กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

E19KB057P (2150802011371-237-2410-0257041)

การวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัย
Task /Job Safety Analysis
วันที่จัด รุ่น 26 : วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
การ วิเ ค ร าะ ห์ง าน เ พื ่อ ค ว า ม ปลอ ด ภัย เ ป็น ก า ร
ดาเนิน งานที่มีค วามสาคัญ เรื่อ งหนึ่ง ซึ่ง ไม่เ พีย งแต่ส ร้า งความ
ปลอดภัย ให้เ กิด ต่อ ตัว ผู้ป ฏิบัติง านเองแล้ว ยัง สามารถสร้า ง
ความปลอดภัย ให้เกิ ดขึ้นแก่ องค์ก ารอีก ด้วย
องค์ก ารในปัจ จุบัน ล้ว นแต่ต้อ งประกอบกิจ การที่มีก าร
แข่งขันที่รุนแรงทั้งในการผลิตหรือการบริก าร เพื่อ ความอยู่ร อด
อย่างแข็งแกร่ง โดยองค์ก ารจะพยายามลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด
ในข ณ ะ ที ่ต ้อ ง เ พิ ่ม ผลผ ลิต สิน ค้า ห รือ ก า ร บริก าร ใ ห้ด ีขึ ้น
นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงเรื่องความปลอดภัย ทั้ง ต่อ ผู้ป ฏิบัติง าน
และลูก ค้า ให้ม ากยิ่ง ขึ้น อีก ด้ว ย วิธีก ารที่ดีที่สุด ซึ่ง จะทาให้บ รรลุ
ตามเจตนารมย์ดัง กล่า วข้า งต้น ก็คือ “การวิเ คราะห์ง านที่ต้อ ง
ปฏิบัติทั้ง หมดอย่า งมีร ะบบ” เพื่อ ที่จ ะก าหนดขั้น ตอนการ
ปฏิบ ัต ิง า น และ ข้อ ควร ค านึง ความปลอ ดภัย ที ่เ หมาะสม
รวมทั้งสร้ างความมั่นใจว่า การปฏิบัติ ง านทุก ครั้ง สามารถดาเนิน
ไปในแนวทางที่ถูก ต้องและเหมาะสม โดยผลสุดท้ายที่เ กิด ขึ้น จะ
นาไปสู่ก ารควบคุม คุณ ภาพการทางานและความปลอดภัย อย่า ง
แท้จ ริง
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. เข้าใจถึงระบบการดาเนิน งาน วิธีก ารดาเนิน การของ
การวิเ คราะห์ง าน และการจัด ทาข้อ ก าหนดการทางาน เพื ่อ
คุณ ภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
2. สามารถจัด ทาแบบวิเ คราะห์ง าน และก าหนดเป็น
มาตรการควบคุม ตลอดจนการประยุก ต์ใ ช้อ ยางมีป ระสิท ธิภ าพ
และเหมาะสม

3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท

บุคคลทั่วไป 3,600 + 252 (VAT 7%) = 3,852 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เจ้า หน้า ที่ค วามปลอดภัย ในการทางานทุก ระดับ ผู้ป ฏิบัติง าน
ด้านคุณ ภาพ ผู้บริห ารงานด้า นความปลอดภัย หรือ ผู้ที่พัฒ นางานด้า น
ความปลอดภัย
หัวข้อ การอบรมและสัมมนา
09.00-12.15 น.
 ความสาคัญของข้อกาหนดการทางานและข้อควรปฏิบัติ
 ขั้นตอนในการดาเนินการวิเคราะห์งานพร้อมตัวอย่าง
และหลักการพิจ ารณาครอบคลุมทุก หัวข้อดังต่อไปนี้
 รวบรวมงานทั้ ง หมดขององค์ก าร
(Inventory the Task)
 ระบบงานวิ ก ฤต (Identify Critical Tasks)
 แบ่ ง ขั้ น ตอนการทางาน
(Break Tasks Down into Steps or Activities)
 ค้ น หาอั น ตรายและความสูญ เสีย
(Pinpoint Loss Exposures)
 ประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพ
(Make and Efficiency Check)
 กาหนดมาตรฐานการควบคุม (Develop Control)
 เขี ย นข้ อ กาหนดการทางานหรื อ ข้อ ควรปฏิ บั ติ
(Write Procedure or Practices)
 นาสู่ ก ารใช้ง าน (Put to Work)
 ปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมัย และการจั ดเก็ บเอกสาร
(Update and Maintain records)
13.15-16.30 น.
 เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อให้สามารถเข้าใจและมองเห็น
การปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพการทางานอย่างแท้จริง
 การประเมินวิเคราะห์งานแบบ Task List
วิทยากร
คุณสมพงษ์ ไกรอุดม
ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมสายงานปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม
บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

