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Lamphun Safety officer Club Master Plan : YEAR 2013
กิจกรรม

1. แผนงานอบรม
1.1 จป. หัวหน้ างาน
1.2 จป.บริ หาร
1.3 คณะกรรมการความปลอดภัย
1.4 การทางานในทีอ่ บั อากาศ (หากสามารถจัดได้ )
1.5 การดับเพลิงขันสู
้ ง
2. แผนงานเสริ มสร้ างศักยภาพของ จป. วิชาชีพ
2.1 ศึกษาดูงานด้ านความปลอดภัย 1 แห่ง
2.2 อบรมให้ ความรู้กบั จป. ในโรงงาน
3. แผนงานเพื่อเสริ มสร้ างความปลอดภัยในโรงงานในจังหวัดลาพูน
3.1 จัดสือ่ ให้ ความรู้ด้านความปลอดภัย (ป้ายไวนิล) สาหรับให้ สมาชิกยืมจัดนิทรรศการ
3.2 Update เวปไซต์ ของชมรมและข่าวสาร ความรู้ให้ สมาชิกทราบ
3.3 สอบเทียบเครื่ องวัดแสงตามระยะเวลา
4. แผนงาน CSR ของชมรม
4.1 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา
4.2 โครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสูเ่ ยาวชน
4.3 เดินขบวนรณรงค์ความปลอดภัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
4.4 เดินขบวนรณรงค์ความปลอดภัย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
5. แผนงานบริ หารจัดการของชมรมฯ
5.1 ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ
5.2 ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ ของจังหวัด
5.3 รายงานผลการดาเนินงานชมรม และ รับฟั งความคิดเห็นของจป . บริ ษัทต่างๆ
5.4 Lamphun Safety Night

Activity

Responsible

เดือน (Month)
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Budget, B
Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1. Training plan
1.1 Safety officer (Supervisory level)
1.2 Safety officer (Administrative level)

l

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายวิชาการ

1.4 Confined space (not confirm yet)

ฝ่ ายวิชาการ

1.5 Fire Fighting advance

ฝ่ ายกิจกรรม

l

13-14

-

19-20

l

ฝ่ ายวิชาการ

1.3 Safety committee

l

13-14

l

16-17

20-21

l

14-15

16-17

l

l

l

-

l

-

l

-

2. Level up the effective of Safety officer plan
2.1 Safety Tour 1 Factory

ฝ่ ายกิจกรรม

2.2 Training 1 session for Safety officer

ฝ่ ายวิชาการ

l

-

l

20,000

3. Safety equipment / media for member
3.1 Prepare Safety board (Vinyl) for member

ฝ่ ายวิชาการ

20,000

3.2 Update website, privide news and knowledge

ฝ่ ายวิชาการ

6,000

3.3 Annual Calibrate (light meter)

ฝ่ ายเทคนิค

l

2,000

4. CSR activity

4.1 Safety for student (High Vocational certificate)

ฝ่ ายกิจกรรม

4.2 Safety for children (Primary school)

ฝ่ ายกิจกรรม

4.3 Public relation about safety in Mother day

ฝ่ ายเทคนิค

4.4 Public relation about safety in Father day

ฝ่ ายเทคนิค

l

1,000

l

5,000

l

3,000

l

3,000

5. Safety officer Club management plan
5.1 Committee meeting

กรรมการ & สสค.

l

5.2 Lamphun safety committee meeting

กรรมการ & สสค.

l

5.3 Safety officer in all company meeting

กรรมการ & สสค.

5.4 Lamphun Safety night

l

l

l

-

l
l

5,000

l

ฝ่ ายกิจกรรม

Total Budget

60,000

