กําหนดการสัมมนา
Industrial Supply Chain Logistic Conference 2014
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 (เวลา 08.00 -16.00 น.)
ณ ศูนยประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

สิ่งที่สงมาดวย 2

ชวงเชา : (หอง Grand Hall)
08.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน เยี่ยมชมนิทรรศการ
09.30 – 09.40 น. พิธีกรกลาวตอนรับ และ นําเขาชมวีดีทัศน เรื่อง
“ทิศทางการพัฒนาโลจิสติกสและโซอุปทานภาคอุตสาหกรรม”
09.40 – 10.30 น.
พิธีเปดงานและมอบรางวัล กพร. ประจําป
 นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานสถานการณการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม ป 2557
 นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ใหนโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม และทําพิธีเปดงาน
 พิธีมอบรางวัล กพร. ประจําป 2557
 ถายภาพรวมกันบนเวที
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. เสวนา “
Keys Success Factor in Global Supply Chain”
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (หอง EH104)
13.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียนสัมมนาชวงบาย (หนาหอง) และสัมมนาโครงการ
ชวงบาย: (แยกหองยอย)
หอง
Grand Hall
MR 211
MR 212

หัวขอ
“แผนแมบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม”
“การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกสอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน”
“การยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของกลุมวิสาหกิจผูผลิตชิ้นสวนสินคา
อุตสาหกรรมเพื่อเปนฐานการผลิตของ AEC”
MR 213
“การพัฒนามาตรฐานดานโลจิสติกสของประเทศเพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
MR 214
“การสนับสนุนเชื่อมโยง SMEs เขาสูระบบ Supply Chain เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให
อุตสาหกรรมเปาหมายอยางยั่งยืน”
MR 215
“การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกสอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม และกลุม
อุตสาหกรรมยางพารา”
MR 216
“การจัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรม
เปาหมายเพื่อการสงออก”
MR 217
“การสงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซอุปทานของผูประกอบการอุตสาหกรรมจากผูกอการราย
ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม”
MR 218-219 “ศูนยบริการขอมูลโลจิสติกส (Logistics Service Information Center: LSIC)”
จัดโดย สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท 0 2202 3817
โทรสาร 0 2644 4355 e-mail: logistics@dpim.go.th

กําหนดการสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ
“จัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรม
เปาหมายเพื่อการสงออก”
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ หอง MR 216 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 – 14.00 น.

สรุปภาพรวมและผลการดําเนินโครงการ
โดย นางสาวพรรรัตน เพชรภักดี
ผูอํานวยการสถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ผูจัดการโครงการฯ

14.00 – 14.15 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตรแกโรงงานนํารอง
โดย นางอนงค ไพจิตรประภาภรณ
ผูอํานวยการสํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

14.15 – 15.15 น.

เสวนาเรื่อง “แนวทางการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาสูโ รงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”
โดย ผูแทนโรงงานนํารอง

15.15 - 15.30 น.

รับประทานอาหารวาง

15.30 – 16.30 น.

กรณีศึกษา การจัดการโซอุปทานสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ
โดย ผูเชี่ยวชาญโครงการ

16.30– 17.00 น.

ถาม-ตอบ และรับฟงขอเสนอแนะ

กรุณาตอบรับการรวมสัมมนา Online: www.logistics.go.th, http://logistics.dpim.go.th หรือ ติดตอ
02 2381881#307 หรือ iscl2014@miceandcom.com
หรือ
สงแบบตอบรับมาที:่ คุณชัชฎา แกวเรือง สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
โทรศัพท 0-2345-1157 , 1261 หมายเลขโทรสาร 0-2345-1266-7 อีเมล : chatchadak@off.fti.or.th ภายในวันจันทรที่
24 พฤศจิกายน 2557

แบบตอบรับเขารวมสัมมนาเผยแพรผลการดําเนินโครงการ
“จัดทําแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain
ของอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อการสงออก”
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ หอง MR 216 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ชื่อองคกร / หนวยงาน
ที่อยู
ชื่อผูประสานงาน

โทรศัพท

ประเภทอุตสาหกรรม
ทานสะดวกเขารวมสัมมนา ในชวงเชาและบาย
ทานสะดวกเขารวมสัมมนา เฉพาะในชวงบายเทานั้น
รายชื่อผูเขารวมสัมมนา
นาย/ นาง/
นางสาว

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

โทรศัพท

อีเมล

หมายเหตุ: การเขารวมสัมมนาฯ ไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับสมัครเมื่อ
เต็มจํานวน
กรุณาสงแบบตอบรับมาที่ : คุณชัชฎา แกวเรือง สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โทรศัพท 0-2345-1157, 1261 หมายเลขโทรสาร 0-2345-1266-7
อีเมล: chatchadak@off.fti.or.th ภายในวันจันทรที่ 24 พฤศจิกายน 2557

