นโยบายการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิ จด้ วยมาตรฐานความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานในระดับสากล เพื่อปกป้องพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้ า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอกที่เข้ ามา
ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ธนาคาร ให้ ได้ รับความปลอดภัยภายใต้ สภาพแวดล้ อมการทางานที่ดีและเหมาะสม โดยนาแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม มาเป็ นหลักในการดาเนิน งานอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อ
สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องและมีการดาเนินการอย่างจริ งจังต่อการขจัดการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ พิการ หรื อ
เสียชีวิตจากการทางาน โดยให้ ถือว่า “ความปลอดภัย เป็ นหน้ าที่รับผิดชอบที่สาคัญของพนักงานทุกคน” ซึ่งพนักงานทุกคน
จะต้ องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่ วมงาน และธารง ไว้ ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในสถานที่
ทางานตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ น ที่ทางาน หรื อขณะเดินทาง เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ “พวกเราจะต้ องมาทางานและกลับบ้ าน
อย่างปลอดภัย ทุกคน ทุกพื ้นที่การทางาน ทุกวัน”
ดังนัน้ เพื่อให้ มีการบริ หารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานควบคู่ไปกับการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและต่อเนื่อง โดยให้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้
บรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ดัง กล่ า ว ธนาคารจึ ง ก าหนดขอบเขตและแนวทางปฏิ บัติ ด้ า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ดังนี ้
ขอบเขต
นโยบายฉบับนี ้ครอบคลุมการดาเนินงานในธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อของธนาคาร ทุก
กิจกรรมที่จดั ทาครอบคลุมสถานที่ที่อยูภ่ ายใต้ การจัดการของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทังอาคารส
้
านักงานใหญ่
อาคารย่อยอื่น ๆทังหมด
้
และสาขาทัว่ ประเทศ และบุคคลทังหมดที
้
่มีความเกี่ยวข้ องในการทางานภายใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) รวมถึงบริ ษัทภายนอกที่ถกู ว่าจ้ าง และผู้มาติดต่อที่ใช้ พื ้นที่ในความรับผิดชอบของธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ
• การบริหารจัดการ และการดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
- ก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารจัด การและการท างาน ให้ ถูก ต้ อ งตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
มีกระบวนการในการสืบค้ น ประเมิน วิเคราะห์อนั ตรายและความเสี่ยง รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้ น
การมีสว่ นร่ วมของพนักงานทุกคน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
• การป้องกันระงับอัคคีภยั การซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และการบริหารจัดการ กรณีเหตุฉุกเฉินต่ า ง ๆ
- จัดให้ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ทังในส่
้ วนอาคารสานักงานต่าง ๆ และสาขาทัว่ ประเทศ ประกอบด้ วยแผนการ
ตรวจตรา แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั แผนการซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนการบรรเทาทุกข์ พร้ อมทังดู
้ แล

จัดการสถานที่ทางาน ไม่ให้ มีวสั ดุ หรื อลักษณะการทางาน ที่มีโอกาสเป็ นต้ นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงจัดให้ มีการ
ฝึ กซ้ อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจาปี ตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
- จัดให้ มีแผนการบริ หารจัดการกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน รวมถึงอุปกรณ์ และทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการเตรี ยมความ
พร้ อมในการรองรั บ สถานการณ์ ฉุกเฉิ น ต่าง ๆ เพื่ อ จัด การ ควบคุม ตอบสนอง ตอบโต้ ติ ด ต่อ ประสานงาน ช่ ว ยเหลือ
ผู้ประสบภัย และผู้บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ ้น กับพนักงานธนาคาร บริ ษัทในเครื อ ลูกค้ า ผู้เข้ ามาติดต่อ และบุคคลภายนอกที่
เข้ ามาปฏิบตั ิงานในธนาคาร อันจะเป็ นการป้องกันผลกระทบต่อชีวิต ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิ นธนาคาร ชุมชนและ
สิง่ แวดล้ อม ตลอดจนฟื น้ ฟูอาคารสถานที่ที่เกิดเหตุให้ กลับสูภ่ าวะปกติได้ โดยเร็ ว
• การส่ งเสริ มให้ ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน แก่ บุคคลากรภายใน
องค์ กร
- จัดให้ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ โดยการส่งเสริ ม สนับสนุ นให้ พนักงานทุกระดับ ได้ รับการฝึ กอบรม
ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรม การสื่อความผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้ างจิตสานึกในเรื่ องความปลอดภัยและการมีสว่ นร่ วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การขับเคลือ่ น
งานด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน เป็ นไปอย่างเข้ มแข็ง โดยมีการจัดสรรทรัพยากรต่าง
ๆ ให้ อย่างเพียงพอในการดาเนินงาน
• การบริหารจัดการสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางาน และการส่ งเสริมสุขภาพพนักงาน
- จัดให้ มีการตรวจประเมินสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางาน เช่น คุณภาพอากาศ แสง เสียง ความร้ อน และปรับปรุง
แก้ ไขให้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้ า ผู้มาติดต่อ และบุคคลภายนอกที่เข้ า
มาปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ธนาคาร รวมถึงการจัดกิจกรรมในการตรวจสอบความปลอดภัยภายในสถานที่ทางาน โดยเน้ นการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน
- จัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี มีการติดตาม ประเมินผล และกิจกรรมส่งเสริ มสุขอนามัย เพื่อธารงไว้ ซงึ่ สุขภาพที่
ดีของพนักงานทุกคน ซึ่งธนาคารตระหนักดีว่า สุขอนามัยที่ดีของพนักงานเป็ นสิ่งที่มีค่า ยิ่ง และหากพบว่ามีการเจ็บป่ วยอัน
เนื่องมาจากการทางาน หรื อสภาพแวดล้ อมในการทางาน ธนาคารจะดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุความเจ็บป่ วยนัน้ พร้ อม
ทังก
้ าหนดมาตรการในการแก้ ไข ควบคุมอย่างเป็ นรูปธรรม
• การบริหารจัดการความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยจากการทางานภายในองค์ กรและบุคคลภายนอก
- จัดให้ มีกระบวนการด้ านความปลอดภัยในการกาหนด ทบทวน ตรวจสอบ ในการออกแบบ การก่อสร้ าง การ
ปรั บปรุ งอาคารสถานที่ รวมถึงการติดตัง้ แก้ ไขงานระบบต่าง ๆ ภายในองค์ กร ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของกฎ หมาย
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อธารงไว้ ซึ่งความปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค้ า ผู้มาติดต่อ บุคคลภายนอก รวมถึงชุมชนและ
สิง่ แวดล้ อมทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
- จัดให้ มีกระบวนการในการบริ หารจัดการบุคคลภายนอกที่เข้ ามาปฏิบตั ิงานในทุกพื ้นที่ของธนาคาร เพื่อขจัดและลด
ความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ ้นจากการเข้ ามาปฏิบตั ิงาน ซึ่งประกอบไปด้ วย การคัดเลือก การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

