
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน มีกงานักงานประจำเดือน มีปรุะจำเดือน มีนาคม 2557��p�����(�าเดือน มีนาคม 2557��p�����(�com.s�อนักงานประจำเดือน มี ม�นักงานประจำเดือน มีาคม 2557
วนักงานประจำเดือน มีองคารุ ที่ 18 มีนา�� 18 ม�นักงานประจำเดือน มีาคม 2557 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน มี. - 10.00 นักงานประจำเดือน มี.  ณ. ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B������À�����B�com.sun.star.uno.XInt&องว'จำเดือน มีนาคม 2557��p�����(ย ชุมพนักงานประจำ)นักงานประจำเดือน มี 3 อาคารุ B

ล��ดับ�บ แผนก ห�วข้อ��อ ผ��ร�ยง�นก�รประชุม��8�������แผน�ม หม�ยเหตุ�慮敭∽(�

1 แผนกทร�พย�กรบ�คคล  1.1 ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B������À�����B�com.sun.star.uno.XIntนักงานประจำเดือน มี&างานักงานประจำเดือน มีของแผนักงานประจำเดือน มีกที่ 18 มีนารุพยากรุบ�คคล ค�ณเอกชุม��8�������แผน�ย  รอดับซุง���8����耀��s�ง

2 แผนกธุรกา�รก�ร ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B������À�����B�com.sun.star.uno.XIntนักงานประจำเดือน มี&างานักงานประจำเดือน มีธุรการ�挊��@�����รุการุ
1. เร&'องคว�มสะอ�ดับ ค�ณณรงค) จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ดับ Nap เข้อ���ไปท��คว�มสะอ�ดับโครงเหล0กล1ฟตุ�慮敭∽()แก�วแล�ว ซุง���8����耀��s3'ง
ท��คว�มสะอ�ดับย�กเน&'องจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�กเป4นชุม��8�������แผน5องเล0กๆ
  ส1วนักงานประจำเดือน มีงานักงานประจำเดือน มีรุกษาความปลอดือน มีนาคม 2557��p�����(�com.sภัย�l�����H�������com.sย

1. ก�รตุ�慮敭∽(รวจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงสอบพ&7นท8'เชุม��8�������แผน0คจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ดับ 58 จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ดับ 1 เดับ&อน 1 แผ5น
2. ง�นล�นจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงอดับ
3. คว�มปลอดับภัย สิ่งท�ย ส1'งท8'ตุ�慮敭∽(�องเฝ้าระวังคือมิจฉาชีพในรูปแ?�ระว�งค&อม1จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงฉ�ชุม��8�������แผน8พในร�ปแบบก�รหย1บฉวยส1'งข้อ�องในข้อ�ณะท8'

เจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง��ข้อ�องเผลอเรอ หร&อก�รป?�ยย�และล5อลวงปลดับทร�พย)
4. เฝ้าระวังคือมิจฉาชีพในรูปแ?�ระว�งเพ1'มเตุ�慮敭∽(1มส��หร�บในร�ปแบบข้อ�องบ�ตุ�慮敭∽(รเครดับ1ตุ�慮敭∽(เพร�ะย�งม8อย�5
5. ดับ��นคว�มสะอ�ดับ ห�กพบเห0นก0แจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�งจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงนท.เข้อ���ดับ��เน1นก�รท�นท8
6. น7��ร�'ว ม8บ��ง ตุ�慮敭∽(รวจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงพบแจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�งชุม��8�������แผน5�งเข้อ���ดับ��เน1นก�รโดับยตุ�慮敭∽(รง
7. ล�นจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงอดับล�ดับพร��ว 117 ม8คอนโดับฯ ข้อ���งๆ ท��ตุ�慮敭∽(อม5อเร8ยบร�อยแล�ว เวล�กล�งค&นจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะไม5

ให�รถคนนอกเข้อ���ม�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงอดับเดับ0ดับข้อ��ดับ
8. รถจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงอดับประตุ�慮敭∽(�อ�ดับร 2,3 ส5วนใหญ่จะเป็นเจ้าประจำที่เคยเอา5จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะเป4นเจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง��ประจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง��ท8'เคยเอ�ม�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงอดับ ห�กพบก0เข้อ���แจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ง

และเคล8ยร)ท�นท8
9. เฝ้าระวังคือมิจฉาชีพในรูปแ?�ระว�งว�ยร�5นส5วนใหญ่จะเป็นเจ้าประจำที่เคยเอา5จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�บกล�5มแตุ�慮敭∽(5ย�งไม5ม8ก�รก5อเหตุ�慮敭∽(�อะไร

ค�ณอ1ทธุรกา1พล  ศร8เดับชุม��8�������แผน

น�ยชุม��8�������แผน�ยณรงค)  ศร8จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�'น

3 ฝ้าระวังคือมิจฉาชีพในรูปแQ�ยว1ศวกรรม ฝ้าระวังคือมิจฉาชีพในรูปแQ�ยว1ศวกรรม  ม8น�คม 2557
1 โครงก�รอน�ร�กษ์พลังงานฯ การใช)พล�งง�นฯ ก�รใชุม��8�������แผน�ไฟเดับ&อนก�มภัย สิ่งท�พ�นธุรกา)  ท8'ผ5�นม�
                    -กล�งว�น         184,000         (195,000)       หน5วย 

ค�ณศตุ�慮敭∽(วรรษ์พลังงานฯ การใช  จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง1ตุ�慮敭∽(เง1น
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                    -กล�งค&น         116,000         (110,000)       หน5วย
          -สร�ปเพ1'มข้อ�37น  5,000 หน5วย
          -สร�ปหน5วยใชุม��8�������แผน�ไฟฟ?�ร�ยเดับ&อน ย�อนหล�ง 1 ปY 
                      ปY   2556             ปY   2557              ลดับลง             เพ1'มข้อ�37น
  ก�มภัย สิ่งท�พ�นธุรกา)       328,000         300,000           28,000                        หน5วย
2 ปร�บปร�งพ&7นท8'ส5วนกล�ง
          -โมบ�ยโซุง���8����耀��sน เฟส 1
                   -ตุ�慮敭∽(1ดับตุ�慮敭∽(�7งและร&7อถอน AHU
                             -เตุ�慮敭∽(ร8ยมน��เสนอ ตุ�慮敭∽(1ดับตุ�慮敭∽(�7ง  AHU ข้อ�น�ดับเล0ก 7 ตุ�慮敭∽(�น  ตุ�慮敭∽(�วท8'สอง
          -ระบบปร�บอ�ก�ศโซุง���8����耀��sนม&อถ&อ
                   -อย�5ระหว5�งก�รตุ�慮敭∽(1ดับตุ�慮敭∽(�7ง จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะเสร0จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงภัย สิ่งท�ยในส�ปดับ�ห)น87
                             -ชุม��8�������แผน5�งซุง���8����耀��s5อมบ��ร�งควบค�มง�น
3 ง�นร��นค��ใหม5
4 ล1ฟตุ�慮敭∽()โดับยส�รและล1ฟตุ�慮敭∽()รถยนตุ�慮敭∽()
5 บ�นไดับเล&'อน
6 ประตุ�慮敭∽(�ออโตุ�慮敭∽(�
7 โครงก�รชุม��8�������แผน1ลเลอร)พล�งง�นแสงอ�ท1ตุ�慮敭∽(ย)
          - ง�นเดับ1นระบบท5อน7��ร�อน (ท5อทองแดับง)
                   -ผ��ร�บเหม�ก��ล�งดับ��เน1นก�ร
          -จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ดับห�อ�ปกรณ)ประกอบง�นระบบ อ&'นๆ
                   -ถ�งน7��ร�อน  ป_`มน7��ร�อน  ระบบควบค�ม
8 โครงก�รโอโซุง���8����耀��sน  ระบบน7��ค�ลล1'งฯ 
          -จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะไดับ�ร�บเง1นค&นจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ก พพ. 20% ภัย สิ่งท�ยในส�ปดับ�ห)น87
9 โครงก�รใชุม��8�������แผน�ไฟฟ?�แสงสว5�ง ชุม��8�������แผนน1ดับค�ณภัย สิ่งท�พส�ง
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4 แผนกออกแบบฯ  คว�มค&บหน��ง�นออกแบบ-ตุ�慮敭∽(กแตุ�慮敭∽(5งภัย สิ่งท�ยใน
ง�นแบบ

– ง�นห�องน7�� A1 สร�ปแบบแล�ว ท��แบบก5อสร��งส5งผ��ร�บเหม� ตุ�慮敭∽(8ร�ค�
– แบบ Mobile A2 ส5งแบบให�แผนกพ�ฒน�ธุรกา�รก1จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงแล�ว เตุ�慮敭∽(ร8ยมท��แบบส5งผ��ร�บเหม�ตุ�慮敭∽(8ร�ค�
– แบบพ&7น B1 ท��ก�รแก�ไข้อ�เชุม��8�������แผน&'อมตุ�慮敭∽(5อออกแบบพ&7นเดับ1ม แบบอน�ม�ตุ�慮敭∽(1แล�วอย�5ในข้อ��7นตุ�慮敭∽(อน ดับ1ว

ว�สดับ�
– ง�นเข้อ�8ยนแบบเฟkอง ใชุม��8�������แผน�ในง�นห�5นยนตุ�慮敭∽()

ง�นโครงก�ร
– ง�นป�กระเบ&7องย�งท�งเดับ1น B1 กระเบ&7องเร1'มง�นว�นท8' 22/03/25
– เร1'มเตุ�慮敭∽(ร8ยมส�'งข้อ�องง�นก5อสร��ง Shop ม&อถ&อ เฟสตุ�慮敭∽(5อไป
– ง�น B3 ก�7นกระจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงกห�องว1จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ยแล�วเสร0จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงเร1'มตุ�慮敭∽(�มก��หนดับ
– ง�นตุ�慮敭∽(5อเตุ�慮敭∽(1มล�นจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงอดับชุม��8�������แผน�7น A5 ดับ��เน1นก�รไดับ�ประม�ณ 30 %
– ง�นท�บผน�งชุม��8�������แผน�7น B5 เร1'มดับ��เน1นก�รร&7อวงกบหน��ตุ�慮敭∽(5�งแล�ว
– ง�นผน�งอล�คอมโพส1ตุ�慮敭∽( ดับ��นข้อ���งห��งดับ��เน1นก�รไดับ�ประม�ณ 20 %

สร�ปงบประม�ณ
– ตุ�慮敭∽(อนน87ท�กแผนกส5งงบประม�ณแผนกปY 2556 ม�เร8ยบร�อยแล�ว

ค1าใชุมพนักงานประจำ&จำเดือน มีนาคม 2557��p�����(1ายป5 56
– แผนกก�รเง1น FC ค1ดับเป4น 45%
– แผนกทร�พย�กรบ�คคล HR ค1ดับเป4น 38%
– แผนกออกแบบฯ AB ค1ดับเป4น 10%
– แผนก / ฝ้าระวังคือมิจฉาชีพในรูปแQ�ยว1ศวกรรม MB ค1ดับเป4น 5%
– แผนกธุรกา�รก�ร AM ค1ดับเป4น 1%

ค�ณวร�ร�ตุ�慮敭∽(น)  จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง1ตุ�慮敭∽(ตุ�慮敭∽()ประสงค)

ค�ณร�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง1ม�  ก1'งวงษ์พลังงานฯ การใช�
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– แผนกไอท8 IT ค1ดับเป4น 1%
– ส5วนแผนกท8'เหล&อ MK,AD, CO, CT, PH และ SA แตุ�慮敭∽(5ละแผนกไม5ถ3ง 1 เปอร)เซุง���8����耀��s0นตุ�慮敭∽() จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง3ง

ค1ดับเป4น 0%
ค1าใชุมพนักงานประจำ&จำเดือน มีนาคม 2557��p�����(1ายมกรุาคม ป5 57

– แผนกก�รเง1น FC ค1ดับเป4น 51%
– แผนกทร�พย�กรบ�คคล HR ค1ดับเป4น 36%
– แผนกออกแบบฯ AB ค1ดับเป4น 3%
– แผนก / ฝ้าระวังคือมิจฉาชีพในรูปแQ�ยว1ศวกรรม MB ค1ดับเป4น 8%
– แผนกธุรกา�รก�ร AM ค1ดับเป4น 1%
– แผนกไอท8 IT ค1ดับเป4น 1%

ส5วนแผนกท8'เหล&อ MK,AD, CO, CT, PH และ SA แตุ�慮敭∽(5ละแผนกไม5ถ3ง 1 เปอร)เซุง���8����耀��s0นตุ�慮敭∽() จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง3ง
ค1ดับเป4น 0%
ค5�ใชุม��8�������แผน�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง5�ยท8'เยอะท8'ส�ดับม�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�กก�รจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง5�ยเง1นเดับ&อนค5�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง��ง
ส5วนงบประม�ณก�มภัย สิ่งท�พ�นธุรกา) 57 จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะม�สร�ปในท8'ประชุม��8�������แผน�มในเดับ&อนถ�ดับไป

ผ��บร1ห�ร Update
 แชุม��8�������แผนร)ประสบก�รณ)ท8'ไปอบรมแลนดับ)ม�ร)คฟอร�'ม ในห�วข้อ��อ SEX และ MONEY 

– เร&'อง SEX ซุง���8����耀��s3'งตุ�慮敭∽(8คว�มเร&'องคว�มส�มพ�นธุรกา)ว5�มน�ษ์พลังงานฯ การใชย)ในโลกจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะไม5แบ5งแยกเพศว5�เป4นชุม��8�������แผน�ย
หร&อหญ่จะเป็นเจ้าประจำที่เคยเอา1ง ร�ปร5�งหน��ตุ�慮敭∽(�ดับ8 ไม5ดับ8 ซุง���8����耀��s3'งเป4นก�รมองข้อ���มไป จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะท��ให�ก�รแสดับงออกตุ�慮敭∽(5อก�นไม5
เคะเข้อ�1น จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�กก�รท8'เข้อ���อบรมท��ให�เปล8'ยนท�ศนคตุ�慮敭∽(1 ในก�รมอง ก�รแสดับงออก ก�รแลก
เปล8'ยนคว�มค1ดับเห0นอย5�งเป�ดับกว��ง กล��ท8'จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะแชุม��8�������แผนร)ม�กข้อ�37น

– เร&'อง MONEY จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�กก�รท8'เร�ม8ป_ญ่จะเป็นเจ้าประจำที่เคยเอาห�เร&'องก�รบร1ห�รจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ดับก�รเง1นท8'ตุ�慮敭∽(1ดับข้อ��ดับ ร�ยไดับ�ไม5
สมดับ�ลก�บค5�ใชุม��8�������แผน�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง5�ย และตุ�慮敭∽(�องเก0บไว�และห�ท�งออกคนเดับ8ยวไม5กล��ท8'จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะปร3กษ์พลังงานฯ การใช� ข้อ�อ 

ค�ณอน�นตุ�慮敭∽()  จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง1ตุ�慮敭∽(รม8ศ1ลป�
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หร&อหย1บย&ม จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�กครอบคร�ว แตุ�慮敭∽(5พอเข้อ���อบรมแล�ว ท��ให�กล��ท8'จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะปร3กษ์พลังงานฯ การใช� และม8ก�ร
บร1ห�รจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ดับก�รท8'ดับ8ข้อ�37นเน&'องจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�กไดับ�แนวค1ดับท8'ดับ8

– โครงก�รร5มเกล�� ดับ1วเซุง���8����耀��s8ยนมอเตุ�慮敭∽(อไซุง���8����耀��sดับ) เพ&'อร5วมจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ดับตุ�慮敭∽(ล�ดับ เป4นก�รข้อ��ยอะไหล5มอเตุ�慮敭∽(อร)
ไซุง���8����耀��sดับ) ในก�รส��รวจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงตุ�慮敭∽(ล�ดับดับ8ม�ก ใครท8'ท��ธุรกา�รก1จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงน87รวยท�กคน ตุ�慮敭∽(ล�ดับอะไหล5มอเตุ�慮敭∽(อร)ไซุง���8����耀��sดับ) 
แข้อ�5งข้อ��นก�นน�อยท��อย�5ไม5ก8'เจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�� ห�กเร�ท��ตุ�慮敭∽(อนน87จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง3งเป4นโอก�สท8'ดับ8 ส5วนแบ5งท�งก�ร
ตุ�慮敭∽(ล�ดับน�อย (สถ1ตุ�慮敭∽(1ก�รม8รถมอเตุ�慮敭∽(อไซุง���8����耀��sดับ)ในประเทศไทย 20 ล��นค�น) ท��เลท8'ร5มเกล��อย�5
ใกล�สน�มบ1นส�วรรณภัย สิ่งท�ม1ดับ�วย ประม�ณก�รท�น 30 ล��นบ�ทไดับ�

– ฝ้าระวังคือมิจฉาชีพในรูปแ�กพน�กง�นท�กคน ให�ดับ�ว5�ง�นท8'ท��อย�5ตุ�慮敭∽(อนน87จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะส�ม�รถสร��งร�ยไดับ� หร&อไม5 หร&อลดับ
ร�ยจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง5�ยไดับ�หร&อไม5ท8'เห0นและเข้อ�8ยนม�ส5งค�ณอน�นตุ�慮敭∽()โดับยตุ�慮敭∽(รง จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะไดับ�ทร�บว5�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะชุม��8�������แผน5วย
สน�บสน�นไดับ�อย5�งไร

5 แผนกโฆษ์พลังงานฯ การใชณ�   คว�มค&บหน��ข้อ�องง�นแผนกโฆษ์พลังงานฯ การใชณ� และง�นก1จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงกรรม
1. เตุ�慮敭∽(ร8ยมง�น Back to School ประม�ณเดับ&อนพฤษ์พลังงานฯ การใชภัย สิ่งท�คม 2557 ตุ�慮敭∽(อนน87เตุ�慮敭∽(ร8ยมออกแบบ

ตุ�慮敭∽(กแตุ�慮敭∽(5งภัย สิ่งท�ยในค�ดับว5�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะเสร0จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงภัย สิ่งท�ยในม8น�คม น87และตุ�慮敭∽(1ดับตุ�慮敭∽(�7งภัย สิ่งท�ยในสงกร�นตุ�慮敭∽()
2. เทศก�ลว�นสงกร�นตุ�慮敭∽() ท��ซุง���8����耀��s��มสรงน7��พระ ม8ก�รท��สตุ�慮敭∽(1กเกอร)ส5งเสร1มก�รข้อ��ย
3. Fack Book ม8ก�รท��แฟนเพจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงเพ1'มข้อ�37นหล�กๆ 5 แฟนเพจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง 

1.1 Activity 2,600 คนท8'กดับ like
ธุรกา�รก1จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงร5วมก�นก�บร��นค�� ประชุม��8�������แผน�ส�มพ�นธุรกา)ไม5เส8ยค5�ใชุม��8�������แผน�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง5�ย
1.2 ม&อถ&อท�7งม&อ 1 และม&อ 2
1.3 คว�มง�ม บร1ก�รร�ค�ถ�ก
1.4 เส&7อผ��แฟชุม��8�������แผน�'น เคร&'องประดับ�บ
1.5 ศ�นย)รวมคอมพ1วเตุ�慮敭∽(อร) อะไหล5 
ดับ�งกล5�วจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะม8ชุม��8�������แผน&'อร��น เบอร)โทรศ�พท) ร�ปพ5อค��แม5ค�� และโปรโมชุม��8�������แผน�'นตุ�慮敭∽(5�งๆ ท8'ลง

ค�ณศ1วร�ตุ�慮敭∽(น)  พ�5มไสว
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เพ1'มเตุ�慮敭∽(1ม – ก�รสอบปร�บค5�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง��งประจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง��ปY ถ3งแม�เศรษ์พลังงานฯ การใชฐก1จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงไม5ดับ8 แตุ�慮敭∽(5ปYน87ก0จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะม8ก�รปร�บ
–  ส1'งท8'อย�กจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะบอกค&อไม5ว5�เร&'องอะไรอย�กให�ส5งห�วข้อ��อท8'อย�กอบรมถ��เห0นว5�ม8

โครงก�รไหนท8'น5�สนใจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงและส1'งท8'ไดับ�จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะพ�ฒน�ง�น หร&อส5งเสร1มในเร&'องง�น เชุม��8�������แผน5น ห�วข้อ��อ 
อย�กม�ท��ง�นจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�นทร) - ศ�กร)แบบสบ�ยๆ

– แชุม��8�������แผนร)ประสบก�รณ)เร&'องท8'ไปอบรมม�ค&อก�รท��น7��ชุม��8�������แผน8วภัย สิ่งท�พและไดับ�อย.แล�ว ถ3งยอดับข้อ��ย
ตุ�慮敭∽(อนน87จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะย�งไม5ม�กแตุ�慮敭∽(5ก0ภัย สิ่งท�ม1ใจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงเพร�ะเป4นส1'งท8'ท�� ดับ8ตุ�慮敭∽(5อส�ข้อ�ภัย สิ่งท�พ อ�ก�รปวดับหล�ง ปวดับเอง 
ชุม��8�������แผน5วยไดับ� 

– ส5วนง�นบ�งส5วนท8'เคยน��เสนอผ��บร1ห�รแล�วไม5ไดับ�ร�บก�รตุ�慮敭∽(อบร�บ ท��ให�ไม5กล�� ไม5ม�'นใจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง
ท8'จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะพ�ดับอ8ก แตุ�慮敭∽(5คร�วน87จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�กก�รอบรมม� ท��ให�ท�ศนคตุ�慮敭∽(1เปล8'ยน เปล8'ยนม�มมอง เปล8'ยน
แนวค1ดับ ท��ให�กล��ท8'จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะพ�ดับม�กข้อ�37นถ3งแม�ผลตุ�慮敭∽(อบร�บจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะออกม�เป4นย�งไง ก0จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะพ�ดับ ก0จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงะน��
เสนอ

ส��หน�บพน�กง�นท8'ตุ�慮敭∽(�องก�รอบรมเพ&'อเพ1'มท�กษ์พลังงานฯ การใชะ หร&อเสร1มสร��งแรงจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�งใจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงในก�รท��ง�น ก0ข้อ�อ
ให�ห�ห�วข้อ��อท8'สนใจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครงม� ไม5จัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง��เป4นว5�ตุ�慮敭∽(�องเป4นแลนดับ) ม�ร)ค ฟอร�'ม เร�ม8ก�รจัด Nap เข้าไปทำความสะอาดโครง�ดับงบอบรมไว�ให�

ค�ณล�ดับดับ�ว�ลย)  โสณโชุม��8�������แผนตุ�慮敭∽(1

ป�ดับก�รประชุม��8�������แผน�ม
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