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กรอบการบริหารจัดการงาน QSSHE ของบริษทั EnCo  
(EnCo QSSHE Management Framework) 

วัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารจัดการฯ 

1. ก ำหนดกรอบกำรจดักำรด้ำน QSSHE ของ EnCo ให้ครอบคลมุ เหมำะสม กบัควำมหลำกหลำยในกำรด ำเนินงำน และกำรขยำย

และเติบโตทำงธุรกิจของ EnCo  

2. ช่วยให้ภำพของกำรจดักำรด้ำน QSSHE ของ EnCo มีควำมชดัเจน ทกุพืน้ที่สำมำรถเข้ำใจ บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และ

ด ำเนินกำรได้ในทิศทำงเดียวกนั 

เหตุผลและความจ าเป็น 

1. ควำมหลำกหลำยในกำรด ำเนินงำนของ EnCo มีควำมโอกำสและควำมเสี่ยงในเร่ือง QSSHE ที่แตกต่ำงกนั 

2. กำรขยำยและเติบโตทำงธุรกิจของ EnCo ท ำให้EnCo มีขอบเขต กำรจดักำร QSSHE กำรด ำเนินงำนเป้ำหมำย กำรจดักำรโครงกำร 

กำรติดตำมข้อมลู ที่เพิ่มมำกขึน้ 
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กรอบการบริหารจัดการงาน QSSHE ของบริษัท EnCo (EnCo QSSHE Management Framework) แสดงได้ดังนี ้

ล ำดบั หวัขอ้ 

กลุม่พืน้ที/่ ธุรกจิ 

 
PM Business 

 
FM Business  

 
PD Business  

1. นโยบำย 

1.1 การรับ Policy (SM/QSSHE) ประกาศ และด าเนนิการตามนโยบาย QSSHE ของ EnCo ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. Target หลกักำรปฏบิตั ิ

2.1 การประยกุต ์Target : 
Safety* 

ด าเนนิการ ตามเป้าหมาย QSSHE ที ่EnCo ก าหนด 

2.2 การประยกุต ์Target : 
SM/QSSHE อืน่ๆ 

ด าเนนิการ ตามเป้าหมาย QSSHE ที ่EnCo 
ก าหนด  

ด าเนนิการ ตามเป้าหมาย QSSHE ที ่EnCo ก าหนด และตาม
เป้าหมาย ทีท่างผูว้่าจา้ง /เจา้ของพืน้ทีก่ าหนด  

NR - Not Relevant 

3. BAU & Operation: กำรประยกุตใ์ชร้ะบบกำรจดักำร/ เครือ่งมอื/ ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1 Quality, Security, Safety, 
Occ Health, Environment 

ด าเนนิการ * ประยกุตใ์ชร้ะบบการจัดการ/ 

เครือ่งมอื/ ขัน้ตอนการด าเนนิงานในประเด็นที่

เกีย่วขอ้ง สอดคลอ้ง ตามขัน้ตอน รูปแบบ 

QSSHE ทื ่EnCo ก าหนด (รายละเอยีดตาม 

ภาคผนวก) 

ด าเนนิการสอดคลอ้งตาม *การด าเนนิงาน QSSHE ขัน้ต ่าของ 
EnCo (รายละเอยีดตาม ภาคผนวก) และตามขัน้ตอน รูปแบบที่
ทางผูว้า่จา้ง /เจา้ของพืน้ทีก่ าหนด 

ด าเนนิการสอดคลอ้งตาม 
TOR/ Law & Regulations 

3.2 BCM 

3.3 Human Right 

4. กำรรำยงำนและกำรตดิตำม 

4.1 การรายงานขอ้มลู SHE และ 
GHG 

ด าเนนิการรายงานและการตดิตามสอดคลอ้ง 

ตามขัน้ตอน รูปแบบ ทื ่EnCo ก าหนด และ 

รวบรวมเป็นภาพการด าเนนิงานของบรษัิท 

EnCo 

ด าเนนิการรายงานและการตดิตามสอดคลอ้ง ตามขัน้ตอน 

รูปแบบ ทื ่EnCo ก าหนด และตามขัน้ตอน รูปแบบ ทีท่างผู ้

วา่จา้ง /เจา้ของพืน้ทีก่ าหนด 

ด าเนนิการตาม TOR/ EIA/ 
Law & Regulations 

4.2 การรายงานผลการด าเนนิงาน

อืน่ๆ 

4.3 การแจง้เหตฉุุกเฉนิ 
เหตกุารณ์รา้ยแรง/ ใหญ่
หลวง/ อบัุตเิหตุ 

ด าเนนิการรายงานและการตดิตามสอดคลอ้ง ตามขัน้ตอน 

รูปแบบ ทื ่EnCo ก าหนด 

ด าเนนิการ ตามขัน้ตอน 

รูปแบบ ทื ่EnCo ก าหนด 

 
 

Download By "อนุพนธ์ เดชจบ" Date/Time:23/03/2021 09:48



 

 

3/7 SD-0-01-01 Rev.00  

ภาพแสดงกรอบการบริหารจัดการงาน QSSHE ของบริษัท EnCo (EnCo QSSHE Management Framework) แสดงได้ดังนี ้

ล ำดบั หวัขอ้ 
 

PM Business 
 

FM Business  
 

PD Business  

1. นโยบำย 

1.1 การรับ Policy (SM/QSSHE) 
  

  

2. Target หลกักำรปฏบิตั ิ

2.1 การประยกุต ์Target : Safety* 
 

  
 

2.2 การประยกุต ์Target : SM/QSSHE อืน่ๆ 
  

NR - Not Relevant 

3. BAU & Operation: กำรประยกุตใ์ชร้ะบบกำรจดักำร/ เครือ่งมอื/ ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1 Quality, Security, Safety, Occ Health, Environment 
  

TOR/ Law & Regulations 

3.2 BCM 
  

3.3 Human Right 
  

4. กำรรำยงำนและกำรตดิตำม 

4.1 การรายงานขอ้มลู SHE และ GHG 
  

TOR/ EIA/ Law & Regulations 

4.2 การรายงานผลการด าเนนิงานอืน่ๆ 
  

4.3 การแจง้เหตฉุุกเฉนิ เหตกุารณ์รา้ยแรง/ ใหญ่หลวง/ อบัุตเิหตุ 
   

 
หมายเหตุ   = ด าเนนิการ ตามขัน้ตอน รูปแบบ ทื ่EnCo ก าหนด 

    

= ด าเนนิการ ตามแนวทางของ EnCo และตามขัน้ตอน รูปแบบ ทีท่างผูจ้า้ง/เจา้ของพืน้ทีก่ าหนด  
 

 
 
 

Download By "อนุพนธ์ เดชจบ" Date/Time:23/03/2021 09:48



 

 

4/7 SD-0-01-01 Rev.00  

ภาพแสดงกรอบการบริหารจัดการงาน QSSHE ของบริษัท EnCo (EnCo QSSHE Management Framework) แยกตามรายพืน้ท่ี แสดงได้ดังนี ้

ล ำดบั หวัขอ้ 

PM FM PD 

ศนูย ์
EnCo 

The 
EnCony 

สนญ.
ปตท. 

วังนอ้ย 
/ OBA/ 
AICA 

วังจันทร/์ 
คนว./ สถาบัน

ปลกูป่า 

KVIS VISTEC ป่า
ใน
กรุง 

ศนูยเ์รยีนรูเ้กษตร
นวัต สถาบัน
เทคโนโลยี
จติรลดา 

TU Resident ก าแพงเพชร 
6 

1. นโยบำย 

1.1 การรับ Policy (SM/QSSHE) 
          

  

2. Target หลกักำรปฏบิตั ิ

2.1 การประยกุต ์Target : Safety* 
   

  
     

  

2.2 การประยกุต ์Target : 
SM/QSSHE อืน่ๆ 

         

NR - Not 

Relevant 
NR - Not 

Relevant 

3. BAU & Operation: กำรประยกุตใ์ชร้ะบบกำรจดักำร/ เครือ่งมอื/ ข ัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.1 Quality, Security, Safety, Occ 

Health, Environment 

         

Law & 

Regulations 

Law & 

Regulations 

3.2 BCM 
         

Law & 
Regulations 

Law & 
Regulations 

3.3 Human Right 
         

Law & 
Regulations 

Law & 
Regulations 

4. กำรรำยงำนและกำรตดิตำม 

4.1 การรายงานขอ้มลู SHE และ 
GHG 

         

EIA/ Law & 
Regulations 

EIA/ Law & 
Regulations 

4.2 การรายงานผลการด าเนนิงาน
อืน่ๆ 

         
EIA/ Law & 
Regulations 

EIA/ Law & 
Regulations 

4.3 การแจง้เหตฉุุกเฉนิ เหตกุารณ์
รา้ยแรง/ ใหญ่หลวง/ อบัุตเิหตุ 

           

หมายเหตุ   = ด าเนนิการ ตามขัน้ตอน รูปแบบ ทื ่EnCo ก าหนด 

   = ด าเนนิการ ตามแนวทางของ EnCo และตามขัน้ตอน รูปแบบ ทีท่างผูจ้า้ง/เจา้ของพืน้ทีก่ าหนด  
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ภาพแสดง ภาพรวมการบริหารจัดการงาน QSSHE ของบริษัท EnCo 
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ภาคผนวก 1:  BAU & Operation: การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ/ เคร่ืองมือ/ ขัน้ตอนการด าเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และ การด าเนินงาน QSSHE ขัน้ต ่าของ EnCo  

No รายการ 
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ/ เคร่ืองมือ/ ขัน้ตอนการด าเนินงานใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
การด าเนินงาน QSSHE ขัน้ต ่าของ EnCo 

1 กำรชีบ้่งควำมเสี่ยงและโอกำส

(Identifying Risks & Opportunities) 
• *ชีบ้่งและประเมินควำมเสี่ยง โอกำส ในด้ำน Quality, Safety, Security และ 

Occupational Health (Human Right, BCM) 

• *ประเมินควำมสอดคล้องของ กฎหมำย  

• *ประเมินระดบัควำมเสี่ยงและโอกำสเพื่อน ำมำก ำหนดมำตรกำรและ

เป้ำหมำย 

• *ชีบ้่งและประเมินควำมเสี่ยง โอกำส ในด้ำน Quality, Safety, Security 

และ Occupational Health (Human Right, BCM) 

• *ประเมินควำมสอดคล้องของ กฎหมำย  

• *ประเมินระดบัควำมเสี่ยงและโอกำสเพื่อน ำมำก ำหนดมำตรกำรและ

เป้ำหมำย 

2 กำรก ำหนดมำตรกำรและเป้ำหมำย 

(Determination actions and setting 

targets) 

• *กำรก ำหนดมำตรกำรและเป้ำหมำย เพ่ือให้สอดคล้องกบั นโยบำย และ

เป้ำหมำย QSSHE ของ EnCo/ ระดบัควำมเสี่ยงและโอกำส/ กฏหมำย 

ข้อบงัคบั ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ ควำมคำดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสียทีส่ ำคญั 

• ตวัอย่ำงมำตรกำร เช่น 

o *Quality เช่น กำรก ำหนดมำตฐำนและปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำร, 5

ส, ODOP 

o *กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร EIA 

o Safety เช่น กำรตรวจควำมปลอดภยั, คปอ. 

o Environment เช่น กำรอนรัุกษ์พลงังำนและก๊ำซเรือนกระจก/ กำรอนรัุกษ์

กำรใช้ทรัพยำกร (น ำ้, กระดำษ), กำรจดักำรของเสียและกำรใช้ประโยชน์ 

o Occupational Health เช่น กำรส่งเสริมสขุภำพกำยและใจ, กำรตรวจ

สขุภำพตำมปัจจยัเสี่ยง 

• ตวัอย่ำงเป้ำหมำย เช่น 

o *Quality เช่น จ ำนวนมำตฐำนและปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำร, 

คะแนน 5ส, ผลลพัธ์ทำงวดัได้จำก ODOP 

• *กำรก ำหนดมำตรกำรและเป้ำหมำย เพื่อให้สอดคล้องกบั นโยบำย และ

เป้ำหมำย QSSHE ของ EnCo/ ระดบัควำมเสี่ยงและโอกำส/ กฏหมำย 

ข้อบงัคบั ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ ควำมคำดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสียทีส่ ำคญั 

• ตวัอย่ำงมำตรกำร เช่น 

o *Quality เช่น กำรก ำหนดมำตฐำนและปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำร

, 5ส, ODOP 

o *กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร EIA 

• ตวัอย่ำงเป้ำหมำย เช่น 

o *Quality เช่น จ ำนวนมำตฐำนและปรับปรุงคณุภำพกำรให้บริกำร, 

คะแนน 5ส, ผลลพัธ์ทำงวดัได้จำก ODOP 

o *Safety เช่น ค่ำ TRIR, Safety Workhour 
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No รายการ 
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ/ เคร่ืองมือ/ ขัน้ตอนการด าเนินงานใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
การด าเนินงาน QSSHE ขัน้ต ่าของ EnCo 

o *Safety เช่น ค่ำ TRIR, Safety Workhour 

o Environment เช่น % หรือ ปริมำณกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร 

o Occupational Health เช่น กำรด ำเนินตำมแผนงำน, จ ำนวนพนกังำนที่

เจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

3 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือบรรลุ

เป้ำหมำยที่ก ำหนด (Implementations & 

Operations) 

• *ก ำหนดแผนงำนเพ่ือให้ส ำเร็จตำมแผนงำน และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

• *ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน ผ่ำนกำรสื่อสำร กิจกรรม ประชำสมัพนัธ์ ต่ำงๆ 

 

4 กำรติดตำมและกำรรำยงำน(Monitoring 

and reporting) 
• *ติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

• *รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ต่อผู้บริหำร เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุง

กำรด ำเนินงำน EnCo ECMS 

• *ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

o ระบบ EPI, SPI ให้ทำง QSSHE EnCo (Quarterly) 

o คณะกรรมกำร EnCo ECMS (Quarterly) 

• *ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

• *รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ต่อผู้บริหำร เพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำร

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน EnCo ECMS 

• *ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

5 กำรทวนสอบข้อมลูและผลกำร

ด ำเนินงำน (Verification) 
• ท ำกำรตรวจประเมินภำยใน (Internal Audit) 

• รับกำรทวนสอบผลกำรด ำเนินงำน (SSHE Performance) 
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