กําหนดการสัมมนาวิชาการ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘
“วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน”
ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เวลา
๐๗.๓๐-๐๙.๓๐ น.
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑-๒๐๓
ลงทะเบียนผู้เข้าสัมมนา

พิธเี ปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ และ
การมอบรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์

การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยแรงงาน
-การลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา
-การลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
-การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การอภิปรายหัวข้อ “วัฒนธรรมความปลอดภัย : นายจ้างต้องใส่ใจความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ”
โดย...
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายสุวรรณ สุขประเสริฐ ผู้แทนนายจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ
นายพิชิต พระปัญญา ผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
ดําเนินการอภิปรายโดย : นางสาวเขมสรณ์ หนูขาว ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น.
ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมวิชาการในห้องจัดนิทรรศการ ณ ห้องอีเวนท์ ฮอลล์
หมายเหตุ : ประชุมเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทํางานระดับจังหวัด และระดับภาค ณ ห้องประชุม ๒๑๑-๒๑๓ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น
๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.
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๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ห้องแกรนด์ฮอล์ล ๒๐๑-๒๐๒
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับชาติ
“ประสบการณ์จากประเทศสิงคโปร์ และเกาหลีใต้”
โดย ผู้แทน Ministry of Manpower Singapore
ผู้แทน The Korea Occupational Safety and
Health Agency (KOSHA)
ดําเนินการอภิปรายโดย
ดร. เกษร เทพแปง สํานักความปลอดภัยแรงงาน

ห้องแกรนด์ฮอล์ล ๒๐๓
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (สสปท.) กับการส่งเสริมแก้ไขปัญหา
ความไม่ปลอดภัยในการทํางาน
- ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน สําหรับ SMEs
นายเทพพร เจริญรอย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จํากัด
ดร.กรรณิกา แท่นคํา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ

ห้องประชุม ๒๑๑-๒๑๓
“ความปลอดภัยความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ”
โดย ผู้อํานวยการโรงเรียน KIDA ประเทศญี่ปุ่น
ประธานบริษัท EXEDY Friction Material Co., Ltd.
ผู้แทนบริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาคนิมิตร
ดําเนินการอภิปรายและร่วมอภิปรายโดย
ผู้แทนสํานักความปลอดภัยแรงงาน

การจัดการความเสี่ยงใน ๑๐ ประเภทลักษณะงานเสี่ยง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

โดย : นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข บริษทั เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอร์วิส จํากัด
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ปวดหลังจากการทํางาน : ปัญหาเรื้อรังของแรงงานไทย และ
การป้องกันแก้ไข
โดย : ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนเงินทดแทน
:นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
: ผศ. นริศ เจริญพร
ดําเนินรายการโดย
น.ส.สุดธิดา กรุงไกรวงศ์ สมาคมการยศาสตร์ไทย

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น

Best Practice การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานเพื่อ
ป้องกันปัญหาปวดหลังจากการทํางาน
โดย : นายอนันต์ กําธรวิวรรธน์
นายเอกชัย บุตรลพ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
(จํากัด)
ดําเนินรายการโดย ผศ. นริศ เจริญพร

ระดมสมองเพื่อการยกระดับขับเคลื่อนการดําเนินการเกี่ยวกับ
บุคลากรด้านความปลอดภัยในการทํางาน
-บุคลากรส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางานเฉพาะด้าน
-การรวมตัวจัดตั้งสภาวิชาชีพจป.สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
โดย:นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายทรงศักดิ์ ใจกล้า ประธานชมรมจป.จังหวัดชลบุรี
รองศาสตราจารย์ดร.สราวุธ สุธรรมาสา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยภาคราชการ
โดย : อธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินการอภิปรายโดย
นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน
เครือข่ายรัฐวิสาหกิจกับการขับเคลื่อน CSR เพื่อ
ความปลอดภัย

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายจําเนียร จวงตระกูล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดย : ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
ผู้แทนธนาคารออมสิน
ดําเนินการอภิปรายโดย : นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยแรงงาน ดําเนินการอภิปรายโดย

: นายเนฑิต ประเสริฐวงศ์
ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๙
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๐๙.๐๐– ๑๐.๓๐ น.

ห้องแกรนด์ฮอล์ล ๒๐๑-๒๐๒
เทคนิค /การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
เสวนา : การใช้เทคโนโลยีสร้างส่วนร่วมการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมความปลอดภัย : ประสบการณ์จาก WD
โดย : นางสาวสุดารัตน์ รัตนแสง บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล
(ประเทศไทย)จํากัด

ผู้ดําเนินการเสวนา : ดร. ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
๑๐.๔๕– ๑๒.๐๐ น.

เพลิงไหม้บ่อขยะ : มลพิษและความปลอดภัยแรงงาน
โดย : นายสุเมธา วิเชียรเพชร กรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ห้องแกรนด์ฮอล์ล ๒๐๓
ห้องประชุม ๒๑๑-๒๑๓
Update : กฎหมาย/มาตรฐานความปลอดภัย
รวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัย
มอก.ด้านความปลอดภัยฯ : BCM ระบบบริหารความต่อเนื่องทาง การขับเคลื่อนวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง
ธุรกิจ และ ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการจัดงานสาธารณะ โดย : ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
โดย. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข
ผูแ้ ทนกรมเจ้าท่า
นายธีระพงษ์ รักษาสังข์
ดําเนินการอภิปรายโดย
ผู้ดําเนินการ : รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ พันธุ์ประสิทธิ์ นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์
มอก.ด้านความปลอดภัยฯ : ระบบการจัดการสุขภาพแรงงานสตรี
และการตรวจวัดระดับความร้อนสภาวะแวดล้อมในการทํางาน
โดย. นายธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์

ผู้แทนบริษัทเอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จํากัด
ผู้ดําเนินการและร่วมอภิปราย : รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนีย์ พันธุ์ประสิทธิ์
ดําเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย : พญ.ฉันทนา ผดุงทศ

ความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ (BIOGAS)
๑๓.๐๐– ๑๔.๓๐ น.

พิธีมอบรางวัลด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ น.

โดย : นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
: นายผจญ ศรีบุญเรือง บริษัทไทยไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี จํากัด
ดําเนินการอภิปรายโดย :
รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษธาราธิกุล

โปรแกรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของแรงงานผู้เยาว์ในอุตสาหกรรมแปรรูปกุง้ และอาหาร
ทะเล
โดย : ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์
ดําเนินการอภิปรายและร่วมอภิปรายโดย :
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อํานวยการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยในงานขนส่ง
โดย:นายพยัพ แจ้งสวัสดิ์ บ.ไทยซัมมิทฮาร์เนส จํากัด(มหาชน)
ผู้แทน บ.ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ดําเนินการและร่วมอภิปราย :
รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ สุธรรมาสา

การขับเคลื่อนความปลอดภัยแรงงาน
สู่แรงงานนอกระบบ
โดย : นางสุจิน รุ่งสว่าง
ดําเนินรายการและร่วมเสวนาโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์

เวทีสาธารณะ : เสียงสะท้อนจากลูกจ้างเพื่อขับเคลื่อน
วัฒนธรรมความปลอดภัยแรงงาน
โดย : นายอาวุธ ภิญโญยง
นายวิรัช พยุงวงษ์
นายประกาย วิเศษวิสัย
นายวีระ เจริญวรรณยิ่ง
ดําเนินการอภิปรายโดย : นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม
สํานักความปลอดภัยแรงงาน
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