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นโยบายและแนวปฏิบติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์
 

1. ความส าคญั   

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมัน่ที่จะท าให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการท างานมคีุณภาพชีวติที่ดี 
ภายใต้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานที่มี
ประสทิธภิาพ ซึ่งถอืเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ตลอดจนช่วยในการปรบัปรุงการท างานให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 
2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบตัินี้ใช้บังคบักบัเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง 
บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั และบรษิทัในเครอืทุกบรษิทั ซึ่ง “บรษิทั” ทีจ่ะกล่าวถงึในเอกสารฉบบั
นี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทัง้นี้จะมีการทบทวนโยบายฉบบันี้  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 

 
3. วตัถปุระสงค์ 
 

ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีม่สีุขอนามยัและปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย กฎหมาย ข้อก าหนดและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่เป้าหมายปลอดอุบตัิเหตุใน  
การท างาน รวมทัง้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากการท างานของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียใน 
การด าเนินธุรกจิตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่งผลใหเ้กดิการพฒันาระบบการจดัการอย่างต่อเนื่อง 

 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

4.1 คณะกรรมการบริษทั 
 

 

4.1.1 ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 

4.1.2 ก ากบัดูแลใหน้ านโยบายไปปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม 
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4.2 ผู้บริหารสูงสุด 
 

4.2.1 แสดงความมุ่งมัน่อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดการด าเนินงานด้านความปลอดภยั      
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (“ความปลอดภัยฯ”) อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องและตอบสนองกบั
ความต้องการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และองคก์รภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งตามเป้าหมาย
ของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์
 

4.2.2 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมัน่ใจว่าได ้
ถูกถ่ายทอดและน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล  

 

4.2.3 ติดตามผลการด าเนินงานในภาพรวมของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างสม ่าเสมอ
เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

4.2.4 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ของเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ เพื่อ
พจิารณานโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ รวมทัง้ติดตาม
รายงานภาพรวม 

 
 

4.3 ผู้บริหารสายธุรกิจ/ เขตประเทศ 
 
 

4.3.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ เ ป้าหมาย แผนงาน ดัชนีชี้ วัด และด าเนินงานด้าน 
ความปลอดภยัฯ ในระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ  
  

4.3.2 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภยัฯ ระดบัสายธุรกิจ/ เขตประเทศ 
เพื่อพิจารณานโยบาย มาตรฐาน และเป้าหมายด้านความปลอดภัยฯ ในระดับ 
สายธุรกิจ/เขตประเทศ รวมทัง้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้าน 
ความปลอดภยัฯ ในระดบัสายธุรกจิ 

 

4.3.3 ก ากบัดูแลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้สงักดัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย แผนงานในระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

4.3.4 ติดตามผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในระดบัสายธุรกิจ/ เขตประเทศ  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 

4.4 ผู้บริหารหน่วยงาน 
  

4.4.1 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารด้านความปลอดภัยฯ ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อร่วมตดิตามผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ของหน่วยงาน 
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4.4.2 ก าหนดแผนงาน ดชันีชี้วดั และด าเนินงานดา้นความปลอดภยัฯ ในระดบัหน่วยงาน 
 

4.4.3 จัดท าแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้กับ
ผูบ้รหิารในระดบัสายธุรกจิ/ เขตประเทศ 

  

4.4.4 รบัแจ้งเบาะแสและขอ้เสนอแนะจากภายในและภายนอก รวมทัง้ตรวจสอบและหา
มาตรการแก้ไขและป้องกนัประเดน็ดา้นความปลอดภยัฯ 

 

4.5 ผู้จดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

4.5.1 รักษาระบบการจัดการความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับ “มาตรฐาน แนวทาง 
การจดัการความปลอดภยัฯ” 

 

4.5.2 น าเสนอนโยบาย แผนงาน และตวัชี้วดัต่อคณะกรรมการบรหิารดา้นความปลอดภยั 
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิตลอดจนทบทวนและใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบันโยบายฯ 

 

4.5.3 ตดิตามการด าเนินงานของเจา้หน้าทีด่า้นความปลอดภยัฯ ตามสายบงัคบับญัชา 
 

4.5.4 ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบันโยบาย และความรูท้างเทคนิคดา้นความปลอดภยัฯ 
 

4.5.5 จัดให้มีการท ารายงานสถิติอุบัติเหตุและการไม่ปฏิบัติตาม “มาตรฐาน แนวทาง 
การจดัการความปลอดภยัฯ” เพื่อน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 

4.6 เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 

4.6.1 ปฏิบัติงานและช่วยเหลือหน่วยงานให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ “มาตรฐาน 
แนวทาง การจัดการความปลอดภัยฯ” แผนการด าเนินงาน รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนก าหนดผูป้ฏบิตังิานแทนเมื่อมเีหตุใหไ้ม่สามารถปฏบิตังิานได้ 

 

4.6.2 จดัท ารายงานสถติิอุบตัิเหตุและการไม่ปฏิบตัิตาม “มาตรฐาน แนวทางการจดัการ
ความปลอดภยัฯ” เพื่อน าเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 

4.6.3 ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 

4.7 พนักงานทุกระดบั 
 

4.7.1 รับทราบทิศทาง เป้าหมาย และปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อก าหนดและ
มาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความปลอดภยัฯ 

 

4.7.2 เข้ารบัการอบรมตาม “มาตรฐาน แนวทางการจดัการความปลอดภยัฯ” กฎหมาย 
ขอ้ก าหนดและมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวขอ้งทางดา้นการจดัการความปลอดภยัฯ 
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5. แนวปฏิบติั 
 

เครอืเจรญิโภคภณัฑม์ ี“มาตรฐาน แนวทางการจดัการความปลอดภยัฯ” ซึ่งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ทุกระดบัสามารถน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อเป็นแนวปฏบิตัโิดยการก ากบัดูแลของส านักความปลอดภยัฯ หรอื
ฝ่ายความปลอดภยัฯของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ประกอบดว้ย 15 มาตรฐานซึ่งมขีอบข่ายในเนื้อหา ดงันี้ 
 

มาตรฐานที ่1 ความมุ่งมัน่ รบัผดิชอบของผูบ้รหิาร  
(Management Commitment) 
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารหน่วยงานขึ้นไปของเครือเจริญ 
โภคภณัฑ์ ในการแสดงความมุ่งมัน่ สื่อสารและด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ 
ตามนโยบายและ “มาตรฐานแนวทางการจดัการความปลอดภยัฯ” 

 มาตรฐานที ่2 โครงสรา้ง บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
(Structure Roles Responsibilities and Accountabilities) 
ครอบคลุมถึงโครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
พนักงาน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานดา้นความปลอดภยัฯ  

มาตรฐานที ่3 การบรหิารความเสีย่งและการเปลีย่นแปลง  
(Risk and Change management)  
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทัง้ด้านความปลอดภยัฯ และด้านอื่น ๆ 
เช่น ชื่อเสียง กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการ การควบรวม ขยายกิจการ การขายกิจการ การรื้อถอนและปิด
โครงการ ครอบคลุมถึงปัจจยัทางด้านบุคลากร วตัถุดิบ ส่วนประกอบ อุปกรณ์ 
และเครื่องจกัร 

 มาตรฐานที ่4 การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(Law and Obligations)  
ครอบคลุมถึงกฎหมาย สัญญา และข้อก าหนด มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกบั
ประเดน็ดา้นความปลอดภยัฯ ของการด าเนินงาน 

 มาตรฐานที ่5 การวางแผนการจดัการ  
(Management Planning)     
ครอบคลุมถึงการก าหนด วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ดชันีชี้วดั และแผนงานด้าน 
ความปลอดภยัฯ  

มาตรฐานที ่6 การออกแบบความปลอดภยัและการทดสอบระบบ  
(Safety Design and Testing) 
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ครอบคลุมถงึการเลอืกทีต่ัง้โครงการ การออกแบบ การก่อสรา้ง การทดสอบระบบ 
และการด าเนินงานด้านความปลอดภยัฯ ส าหรบัโครงการใหม่ๆ ทัง้นี้ ส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานตามมาตรฐานนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ
ด้านความยัง่ยืนของเครือเจรญิโภคภัณฑ์ ตามหลักการ UN Global Compacts 
(UNGC) ในด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights ; หมวด Health and Safety 
Systems และ หมวด Land and Property) 

 

มาตรฐานที ่7 การฝึกอบรม สอนงาน และสรา้งความตระหนักรู้  
(Training Induction and Awareness) 
ครอบคลุมถึงแผนส าหรับการฝึกอบรม การสอนงานที่รวมถึงการใส่ใจดูแล 
สุขภาวะของพนักงาน เพิ่มความรู้ความสามารถและการสร้างจิตส านึกให้กับ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เพื่อบรรลุ
ประสทิธผิลในการด าเนินงาน 

 

มาตรฐานที ่8 การสื่อสารและการใหค้ าปรกึษาหารอื  
(Communication and Counseling) 
ครอบคลุมถึงการสื่อสาร การเตือนอนัตราย การให้ค าปรกึษาและการมสี่วนร่วม
ระหว่างผูท้ีเ่กี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นด้านความปลอดภัยฯ 
รวมถงึขอ้รอ้งเรยีน การรายงานผลการด าเนินงาน ความคดิรเิริม่ และแผนชุมชน
สมัพนัธ์ 

  
มาตรฐานที ่9  ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัและการตรวจสอบ ตรวจวดัตามแผน  

(Safe Working Procedures and Planed  inspection) 
ครอบคลุมกจิกรรมการด าเนินงาน เช่น การจดัการสารเคมอีนัตราย การบ ารุงรกัษา
เครื่องจกัร การติดตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ งานการตรวจสอบตามแผนในหน้างาน 
เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจกัรที่ส าคญั (Critical 
Equipment) ใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และมาตรฐานสากลทีเ่กี่ยวข้อง
ดา้นความปลอดภยัฯ 

 

มาตรฐานที ่10 การจดัหา จดัซื้อ 
(Sourcing and Purchasing) 
ครอบคลุมกิจกรรมในการจัดซื้อ จัดหา การรับเหมาช่วงที่เกี่ยวกับการจดัการ 
ความปลอดภัยฯ รวมถึงการจัดหาผู้รับเหมา การรับจ้างผลิต จ้างงานบรกิาร 
(Outsourcing) การพฒันาผลติภณัฑ ์ก่อสรา้งโครงการใหม่และการจดัส่ง 
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มาตรฐานที ่11 การเฝ้าระวงัดา้นอาชวีอนามยัและสุขภาวะ  
(Hygiene monitoring and Well-being) 
ครอบคลุมถึงการป้องกันอันตราย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้กับบุคลากร บุคคลภายนอกหรือผู้รับเหมาที่
ปฏบิตังิานใหก้บัองคก์ร 

 

มาตรฐานที ่12 ความเสีย่งทางดา้นโลจสิตกิสแ์ละงานเสีย่งอนัตราย  
(Logistics risk and Hazardous Works) 
ครอบคลุมถึงงานที่เสี่ยงอนัตรายหรอืมคีวามเสี่ยงสูง (Hazardous Works) ซึ่งงาน
ดงักล่าวต้องไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายหรอืตามมาตรฐานความปลอดภยัทีเ่ขม้งวด
เป็นพิเศษก่อนเริ่มท างานหรือก่อนเข้าในพื้นที่ท างานนัน้ๆ โดยจะต้องได้รับ 
การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ ตรวจวัดสภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังพื้นที ่
หน้างานจากผูเ้ชีย่วชาญทีร่บัผดิชอบดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนด 

   
มาตรฐานที ่13 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจดัการภาวะวกิฤต  

(Crisis Management and Emergency Response)  
ครอบคลุมถึงการเตรียมการและตอบสนองกับวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงภยัธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัฯ ที่เกี่ยวข้องกบั
พนักงาน ผูร้บัเหมา บุคคลทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีแ่ละชุมชนใกลเ้คยีง 

 

มาตรฐานที ่14 การรายงานและสอบสวนอุบตักิารณ์ 
(Incident Investigation and Actions) 
ครอบคลุมถึงอุบัติการณ์ สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ขัน้ตอนรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ สภาพการด าเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในทางลบกบั
บุคคล สิง่แวดลอ้ม หรอืทรพัยส์นิของพนักงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน  

 

มาตรฐานที ่15 การตรวจประเมนิ ปรบัปรุง และรายงานประสทิธผิล  
(Audit, Improvement and Reports) 
ครอบคลุมถึงการติดตาม การตรวจสอบระบบบริหารงานและประสิทธิผล 
การด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ รวมทัง้การทบทวนผลการด าเนินงานและ 
การรายงานประสทิธิผลในนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านความยัง่ยนืของเครอืเจรญิ
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โภคภณัฑ ์โดยอาจจะด าเนินการโดยบุคลากรภายในหรอืหน่วยงานภายนอกที่เป็น
อสิระจากงานทีต่รวจประเมนิ 

 
6. การฝึกอบรม 
 

 

จดัให้มกีารสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานและใหม้กีารประเมนิประสทิธผิลอย่างต่อเนื่อง 

 
7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ 
แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีน
หรอืผู้แจ้งเบาะแสจะได้รบัความคุ้มครองและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน 
ทัง้ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 
8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานสามารถขอค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา 
หน่วยงานหรอืบุคคลผู้รบัผดิชอบด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ดา้นก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑห์รอืดา้นกฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 
9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้นี้หากผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 

 
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

10.1 กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละประเทศที ่
เครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 

10.2 กฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศทีเ่ครอืเจรญิโภคภณัฑป์ระกอบธุรกจิ 



 

หน้า 8 จาก 8 
 

นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์

10.3 ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ คจภ. 039/2560 เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีว 
อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

10.4 10 ข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ  ( Ten Principles of the United Nations Global 
Compact: UNGC) 

10.5 International Labour Standards on Occupational Safety and Health ของ International 
Labour Organization (ILO) 

10.6 หลกั 5 ประการของ WHO: Healthy Workplace Principles 

 


