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ก ำหนดกำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็น หน้า 1-1 

ก ำหนดกำรกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในพืน้ที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 8 พื้นที่ 

โครงกำรวิเครำะห์ศักยภำพพื้นที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS  
(ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำพื้นที่อุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรลงทุน) 

วันอังคำร ที ่28 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำ 08.30- 16.30 น. 
ณ ห้องบอลรูม 38 ช้ัน 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี (ถนนสีลม) 

 
 

08.30 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นฯ 
09.00 น. – 09.15 น.  กล่ำวรำยงำนกำรประชุม 
    โดย ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพ้ืนที่  
    อุตสาหกรรม 
09.15 น. – 09.30 น.  กล่ำวเปิดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น “แนวทำงกำรด ำเนินงำนใน
    พื้นที่เขตประกอบกำรอุตสำหกรรม 8 พื้นที่” 
    โดย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน 
09.30 น. – 10.30 น.  น ำเสนอ “นโยบำยและแผนพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศไทย  
    และแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในอนำคตให้น่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน”  
    โดย ผู้แทนจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
10.30 น. – 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 น. – 12.00 น.  น ำเสนอ “แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำเขตประกอบกำร  
    อุตสำหกรรมด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร ์(GIS)” 
    โดย นายศุภชัย ปรีชาธีรศาสตร์ ผู้จัดการโครงการ 
12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มระดมควำมคิดเห็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในพื้นที่เขต 
    ประกอบกำรอุตสำหกรรม 8 เขต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. แนวทางในการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
     ในอนาคต 
     2. ความเห็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 
14.30 น. – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
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15.00 น. – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มระดมควำมคิดเห็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในพื้นที่เขต 
    ประกอบกำรอุตสำหกรรม 8 เขต (ต่อ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1. ปัจจัยความต้องการต่อการพัฒนา 
     เขตประกอบการอุตสาหกรรมในอนาคต 
     2. ปัจจัยที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม และโรงงาน 
     ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมต้องการในล าดับต้น 
     ต่อการพัฒนาเขตประกอบการในอนาคตอย่างยั่งยืน 
16.00 น. – 16.30 น.  ถาม-ตอบประเด็นข้อคิดเห็นฯ / ปิดการประชุม 
 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  เวลา 10.30 น. – 11.00 น. และเวลา 14.30 น. – 15.00 น. 
 อาหารกลางวัน   เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
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กำรเดินทำงมำโรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (ถนนสีลม)  
รถยนต์ : ใช้ทางด่วนสายพระราม 9 – แจ้งวัฒนะ แยกซ้ายมาทางเส้นไปดาวคะนองลงทางด่วน ช่อง
ทางออกถนนสีลม เลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงมาตามถนนสีลม ผ่าน 2 แยกไฟแดง เมื่อผ่านแยกเดโช โรงแรมฯ 
อยู่ฝั่งซ้ายมือของท่าน 
รถไฟฟ้ำ BTS : ใช้รถไฟฟ้าสายสีลม ลงที่สถานีช่องนนทรี ทางออกที่ 3 เดินตรงมาถึงสี่แยกที่ถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ตัดกับถนนสีลม ให้เดินข้ามแยก เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปประมาณ 200 เมตร โรง
แรมฯ อยู่ขวามือของท่าน 
รถไฟฟ้ำใต้ดิน MRT : ใช้รถไฟใต้ดิน ลงที่สถานีสีลม แล้วเดินมาตามถนนสีลมประมาณ 800 เมตร เมื่อ
ข้ามเลยแยกท่ีตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้ว โรงแรมฯ อยู่ทางขวามือของท่าน 
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แบบตอบรับการประชุมระดมความคิดเห็น 
แนวทางการด าเนินงานในพืน้ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม 8 พื้นที่ 

โครงการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ GIS  
(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน) 

วันอังคาร ที ่28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องบอลรูม 38 ช้ัน 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี (ถนนสีลม) 

 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................... ............. 
ตำแหน่ง.........................................................หน่วยงาน.................................................................... ............ 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................E-mail**................................................................................. 
ประเภทอาหารที่รับประทาน   อาหารทั่วไป   อาหารมุสลิม  อาหารมังสวิรัติ 
การแพ้อาหาร/อาหารที่ไม่รับประทาน    
  ไม่แพ้อาหาร   แพ้อาหาร (โปรดระบุ).................................. 
 
การเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นฯ 
 
  ยินดีเข้าร่วม 
  ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจ 
  ไม่สามารถเข้าร่วมโดยมอบผู้แทนดังนี้ 
 

1. นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ ............. 
ตำแหน่ง.........................................................หน่วยงาน.................................................................... ............ 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................E-mail**................................................................................. 
ประเภทอาหารที่รับประทาน   อาหารทั่วไป   อาหารมุสลิม  อาหารมังสวิรัติ 
การแพ้อาหาร/อาหารที่ไม่รับประทาน    
  ไม่แพ้อาหาร   แพ้อาหาร (โปรดระบุ).................................. 
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หมายเหตุ :  

- โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที ่ 
E-mail : nopphawan.s@fict.co.th  หรือสแกน QR Code ที่ปรากฎตามท้ายหนังสือ  

-   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงาน นางสาว นพวรรณ สุขพวง โทร 09 7195 0253  หรือ 
    นางสาวชุติภา กำเนิดว้ำ โทร 09 0621 1597  

 
 
 
 
 
 
 

        (QR Code สำหรับตอบรับเข้าร่วมประชุม) 
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