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การด�าเนนิการพืน้ฐานทีจ่�าเป็น

สขุภาพและความ
ปลอดภยั 
ในทีท่�างาน 



สขุภาพและความ
ปลอดภยัในทีท่�างาน: 
ทกุคนมสีว่นเกีย่วขอ้ง  
ทกุคนมบีทบาท!
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พันธกรณีขอ้ที ่5 ของแถลงการณ์
ของ VINCI "รว่มมอืกนั สูอ่บุตัเิหตุ
เป็นศนูย"์

ปฏญิญารว่มของซาวเิยร่ ์อยุลารด์  
(Xavier Huillard) ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
และกรรมการผูจั้ดการใหญ ่VINCI  
และคณะกรรมาธกิารยโุรป

ความมุง่มัน่ในวตัถปุระสงค ์"ปลอดอบุตัเิหต"ุ เป็นหวัใจส�าคญัของแถลงการณ์
ของ VINCI แถลงการณฉ์บบันี ้ซ ึง่ไดรั้บการบญัญัตริว่มกบัคณะกรรมาธกิาร
ยโุรปของกลุม่บรษัิท แสดงใหเ้ห็นถงึความปรารถนารว่มกนัในการบรรลุ
วตัถปุระสงคด์งักลา่ว

แถลงการณฉ์บบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นกรอบอา้งองิส�าหรับการด�าเนนิการ
พืน้ฐานทีจ่�าเป็นตอ้งน�ามาปฏบิตั ิตลอดจนการด�าเนนิการเพือ่ความกา้วหนา้ 
และการระดมความคดิเพือ่เป็นแนวทางใหก้บับรษัิทตา่งๆของกลุม่ในดา้นการ
ปกป้องสขุภาพ และการป้องกนัความเสีย่งจากการประกอบอาชพี

แถลงการณฉ์บบันีย้นืยนัความเชือ่มัน่รว่มกนัของเราวา่ความกา้วหนา้จะเกดิขึน้
ไดก้ต็อ่เมือ่ งานทกุคนและตวัแทนพนักงานรว่มมอืกนัสง่เสรมิวฒันธรรมความ
ปลอดภยัของเราเทา่นัน้

ที ่เรย-มาลเมซง วนัที ่1 มถินุายน 2017

ซาวเิยร่ ์อยุลารด์ (Xavier Huillard)
ประธาน่บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญข่อง VINCI 

นเูรดดนี บดูเจนบิา (Noureddine Boudjeniba) 
เลขาธกิารคณะกรรมาธกิารยโุรป
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ผูจั้ดการแตล่ะคนตอ้งรับประกนัความปลอดภยัและสขุภาพของงานทีอ่ยูภ่าย
ใตค้วามรับผดิชอบของตน ความเชีย่วชาญดา้นเครอืขา่ยสขุภาพและความ
ปลอดภยัจะ

งานแตล่ะคน ไมว่า่ในระดบัขัน้ไหน ตอ้งดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของ
ตนเองและค�านงึถงึสขุภาพและความปลอดภยัของทกุคนทีอ่ยูใ่นบรเิวณที่
ท�างานดว้ย 

ทกุคนตอ้งทราบและปฏบิตัติามวธิกีารท�างานและกฎส�าหรับความปลอดภยั และ
ตอ้งใชว้สัด ุเครือ่งมอืและอปุกรณป้์องกนัอยา่งถกูตอ้งตรงตามวตัถปุระสงคแ์ละ
สวมใสอ่ยา่งถกูตอ้ง

งานทกุคนตอ้งรายงานทกุสถานการณอ์นัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยั
จะเกดิขึน้ซึง่ตนสงัเกตเห็น ตอ่นายจา้งหรอืผูบ้งัคบับญัชาทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบ
ทนัท ีจะไมม่งีานคนใดถกูต�าหนเิพราะการรายงานดงักลา่ว 

ความเป็นไปไดท้ ัง้หมดทีจ่ะชว่ยในการระดมทกัษะ แรงจงูใจ และ
ศกัยภาพในทางสรา้งสรรคข์องผูท้ ีม่บีทบาททกุฝ่ายเพือ่ปรบัปรงุดา้น
ความปลอดภยั การปกป้องสขุภาพและสภาพแวดลอ้มการท�างาน ตอ้ง
ไดร้บัการสง่เสรมิและใชใ้หเ้กดิประโยชน ์เพือ่สง่เสรมิวฒันธรรมรว่มใน
ดา้นนีท้ ัง้ภายในกลุม่บรษิทัของเราและตอ่บรษิทัภายนอก

ใหต้วัแทนพนักงานมสีว่นรว่ม
ในฐานะผูม้บีทบาทส�าคญั ตวัแทนพนักงานของแตล่ะหน่วยงานตอ้งไดรั้บขอ้มลู
อยา่งโปรง่ใส และสามารถเสนอแนวคดิในการด�าเนนิการเพือ่ปรับปรงุสภาพการ
ท�างาน และป้องกนัอบุตัเิหตจุากการท�างานและอนัตรายจากการประกอบอาชพี

ทกุคนมสีว่นเกีย่วขอ้ง  
ทกุคนมบีทบาท

สขุภาพและความ
ปลอดภยัในทีท่�างานเป็น
เรือ่งของงานทกุคน และ
ทกุคนตอ้งมสีว่นรว่ม
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การด�าเนนิการพืน้ฐานทีจ่�าเป็น

 การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

การบรหิารจัดการสขุภาพและความปลอดภยัในทีท่�างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
จ�าเป็นตอ้งมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งลว่งหนา้ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้น�าไป
ใชก้บัทกุสถานการณก์ารท�างาน

 อปุกรณป้์องกนั 

แตล่ะหน่วยงานมอบอปุกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสมกบัสถานการณก์ารท�างานใหก้บั
งานทกุคนโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย โดยอปุกรณด์งักลา่วตอ้งเป็นไปตามขอ้ก�าหนด
ทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศ และการปกป้องสขุภาพและความปลอดภยัใหก้บังานทกุ
คนอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 ข ัน้ตอน วธิกีารและการจดัระบบการท�างาน 

ขัน้ตอนและวธิกีารท�างานรวมมาตรการป้องกนัทีว่เิคราะหจ์ากการประเมนิความ
เสีย่ง หน่วยงานตา่งๆของกลุม่บรษัิทด�าเนนิการจัดระบบการท�างานทีช่ว่ยสง่
เสรมิความปลอดภยัและปกป้องสขุภาพของงาน 

 การสรา้งความตระหนกัและการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารป้องกนัทีเ่หมาะสม แตล่ะหน่วยงานมหีนา้ทีรั่บผดิชอบใน
การสรา้งความตระหนักใหก้บัผูม้บีทบาททกุคนถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธรุกจิของตน และมาตรการทีจ่�าเป็นในการลดหรอืขจัดความเสีย่งเหลา่นี ้
ในชว่งเวลาท�างาน งานจะไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและอาชวี
อนามยั โดยรับค�าแนะน�าและค�าอธบิายทีก่บัต�าแหน่งหรอืภารกจิของตน 
สิง่ทีต่อ้งระมดัระวงัเป็นพเิศษคอืทกุคนในสถานทีท่�างานตอ้งเขา้ใจค�าแนะน�า
ดา้นความปลอดภยั

การวเิคราะหค์ว
ามเสี�ยง

01
การสรา้งความต
ระหนักและการฝึ
กอบรมดา้นควา

มปลอดภยั

04

อปุกรณป้์องกนั

02
ขั �นตอน 

วธิกีารและการจัดระบบก
ารทํางาน

03

การดําเนนิการเหลา่นี�ทําใหผ้ลดา้นสขุภาพและความปลอดภยัมคีวามกา้วหนา้
สิ�งแรกที�ตอ้งทาํคอืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

การด�าเนนิการเหลา่นี้
ตอ้งท�าในสถานทีท่�างาน
ทกุแหง่ของกลุม่บรษัิท
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การด�าเนนิการเพือ่ความกา้วหนา้และการ
ระดมความคดิทีต่อ้งด�าเนนิการ
ค�านงึถงึบคุลากรทกุคนในสถานทีท่�างาน
วตัถปุระสงค ์"อบุตัเิหตเุป็นศนูย"์ ใชก้บังานของ VINCI ตลอดจนผูร้ว่มงาน
ชัว่คราวและผูร้ว่มงานจากภายนอก ซึง่ตอ้งไดรั้บสทิธจิากเงือ่นไขดา้นความ
ปลอดภยัทีเ่ทยีบเทา่กนัในสถานทีท่�างานแตล่ะแหง่ เพือ่ความสอดคลอ้งของ
ขอ้ผกูพันนี ้บรษัิทของกลุม่จะแนะแนวทางผูรั้บเหมาชว่งในกระบวนการปรับปรงุ
ของบรษัิทรับเหมาชว่ง

การพฒันานโยบายดา้นอาชวีอนามยัในการท�างาน
แตล่ะหน่วยงานมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะท�างานอยา่งตอ่เนือ่งในการปรับปรงุสภาพการ
ท�างาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการพจิารณาถงึระบบการท�างานทีช่ว่ยลดความ
ยากล�าบาก และพัฒนาคณุภาพชวีติในทีท่�างาน โดยเฉพาะการป้องกนัความ
เสีย่งดา้นสงัคมและจติใจ

การตดิตามผลและการแบง่ปันขอ้มลู
เป็นเงือ่นไขทีจ่�าเป็นส�าหรับความกา้วหนา้ทีแ่ทจ้รงิและยัง่ยนื ผลลพัธข์องการ
ด�าเนนิการของบรษัิทไดรั้บการวดัผลโดยตวัชีท้ีม่ปีระสทิธภิาพ งน�าเสนอทีช่ว่ย
ใหส้ามารถแลกเปลีย่นเกีย่วกบัวธิทีีอ่าจปรับปรงุผลลพัธเ์หลา่นี้

อบุตัเิหตใุดๆทีเ่กดิขึน้ภายในบรษัิท ตอ้งมกีารตรวจสอบอยา่งเป็นระบบและทัว่
ถงึรว่มกบัตวัแทนพนักงาน ตอ้งมกีารระบถุงึสถานการณค์วามเสีย่งและอบุตัเิหตุ
ทีเ่กอืบจะเกดิขึน้เพือ่ลดอบุตัเิหต ุและยิง่ไปกวา่นัน้ เพือ่สรา้งวฒันธรรมแหง่
ความปลอดภยัในชวีติประจ�าวนั

ปฏญิญานีม้วีตัถปุระสงคโ์ดยทัว่ไปเพือ่สง่เสรมิการกระจายขอ้มลูทีด่สี�าหรับ
ทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสขุภาพและความปลอดภยัในทีท่�างาน และย�้าเตอืนถงึ
ความส�าคญัของการแบง่ปันแนวทางปฏบิตัทิีด่แีละประสบการณท์ีไ่ดเ้รยีนรูใ้น
กระบวนการปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง

การน�าปฏญิญาไปใช ้
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัรปูแบบการกระจายอ�านาจของกลุม่บรษัิท และเพือ่ปรับ
การด�าเนนิการใหใ้กลช้ดิกบัความเป็นจรงิใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ภายใน
แตล่ะสายงานจะมกีารก�าหนดและน�าพันธกรณีดา้นสขุภาพและความปลอดภยั
มาใชเ้พือ่กระตุน้การพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง

ฝ่ายบรหิารจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบในการด�าเนนิการเพือ่ประโยชนต์อ่สขุภาพ
และความปลอดภยัของงานในเขตรับผดิชอบของตนอยา่งเป็นรปูธรรม

ตามขอ้ตกลงทีม่ผีลบงัคบัใชข้องคณะกรรมาธกิารยโุรปของ VINCI ขอ้มลูเกีย่ว
กบัอบุตัเิหตจุากการท�างาน อบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง และโรคจากการท�างานจะ
ถกูสง่ไปยงัส�านักของคณะกรรมาธกิารเป็นรายไตรมาส

ปฏญิญานีไ้ดรั้บการแปลภาษาของประเทศทีม่ผีูแ้ทนในคณะกรรมาธกิารยโุรป
ทกุประเทศ เพือ่ใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูอยา่งกวา้งขวางภายในกลุม่บรษัิท

สขุภาพและความ
ปลอดภยัในทีท่�างาน: 
ทกุคนมสีว่นรว่ม !



 การด�าเนนิการพืน้ฐานทีจ่�าเป็นในดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในทีท่�างาน7

ความปรารถนาของเรา: 
สง่เสรมิวฒันธรรมรว่มกนั
ในดา้นสขุภาพและความ
ปลอดภยัในทีท่�างาน



VINCI
1973, boulevard de La Défense
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex
โทรศัพท์ : +33 1 57 98 61 00  
www.vinci.com
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