คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.)
วิทยากรบรรยายจาก บริษทั สยามเทรนนิง่ จํากัด
วันที่อบรม : วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9:00-17:00 น. (12 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ณ. ศูนยฝกอบรมดับบลิวเอชเอ อาคาร ESIE PLAZA 1 ชั้น 2 นิคมฯอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง)
************************************************************************
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงแรงงานไดออกกฎหมาย กําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานพ.ศ. 2549 เพื่อใหนายจางไดดําเนินการในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย โดย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 28 แหงกฎกระทรวงดังกลาว กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดออกประกาศเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พศ.2549 โดยให
นายจางจัดใหคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไดรับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ตามหลักเกณฑ วิธีการ หลักสูตรการ
อบรม และวิทยากร ที่กําหนดไวในประกาศดังกลาวคือหัวขอการอบรมจะตองอิงตามประกาศของกรมและใชระยะเวลาการ
อบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ฉะนั้น การอบรมในหลักสุตรนี้ จึงเปนการดําเนินการ เพื่อสนองเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว
เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ 1 / เวลา
หัวขอวิชา
08.45 - 09.00 แบบทดสอบกอนการอบรม (Pre-test)
หมวดที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ ทํางาน
09.00 - 12.00
ของสถานประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ(3 ชั่วโมง)
แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานและความปลอดภัยนอกงาน
13.00 - 16.00 หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน (3 ชั่วโมง)
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549
สาระสําคัญของกฏหมายความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวของ
วันที่ 2 / เวลา

หัวขอวิชา
หมวดที่ 3 บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยและ
09.00 - 12.00
สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ(3 ชั่วโมง)
การควบคุมและปองกันการประสบอันตรายจากการทํางาน
การสํารวจความปลอดภัย
การจัดทําขอบังคับ คูมือและมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน
13.00 - 16.00

16.00 - 16.30

หมวดที่ 4 บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ(ตอ) (3 ชั่วโมง)
 การวางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
 การประเมินผลการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน
 การประชุมและการติดตามงาน
ทําแบบทดสอบความรูของการอบรม (Post - test)

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.)
วิทยากรบรรยายจาก บริษทั สยามเทรนนิง่ จํากัด
วันที่อบรม : วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9:00-17:00 น. (12 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ณ. ศูนยฝกอบรมดับบลิวเอชเอ อาคาร ESIE PLAZA 1 ชั้น 2 นิคมฯอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง)
************************************************************************
วัตถุประสงค
1.
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยอา
ชีวอนมัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน การพิจารณานโยบาย เปาหมาย
และแผนการดําเนินงานของบริษัท เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย จากการปฏิบัติงาน
3. เพื่อใหองคกรเกิดการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลากรมีสวนรวมและใหความสําคัญกับกิจกรรมทางดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของบริษัท
วิทยากร : จากบริษัท สยามเทรนนิ่ง จํากัด ซึ่งไดรับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ
วิธกี ารบรรยาย :

การบรรยายโดยใชสื่อ Powerpoint และการทํา Work Shop

ระยะเวลาในการฝกอบรม : 12 ชั่วโมง ( 2 วัน )
คุณสมบัตผิ ูเขาอบรม :
วุฒบิ ัตร

:

จํานวนผูเขาอบรม :

ระดับหัวหนาแผนก หัวหนางาน และผูควบคุมงาน

สําหรับผูเขารวมอบรมครบตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด และผานการทดสอบตามเกณฑที่กําหนด
รุนละ 40 คน

พิเศษ

คาบริการฝกอบรม
:
คนละ 2,000 บาท ลูกคา WHA รับสวนลด 10%ทุกหลักสูตร หรือลูกคาทั่วไป สมัครตั้งแต
2 คนขึ้นไปรับสวนลดทันที 10% คาใชจายดังกลาว สามารถหักภาษี ณ.ทีจ่ าย 3%ได (ราคานี้ยังไมรวมภาษี มูลคาเพิ่ม)รวม
เอกสารประกอบการฝกอบรม อาหารกลางวัน(12:00-13:00)และอาหารวางเชา-บาย 10:30 และ 14:30)
ขอมูลเพิม่ เติม สนใจแจงความจํานงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยฝกอบรมWHA โทร. 0 3301 7224-6
แฟกซ 0 3301 7223 , E-mail : wannaw@wha-group.com
To : K.Wanna

Fax.

033017223

ใบสมัครเขารวมอบรม
บริษัท.....................................................ชื่อผูต ิดตอ.........................................ตําแหนง.........................................
หมายเลขโทรศัพท..................................หมายเลขแฟกซ................................E-Mail…………………………….....…
 มีความสนใจ เขารวมอบรมในหลักสูตรขางตนโดยมีรายชื่อผูเขาอบรมดังตอไปนี้ (สมัครไดไมจํากัดจํานวน)
1. ชื่อ ………………………………………………….….ตําแหนง.............................................................
2. ชือ่ …………………………………………………… ตําแหนง............................................................
3. ชื่อ ………………………………………………….….ตําแหนง.............................................................
4. ชื่อ ……………………………………………………. ตําแหนง............................................................
4. ชื่อ ………………………………………………….….ตําแหนง.............................................................

