
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   

อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ร่วมติดตามประเมินผล การเพิ่มองค์ความรู้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

22 ต.ค. 63 

 

 

   กรมโรงงานอตุสาหกรรม เข้าร่วมการประชมุ 

คณะท างานพฒันาอตุสาหกรรมเชิงพืน้ที่ ครัง้ที่ 2-1/2564 

นายวีระกิตต์ิ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
นายณฏัฐพงษ์ จลุาเกตโุพธิชยั ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะท างานพัฒนา
อตุสาหกรรมเชิงพืน้ที่ ครัง้ที่ 2-1/2564 โดยมี นางวรวรรณ  
ชิตอรุณ รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานคณะท างาน
ฯ และมี นายทวี ปิยะพฒันา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะท างานร่วม ผู้ เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย คณะท างานจาก กระทรวงอตุสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม ส านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการพฒันาอตุสาหกรรมเชิงพืน้ที่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงานโครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงาน
ด้านการขบัเคลือ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมเชิงพืน้ที่ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
 
 

 

สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

27 ต.ค.63 

 

 

   กองพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอตุสาหกรรม  
โดยนายอ านาจ เถาเล็ก ผก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายพงศ์นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมบรรยายให้
ความ รู้แ ก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเ ด็จ
เจ้าพระยา ในหัวข้อ “การอบรมความรู้ด้านมาตรฐานระดับชาติ 
Eco Industry และ ความรู้ด้านมาตรฐานระดบัชาติ  
Green Industry” วตัถปุระสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  
และแลกเปลีย่นประสบการณ์ส าหรับมาตรฐาน 

 

มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
 

4 พ.ย. 63 
 

   นายอ านาจ เถาเล็ก ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัด
นครปฐม ครัง้ที่ 3/2563 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผน
แม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) โดยมี นายคมสนั เจริญอาจ 
รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และนายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ 
อตุสาหกรรมจงัหวดันครปฐม เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
 
 

 

ศาลากลางจงัหวดั
นครปฐม 

 



 

 

 

ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

9 พ.ย. 63 

 

 

   นายจรูญศกัด์ิ สงิหนคร รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัปทมุธานี  
เป็นประธานในการประชุมเพื่อชีแ้จงท าความเข้าใจและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการระดับ
อ าเภอ ท้องถ่ิน ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้ประกอบการ
โรงงานอตุสาหกรรม และประชาชนในพืน้ที่ต าบลบึงย่ีโถ เพื่อเพิ่ม
พืน้ที่ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะพัฒนาเชิงพืน้ที่เป็น
เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศจากเดิม 2 พืน้ที่ เป็น 3 พืน้ที่ ในจังหวัด
ปทมุธานี ซึง่มีเขตประกอบการบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด และ
โรงงานในพืน้ที่ประมาณ 28 โรงงาน มีความพร้อมและมีความ
ยินดีให้ความร่วมมือในการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  
โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้ อ านวยการกองพัฒนา
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เข้าร่วมการประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ห้องประชมุเทศบาล
เมืองบงึย่ีโถ อ าเภอ
ธัญบรีุ 
จงัหวดัปทมุธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

25 พ.ย. 63  
 

 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

   รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
ท าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการพฒันาเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวัชรินทร์ 
ไชยานพุงศ์ อตุสาหกรรมจังหวดันครศรีธรรมราช นายจารุ  
คงจันทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ท าหน้าที่ ฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ในการน าเสนอข้อมูลตามวาระการ
ประชุม พร้อมด้วยนายพงศ์นคร ยางงาม ผู้ อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ผู้แทนผู้อ านวยการกองพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมให้ข้อมูล
เก่ียวกับนโยบายและทิศทางของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการ
พฒันาพืน้ที่เป้าหมายเพื่อยกระดบัการเป็นเมืองอตุสาหกรรม 

เชิงนิเวศตามแผนยุทธศาสต์การพัฒนา ให้กับคณะกรรมการฯ 
ได้รับทราบถงึกระบวนการตรวจประเมินตาม 

ขัน้ตอนต่างๆ รวมทัง้เกณฑ์และตวัชีว้ดัที่เก่ียวข้อง 

       ทัง้นี ้วาระส าคญัของการประชมุ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
พืน้ที่เป้าหมายการพฒันาของจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมติ 

ที่ประชุมเห็นชอบให้ พืน้ที่ต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง ซึ่งมีคะแนน
สงูสดุตามเกณฑ์การคดัเลอืก อีกทัง้เป็นพืน้ที่ที่มีศักยภาพ มีความ
พร้อม ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการเข้าร่วม
พัฒนาการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของกลุ่มจังหวัดพืน้ที่
เป้าหมายระยะที่ 3 ต่อไป 

 

ห้องประชมุ 

ศรีปราชญ์ ชัน้ 3  
ศาลากลางจงัหวดั
นครศรีธรรมราช  

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

24 ธ.ค. 63  
 

 

   พืน้ที่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดันครราชสมีา 

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นประธานในการประชมุ คณะท างานขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศพืน้ที่ที่มีศกัยภาพเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ อ.สคิีว้  
จ.นครราชสีมา นายชัยทัต สมิ ตินนท์อุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสมีา นางรินทร์รัตน์ดา ซึง้สมัปทาน หัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และแผนงาน และ นายประเวศ สดุเฉลียว หัวหน้ากลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม ท าหน้าที่น าเสนอวาระการประชุมในฐานะ
หน่วยงานฝ่ายเลขานกุารคณะท างานฯ โดยมีนายพงศ์นคร  
ยางงาม ผก.ตรวจสอบและประเมินผลฯ นายพิพัฒน์ เชฏฐพินิต 
วิศวกรปฏิบัติการ และนายชยางกูร จินดา วิศวกรปฏิบัติการ 
ผู้ แทนกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น าเสนอผลการตรวจ
ประเมินเมืองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนเมืองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมี
ผู้แทนหน่วยงานคณะท างานฯ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ  
ณ ห้องประชมุศาลากลางจงัหวดันครราชสมีา 

    วาระส าคญัของการประชมุ คือ การทบทวนแผนปฏิบติัการ 
ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จ.นครราชสมีา ตามเกณฑ์และตวัชีว้ดัฯ ทัง้นีท้างพืน้ที่ 
มีเป้าหมายในการขอรับการตรวจประเมินเมือง ในปี 2564 

ในระดบัที่ 4 อีกทัง้ยงัเป็นตวัชีว้ดัของจงัหวดัฯ 

 

 

จงัหวดันครราชสมีา 

 



 

 

 

 

ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

24 ธ.ค.63 

 

 

   นายณฏัฐพงษ์ จลุาเกตโุพธิชยั ผอ.กอน.กรอ. ประชุมหารือและ
ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพ
ชุมชนสู่สังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ เป็นส่วนของชุมชน
อุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ  ร่วมกับนางสาวผุส ดี  เ ย่ียมสวัส ด์ิ 
ผู้อ านวยการส านกังานสิง่แวดล้อมภาคที่ 6 พร้อมด้วยนายศรัญญ ู
เอี่ยมระหงษ์ เจ้าหน้าที่ กอน.กรอ. และเจ้าหน้าที่ของ ส านักงาน
สิง่แวดล้อมภาคที่ 5 และส านกังานสิง่แวดล้อมภาคที่ 6 
 

 

 

ส านกังานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 6  
จงัหวดันนทบุรี 

 

 

6 ม.ค. 64 

 
 
 

 

 

   นางสาวธนิตา ทองเงา ผู้อ านวยการกลุม่บริหารจดัการความขดัแย้ง 
และเจ้าหน้าที่กองพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศเข้าประชมุหารือ 

กบั ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านกัปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
เร่ืองการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้เสยีและประชาชนและ
ชมุชนที่เก่ียวข้องกบัโครงการ EHIA 

 
 
 

 

กระทรวงอตุสาหกรรม 
 



 

 

ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

10 ก.พ. 64 

 

 

พืน้ที่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดันครราชสมีา 

 

   นายจรัสชยั โชคเรืองสกลุ รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสีมา 

ท าหน้าที่ประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา ครัง้ที่ 1/2564 โดยมี
นายชยัทตั สมิตินนท์ อตุสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นางรินทร์
รัตน์ดา ซึง้สมัปทาน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เป็นผู้น า
เสนอรายละเอียดประเด็นวาระการประชมุในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ  และนายพงศ์นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ผู้แทนกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น าเสนอผล
การตรวจประเมินเมืองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนเมืองฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทัง้นี ้ผลสรุปการประชมุในวาระส าคญั คณะกรรมการฯ  
ได้มีมติเห็นชอบร่างค าสัง่คณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ  
ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้น าเสนอขอปรับปรุงให้สอดคล้องกับการขยาย
พืน้ที่เป้าหมายระยะที่ 2 อีกทัง้ได้เห็นชอบแผนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์และตวัชีวดั EIT ซึง่ทางพืน้ที่จะขอรับการประเมินในระดับที่ 
4 ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

  
 

 

ห้องประชมุมลูนิธิ 

ท้าวสรุนารี ชัน้ 1 

ศาลากลางจงัหวดั
นครราชสมีา 

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

11 ก.พ. 64 

 

 

   นายสชุน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจงัหวดัอ่างทอง เป็น
ประธานในการเข้าร่วมตรวจสอบและติดตามการแก้ไข
ปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสารเคมี  ของบริษัท 
ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน) พร้อมทัง้ ร่วมกันหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นจากโรงงาน โดยมี 
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ผู้อ านวยการกอง
ส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และผู้ แทนจาก
กองพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ กองบริการงานอนญุาต
โรงงาน 1 และ กองวิจยัและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  

 
 

บริษัท ไทยเรยอน จ ากดั 
(มหาชน) 
 

 

 

22 ก.พ. 64 

 
 

 

 

พืน้ที่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดัระยอง 
   นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจงัหวดัระยอง  
เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศจงัหวดัระยอง ครัง้ที่ 1/2564 โดยมี
นายพทุธิกรณ์ วิชยัดิษฐ อตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง  
นางคนงึนิจ ทยายทุธ หวัหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดประเด็นวาระการ และนาย 
พงศ์นคร ยางงาม นางสาวธนิตา ทองเงา ผู้ แทนกอง
พฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ น าเสนอโครงการของกรม
โรงงานอตุสาหกรรมที่จะเข้ามาช่วยสง่เสริมและยกระดับ
การด าเนินงานในพืน้ที่ และ แนวทางการตรวจประเมิน
ระดบัการเป็นเมืองฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ห้องประชมุภักดีศรีสงคราม 

ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวดัระยอง 

 

 

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

23 ก.พ. 64 
 

   นายพีรดนย์ หมั่นภักดี ผก. ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของผู้ประกอบการ นายอ านาจ เถาเลก็  
ผก. ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  
เข้าร่วมประชมุคณะท างานขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม 

เชิงนิเวศในพืน้ที่กลุม่โรงงานในนิคมอตุสาหกรรม 

สหรัตนนคร (นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง) และพืน้ที่
ประกอบการท่าเรือ อ าเภอนครหลวง  
จงัหวพัระนครศรีอยธุยา ครัง้ที่ 1/2564 โดยมี  
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานเปิดการประชมุ 

 

ห้องบงึพระราม ชัน้ 1 อาคาร 4 

ชัน้ศนูย์ราชการจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 
3 มี.ค.64 
 

   นางอัญชลี ย่ิงทวีสิทธิกุล ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สิง่แวดล้อม พร้อมด้วย นายพีรดนย์ หมัน่ภักดี  
ผก.สง่เสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมของผู้ประกอบการ 
และเ จ้าหน้าที่  กอน.  เ ข้า ร่วมประชุมคณะท างาน
ขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพืน้ที่อ าเภอลาด
หลุมแก้ว ต าบลคูบางหลวง ต าบลระแหง ต าบลลาด
หลมุแก้ว และต าบลหน้าไม้ ครัง้ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
แผนการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศของจงัหวดัปทมุธานี โดย  
นายจรูญศกัด์ิ สงิหเดช รองผู้ ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
เป็นประธานการประชมุ  

 
ห้องประชมุ ชัน้ 4 อาคาร 
เดอะไวท์ แวร์เฮ้าส์  
ส านกังานอตุสาหกรรม 
จงัหวดัปทมุธานี 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

4 มี.ค.64 
 

ประชมุคณะกรรมการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จงัหวดัราชบรีุ 
   นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณา
แผนการด าเนินงานการพฒันาเมืองอตุสาหกรรม 

เชิงนิ เวศและแผนงานการสื่อสารความเ ป็นเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีนายอนันต์  ฟักสงัข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการฯ น าเสนอข้อมูลตามวาระ
การประชุม พร้อมด้วยนายณัฎฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิขัย 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมให้
ข้อมูลเก่ียวกับโครงการงบประมาณ ปี 2564 ที่ กอน. 
กรอ.  ได้ รับจัดสรร 5 โครงการ ในการพัฒนาพื น้ที่
เป้าหมายเพื่อยกระดบัการเป็นเมืองอตุสาหกรรม 

เชิงนิเวศตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 

ห้องประชุมแม่กลอง  ชัน้  5
ศาลากลางจงัหวดัราชบุรี 

 

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

10 มี.ค. 64 
 

พืน้ที่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จงัหวดันครราชสมีา 

   นายชยัทตั สมิตินนท์ อตุสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา 
ท าหน้าที่ประธานในการประชุม ชีแ้จงการด าเนินงาน
ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ พืน้ที่อ าเภอสคิีว้ จังหวัด
นครราชสมีา โดยมีนายอ านาจ เถาเลก็ ผก.ยุทธศาสตร์ฯ 
นายพงศ์นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและประเมินผลฯ 
นางรินทร์รัตน์ดา ซึง้สมัปทาน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
แผนงาน นางขวญัฤดี ชะนะภักด์ิ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ 
เชฎฐพินิต  เ ป็นผู้ น า เสนอรายละเอี ยดชี แ้ จงการ
ด าเนินการฯ ให้แก่ผู้แทนเทศบาลต าบล และชมุชน 

 

ห้องประชมุที่ว่าการอ าเภอสีคิว้ 
จงัหวดันครราชสมีา 

 
 
11 มี.ค.64 
 

 
   นายพีรดนย์ หมัน่ภักดี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของผู้ประกอบการ กอน. น าโรงงานที่
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและชมุชนอย่างยัง่ยืน (CSR-DIW)  
ปี พ.ศ. 2564 ร่วมศึกษาดูงานโรงงานที่ประยุกต์ใช้
มาตรฐาน CSR-DIW ร่วมกบัชมุชนในพืน้ที่ 
จนประสบผลส าเร็จและเกิดความยั่งยืน บริษัท สยาม
คราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั โรงงานบ้านโป่ง (ราชบรีุ) 
 

 
ชมุชนบ้านรางพลบั  
ต าบลกรับใหญ่  
และชุมชนบ้านหนองไม้เ ฝ้า 
ต าบลเขาคลงุ อ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบรีุ  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

25 มี.ค. 64 
 

เครือข่ายอตุสาหกรรม จงัหวดัสงิห์บรีุ 
   นายอ านาจ เถาเล็ก ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
และนายพงศ์นคร ยางงาม ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
และประเมินผลฯ เป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกับการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมี
สว่นร่วมของเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีนายเทวัญ 
บุภั ก ดี  วิศวกรช านาญการ หัวห น้ ากลุ่ม โ รงงาน
อุตสาหกรรมเป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
องค์ความรู้ทางวิชาการ “ด้านเครือข่ายอตุสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0” ภายใต้
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย
กลุม่โรงงานอตุสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สิงห์บุรี โดยมีผู้ แทนจากหน่วยงานของรัฐ/ภาคเอกชน
และเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี 
เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ดงักลา่ว จ านวนทัง้สิน้ 35 ราย 

 

ห้องน้อยศรี ภัตตาคารไพบูลย์
ไก่ย่าง อ าเภอเมืองสงิห์บรีุ  
จงัหวดัสงิห์บุรี 

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

25 มี.ค. 64 
 

กองพฒันาอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมจดับธูกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนและ รับฟังความคิดเห็นในพื น้ที่ เมื อ ง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.ปทมุธานี 
    กรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ร่วมจดับธูกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับเกณฑ์การ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เก่ียวข้องกับโรงงาน 
ภายใต้กิจกรรมการสานเสวนาแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทัง้เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในเร่ืองของการจัดการคุณภาพแหล่ง
น า้สาธารณะและจัดการขยะในพืน้ที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี โดยมี  
นายชยัวฒัน์ ชื่นโกสมุ ผู้ว่าราชการจงัหวัดปทมุธานี 
 เป็นประธานในพิธีเปิดงานสานเสวนา และมีนางอญัชล ี
ย่ิงทวีสทิธิกลุ ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิง่แวดล้อม  
กรมโรงงานอตุสาหกรรม ร่วมให้เกียรติในการสานเสวนา 

ในครัง้นี ้
   ซึ่งการเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ประกาศนียบตัรชัน้สงู ”การเสริมสร้างสงัคมสนัติสขุ  
รุ่นที่ 11” ภายใต้หวัข้อ “การสร้างการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนหลากหลายวฒันธรรม เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ในมิติด้านสิง่แวดล้อม เพื่อยกระดบัการเป็นเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 5 เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” 

 

องค์การบริหารสว่นต าบล 

บางคหูลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 

 



ว/ด/ป/ กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 

26 มี.ค. 64 
 

ประชมุคณะท างานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
และเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco network) 

พืน้ที่เขตควบคมุมลพิษ และพืน้ที่เขตประกอบการไออาร์พีซี 
จงัหวดัระยอง 
   ว่าที่ ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด
ระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะท างาน เพื่อ
พิจารณาแผนการจัดประชุมคณะท างาน และพิจารณา
การจดัเก็บข้อมลูจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมี 
นายพทุธิกรณ์ วิชยัดิษฐ อตุสาหกรรมจงัหวดัระยอง และ 

นางคนงึนิจ ทยายทุธ หวัหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน 
ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ และน าเสนอข้อมูลตาม
วาระการประชุม พร้อมด้วยนางสาวธนิตา ทองเงา 
ผู้อ านวยการกลุม่บริหารจดัการความขัดแย้ง ร่วมให้ข้อมูล
เก่ียวกบัโครงการงบประมาณ ปี 2564 ที่ กอน. กรอ. ได้รับ
จดัสรร 5 โครงการ ในการพัฒนาพืน้ที่เป้าหมายเพื่อยกระดับ
การเป็นเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผนยทุธศาสต์ 

การพฒันา ให้กบัคณะท างานทราบ 

       ทัง้นี ้ร่วมกนัพิจารณาแผนการจัดประชุมคณะท างาน
เพื่อติดตามแผนงานการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จงัหวดัระยอง และการจดัเก็บข้อมลูจากหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อดวู่าข้อมลูของแต่ละหน่วยงานในปัจจุบัน
สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์หรือไม่  

 

ห้องประชุมสายน า้ผึง้  
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา จงัหวดัระยอง 

 


