กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน
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การบริหารจัดการความปลอดภัยสาหรับ จป.หัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยแบบยั่งยืน (Hybrid)
Safety Management for Safety Sustainability in Supervisor Level
วันที่จัด รุ่น 11: วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

เวลา 09:00 – 16:30 น.

(Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชกา,รัฐวิสาหกิจ)
3,000 + 210 (VAT 7%) = 3,210 บาท
(Offline) บุคคลทั่วไป:
3,600 + 252 (VAT 7%) = 3,852 บาท

(Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,หน่วยงานราชกา,รัฐวิสาหกิจ)
2,500 + 175 (VAT 7%) = 2,675 บาท
(Online) บุคคลทั่วไป:
2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996 บาท

ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต้ น หรื อ หั ว หน้ า งาน ถื อ ว่ า เป็ น กลไกส าคั ญ
เบื้องต้นในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทางาน เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิด
และก ากั บ ดู แ ลการท างานของพนั ก งานโดยตรง นั่ น คื อ เหตุ ผ ลที่ ก ฎหมาย
ก าหนดให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต้ น หรื อ หั ว หน้ า งาน ต้ อ งท าหน้ า ที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน อย่างไรก็ตามในหลาย
ๆ องค์กร พบปัญหาว่า หัวหน้างานมักจะให้ความสาคัญกับการผลิตมากกว่า
จนบางครั้งลืมคานึงถึงความปลอดภัยของลูกน้อง!! หรือหัวหน้างานไม่รู้ต้องทา
อย่างไร จึงเรียกได้ว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว!! รวมถึงบางครั้งหัวหน้างานยัง
ขาดเทคนิคที่จะตักเตือนหรือแนะนาเวลา พนักงานไม่ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย!!
สิ่งที่ได้รับหลังอบรมและสัมมนา
1. ตระหนักถึงความสาคัญของงานความปลอดภัยและบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา
2. สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดครบทั้ง 9 ข้อ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. เสริ ม สร้ า งความรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญในการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เกต
พฤติกรรมเสี่ยงในการทางาน รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาความไม่
ปลอดภัยดังกล่าว
4. มีความมั่นใจในการเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และให้คาแนะนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ได้แ ลกเปลี่ย นความรู้ ทัศนคติแ ละปั ญ หาในงานความปลอดภัย ใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา

จป.หัวหน้างาน มีหน้าที่
1. กากับดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น
3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ลูกจ้าง
4. ตรวจสอบสภาพการทางาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ก่อนลงมือปฏิบัติ
งานประจาวัน
5. กากับดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงาน
6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
อันเนื่องจากการทางานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภั ย
ทันที
7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทางาน
9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทางานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทางานระดับบริหารมอบหมาย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

รับจานวน 20 ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน จจป) , หัวหน้างานผู้ดูแลการ
ใช้งานเครื่องจักร, ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร, ช่างเทคนิค,
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
* ทบทวนหลักการและความสาคัญของงานความปลอดภัย
 บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางานระดับหัวหน้างานตามกฎหมายกาหนด
 Update กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
* การบริหารจัดการความปลอดภัย
 งานสาคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับ
หัวหน้างาน
 การวางแผนการตรวจความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จChecklist)
 การสอบสวนอุบัติเหตุ ที่มีประสิทธิภาพ
 การวิเคราะห์อันตรายและสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงในการทางาน
 ศิลปะการแนะนา กากับ และตักเตือนพนักงาน
 ปัญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
 แผนรับมือ/จัดการ กับ COVID 19 ในองค์กร
กับงานความปลอดภัยตามหน้าที่ ของ จป) หัวหน้างาน
 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการส่งเสริมแผนรับมือ/
จัดการ กับ COVID 19 ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

คุณสายสุนีย์ ปวุตินันท์
วิทยากรอิสระ
เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกว่า 20 ปี
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

