การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่ วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมติดตามประเมินผล การเพิ่มองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ว/ด/ป/
22 ต.ค. 63

กิจกรรม

สถานที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ าร่วมการประชุม
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
คณะทางานพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื ้นที่ ครั ้งที่ 2-1/2564
ประเทศไทย
นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิ บดีก รมโรงงานอุตสาหกรรม
นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชยั ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วมการประชุมคณะทางานพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงพื ้นที่ ครั ้งที่ 2-1/2564 โดยมี นางวรวรรณ
ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นประธานคณะทางาน
ฯ และมี นายทวี ปิ ยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็ นประธานคณะทางานร่ วม ผู้เ ข้ าร่ วมประชุม
ประกอบด้ วย คณะทางานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย กรมส่ง เสริ ม
อุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การนิ คมอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง วัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้ าการดาเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื ้นที่
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงานโครงการฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินงาน
ด้ านการขับเคลือ่ นและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเชิงพื ้นที่
ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/

กิจกรรม

สถานที่

27 ต.ค.63

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
โดยนายอ านาจ เถาเล็ ก ผก.ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาเมื อ ง ราชภัฏบ้ านสมเด็จ
อุตสาหกรรมเชิง นิเวศ นายพงศ์ นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและ เจ้ าพระยา
ประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่ วมบรรยายให้
ความรู้ แก่ นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ
เจ้ าพระยา ในหัว ข้ อ “การอบรมความรู้ ด้านมาตรฐานระดับชาติ
Eco Industry และ ความรู้ด้านมาตรฐานระดับชาติ
Green Industry” วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์สาหรับมาตรฐาน

4 พ.ย. 63

นายอานาจ เถาเล็ก ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ ได้ เข้ าร่ วม ศาลากลางจังหวัด
ประชุ มคณะกรรมการพั ฒนาเมื องอุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ จั งหวั ด นครปฐม
นครปฐม ครั ง้ ที่ 3/2563 เพื่ อ ทบทวนแผนปฏิ บัติการตามแผน
แม่ บ ทการพัฒ นาเมื อ งอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ จัง หวัดนครปฐม
(ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) โดยมี นายคมสัน เจริ ญอาจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน และนายประเสริ ฐ โฆษิ ตพิรุณ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็ นกรรมการและเลขานุการ

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
9 พ.ย. 63

กิจกรรม

สถานที่

นายจรูญศักดิ์ สิงหนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็ นประธานในการประชุม เพื่ อ ชี แ้ จงท าความเข้ า ใจและรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ หน่วยงานราชการระดับ
อาเภอ ท้ องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ประธานชุมชน ผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนในพื ้นที่ตาบลบึงยี่โถ เพื่อเพิ่ม
พื ้นที่ ที่ มี ศักยภาพและความเหมาะสมที่ จะพัฒ นาเชิง พื น้ ที่ เ ป็ น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากเดิม 2 พื ้นที่ เป็ น 3 พื ้นที่ ในจังหวัด
ปทุมธานี ซึง่ มีเขตประกอบการบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จากัด และ
โรงงานในพื น้ ที่ป ระมาณ 28 โรงงาน มีความพร้ อมและมี ความ
ยินดีให้ ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยมี น ายณัฏ ฐพงษ์ จุลาเกตุโ พธิ ชั ย ผู้อ านวยการกองพัฒ นา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เข้ าร่วมการประชุม

ห้ องประชุมเทศบาล
เมืองบึงยี่โถ อาเภอ
ธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
25 พ.ย. 63

กิจกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ
ทาหน้ าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวัชรินทร์
ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจารุ
คงจั น ทร์ หั ว หน้ ากลุ่ ม นโยบายและแผนงาน ท าหน้ าที่ ฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ ในการน าเสนอข้ อมูลตามวาระการ
ประชุ ม พร้ อมด้ วยนายพงศ์ น คร ยางงาม ผู้ อ านวยการกลุ่ม
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมื องอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ผู้แทนผู้อานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่ วมให้ ข้อมูล
เกี่ ยวกับ นโยบายและทิ ศทางของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการ
พัฒนาพื ้นที่เป้าหมายเพื่อยกระดับการเป็ นเมืองอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เวศตามแผนยุท ธศาสต์ การพัฒ นา ให้ กับ คณะกรรมการฯ
ได้ รับทราบถึงกระบวนการตรวจประเมินตาม
ขั ้นตอนต่างๆ รวมทั ้งเกณฑ์และตัวชี ้วัดที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ วาระสาคัญของการประชุม ได้ ร่วมกันพิจารณาคัดเลื อก
พื ้นที่เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมติ
ที่ป ระชุม เห็ น ชอบให้ พื ้นที่ ตาบลที่ วัง อ าเภอทุ่ง สง ซึ่ง มี คะแนน
สูงสุดตามเกณฑ์การคัดเลือก อีกทั ้งเป็ นพื ้นที่ที่มีศักยภาพ มีความ
พร้ อม ความร่ วมมื อ จากทุกภาคส่ว นที่ เ กี่ ยวข้ อ งในการเข้ า ร่ ว ม
พัฒนาการเป็ นเมืองอุต สาหกรรมเชิงนิเวศ ของกลุ่มจังหวัดพื ้นที่
เป้าหมายระยะที่ 3 ต่อไป

สถานที่
ห้ องประชุม
ศรีปราชญ์ ชั ้น 3
ศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
24 ธ.ค. 63

กิจกรรม

สถานที่

พื ้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
นายจรัสชัย โชคเรื อ งสกุล รองผู้ว่ า ราชการจัง หวัดนครราชสีม า
เป็ นประธานในการประชุม คณะทางานขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อ.สีคิ ้ว
จ.นครราชสี ม า นายชั ย ทั ต สมิ ติ น นท์ อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
นครราชสีมา นางริ นทร์ รัตน์ ดา ซึ ้งสัมปทาน หัวหน้ ากลุ่มนโยบาย
และแผนงาน และ นายประเวศ สุดเฉลียว หัวหน้ ากลุ่มโรงงาน
อุ ต สาหกรรม ท าหน้ าที่ น าเสนอวาระการประชุ ม ในฐานะ
หน่วยงานฝ่ ายเลขานุการคณะทางานฯ โดยมีนายพงศ์นคร
ยางงาม ผก.ตรวจสอบและประเมินผลฯ นายพิพัฒ น์ เชฏฐพินิ ต
วิ ศ วกรปฏิ บั ติก าร และนายชยางกู ร จิ น ดา วิ ศวกรปฏิ บัติ การ
ผู้แ ทนกองพัฒ นาอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ น าเสนอผลการตรวจ
ประเมินเมืองฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการ
ดาเนิ น งานขับ เคลื่อ นเมือ งฯ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง มี
ผู้แทนหน่วยงานคณะทางานฯ ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม
ณ ห้ องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วาระสาคัญของการประชุม คือ การทบทวนแผนปฏิบตั ิการ
ให้ สอดคล้ องตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จ.นครราชสีมา ตามเกณฑ์และตัวชี ้วัดฯ ทั ้งนี ้ทางพื ้นที่
มีเป้าหมายในการขอรับการตรวจประเมินเมือง ในปี 2564
ในระดับที่ 4 อีกทั ้งยังเป็ นตัวชี ้วัดของจังหวัดฯ

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/

กิจกรรม

สถานที่

24 ธ.ค.63

นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชยั ผอ.กอน.กรอ. ประชุมหารื อและ สานักงานสิ่งแวดล้ อม
ให้ คาปรึ กษาแนะน าการดาเนิน งานโครงการยกระดับ ศักยภาพ ภาคที่ 6
ชุ ม ชนสู่สัง คมที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ นส่ ว นของชุ ม ชน จังหวัดนนทบุรี
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ร่ ว มกั บ นางสาวผุ ส ดี เยี่ ย มสวั ส ดิ์
ผู้อานวยการสานักงานสิง่ แวดล้ อมภาคที่ 6 พร้ อมด้ วยนายศรัญญู
เอี่ยมระหงษ์ เจ้ าหน้ าที่ กอน.กรอ. และเจ้ าหน้ าที่ของ สานักงาน
สิง่ แวดล้ อมภาคที่ 5 และสานักงานสิง่ แวดล้ อมภาคที่ 6

6 ม.ค. 64

นางสาวธนิตา ทองเงา ผู้อานวยการกลุม่ บริหารจัดการความขัดแย้ ง กระทรวงอุตสาหกรรม
และเจ้ าหน้ าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเข้ าประชุมหารื อ
กับ ผู้อานวยการกองกฎหมาย สานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องการรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้ เสียและประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ EHIA

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
10 ก.พ. 64

กิจกรรม
พื ้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่

ห้ องประชุมมูลนิธิ
ท้ าวสุรนารี ชั ้น 1
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด
ท าหน้ าที่ ป ระธานในการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาเมื อ ง นครราชสีมา
อุตสาหกรรมเชิ งนิเ วศจัง หวัดนครราชสีม า ครั ง้ ที่ 1/2564 โดยมี
นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นางริ นทร์
รัตน์ ดา ซึ ้งสัมปทาน หัวหน้ ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เป็ นผู้นา
เสนอรายละเอียดประเด็นวาระการประชุมในฐานะฝ่ ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ และนายพงศ์ นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ผู้แทนกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นาเสนอผล
การตรวจประเมินเมืองฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
แนวทางการดาเนิน งานขับเคลื่อ นเมือ งฯ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ทั ้งนี ้ ผลสรุปการประชุมในวาระสาคัญ คณะกรรมการฯ
ได้ มีมติเห็นชอบร่างคาสัง่ คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ
ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้ น าเสนอขอปรับ ปรุ ง ให้ สอดคล้ อ งกับ การขยาย
พื ้นที่เป้าหมายระยะที่ 2 อีกทั ้งได้ เห็นชอบแผนการดาเนินงานตาม
เกณฑ์และตัวชีวดั EIT ซึง่ ทางพื ้นที่จะขอรับการประเมินในระดับที่
4 ในปี งบประมาณ 2564 ต่อไป

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/

กิจกรรม

สถานที่

11 ก.พ. 64

นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็ น
ประธานในการเข้ าร่ วมตรวจสอบและติ ดตามการแก้ ไ ข บริษัท ไทยเรยอน จากัด
ปั ญหาเหตุ เ ดื อ ดร้ อนราคาญจากสารเคมี ของบริ ษั ท (มหาชน)
ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) พร้ อมทั ้ง ร่ วมกันหาแนวทาง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งกลิ่น เหม็ น จากโรงงาน โดยมี
อุตสาหกรรมจังหวัดอ่า งทอง ร่ ว มกับ ผู้อานวยการกอง
ส่ง เสริ ม เทคโนโลยี สิ่ง แวดล้ อ มโรงงาน และผู้แทนจาก
กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองบริการงานอนุญาต
โรงงาน 1 และ กองวิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงาน

22 ก.พ. 64

พื ้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดระยอง
ห้ องประชุมภักดีศรีสงคราม
นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ชั ้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
เป็ นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเมือ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ครั ้งที่ 1/2564 โดยมี
นายพุทธิกรณ์ วิชยั ดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
นางคนึงนิจ ทยายุทธ หัวหน้ ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดประเด็นวาระการ และนาย
พงศ์ น คร ยางงาม นางสาวธนิ ตา ทองเงา ผู้แ ทนกอง
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นาเสนอโครงการของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ ามาช่วยส่งเสริ มและยกระดับ
การดาเนินงานในพื ้นที่ และ แนวทางการตรวจประเมิน
ระดับการเป็ นเมืองฯ ประจาปี พ.ศ. 2564

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
23 ก.พ. 64

3 มี.ค.64

กิจกรรม

สถานที่

นายพีรดนย์ หมั่น ภักดี ผก. ส่งเสริ มความรั บผิดชอบ ห้ องบึงพระราม ชั ้น 1 อาคาร 4
ต่อสังคมของผู้ประกอบการ นายอานาจ เถาเล็ก
ชั ้นศูนย์ ราชการจังหวัด
ผก. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พระนครศรีอยุธยา
เข้ าร่วมประชุมคณะทางานขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื ้นที่กลุม่ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
สหรัตนนคร (นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง) และพื ้นที่
ประกอบการท่าเรือ อาเภอนครหลวง
จังหวัพระนครศรีอยุธยา ครัง้ ที่ 1/2564 โดยมี
นายพรพจน์ บัณฑิ ตยานุรักษ์ รองผู้ว่ าราชการจัง หวัด
เป็ นประธานเปิ ดการประชุม
นางอั ญ ชลี ยิ่ ง ทวี สิ ท ธิ กุ ล ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ าน
สิง่ แวดล้ อม พร้ อมด้ วย นายพีรดนย์ หมัน่ ภักดี
ผก.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
และเจ้ าหน้ าที่ กอน. เข้ าร่ ว มประชุ ม คณะท างาน
ขับ เคลื่อนเมือ งอุตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศพื น้ ที่ อ าเภอลาด
หลุม แก้ ว ตาบลคู บ างหลวง ตาบลระแหง ตาบลลาด
หลุมแก้ ว และตาบลหน้ าไม้ ครั ้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
แผนการด าเนิ น งานและแนวทางการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดปทุมธานี โดย
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็ นประธานการประชุม

ห้ องประชุม ชั ้น 4 อาคาร
เดอะไวท์ แวร์ เฮ้ าส์
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
4 มี.ค.64

กิจกรรม

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ห้ องประชุ ม แม่ ก ลอง ชั น้ 5
จังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็ นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเมื อ ง
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศจั ง หวั ด ราชบุ รี เพื่ อ พิ จ ารณา
แผนการดาเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศและแผนงานการสื่ อ สารความเป็ นเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมี น ายอนัน ต์ ฟั กสัง ข์ อุตสาหกรรมจัง หวัดราชบุรี
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นาเสนอข้ อมูลตามวาระ
การประชุม พร้ อ มด้ ว ยนายณั ฎฐพงษ์ จุลาเกตุโ พธิ ขัย
ผู้อ านวยการกองพัฒ นาอุตสาหกรรมเชิ งนิ เ วศ ร่ ว มให้
ข้ อ มูลเกี่ ยวกับ โครงการงบประมาณ ปี 2564 ที่ กอน.
กรอ. ได้ รั บ จั ด สรร 5 โครงการ ในการพั ฒ นาพื น้ ที่
เป้าหมายเพื่อยกระดับการเป็ นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/

กิจกรรม

สถานที่

10 มี.ค. 64

พื ้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา
ห้ องประชุมที่ว่าการอาเภอสีคิ ้ว
นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทาหน้ าที่ป ระธานในการประชุม ชี แ้ จงการดาเนิ นงาน
ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื ้นที่อาเภอสีคิ ้ว จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีนายอานาจ เถาเล็ก ผก.ยุทธศาสตร์ ฯ
นายพงศ์ นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและประเมิน ผลฯ
นางรินทร์ รัตน์ดา ซึ ้งสัมปทาน หัวหน้ ากลุ่มนโยบายและ
แผนงาน นางขวัญฤดี ชะนะภักดิ์ พร้ อมด้ วย นายพิพัฒน์
เชฎฐพิ นิ ต เป็ นผู้ น าเสนอรายละเอี ย ดชี แ้ จงการ
ดาเนินการฯ ให้ แก่ผ้ แู ทนเทศบาลตาบล และชุมชน

11 มี.ค.64

นายพีรดนย์ หมัน่ ภักดี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริ มความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ กอน. นาโรงงานที่
เข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW)
ปี พ.ศ. 2564 ร่ ว มศึ ก ษาดู ง านโรงงานที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
มาตรฐาน CSR-DIW ร่วมกับชุมชนในพื ้นที่
จนประสบผลสาเร็ จและเกิดความยั่ง ยืน บริ ษัท สยาม
คราฟท์อตุ สาหกรรม จากัด โรงงานบ้ านโป่ ง (ราชบุรี)

ชุมชนบ้ านรางพลับ
ตาบลกรับใหญ่
และชุ ม ชนบ้ านหนองไม้ เฝ้ า
ตาบลเขาคลุง อาเภอบ้ านโป่ ง
จังหวัดราชบุรี

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
25 มี.ค. 64

กิจกรรม

สถานที่

เครือข่ายอุตสาหกรรม จังหวัดสิงห์บรุ ี
ห้ องน้ อยศรี ภัตตาคารไพบูลย์
นายอ านาจ เถาเล็ก ผู้อ านวยการกลุ่ม ยุท ธศาสตร์ ฯ ไก่ย่าง อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี
และนายพงศ์ นคร ยางงาม ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ จังหวัดสิงห์บุรี
และประเมิ น ผลฯ เป็ นวิ ท ยากรบรรยายเกี่ ย วกับ การ
พัฒ นาเมือ งอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เวศ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของเครื อข่ ายภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีนายเทวัญ
บุ ภั ก ดี วิ ศ วกรช านาญการ หั ว หน้ ากลุ่ ม โ รงงาน
อุตสาหกรรมเป็ นประธานพิธีเปิ ด การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่ม
องค์ความรู้ทางวิชาการ “ด้ านเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่ง แวดล้ อ ม สู่การพัฒ นาอุ ตสาหกรรม 4.0 ” ภายใต้
โครงการสร้ างและพัฒ นาเครื อ ข่ า ยอุตสาหกรรมรั ก ษ์
สิ่ง แวดล้ อ ม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย
กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สิง ห์ บุรี โดยมีผ้ ูแ ทนจากหน่ว ยงานของรัฐ /ภาคเอกชน
และเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ สิ่งแวดล้ อมจังหวัดสิงห์ บุรี
เข้ าร่วมการฝึ กอบรมฯ ดังกล่าว จานวนทั ้งสิ ้น 35 ราย

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
25 มี.ค. 64

กิจกรรม

สถานที่

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมจัดบูธกิจกรรมการ องค์การบริหารส่วนตาบล
แลกเปลี่ ย นและรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ในพื น้ ที่ เ มื อ ง บางคูหลวง จังหวัดปทุมธานี
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ.ปทุมธานี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ร่วมจัดบูธกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ การ
เป็ นเมื อ งอุตสาหกรรมเชิ ง นิเ วศที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ โรงงาน
ภายใต้ กิจ กรรมการสานเสวนาแลกเปลี่ย นและรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น จากทุกภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ เพื่ อ
ระดมความคิดเห็นในเรื่ องของการจัดการคุณภาพแหล่ง
น ้าสาธารณะและจัดการขยะในพื ้นที่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ อ.ลาดหลุมแก้ ว จ.ปทุมธานี โดยมี
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานสานเสวนา และมีนางอัญชลี
ยิ่งทวีสทิ ธิ กลุ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านสิง่ แวดล้ อม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมให้ เกียรติในการสานเสวนา
ในครั ้งนี ้
ซึ่ ง การเสวนาดั ง กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สูต ร
ประกาศนียบัตรชั ้นสูง ”การเสริมสร้ างสังคมสันติสขุ
รุ่นที่ 11” ภายใต้ หวั ข้ อ “การสร้ างการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนหลากหลายวัฒนธรรม เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในมิติด้านสิง่ แวดล้ อม เพื่อยกระดับการเป็ นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 5 เมืองน่าอยู่ค่อู ุตสาหกรรม”

ภาพประกอบ

ว/ด/ป/
26 มี.ค. 64

กิจกรรม

สถานที่

ประชุมคณะทางานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ห้ องประชุมสายน ้าผึ ้ง
และเครื อข่ า ยอุตสาหกรรมเชิง นิ เ วศ ( eco network) สวนสมุ น ไพรสมเด็ จ พระเทพ
พื ้นที่เขตควบคุมมลพิษ และพื ้นที่เขตประกอบการไออาร์ พีซี รัตนราชสุดา จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
ว่า ที่ ร้อยตรี พิ รุณ เหมะรั กษ์ รองผู้ว่า ราชการจัง หวัด
ระยอง เป็ นประธานในการประชุ ม คณะท างาน เพื่ อ
พิจารณาแผนการจัดประชุมคณะทางาน และพิ จารณา
การจัดเก็บข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยมี
นายพุทธิกรณ์ วิชยั ดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ
นางคนึงนิจ ทยายุทธ หัวหน้ ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
ฝ่ ายเลขานุการคณะท างานฯ และน าเสนอข้ อ มูลตาม
วาระการประชุ ม พร้ อมด้ วยนางสาวธนิ ต า ทองเงา
ผู้อานวยการกลุม่ บริหารจัดการความขัดแย้ ง ร่ วมให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการงบประมาณ ปี 2564 ที่ กอน. กรอ. ได้ รับ
จัดสรร 5 โครงการ ในการพัฒนาพื ้นที่เป้าหมายเพื่อยกระดับ
การเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามแผนยุทธศาสต์
การพัฒนา ให้ กบั คณะทางานทราบ
ทั ้งนี ้ ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดประชุมคณะทางาน
เพื่อติดตามแผนงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัดระยอง และการจัดเก็บข้ อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดูว่าข้ อมูลของแต่ละหน่วยงานในปั จจุบัน
สามารถดาเนินการได้ ตามเกณฑ์หรือไม่
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