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5.7 ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

Steering Safety Committee
ประธานกรรมการ :

คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

กรรมการ :

คุณพัฒน์ วีระศิลป์  VP-SAT,MD-SFT

คุณมงคล แซ่จิว  MD-SBM/ICP

คุณสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ MD-BSK

คุณธันธัช ฤทธิ์น�า้  VP=CSBD

ดร.อโณทัย เหมาะเจาะ VP=HR

คุณวารสา สวนดี  GM-SBM2&3

คุณเสรี เนตรหัสนัยน ์ GM-SBM 1&ICP2

คุณประวีณ เขื่อนศร ี AGM-SAT 1

คุณชยุต สืบแก้ว  AGM-SAT 2

คุณสกล ลัดลอด  AGM- ICP1

คุณสัมฤทธิ์ นาคสมบูรณ์ AGM-BSK1&2

คุณเพทาย ประจงพิมพ ์ GM-BSK3
เลขานุการ :

คุณกษิดิศ เจริญพันธ์

ประธานกรรมการ :
คณุประวณี เขือ่นศรี

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
7 คน
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
3 คน

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุชยตุ สบืแก้ว

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
3 คน
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
6 คน

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุเสร ีเนตรหสันยัน์

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
4 คน
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
5 คน

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุวารสา สวนดี

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
2 คน (SEM2)/6 คน 
(SEM3)
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
3 คน (SEM2)/7 คน 
(SEM3)

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี (2คน)

ประธานกรรมการ :
คณุสกล ลดัลอด

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
3 คน 
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
6 คน )

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุเสร ีเนตรหสันยัน์

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
4 คน 
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
5 คน )

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คณุสมัฤทธิ ์นาคสมบรูณ์

กรรมการผูแ้ทนนายจ้าง :
2 คน 
กรรมการผูแ้ทนลกูจ้าง :
3 คน )

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชพี

ประธานกรรมการ :
คุณเพทาย ประจงพิมพ์

กรรมการผู้แทนนายจ้าง :
6 คน 
กรรมการผู้แทนลูกจ้าง :
7 คน )

เลขานกุาร :
จป.ระดบัวชิาชีพ
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บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ มคีวามมุง่มัน่สร้างสถานทีท่�างานให้มคีวาม
ปลอดภยั เพือ่ให้พนกังานมคีณุภาพชวีติในการท�างานทีด่ ี โดยมุง่
พฒันาระบบการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง โดยให้ความส�าคัญ
กับการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมท่ีปลอดภัย การตรวจสอบ

พืน้ทีแ่ละเครือ่งจกัรก่อนเริม่งาน  การน�านวตักรรมและเทคโนโลยี
ความปลอดภยัเข้ามาใช้ในกระบวนการผลติ  การเข้าร่วมประกวด
สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย เพื่อมุ่งสู ่
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และปราศจากความสูญเสียต่างๆ รวมถึง 
การตอบสนองความพงึพอใจต่อลกูค้าด้านความปลอดภยั   

นโยบายความปลอดภยัฯ ประจ�าปี  2560

วัตถุประสงค์
1. พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นเลิศด้านความปลอดภัย เพ่ือลด 

จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

2. เพื่อตอบสนองนโยบายลูกค้าและภาครัฐในการปฏิบัติตาม 

กฏหมาย และข้อก�าหนด

3. เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความตระหนักในเรื่องความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการท�างาน โดยการฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความ

ปลอดภัย
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การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
ในกรณีต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ  
โดยครอบคลุมการปฏิบัติงานท้ังในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน 
ตลอดจนทบทวนแผนรองรบัสถานการณ์ด้านแรงงาน และรวมถงึ
แผนป้องกนัน�า้ท่วมเป็นประจ�าทกุปี

สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
บรษิทัฯ มุง่เน้นการสร้างมาตรฐานใหม่  โดยหยดุพฤตกิรรมเสีย่ง 
ต่อการเกดิอบุตัเิหต ุ และน�าหลกัปฏบิตัเิมือ่พบเหตกุารณ์ผดิปกติ 
ให้ท�าการ “หยดุ เรยีก  รอ” รวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  
สิง่ทีก่�าหนดไว้ ซ่ึงมกีารจดักิจกรรมในช่วงเดอืนมถินุายน - กรกฎาคม 
2561 โดยมพีนกังานเข้าร่วมกจิกรรม 100% รวมถงึการประเมนิ
ผลความเข้าใจมากกว่าร้อยละ 90

กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปี 2560

สรุปผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี

2560 2559 2558

1. อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย) 0 3 5 6

2. อุบัติเหตุไม่หยุดงาน  (ราย) ≤ 5 10 10 13

3. อุบัติภัยจากอัคคีภัยขั้นรุนแรง (ครั้ง) 0 0 0 0

4. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยั ส�าเรจ็ตามแผน 100% 90% 85% 80%

5. อัตราความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้านความปลอดภัย
100% 100% 100% 100%
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กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

บริษทัฯ ให้ความส�าคญัถงึความปลอดภยันอกงาน  จงึได้จดัให้มกีาร
รณรงค์และส่งเสรมิความปลอดภยัด้านการจราจร ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ โดยก�าหนดเป้าหมาย  7  วนัอนัตราย 
พร้อมท�าการตดิตามผล พบว่าอบุตัเิหตเุป็นศนูย์ (Zero Accident)

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา    

เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีสขุภาพอนามยัที่ดี  
รวมถึงส่งเสริมการออมและป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการรณรงค์กิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษาในช่วงเดอืนกรกฎาคม - ตลุาคมของทกุๆ ปี พบว่าม ี
ผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 1,200 คน ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย 
ทีก่�าหนดไว้ 

กิจกรรม Safety Network 

เพือ่เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู ้แลกเปลีย่น และเสรมิประสบการณ์ 
ในการจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ระหว่างบรษิทั 
ในกลุ่มสมบูรณ์ให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยและทีมงาน 

แต่ละโรงงานจงึจดักจิกรรรม Safety Network  ขึน้ โดยมกีาร
ด�าเนนิการทกุเดอืน  
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กิจกรรมค้นหาอันตราย  
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการกระท�าที่
ไม่ปลอดภยัรวมถงึสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยัจงึได้จดักจิกรรมการ
ค้นหาและก�าจดัอนัตรายขึน้  2 ครัง้/ปี  และกจิกรรมการเตอืนภยั
ล่วงหน้า (KYT) ก่อนเริม่งานในแต่ละวนั พบว่าสามารถด�าเนนิงาน
ได้ตามแผนงาน 

 Safety Culture 
เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยพื้นฐานให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงาน จึงได้จัดให้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้
ปฏบิตัติามวฒันธรรมความปลอดภยั เพือ่สร้างความตระหนกัด้าน

ความปลอดภยั (Behaviors Based Safety ) และเกดิการพฒันา
อย่างต่อเนือ่ง  พบว่าสามารถปฏบิตัไิด้ตามแผนงาน  
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