ที่ รง ๕๑๐๑/ว ๑๑๐๗
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเชิญเขารวมงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ ประจําป ๒๕๖๔
เรียน กรรมการผูจัดการ/นายจาง/สถาบันการศึกษา/หนวยงานภาครัฐ
สิ่งที่สงมาดวย

กําหนดการสัมมนา จํานวน ๑ แผน

ดวยกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (องคการมหาชน) รวมกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กําหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๖๔ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม เพื่อรณรงคและกระตุนจิตสํานึกดานความปลอดภัยในภูมิภาค
ภายในงานประกอบดวยสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการดานความปลอดภัย ทั้งนี้ การจัดงานดังกลาว
ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงการรักษาสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเขารวมงานตามมาตรการศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เปน
สําคัญ
ในการนี้ สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(องคการมหาชน) จึงขอเชิญทานพิจารณามอบหมายใหบุคลากรดานความปลอดภัย ลูกจาง สถานประกอบ
กิจการหรือผูที่ทําหนาที่เกี่ยวของ เขารับการสัมมนาในหัวขอดังกลาว โดยไมเสียคาใชจายในการเขารับการ
สัมมนา ทั้งนี้ สสปท. จะรับผิดชอบคาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในเฉพาะวันที่มีการสัมมนา
สวนคาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกจากตนสังกัด สามารถศึกษารายละเอียดและลง
ทะเบียนผานทางเว็บไซต www.tosh.or.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรานนท ปติวรรณ)
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
สํานักฝกอบรมและสงเสริม
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส tosh@tosh.or.th
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กำหนดการ
งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ประจำป ๒๕๖4
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
เวลา
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.3๐ - ๑๐.๐0 น.
๑๐.00 - ๑2.00 น.

หองเชียงใหม ๓-๕ (ชั้น ๒) อาคารศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
ลงทะเบียนเขารวมงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
พิธีเปดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ประจำป ๒๕๖๔
เสวนา หัวขอ “Safety for Creation ปองกันโควิด ฟนฟูเศรษฐกิจภาคเหนือ”
โดย ๑. นายยุทธสิทธิ์ ภาคทอง
ตำแหนง รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
๒. นายสวาท ชลพล
ตำแหนง หัวหนากลุมสื่อสารความเสีย่ งโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม
๓. นางสาวชมพูนุช แกวสม
ตำแหนง หัวหนาหนวยงานความปลอดภัยดีเดน ป 2563
ผูจัดการโรงงานบริษัท บริษัท เปปซี-่ โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
ดำเนินรายการโดย นายวรานนท ปติวรรณ ผูอำนวยการ สสปท.
สัมมนาวิชาการ (ชวงบาย) แบงออกเปน ๔ หองตามหัวขอ

หอง
หองเชียงใหม ๑

หองเชียงใหม ๒

หองเชียงใหม ๓

หองเชียงใหม ๔

เวลา

หัวขอ

๑3.00 - ๑๖.๐0 น. หัวขอ "การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัยแบบ One page WI"
โดย วาที่รอยตรีอุดร สุวรรณโค ตำแหนง หัวหนาแผนกความปลอดภัย
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จำกัด
๑3.00 - ๑๖.๐0 น. หัวขอ “เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอยางปลอดภัย (Confined Space Technique)”
โดย นายสุชาติ จันทรวิเมลือง
ตำแหนง ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
๑3.00 - ๑๖.0๐ น. หัวขอ “การจัดเก็บสารเคมีอันตรายอยางไรใหปลอดภัย”
โดย นายสุรพัฒน รุงเรือง
ตำแหนง ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
และ Industrial Hygiene
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
๑3.00 - ๑๖.0๐ น. หัวขอ “มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”
โดย นายสุรศักดิ์ ซอนกลิ่น
ตำแหนง ผูจัดการทั่วไป แผนกความปลอดภัย GM Safety
บริษัท ไทยชิมิสึ จำกัด

หมายเหตุ
- รูปแบบการจัดงานและขอปฏิบัตติ นของผูรวมงาน ตามที่ ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กำหนด
- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักเบรก (ชวงเชา) 10.๑๕-10.๓๐ น. และ (ชวงบาย) 14.30-14.45 น.
- เชิญชวนรวมจัดแสดงนิทรรศการ (ฟรี) พื้นที่เปลามีจำกัด
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ผูทลี่ งทะเบียนสัมมนาและเขารวมฟงการสัมมนาตลอดทั้งวัน ทานจะไดรับใบประกาศฯ จาก สสปท. ทางระบบอิเล็คทรอนิกส

