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารของขา้พเจา้ทุกคนทราบดีวา่ ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัในเรื�องความปลอดภยัในการทาํงานเป็นอยา่งยิ�ง  
ดงันั�น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารรวมทั�งผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัในการทาํงานอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้

I praise correct action and consistently address misconduct. I do not tolerate disorder or negligence at the workplace.             
ขา้พเจา้ยกยอ่งชมเชยการกระทาํที�เกิดความปลอดภยั และบอกกล่าวพฤติกรรมที�ไม่ปลอดภยัอยา่งสมํ�าเสมอ  ขา้พเจา้ไม่ยอมรับ      
หรือการละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเรื�องความปลอดภยั หรือความไม่เป็นระเบียบในสถานที�ทาํงานของขา้พเจา้

*1.3.4

I also emphasize the importance of occupational safety and health in the enterprise to contractors, companies we work with, 
suppliers and customers. ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัในเรื�องความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของผูรั้บเหมาชั�นตน้ ผูรั้บเหมาช่วง         
บริษทัคู่คา้ รวมทั�งผูข้ายและลูกคา้ดว้ย

รวมคะแนน (1.3)   

*1.3.1

Before anyone in my enterprise assumes management responsibilities, he or she attends an OSH leadership seminar. ก่อนที�
บุคลากรใดในสถานประกอบกิจการของขา้พเจา้ จะเขา้รับตาํแหน่งผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งผา่นการสัมมนาเกี�ยวกบัความปลอดภยั         
และอาชีวอนามยัดว้ย

1.2.5
I solicit feedback from my employees to determine whether I live up to my function as a role model. ขา้พเจา้ติดตามความคิดเห็น
จากผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้ เพื�อดูวา่ขา้พเจา้ไดท้าํหน้าที�สมกบับทบาทของการเป็นแบบอยา่งที�ดีในเรื�องความปลอดภยัและ                 
  อาชีวอนามยัแลว้หรือไม่

ข้อที�



0 0 0 0
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0.00 0.00 0.00 0.00
รวมคะแนนทั�งหมด (1.1 – 1.4)

คะแนนของแต่ละสีคดิเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 1 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

รวมคะแนน (1.4)   

*1.4.4
I make sure that adequate means and a financial budget are provided for safety and health. ขา้พเจา้ทาํให้แน่ใจวา่ ไดมี้การจดัให้มี
อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร และมาตรการต่าง ๆ  รวมถึงงบประมาณอยา่งเพียงพอในเรื�องความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั
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*2.1.3

*2.1.4

*2.1.5

*2.1.6

0 0 0 0

I have established the intervals for updating the risk assessment. ขา้พเจา้ไดก้าํหนดให้มีช่วงเวลาสาํหรับการทบทวนการประเมิน
ความเสี�ยงใหม่เป็นระยะ ๆ

รวมคะแนน (2.1)   

Our risk assessment also encompasses health aspects, including mental health. Measurements of hazardous substances, noise and
 vibration are initiated as needed. การประเมินความเสี�ยงของเรา ครอบคลุมเรื�องสุขภาพอนามยั รวมทั�งดา้นสุขภาพจิตดว้ย         
เราอาจให้เริ�มมีการตรวจวดัสารเคมีอนัตราย เสียง และความสั�นสะเทือนไดต้ามที�จาํเป็น

*2.1.2

My employees, the Board, the occupational safety and health officer, company doctor and other OSH experts are involved. 
ผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้ คณะกรรมการบริหาร เจา้หนา้ที�ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั แพทยใ์นสถานที�ทาํงาน                    
และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั อื�น ๆ (ถา้มี) มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการประเมินความเสี�ยง

Maintenance, upkeep, troubleshooting and repairs as well as the activities of contractors and external companies and the 
procedure in case of emergencies are taken into account as well. งานบาํรุงรักษา งานดูแลทาํความสะอาด งานซ่อมแซม             
งานของผูที้�มารับเหมา และขั�นตอนการดาํเนินงานในกรณีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ไดถู้กนาํมาพิจารณาในการประเมินความเสี�ยงดว้ย

I have established the basic approach for preparing a risk assessment: ขา้พเจา้ไดจ้ดัทาํวิธีการพื�นฐานเพื�อเตรียมการประเมินความ
เสี�ยง ดงันี� : 1. Recording the organizational structure of my business. ทาํบนัทึกโครงสร้างการจดัการทาํงานของขา้พเจา้                 
 2. Specifying and defining activities performed. ระบุและกาํหนดลกัษณะกิจกรรมต่าง ๆ ที�ดาํเนินการตามโครงสร้าง                    
3. Determining activity-related hazards and risks. พิจารณาสิ�งที�ทาํให้เกิดอนัตรายและความเสี�ยงต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมนั�น 
4. Evaluating hazards and risks. ทาํการประเมินสิ�งที�ทาํให้เกิดอนัตรายและความเสี�ยง 5. Establishing preventive measures. จดัทาํ
มาตรการป้องกนัต่าง ๆ 6. Implementing preventive measures. ดาํเนินการนาํมาตรการป้องกนัไปปฏิบติั 7. Verifying the 
effectiveness of preventive measures. ทาํการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการป้องกนัที�นาํไปใช้

*2.1.1

My managers know that they are obliged to prepare the risk assessment and to take all possible risks and hazards into account. 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารของขา้พเจา้ทราบดีวา่ พวกเขามีหนา้ที�ตอ้งจดัให้มีการประเมินความเสี�ยงโดยนาํเอาความเสี�ยง          
และอนัตรายที�อาจเกิดขึ�นไดท้ั�งหมดมาพิจารณา

การปฏิบัติในปัจจุบัน

Risk assessment serves as the essential tool for the timely and systematic identification of hazards and risks and to implement preventive actions. Accidents, 
injuries and near misses should also be evaluated as well. การประเมินความเสี�ยง เป็นเครื�องมือที�จําเป็นเพื�อใช้ในการชี�บ่งอนัตราย และความเสี�ยง ในจงัหวะเวลาที�
เหมาะสมและอย่างเป็นระบบ และเพื�อปฏิบัติการป้องกนัต่าง ๆ ได้   ทั�งอุบัติเหตุ การบาดเจบ็ และเหตุการณ์เกอืบเกดิอุบัติเหตุที�เกดิขึ�น ต้องได้รับการประเมินด้วยเช่นกนั

2.1 I make sure that a risk assessment is prepared in my enterprise, documented and updated at regular intervals. ข้าพเจ้าทําให้แน่ใจว่า มีการจดัเตรียมการ
ประเมินความเสี�ยงในสถานที�ทํางานของข้าพเจ้าโดยทําเป็นเอกสาร และได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ�าเสมอ

ผลการประเมิน

กฎทองที� 2 :  Identify Hazards – Control Risks ชี�บ่งอนัตราย - ควบคุมความเสี�ยง

ข้อที�



G   Y R B

*2.2.3

*2.2.4

*2.2.5

*2.2.6

0 0 0 0

G   Y R B

*2.3.3

0 0 0 0
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

รวมคะแนน (2.3)   
รวมคะแนนทั�งหมด (2.1 – 2.3)

คะแนนของแต่ละสีคดิเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 2 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

*2.3.1
I personally verify on a sampling basis whether the established protective measures are effective. ขา้พเจา้มีมาตรการตรวจสอบ   
โดยอาจใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง เพื�อดูวา่มาตรการป้องกนัที�กาํหนดไวน้ั�นมีประสิทธิผลหรือไม่

Personal instructions are carried out and work instructions are prepared on the basis of the risk assessment. มีการสอนงานให้แก่
ผูป้ฏิบติังานเป็นรายบุคคล และวิธีปฏิบติังานที�ใชส้อนงานไดม้าจากพื�นฐานของการประเมินความเสี�ยง

*2.3.2
The results of the risk assessment are used to make improvements in the enterprise. ผลของการประเมินความเสี�ยงไดถู้กนาํไปใช ้
เพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานในสถานประกอบกิจการ

We maintain statistics in order to identify trends and focal points. สถานประกอบกิจการของเราไดจ้ดัเกบ็สถิติการเกิดอุบติัเหตุ 
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ และเหตุวิกฤต เพื�อชี�บ่งแนวโนม้และประเดน็ที�สาํคญัของการเกิดอุบติัเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ
 และเหตุวิกฤต

2.2 Occupational accidents, near misses and critical incidents are reported, recorded statistically and evaluated to determine the potential for improvements. 
อุบัติเหตุจากการทํางาน เหตุการณ์เกอืบเกดิอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ร้ายแรง มีการรายงาน จดัทําเป็นสถติิ และประเมินระดบัความเสี�ยงเพื�อนํามาพจิารณาปรับปรุงแก้ไข

*2.2.1

I am informed immediately of all occupational accidents, near misses and critical incidents in the enterprise, and of any impacts 
to the health of my employees. ขา้พเจา้ไดรั้บการแจง้ทนัทีทุกครั� งที�มีการเกิดอุบติัเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ และเหตุวิกฤต
ในสถานประกอบกิจการ รวมถึงสิ�งใดกต็ามที�มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้

I am aware that the number of near misses and critical incidents that are reported demonstrate the culture of trust in my 
enterprise. ขา้พเจา้ตระหนกัวา่ จาํนวนเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ และเหตุวิกฤต ที�ไดรั้บการรายงานจากผูป้ฏิบติังาน แสดงถึงการ
มีวฒันธรรมของความไวว้างใจกนัในสถานประกอบกิจการของขา้พเจา้

รวมคะแนน (2.2)   

2.3 We use the insights gained from the risk assessment and from accident analysis to make improvements. สถานประกอบกจิการของเราใช้ประโยชน์จากสิ�งที�เรา
ได้รับจากการประเมินความเสี�ยง และจากการวเิคราะห์อุบัติเหตุ เพื�อนําไปใช้ในการปรับปรุงให้เกดิความปลอดภัยในการทํางาน

การปฏิบัติในปัจจุบัน

The three most common causes of accidents in my enterprise and the resulting costs are known to me. ขา้พเจา้ทราบถึงสาเหตุ
ของอุบติัเหตุในการทาํงานที�เกิดขึ�นมากที�สุด 3 อนัดบัแรก รวมถึงผลเสียหายของอุบติัเหตุเหล่านั�น
The results of these analyses are incorporated in the risk assessment and prevention programmes. ผลของการวิเคราะห์นี�            
(ตามขอ้ 2.2.1-2.2.4) ไดถู้กนาํมาใชใ้นการประเมินความเสี�ยงและการจดัทาํแผนงานป้องกนั

*2.2.2

Occupational accidents, entries in the first-aid log, near misses and critical incidents are carefully investigated to determine their 
root causes and implement preventive measures. อุบติัเหตุจากการทาํงาน รวมถึงอุบติัเหตุขั�นปฐมพยาบาลที�มีการจดบนัทึก 
เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ และเหตุวิกฤต ไดรั้บการสอบสวนอยา่งถี�ถว้น เพื�อคน้หาสาเหตุที�เป็นตน้เหตุและให้มีการดาํเนินการ
ป้องกนั

การปฏิบัติในปัจจุบันข้อที�

ข้อที�



G   Y R B

3.1.3

3.1.4

0 0 0 0

G   Y R B

3.2.3

3.2.4

0 0 0 0

ผลการประเมิน

I communicate in a timely manner with all managers, employees, contractors, partner companies, customers and the general 
public about activities, safety and health programmes, safety weeks or health days, and invite them to participate. ขา้พเจา้สื�อสาร
ในช่วงเวลาที�เหมาะสมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหาร  ผูป้ฏิบติังาน ผูรั้บเหมา บริษทัคู่คา้ ลูกคา้ทั�งหมด และสาธารณชนทั�วไป 
ให้ทราบเกี�ยวกบักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัและอาชีวอนามยั งานสัปดาห์ความปลอดภยัฯ หรืองานวนัเพื�อสุขภาพและเชิญ
ชวนพวกเขาเหล่านี� ให้มาร่วมงานดว้ย

I also invite the families of my employees to activities, safety and health programmes and health days. ขา้พเจา้เชิญชวน
ครอบครัวของผูป้ฏิบติังานให้มาร่วมกิจกรรม งานความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั รวมถึงงานวนัเพื�อสุขภาพดว้ย

รวมคะแนน (3.2)   

*3.2.2

In order to establish activities, safety and health programmes, safety weeks, health days and the planned measures, I assign 
concrete tasks and appoint project managers. ขา้พเจา้มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินกิจกรรมแผนงาน                         
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั งานสัปดาห์ความปลอดภยั งานวนัเพื�อสุขภาพ รวมถึงงานต่าง ๆ ที�วางแผนไวอ้ยา่งชดัเจนและ
เป็นรูปธรรม

*3.2.1

With an action plan, I establish concrete activities, OSH programmes and additional measures intended to help reach my goals.   
     I also establish a schedule. ขา้พเจา้กาํหนดให้มีแผนปฏิบติังานประกอบดว้ยกิจกรรมดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที�เป็น
รูปธรรม และมาตรการอื�นๆที�จะทาํให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั�งจดัทาํตารางเวลาการดาํเนินงานดว้ย

I also agree on personal goals with my managers and employees. ขา้พเจา้ไดมี้การตกลงเรื�องเป้าหมายรายบุคคล                            
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัสาํหรับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารและผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้

I inform all managers, employees, contractors, partner companies, customers and the general public about my company 
objectives and the current milestones in a timely manner. ขา้พเจา้สื�อสารให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหาร ผูป้ฏิบติังาน ผูรั้บเหมา 
บริษทัคู่คา้ และลูกคา้ทั�งหมด รวมทั�งสาธารณชนทั�วไปให้รับทราบ เกี�ยวกบัเป้าประสงคแ์ละระดบัความสาํเร็จดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัของสถานประกอบกิจการตามช่วงเวลาที�เหมาะสม

รวมคะแนน (3.1)   

3.2 I plan concrete activities to reach my goals.
ข้าพเจ้าวางแผนการกาํหนดกจิกรรมที�ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื�อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การปฏิบัติในปัจจุบัน

การปฏิบัติในปัจจุบัน

*3.1.2

In order to achieve improvements over the short and medium term, I have established concrete OSH milestones. ขา้พเจา้ได้
กาํหนดระดบัความสาํเร็จดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที�เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน เพื�อให้ประสบความสาํเร็จในการปรับปรุง
งานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัทั�งในระยะสั�นและระยะกลาง

กฎทองที� 3 : Define Targets – Develop Programs.  กาํหนดเป้าหมาย - พฒันาแผนงานโครงการ

ผลการประเมิน

*3.1.1
Our enterprise objectives include commitment to the importance of safety and health protection at work. สถานประกอบกิจการ
ของเรามีเป้าประสงคห์ลายดา้นโดยรวมถึงความมุ่งมั�นที�ให้ความสาํคญัในเรื�องการคุม้ครองดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัดว้ย

Success in occupational safety and health requires clear goals and concrete steps for implementation, which should be established in a programme. ความสําเร็จ
ในเรื�องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จําเป็นต้องมีเป้าหมายชัดเจน และขั�นตอนการดาํเนินงานที�เป็นรูปธรรมสามารถนําไปปฏิบัติได้ ซึ�งควรจดัทําเป็นรูปแบบของ
แผนงานโครงการ

3.1 I have established clear goals for safety and health. ข้าพเจ้าได้กาํหนดเป้าหมายที�ชัดเจนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ข้อที�

ข้อที�



G   Y R B

*3.3.3

3.3.4

*3.3.5

0 0 0 0
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

ผลการประเมิน

คะแนนของแต่ละสีคดิเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 3 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

*3.3.1

On the basis of performance figures (number of accidents, training participants, visitors on activity days, response to health 
promotions or days), I measure acceptance and the achievement of goals and inform all employees of the results. ขา้พเจา้ใช้
สถิติ/ขอ้มูลต่างๆ ในการวดัผลความสาํเร็จตามเป้าหมายดา้นความปลอดภยัฯของสถานประกอบกิจการ เช่น จาํนวนอุบติัเหตุ 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมอบรม จาํนวนผูม้าร่วมกิจกรรมในวนัที�มีการจดักิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ และมีการแจง้ผล
ความสาํเร็จ ให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนรับทราบ

If the results are not satisfactory, I adjust my activities and my programme. ถา้ผลลพัธที์�ไดรั้บไม่เป็นที�น่าพอใจ ขา้พเจา้กจ็ะปรับ
กิจกรรม และแผนงานของขา้พเจา้ใหม่

As far as possible, I compare key performance figures for my enterprise with other operations of similar size in the industry 
(benchmarking). ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัฯในสถานประกอบกิจการของขา้พเจา้กบัหน่วยงานอื�น
ในอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั เท่าที�จะเป็นไปได้

I communicate results and the achievement of objectives to my employees and managers at regular intervals, for example during
 employee meetings or using a bulletin board. ขา้พเจา้สื�อสารผลงานและผลสาํเร็จตามเป้าประสงคด์า้นความปลอดภยัฯ                 
ให้ผูป้ฏิบติังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารของขา้พเจา้รับทราบอยา่งสมํ�าเสมอ ตวัอยา่งเช่น แจง้ในที�ประชุมหรือประกาศ      
 บนกระดานขา่วในสถานประกอบกิจการ เป็นตน้

รวมคะแนน (3.3)   
รวมคะแนนทั�งหมด (3.1 – 3.3)

*3.3.2

Based on the number of accidents, the sick rate, days without accidents and health rates, I evaluate the extent to which I have 
achieved my company objectives. ขา้พเจา้มีการประเมินผลสาํเร็จที�จะบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์ร โดยพิจารณาจากอตัราการ
ประสบอนัตราย อตัราการเจบ็ป่วย ความถี�และความรุนแรงของการเกิดอุบติัเหตุหรือการเจบ็ป่วย

3.3 I establish performance figures to verify the effectiveness of my measures. ข้าพเจ้ากาํหนดตัวชี�วดัผลการปฏิบัติงาน เพื�อตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการ
ความปลอดภัยฯ ที�ข้าพเจ้าใช้อยู่

การปฏิบัติในปัจจุบันข้อที�





G   Y R B

*4.2.3

*4.2.4

*4.2.5

0 0 0 0

G   Y R B

4.3.3

*4.3.4

*4.3.5

*4.3.6

*4.3.7

*4.3.8

4.3.9

0 0 0 0
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

I verify the level of occupational safety and health at companies I work with. ขา้พเจา้ไดก้าํหนดใหมี้การตรวจประเมินภายในดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของสถานประกอบกิจการ

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I have already set up an OSH management system for our enterprise and proven its functioning by means of an external audit. The
 corresponding certificate is available. สถานประกอบกิจการของขา้พเจา้มีระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั       
  มีการตรวจประเมินตามระบบโดยผูต้รวจประเมินภายนอก และมีเอกสารผ่านการรับรองใหต้รวจสอบได้

รวมคะแนน (4.3)   
รวมคะแนนทั�งหมด (4.1 – 4.3)

คะแนนของแต่ละสีคิดเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 4 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

My safety and health experts are included in all decision-making processes related to safety and health. ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความ
ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของขา้พเจา้ มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั
I have established an OSH committee in which we regularly discuss our OSH goals and plan the promotion of OSH in my 
enterprise. ขา้พเจา้ไดมี้การจดัตั�งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมีการประชุม
หารือเกี�ยวกบัเป้าหมายและแผนงานส่งเสริมความปลอดภยัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั� ง
I personally head the OSH committee. ขา้พเจา้เป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหผู้อื้�นเป็นประธานฯแทน
In addition to the managers, employee representatives, occupational safety and health representatives and safety and health 
experts attend the meetings, which are held at least monthly. นอกจากคณะกรรมการแลว้ ในการประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภยัฯ อาจเชิญผูแ้ทนฝ่ายบริหาร ผูแ้ทนลูกจา้ง ผูแ้ทนดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความปลอดภยั
และสุขภาพอนามยั เขา้ร่วมประชุมดว้ย
We are prepared for emergencies through regular emergency and fire protection exercises (annually) based on my emergency and 
rescue plan. สถานประกอบกิจการมีการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
อยา่งนอ้ยปีละครั� ง ตามแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั

4.3.2
I personally attend seminars for entrepreneurs or top managers. ขา้พเจา้เขา้ร่วมสมัมนา ที�จดัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดว้ยตนเอง

*4.3.1
I review all areas at regular intervals to determine whether the appropriate organizational requirements are met. ขา้พเจา้ทบทวน
เป็นระยะวา่องคก์รไดมี้การจดัการและการปฏิบติัที�สอดคลอ้งกบักฎหมายกาํหนด

I regularly talk to my managers about their OSH responsibilities and review whether they meet the requirements. ขา้พเจา้พดูคุย
เป็นประจาํกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารของขา้พเจา้ เกี�ยวกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และให้
มีการทบทวนการปฏิบติัตามหนา้ที�ดงักล่าว

รวมคะแนน (4.2)   
4.3. The organization of safety and health in my enterprise meets the applicable legal requirements as a minimum. สถานประกอบกจิการของข้าพเจ้ามีการ
ดาํเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยตามที�กฎหมายกาํหนด

การปฏิบัติในปัจจุบัน

*4.2.2

Before I appoint a new manager, the person in question attends a training course for managers on the topic of safety and health at
 work. ก่อนที�ขา้พเจา้จะแต่งตั�งผูบ้ริหารคนใหม่ บุคคลนั�นตอ้งเขา้อบรมหลกัสูตรความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที�กาํหนดสาํหรับ
ผูบ้ริหารแลว้ หรือเมื�อไดรั้บแต่งตั�งเป็นผูบ้ริหาร ตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริหาร

My managers conduct regular safety inspections in their area of responsibility. They pay particular attention to order and 
cleanliness. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารของขา้พเจา้ทาํการตรวจดา้นความปลอดภยัในพื�นที�ที�รับผิดชอบอยา่งสมํ�าเสมอ โดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษในเรื�องความสะอาดและความเป็นระเบียบ

I have established brief safety meetings conducted by the superiors with their employees before the start of work. ขา้พเจา้
กาํหนดใหผู้ที้�เป็นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีการประชุมชี�แจงเรื�องความปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังานก่อนเริ�มการปฏิบติังาน

4.2  Safety and health in the enterprise is an important factor when filling management positions. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นปัจจัยหนึ�งที�สําคัญ ในการ
พจิารณาบรรจุบุคลากรในตําแหน่งผู้บริหาร

การปฏิบัติในปัจจุบัน

*4.2.1

In my enterprise, consistently observing and implementing the rules for safety and health is a requirement for becoming a 
manager. ขอ้กาํหนดหนึ� งของผูบ้ริหารทุกคน ในสถานประกอบกิจการตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนา
มยัอยา่งสมํ�าเสมอ
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I verify the level of occupational safety and health at companies I work with. ขา้พเจา้ไดก้าํหนดใหมี้การตรวจประเมินภายในดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของสถานประกอบกิจการ

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I have already set up an OSH management system for our enterprise and proven its functioning by means of an external audit. The
 corresponding certificate is available. สถานประกอบกิจการของขา้พเจา้มีระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั       
  มีการตรวจประเมินตามระบบโดยผูต้รวจประเมินภายนอก และมีเอกสารผ่านการรับรองใหต้รวจสอบได้

รวมคะแนน (4.3)   
รวมคะแนนทั�งหมด (4.1 – 4.3)

คะแนนของแต่ละสีคิดเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 4 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

My safety and health experts are included in all decision-making processes related to safety and health. ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความ
ปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของขา้พเจา้ มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั
I have established an OSH committee in which we regularly discuss our OSH goals and plan the promotion of OSH in my 
enterprise. ขา้พเจา้ไดมี้การจดัตั�งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมีการประชุม
หารือเกี�ยวกบัเป้าหมายและแผนงานส่งเสริมความปลอดภยัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั� ง
I personally head the OSH committee. ขา้พเจา้เป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหผู้อื้�นเป็นประธานฯแทน
In addition to the managers, employee representatives, occupational safety and health representatives and safety and health 
experts attend the meetings, which are held at least monthly. นอกจากคณะกรรมการแลว้ ในการประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภยัฯ อาจเชิญผูแ้ทนฝ่ายบริหาร ผูแ้ทนลูกจา้ง ผูแ้ทนดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความปลอดภยั
และสุขภาพอนามยั เขา้ร่วมประชุมดว้ย
We are prepared for emergencies through regular emergency and fire protection exercises (annually) based on my emergency and 
rescue plan. สถานประกอบกิจการมีการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
อยา่งนอ้ยปีละครั� ง ตามแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั

4.3.2
I personally attend seminars for entrepreneurs or top managers. ขา้พเจา้เขา้ร่วมสมัมนา ที�จดัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดว้ยตนเอง

*4.3.1
I review all areas at regular intervals to determine whether the appropriate organizational requirements are met. ขา้พเจา้ทบทวน
เป็นระยะวา่องคก์รไดมี้การจดัการและการปฏิบติัที�สอดคลอ้งกบักฎหมายกาํหนด

I regularly talk to my managers about their OSH responsibilities and review whether they meet the requirements. ขา้พเจา้พดูคุย
เป็นประจาํกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารของขา้พเจา้ เกี�ยวกบัหนา้ที�ความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และให้
มีการทบทวนการปฏิบติัตามหนา้ที�ดงักล่าว

รวมคะแนน (4.2)   
4.3. The organization of safety and health in my enterprise meets the applicable legal requirements as a minimum. สถานประกอบกจิการของข้าพเจ้ามีการ
ดาํเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยตามที�กฎหมายกาํหนด

การปฏิบัติในปัจจุบัน

*4.2.2

Before I appoint a new manager, the person in question attends a training course for managers on the topic of safety and health at
 work. ก่อนที�ขา้พเจา้จะแต่งตั�งผูบ้ริหารคนใหม่ บุคคลนั�นตอ้งเขา้อบรมหลกัสูตรความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที�กาํหนดสาํหรับ
ผูบ้ริหารแลว้ หรือเมื�อไดรั้บแต่งตั�งเป็นผูบ้ริหาร ตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริหาร

My managers conduct regular safety inspections in their area of responsibility. They pay particular attention to order and 
cleanliness. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารของขา้พเจา้ทาํการตรวจดา้นความปลอดภยัในพื�นที�ที�รับผิดชอบอยา่งสมํ�าเสมอ โดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษในเรื�องความสะอาดและความเป็นระเบียบ

I have established brief safety meetings conducted by the superiors with their employees before the start of work. ขา้พเจา้
กาํหนดใหผู้ที้�เป็นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีการประชุมชี�แจงเรื�องความปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังานก่อนเริ�มการปฏิบติังาน

4.2  Safety and health in the enterprise is an important factor when filling management positions. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นปัจจัยหนึ�งที�สําคัญ ในการ
พจิารณาบรรจุบุคลากรในตําแหน่งผู้บริหาร

การปฏิบัติในปัจจุบัน

*4.2.1

In my enterprise, consistently observing and implementing the rules for safety and health is a requirement for becoming a 
manager. ขอ้กาํหนดหนึ� งของผูบ้ริหารทุกคน ในสถานประกอบกิจการตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนา
มยัอยา่งสมํ�าเสมอ
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ผลการประเมนิ

I make sure that escape routes as well as fire and explosion protection facilities are kept in a safe condition at all times. ขา้พเจา้ทาํใหแ้น่ใจวา่
เสน้ทางหนีไฟ อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัและการระเบิด อยูใ่นสภาพที�ปลอดภยัและพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา

รวมคะแนน (5.2)   

I establish inspection intervals and appoint responsible persons.ขา้พเจา้มอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการตรวจความปลอดภยัอยา่งสมํ�าเสมอ

I establish how to proceed for maintenance, repairs and troubleshooting since these situations are prone to accidents. ขา้พเจา้ไดจ้ดัทาํขั�นตอนและ
วิธีการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัในงานบาํรุงรักษา งานซ่อมแซม และงานแกไ้ขปัญหา เนื�องจากงานเหล่านี� มีแนวโนม้ที�จะเกิดอุบติัเหตุได้

I establish how the traffic routes in the enterprise are kept in a safe state at all times.ขา้พเจา้จดัใหมี้เสน้ทางการจราจรที�ปลอดภยั ในสถานประกอบ
กิจการของขา้พเจา้

5.2.1
I make sure that the safe state of technology is reviewed at regular intervals. ขา้พเจา้ทาํใหแ้น่ใจวา่มีการทบทวน ตรวจสอบระบบความปลอดภยัและ
อุปกรณ์ที�ใชง้านอยา่งสมํ�าเสมอ เป็นระยะ ๆ

*5.2.2

I make sure that the information contained in the operating manual provided by the manufacturer is incorporated in readily comprehensible work 
instructions, and used for the training and regular instruction of the employees.ขา้พเจา้ทาํใหแ้น่ใจวา่ ขอ้มูลในคูมื่อการปฏิบติังานที�จดัทาํโดยผูผ้ลิต 
ไดรั้บการบรรจุอยูใ่นขอ้บงัคบั และวิธีการปฏิบติังานที�ปลอดภยัอยา่งครบถว้น เพื�อใชใ้นการอบรมและฝึกปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ

I only buy machines and equipment if the manufacturer or dealer is able to provide an operating manual and a risk analysis for the delivered 
package ขา้พเจา้จะซื�อเครื�องจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�มีคูมื่อปฏิบติังานที�ครอบคลุมเรื�องความปลอดภยัดว้ย

I involve experienced employees, the Board and my safety and health experts such as the professional safety officer, the safety engineer and the 
company doctor. ขา้พเจา้ใหผู้ป้ฎิบติังานที�มีประสบการณ์ คณะกรรมการความปลอดภยัฯ และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั             
เช่น เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพ วิศวกรความปลอดภยั และแพทยป์ระจาํบริษทั เป็นตน้ มีส่วนร่วมในการจดัซื�อ /จดัจา้ง

In the purchase of machines and equipment, I make sure they comply with the applicable rules and standards, and if possible have a safety 
certification mark of an independent certification body. ขา้พเจา้ตอ้งแน่ใจวา่การจดัซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์สอดคลอ้งกบักฎระเบียบและมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัที�เกี�ยวขอ้ง และถา้เป็นไปไดค้วรมีเครื�องหมายหรือเอกสารรับรองดา้นความปลอดภยัจากหน่วยงานที�ใหก้ารรับรองดว้ย

การปฏบัิติในปัจจุบัน

รวมคะแนน (5.1)   

5.2 In the daily operation of production facilities, machines and equipment, I make sure that the safety devices work reliably and are used. ในการปฏบัิติงานประจําวนั 
ข้าพเจ้าทําให้แน่ใจว่า มกีารติดตั�ง เครื�องป้องกนัอนัตรายจากเครื�องจักร อุปกรณ์ และสิ�งอาํนวยความสะดวกในการผลติต่าง ๆ และมกีารใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

*5.1.1

In cooperation with purchasing, we prepare a performance specification for all procurement processes, establishing the applicable safety 
requirements. ในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัซื�อ/จดัจา้ง สถานประกอบกิจการของเราไดก้าํหนดคุณลกัษณะเฉพาะสาํหรับการจดัซื�อ/จดัจา้ง             
โดยมีเงื�อนไขดา้นความปลอดภยัรวมอยูด่ว้ย

5.1.2 I take my risk assessment into account in purchasing and procurement. ขา้พเจา้มีการประเมินความเสี�ยงในการจดัซื�อ /จดัจา้ง

Safe production facilities, machines and workplaces are essential for working without accidents. Health effects have to be considered as well. ความปลอดภยัของเครื�องจักร 
อุปกรณ์ สิ�งอาํนวยความสะดวกในการผลติ และสถานที�ทํางาน เป็นสิ�งจําเป็นที�ต้องนํามาพิจารณาเพื�อให้การทํางานปราศจากอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั

5.1 We make sure that the current safety standards are met in the construction and/or procurement of new production facilities, machines and equipment, and in the design 
of workplaces. สถานประกอบกจิการของเราได้มกีารดาํเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัที�กาํหนดเกี�ยวกบั การออกแบบโครงสร้าง อาคาร สถานที� การวางผงั การติดตั�งอุปกรณ์ 
เครื�องมอื เครื�องจักร และสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ รวมทั�งการจัดซื�อ/จัดจ้าง

การปฏบัิติในปัจจุบัน ผลการประเมนิ

กฎทองที� 5 :   Ensure safety and health in machines, equipment and workplaces
เครื�องจักร อุปกรณ์ และสถานที�ทํางานมีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ข้อที�

ข้อที�



G   Y R B

*5.1.3

5.1.4

*5.1.5

0 0 0 0

G   Y R B

*5.2.3

*5.2.4

*5.2.5

*5.2.6

0 0 0 0

ผลการประเมนิ

I make sure that escape routes as well as fire and explosion protection facilities are kept in a safe condition at all times. ขา้พเจา้ทาํใหแ้น่ใจวา่
เสน้ทางหนีไฟ อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัและการระเบิด อยูใ่นสภาพที�ปลอดภยัและพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา

รวมคะแนน (5.2)   

I establish inspection intervals and appoint responsible persons.ขา้พเจา้มอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการตรวจความปลอดภยัอยา่งสมํ�าเสมอ

I establish how to proceed for maintenance, repairs and troubleshooting since these situations are prone to accidents. ขา้พเจา้ไดจ้ดัทาํขั�นตอนและ
วิธีการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัในงานบาํรุงรักษา งานซ่อมแซม และงานแกไ้ขปัญหา เนื�องจากงานเหล่านี� มีแนวโนม้ที�จะเกิดอุบติัเหตุได้

I establish how the traffic routes in the enterprise are kept in a safe state at all times.ขา้พเจา้จดัใหมี้เสน้ทางการจราจรที�ปลอดภยั ในสถานประกอบ
กิจการของขา้พเจา้

5.2.1
I make sure that the safe state of technology is reviewed at regular intervals. ขา้พเจา้ทาํใหแ้น่ใจวา่มีการทบทวน ตรวจสอบระบบความปลอดภยัและ
อุปกรณ์ที�ใชง้านอยา่งสมํ�าเสมอ เป็นระยะ ๆ

*5.2.2

I make sure that the information contained in the operating manual provided by the manufacturer is incorporated in readily comprehensible work 
instructions, and used for the training and regular instruction of the employees.ขา้พเจา้ทาํใหแ้น่ใจวา่ ขอ้มูลในคูมื่อการปฏิบติังานที�จดัทาํโดยผูผ้ลิต 
ไดรั้บการบรรจุอยูใ่นขอ้บงัคบั และวิธีการปฏิบติังานที�ปลอดภยัอยา่งครบถว้น เพื�อใชใ้นการอบรมและฝึกปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ

I only buy machines and equipment if the manufacturer or dealer is able to provide an operating manual and a risk analysis for the delivered 
package ขา้พเจา้จะซื�อเครื�องจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�มีคูมื่อปฏิบติังานที�ครอบคลุมเรื�องความปลอดภยัดว้ย

I involve experienced employees, the Board and my safety and health experts such as the professional safety officer, the safety engineer and the 
company doctor. ขา้พเจา้ใหผู้ป้ฎิบติังานที�มีประสบการณ์ คณะกรรมการความปลอดภยัฯ และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั             
เช่น เจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงานระดบัวิชาชีพ วิศวกรความปลอดภยั และแพทยป์ระจาํบริษทั เป็นตน้ มีส่วนร่วมในการจดัซื�อ /จดัจา้ง

In the purchase of machines and equipment, I make sure they comply with the applicable rules and standards, and if possible have a safety 
certification mark of an independent certification body. ขา้พเจา้ตอ้งแน่ใจวา่การจดัซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์สอดคลอ้งกบักฎระเบียบและมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภยัที�เกี�ยวขอ้ง และถา้เป็นไปไดค้วรมีเครื�องหมายหรือเอกสารรับรองดา้นความปลอดภยัจากหน่วยงานที�ใหก้ารรับรองดว้ย

การปฏบัิติในปัจจุบัน

รวมคะแนน (5.1)   

5.2 In the daily operation of production facilities, machines and equipment, I make sure that the safety devices work reliably and are used. ในการปฏบัิติงานประจําวนั 
ข้าพเจ้าทําให้แน่ใจว่า มกีารติดตั�ง เครื�องป้องกนัอนัตรายจากเครื�องจักร อุปกรณ์ และสิ�งอาํนวยความสะดวกในการผลติต่าง ๆ และมกีารใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

*5.1.1

In cooperation with purchasing, we prepare a performance specification for all procurement processes, establishing the applicable safety 
requirements. ในการดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัซื�อ/จดัจา้ง สถานประกอบกิจการของเราไดก้าํหนดคุณลกัษณะเฉพาะสาํหรับการจดัซื�อ/จดัจา้ง             
โดยมีเงื�อนไขดา้นความปลอดภยัรวมอยูด่ว้ย

5.1.2 I take my risk assessment into account in purchasing and procurement. ขา้พเจา้มีการประเมินความเสี�ยงในการจดัซื�อ /จดัจา้ง

Safe production facilities, machines and workplaces are essential for working without accidents. Health effects have to be considered as well. ความปลอดภยัของเครื�องจักร 
อุปกรณ์ สิ�งอาํนวยความสะดวกในการผลติ และสถานที�ทํางาน เป็นสิ�งจําเป็นที�ต้องนํามาพิจารณาเพื�อให้การทํางานปราศจากอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั

5.1 We make sure that the current safety standards are met in the construction and/or procurement of new production facilities, machines and equipment, and in the design 
of workplaces. สถานประกอบกจิการของเราได้มกีารดาํเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัที�กาํหนดเกี�ยวกบั การออกแบบโครงสร้าง อาคาร สถานที� การวางผงั การติดตั�งอุปกรณ์ 
เครื�องมอื เครื�องจักร และสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ รวมทั�งการจัดซื�อ/จัดจ้าง

การปฏบัิติในปัจจุบัน ผลการประเมนิ

กฎทองที� 5 :   Ensure safety and health in machines, equipment and workplaces
เครื�องจักร อุปกรณ์ และสถานที�ทํางานมีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ข้อที�

ข้อที�

G   Y R B

*5.3.3

0 0 0 0
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

ผลการประเมนิ

*5.3.2

Facilities for the reduction of emissions, such as dedusting systems, are maintained at regular intervals and their effectiveness is verified. มาตรการ
ควบคุมและป้องกนัอนัตราย เช่น ระบบการกาํจดัฝุ่ น ไดรั้บการบาํรุงรักษาเป็นระยะ ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ และใหมี้การตรวจสอบประสิทธิผลของ
มาตรการป้องกนัดว้ย

We pay attention to the ergonomic design of workplaces and work equipment, e.g. adequate lighting, ergonomic handling, a good sitting position 
and avoiding unfavourable constrained postures. สถานประกอบกิจการของเราใหค้วามสนใจเกี�ยวกบัการออกแบบดา้นการยศาสตร์ของสถานที�
ทาํงานและอุปกรณ์การทาํงาน เช่น แสงสวา่งที�เพียงพอ การเคลื�อนยา้ยสิ�งของตามหลกัการยศาสตร์ ทา่ทางการนั�งที�ถูกตอ้ง และการหลีกเลี�ยงทา่ทาง
การทาํงานที�ไม่เหมาะสม เป็นตน้

รวมคะแนน (5.3)   
รวมคะแนนทั�งหมด (5.1 – 5.3)

คะแนนของแต่ละสีคิดเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 5 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

การปฏบัิติในปัจจุบัน

*5.3.1

I make sure that emissions such as dust, hazardous substances, noise and vibrations are determined and/or measured, minimized as far as possible 
and that the effectiveness of the protective measures is reviewed at regular intervals. ขา้พเจา้ทาํใหแ้น่ใจวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�เป็น
อนัตราย  เช่น ฝุ่ น วตัถุอนัตราย เสียงดงั และการสั�นสะเทือน ไดรั้บการตรวจวดั และมีมาตรการควบคุมป้องกนั ในการลดอนัตรายลงใหน้อ้ยที�สุด
เทา่ที�จะทาํได ้รวมทั�งทบทวนตรวจสอบมาตรการดงักล่าว เป็นระยะ ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ

5.3 We make sure that our production facilities, machines and equipment do not pose any health hazards and that these are minimized. ต้องแน่ใจว่าสถานประกอบกจิการมสิี�ง
อาํนวยความสะดวกในการผลติ เครื�องมอื เครื�องจักรและอุปกรณ์ ที�ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือมอีนัตรายน้อยที�สุด

ข้อที�



G   Y R B

*6.1.3

6.1.4

0 0 0 0

G   Y R B

6.2.3

*6.2.4

0 0 0 0

ผลการประเมิน

I also use the continuing education offers of manufacturers, suppliers and associations. I also use new media (the Internet, 
e-learning) to keep updated. ขา้พเจา้ไดใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้เสนอของผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย และองคก์รต่างๆ ในการศึกษาเพิ�มเติม/
ต่อเนื�อง  รวมทั�งขา้พเจา้ยงัไดใ้ชช่้องทางสื�อใหม่ๆ (เช่น อินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์) เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�ทนัสมยั
อยูต่ลอดเวลา

I pay attention to the quality of continuing education measures and make a point of ensuring they contain practical elements as 
well. ขา้พเจา้ให้ความสนใจต่อคุณภาพของการศึกษาเพิ�มเติม/ต่อเนื�อง ซึ� งมีเนื�อหาหลกัสูตรที�มีภาคปฏิบติัรวมอยูด่ว้ย

รวมคะแนน (6.2)   

6.2.2

I utilize the training and continuing education offers of universities, technical schools, government authorities and accident 
insurance providers, and regularly send employees to training courses. ขา้พเจา้ไดใ้ชป้ระโยชน์จากหลกัสูตรการอบรมและ
การศึกษาเพิ�มเติม/ต่อเนื�อง ที�จดัโดยสถาบนัการศึกษา รวมทั�งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยส่งผูป้ฏิบติังานไปเขา้อบรมเป็น
ประจาํ

6.2.1
We regularly determine the need for training and continuing education, for example in the course of employee review meetings, 
and prepare a plan for the medium term. เรามีการสอบถามความตอ้งการในการฝึกอบรมและการศึกษาเพิ�มเติม /ต่อเนื�องของ
ผูป้ฏิบติังานเป็นประจาํ และนาํไปจดัเตรียมแผนการพฒันาบุคลากรต่อไป

I also make sure that employees who are leaving, document their knowledge and pass it on to their successors, for example by 
means of overlapping training. ขา้พเจา้ทาํให้แน่ใจวา่ผูป้ฏิบติังานที�กาํลงัจะพน้จากหนา้ที�การปฏิบติังาน ไดจ้ดัทาํสิ�งที�เขาไดเ้รียนรู้
เป็นเอกสาร และส่งมอบต่อให้กบัผูที้�รับช่วงจากเขา เช่น มีการอบรมให้แก่กนัก่อนมอบงาน เป็นตน้

I analyse the possibilities and offer continuing education and additional qualifications to my employees. ขา้พเจา้วิเคราะห์โอกาส
ความเป็นไปไดแ้ละเสนอให้ผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้ไดรั้บการเรียนรู้เพิ�มเติม /ต่อเนื�อง รวมทั�งการเพิ�มคุณวฒิุคุณสมบติัของเขา

รวมคะแนน (6.1)   

6.2 I invest in the systematic training and continuing education of my employees and also support their personal further development. ข้าพเจ้าลงทุนในการ
อบรมอย่างเป็นระบบและการศึกษาเพิ�มเติม/ต่อเนื�องของผู้ปฏิบัติงาน รวมถงึสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานพฒันาตนเองเพิ�มเติมด้วย

การปฏิบัติในปัจจุบัน

การปฏิบัติในปัจจุบัน

*6.1.2

When new employees are hired, these requirements are systematically reviewed. I prepare a training plan for new employees. 
เมื�อมีการจา้งผูป้ฏิบติังานใหม่ ตอ้งปฎิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นคุณวฒิุคุณสมบติัตาม6.1.1 ซึ� งไดรั้บการทบทวนอยา่งเป็นระบบ 
รวมทั�งมีการเตรียมแผนการอบรมให้กบัผูป้ฏิบติังานใหม่ดว้ย

                                             กฎทองที� 6 : Improve Qualification – Develop Competence การปรับปรุงคุณวุฒิ คุณสมบัติ                                             
                       – พฒันาสมรรถนะ ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน

*6.1.1

I regularly determine the existing qualification requirements at the workplaces in my enterprise. ขา้พเจา้มีการพิจารณาอยูเ่ป็น
ประจาํเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดดา้นคุณวฒิุคุณสมบติัที�มีในปัจจุบนัของผูป้ฏิบติังาน ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานในสถานประกอบกิจการ
 ของขา้พเจา้

Invest in the training and skills of your employees, and make sure that the required knowledge is available at every workplace! การลงทุนในเรื�องการอบรม
และการพฒันาทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และทําให้แน่ใจว่ามีองค์ความรู้ตามที�ต้องการในทุกสถานที�ทํางาน

6.1 We know what qualifications and competencies we need for the safe and healthy operation of our production technology and to avoid disruptions.        
เราทราบว่าคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสมรรถนะ ความรู้ความสามารถที�จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานกบัเทคโนโลยกีารผลติ เพื�อให้มีความปลอดภัย  ไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ และไม่ให้งานหยุดชะงัก

ข้อที�

ข้อที�

G   Y R B

*5.3.3

0 0 0 0
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

ผลการประเมนิ

*5.3.2

Facilities for the reduction of emissions, such as dedusting systems, are maintained at regular intervals and their effectiveness is verified. มาตรการ
ควบคุมและป้องกนัอนัตราย เช่น ระบบการกาํจดัฝุ่ น ไดรั้บการบาํรุงรักษาเป็นระยะ ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ และใหมี้การตรวจสอบประสิทธิผลของ
มาตรการป้องกนัดว้ย

We pay attention to the ergonomic design of workplaces and work equipment, e.g. adequate lighting, ergonomic handling, a good sitting position 
and avoiding unfavourable constrained postures. สถานประกอบกิจการของเราใหค้วามสนใจเกี�ยวกบัการออกแบบดา้นการยศาสตร์ของสถานที�
ทาํงานและอุปกรณ์การทาํงาน เช่น แสงสวา่งที�เพียงพอ การเคลื�อนยา้ยสิ�งของตามหลกัการยศาสตร์ ทา่ทางการนั�งที�ถูกตอ้ง และการหลีกเลี�ยงทา่ทาง
การทาํงานที�ไม่เหมาะสม เป็นตน้

รวมคะแนน (5.3)   
รวมคะแนนทั�งหมด (5.1 – 5.3)

คะแนนของแต่ละสีคิดเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 5 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

การปฏบัิติในปัจจุบัน

*5.3.1

I make sure that emissions such as dust, hazardous substances, noise and vibrations are determined and/or measured, minimized as far as possible 
and that the effectiveness of the protective measures is reviewed at regular intervals. ขา้พเจา้ทาํใหแ้น่ใจวา่สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�เป็น
อนัตราย  เช่น ฝุ่ น วตัถุอนัตราย เสียงดงั และการสั�นสะเทือน ไดรั้บการตรวจวดั และมีมาตรการควบคุมป้องกนั ในการลดอนัตรายลงใหน้อ้ยที�สุด
เทา่ที�จะทาํได ้รวมทั�งทบทวนตรวจสอบมาตรการดงักล่าว เป็นระยะ ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ

5.3 We make sure that our production facilities, machines and equipment do not pose any health hazards and that these are minimized. ต้องแน่ใจว่าสถานประกอบกจิการมสิี�ง
อาํนวยความสะดวกในการผลติ เครื�องมอื เครื�องจักรและอุปกรณ์ ที�ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือมอีนัตรายน้อยที�สุด

ข้อที�



G   Y R B

6.3.3

0 0 0 0

G   Y R B

6.4.3

0 0 0 0
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

ผลการประเมิน

I verify that the employees have understood the subject matter of instruction. Instruction as well as training and continuing 
education measures are documented. ขา้พเจา้ตรวจสอบวา่ ผูป้ฏิบติังานไดเ้ขา้ใจในเนื�อหาสาระของการสอนงาน โดยที�การสอน
งานมีการจดัทาํเป็นรูปแบบเอกสารเช่นเดียวกบัการฝึกอบรมและการศึกษาเพิ�มเติม /ต่อเนื�อง

รวมคะแนน (6.4)   
รวมคะแนนทั�งหมด (6.1-6.4)

I am convinced that continuous education is necessary for maintaining a high level of safety and health in the company. ขา้พเจา้
เชื�ออยา่งยิ�งวา่การศึกษาเพิ�มเติม/ต่อเนื�องนั�น เป็นสิ�งที�จาํเป็นเพื�อทาํให้ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัในสถานประกอบกิจการ
ยงัธาํรงอยูใ่นระดบัสูงได้

รวมคะแนน (6.3)   

คะแนนของแต่ละสีคดิเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 6 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

*6.4.1

Instruction is geared towards the participants, taking the form of a discussion rather than frontal teaching. Related training for 
managers is available. การสอนงานควรจดัให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน โดยใชรู้ปแบบการพูดคุยแลกเปลี�ยน มากกวา่การสอนแบบ
บรรยายอยา่งเดียว และควรมีการจดัอบรมให้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหาร ในรูปแบบเดียวกนัดว้ย

*6.4.2
We take the differing state of knowledge and various language skills of the staff into account for the purpose of instruction.         
  เรานาํเอาความแตกต่างกนัในเรื�องความรู้และทกัษะดา้นภาษาที�หลากหลายของผูป้ฏิบติังาน มาพิจารณาในการสอนงานดว้ย

6.4 Knowledge leads to safety – which is why I highly value practical, comprehensible instructions for the employees. ความรู้นําไปสู่ความปลอดภัย – นี�คอื
เหตุผลที�ข้าพเจ้าถอืว่าการสอนงานที�ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและปฏิบัติงานได้ มีคุณค่าสูงเป็นอย่างยิ�ง

การปฏิบัติในปัจจุบัน

6.3.2
I make it possible for employees who complete continuing education to also share their insights with colleagues. ขา้พเจา้หา
โอกาสให้ผูป้ฏิบติังานที�ไดส้าํเร็จการศึกษาเพิ�มเติม/ต่อเนื�องแลว้ สามารถนาํสิ�งที�เขาไดเ้รียนรู้มาถ่ายทอดให้กบัเพื�อนร่วมงานดว้ย

*6.3.1

After continuing education seminars, I talk to my employees and ask about new insights and ideas. หลงัจากที�ผูป้ฏิบติังานของ
ขา้พเจา้เขา้ร่วมการสัมมนาเพื�อศึกษาเพิ�มเติม/ต่อเนื�องแลว้ ขา้พเจา้จะพูดคุยกบัพวกเขาและสอบถามเกี�ยวกบัความรู้และความคิด
ใหม่ๆ ที�พวกเขาไดรั้บมา

6.3 I put the expanded or new competencies of my employees to use and assign them suitable new responsibilities. ข้าพเจ้านําเอาสมรรถนะใหม่ที�ได้รับหรือ
พฒันาเพิ�มเติมของผู้ปฏิบัติงาน มาพจิารณาเพื�อมอบหมายหน้าที�การรับผดิชอบใหม่ที�เหมาะสม

การปฏิบัติในปัจจุบัน
ผลการประเมิน

ข้อที�

ข้อที�
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*7.1.3

0 0 0 0

G   Y R B

*7.2.3

*7.2.4

7.2.5

0 0 0 0รวมคะแนน (7.2)   

The employees in my enterprise look out for each other. ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบกิจการของขา้พเจา้เฝ้าระวงัและดูแลซึ�งกนัและกนั

I not only invite my employees but also their families and our customers and partners to health days, OSH participation events or OSH awareness days. 
ขา้พเจา้ไม่เพียงเชิญเฉพาะผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้เทา่นั�น แต่ยงัไดเ้ชิญครอบครัวของเขาดว้ย รวมทั�งลูกคา้และพนัธมิตรของเรา มาร่วมในวนัตรวจสุขภาพ 
กิจกรรมงานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั หรืองานเสริมสร้างจิตสาํนึกความปลอดภยั และอาชีวอนามยัอีกดว้ย

Problems are openly addressed in my enterprise. Everyone has the right and duty to say “stop” in case of danger and unsafe working conditions.            
ปัญหาต่างๆ ไดรั้บการกล่าวถึงอยา่งเปิดเผยในสถานประกอบกิจการของขา้พเจา้ ทกุคนมีสิทธิและหนา้ที�ที�จะบอก “หยดุ” ไดใ้นกรณีที�มีอนัตราย                     
 และมีสภาพการทาํงานที�ไม่ปลอดภยั

We maintain a company culture that is based on trust, respect and cooperation. เราธาํรงไวซึ้�งวฒันธรรมองคก์รที�อยูบ่นพื�นฐานความไวว้างใจ ความใส่ใจ 
และความร่วมมือกนั

7.2 I use the topics of safety and health at work for the establishment and further development of a positive company culture. ข้าพเจ้าใช้หัวข้อเรื�องความปลอดภยั และสุขภาพอนามยั
ในการทํางาน ในการสร้างและพัฒนาวฒันธรรมองค์กร

*7.2.1

ผลการประเมนิ

กฎทอง ที� 7 : Invest in People – Motivate by Participation การลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคล -  สร้างแรงจูงใจโดยการให้ทุกคนมีส่วนร่วม

*7.1.2

I make an effort to ensure that the employees and their families know they are working in a safe enterprise. ขา้พเจา้แสดงความมุง่มั�นวา่ ผูป้ฏิบติังานและ
ครอบครัวของเขาทราบวา่ผูป้ฏิบติังานทกุคน ทาํงานอยูใ่นสถานประกอบกิจการที�มีความปลอดภยั

I take information, reports about disruptions and ideas of my employees seriously, make sure solutions are found and provide feedback in a timely manner.
 ขา้พเจา้ถือวา่ขอ้มูล รายงานเกี�ยวกบัปัญหา และความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานเป็นเรื�องจริงจงั ที�จะนาํมาหาวิธีการแกไ้ขปัญหา และพร้อมที�จะใหค้าํตอบใน
ช่วงเวลาที�เหมาะสม

รวมคะแนน (7.1)   

*7.2.2

Motivate your staff by involving your employees in all safety and health matters! This investment pays off! การสร้างแรงจูงใจผู้ปฏบัิติงาน โดยการให้ทุกคนมส่ีวนร่วมในทุกเรื�อง             
  ที�เกี�ยวกบัความปลอดภยั และสุขภาพอนามยั เป็นการลงทุนที�ให้ผลตอบแทนที�คุ้มค่า

7.1 I demonstrate my personal appreciation to the employees. I also expect this from all managers and senior staff. ข้าพเจ้าแสดงความชื�นชมต่อผู้ปฏบัิติงานในเรื�องที�เกี�ยว                     
กบัความปลอดภยั และสุขภาพอนามยั และคาดหวงัว่าผู้ใต้บังคับบัญชาระดบับริหารและพนักงานอาวโุสทุกคนจะทําเช่นนั�นด้วย

การปฏบัิติในปัจจุบัน ผลการประเมนิ

I involve my employees in decisions related to safety and health in the enterprise. I praise employees for safe behaviour – and address unsafe behaviour 
immediately. ขา้พเจา้ใหผู้ป้ฏิบติังานของขา้พเจา้มีส่วนในการใหค้วามคิดเห็นที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัในสถานประกอบกิจการ 
ขา้พเจา้ชมเชย/ยกยอ่งผูป้ฏิบติังานที�มีพฤติกรรมที�ปลอดภยั และวา่กล่าวทนัทีเมื�อมีพฤติกรรมที�ไม่ปลอดภยั

*7.1.1

การปฏบัิติในปัจจุบัน

I am approachable for my employees and show my presence in the enterprise. ผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ถึงขา้พเจา้ไดเ้สมอ และขา้พเจา้แสดงใหเ้ห็นวา่
ขา้พเจา้อยูก่บัเขาในที�ทาํงานดว้ย

ข้อที�

ข้อที�
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7.3.3

*7.3.4

*7.3.5

*7.3.6

0 0 0 0
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ    * หมายถึงขอ้ที�จะตอ้งปฏิบติัเป็นอยา่งนอ้ยสาํหรับระดบัพฒันาและระดบักา้วหนา้

รวมคะแนน (7.3)   

I motivate my employees to contribute their ideas about safety and health, for example with a suggestion box, bulletin board or via the Intranet. ขา้พเจา้
สร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานออกความคิดเห็นเกี�ยวกบัความปลอดภยั และสุขภาพอนามยั เช่น ผ่านทางกล่องรับขอ้เสนอแนะ ทางกระดานข่าว หรือทางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร (อินทราเน็ต)

*7.3.2

*7.3.1
I reward good performance and safe work practices of employees and managers with financial or intangible incentives. ขา้พเจา้ใหร้างวลัทั�งที�เป็นหรือไม่
เป็นตวัเงินแก่ผูป้ฏิบติังานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาระดบับริหารสาํหรับผลการปฏิบติังานที�สาํเร็จและปลอดภยั

คะแนนของแต่ละสีคิดเป็นร้อยละ (%) ของคะแนนรวมกฏข้อที� 7 ทั�งสี�สี (G+Y+R+B)

In doing so, I also use the platforms of national and international OSH initiatives, campaigns, prizes and awards, where I submit the best ideas of my 
employees. ขา้พเจา้สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจ โดยใชเ้วทีทั�งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ในการแสดงความคิดริเริ�มเกี�ยวกบักิจกรรมการ
รณรงคแ์ละการประกวดใหร้างวลัต่างๆ ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ของผูป้ฏิบติังานของขา้พเจา้

I motivate my employees to openly report near misses and reward such reports. ขา้พเจา้สร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานของขา้พเจา้ รายงานเหตุการณ์เกือบ
เกิดอุบติัเหตุอยา่งเปิดเผย และมอบรางวลัใหส้าํหรับการรายงานดงักล่าว

I demand safe behaviour as a fundamental requirement for a career in my enterprise. ขา้พเจา้ประสงคใ์หพ้ฤติกรรมที�ปลอดภยัเป็นขอ้กาํหนดพื�นฐานแก่
ผูป้ฏิบติังานทกุคนในสถานประกอบกิจการของขา้พเจา้

The employees are informed of unavoidable health risks and familiarized with the required preventive measures. ผูป้ฏิบติังานไดรั้บทราบถึงความเสี�ยงดา้น
สุขภาพที�อาจเกิดขึ�นและมาตรการป้องกนัที�ไดก้าํหนดไว้

รวมคะแนนทั�งหมด (7.1-7.3)

ผลการประเมนิ

7.3  In our enterprise, we have established structures that are helpful for participation and motivation. ในสถานประกอบกจิการของเรา ได้มกีารจัดทําโครงสร้างองค์กรที�เอื �อต่อการมี
ส่วนร่วมและการสร้างแรงจูงใจ

การปฏบัิติในปัจจุบันข้อที�






