
 

 

 

 

 

การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วม 

ในการดาํเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

อาทิ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ร่วมดาํเนินการ ร่วมแลกเปลี!ยนความคิดเห็น 

ร่วมติดตามประเมินผล การเพิ!มองคค์วามรู้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษา ทบทวน วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ผานมา 

ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

3 มี.ค.65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ดําเนินการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห และ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่ผานมา โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ หนวยงาน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มี
ภารกิจเรื่องเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ไดแก การนิคม
อุตสาหกรรม กรมควบคุม
มลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี 
คณะทํางานขับเคลื่อนเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัด
ปทุมธานี ตาก นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
เชียงราย เชียงใหม 
กําแพงเพชร นครสวรรค 
ลําปาง ลําพูน ลพบุรี และ
ภาคเอกชน/ที่ปรึกษาที่

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กทม. 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

ดําเนินงานเรื่องเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
เปาหมายระยะที่ 1 - 3 

4 มี.ค. 65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ดําเนินการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห และ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่ผานมา โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ คณะทํางาน
ขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจังหวัดระยอง ปราจีนบุรี 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว 
ตราด 

โรงแรมโกลเดนซิตี้ 
ระยอง 

 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 
8 มี.ค. 65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ดําเนินการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห และ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่ผานมา โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ คณะทํางาน
ขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจังหวัดกระบี่ ชุมพร 
นครศรีธรรมราช 
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ภูเก็ต 
สงขลา สรุาษฎรธานี 

โรงแรมแกวสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 
 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

11 มี.ค. 65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ดําเนินการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห และ
ประเมินผลการดาํเนินงาน
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศที่ผานมา โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ คณะทํางาน
ขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศจังหวัดบุรีรัมย พิษณุโลก 
ชัยภูมิ ขอนแกน นครราชสมีา 
มุกดาหาร อุดรธานี 
อุบลราชธานี 

โรงแรมโฆษะ 
ขอนแกน 

 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการเชือ่มโยงความสอดคลองของแผนระดับตางๆ 
ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

18 มี.ค. 65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ดําเนินการจัดประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ในการ
เชื่อมโยงความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนแมบทที่เกี่ยวของ 
และแผนปฏิบัติการอื่นๆที่
เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหมี
เปาหมายรวมกันในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ ผูแทน
หนวยงานราชการสวนกลาง 
และผูแทนภาคเอกชนที่มีการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ 

โรงแรมเอเชีย ราช
เทวี กทม. 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

 
25 มี.ค. 65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ดําเนินการจัดประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ในการ
เชื่อมโยงความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนแมบทที่เกี่ยวของ 
และแผนปฏิบัติการอื่นๆที่
เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหมี
เปาหมายรวมกันในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ และหนวยงาน
จังหวัด/ทองถิ่นกลุมเปาหมาย 
39 จังหวัด 

โรงแรมเอเชีย ราช
เทวี กทม. 

 

 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการวิเคราะหชองวางการพัฒนาของการดําเนินงานที่ผานมา 
ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

1 เม.ย. 65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในการวิเคราะหชองวาง
การพัฒนาของการดําเนินงานที่
ผานมา โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 
ผูแทนหนวยงานราชการสวนกลาง 
และผูแทนภาคเอกชนที่มีการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ 

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กทม. 

 

 

 



ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ ภาพประกอบ 

8 เม.ย. 65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ในการวิเคราะหชองวาง
การพัฒนาของการดําเนินงานที่
ผานมา โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 
คณะทํางานขับเคลื่อนฯ และ
หนวยงานจังหวัด/ทองถิ่น
กลุมเปาหมาย 39 จังหวัด 

โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
กทม. 

 

 

 

 


