
ด้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด มาตรการ

มิติทางกายภาพ : ท าเลที่ต้ังสอดคล้องกับผังเมืองและมีการวางผังการใชป้ระโยชน์พ้ืนที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม

1.  การวางผังทีต่ั้งและการจัด

พ้ืนที่

 1. เพ่ือใหก้ารจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมสอดคล้องกับการ

1. ที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

(1.) ที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม
เป็นไปตามข้อก าหนดและ

-ด าเนินการตามข้อก าหนดและกฎหมายการจัดต้ัง
อุตสาหกรรมทุกประการ

พัฒนาพ้ืนที่ของเมือง และการพัฒนาของเมือง ผังเมือง -ศึกษาและคาดการณ์การขยายตัวของเมืองและ
ความต้องการใชพ้ื้นที่ พร้อมประสานหน่วยงาน
ท้องถิ่นในการออกแบบผังเมืองที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม
-บริหารจัดการผังเมืองย่านอุตสาหกรรม พาณิชย 
กรรม กันชน และย่านพักอาศัย พักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นต้น (Urban Planning/Town Planning)
-ที่ต้ังค านึงถึงภูมิศาสตร์และภัยพิบัติ เชน่ ระดับน้ า
ท่วม
-ต าแหน่งที่ต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับระบบ
การขนส่งหลายรูปแบบ (Multi-Modal 
Transportation)
-จัดท าประชาพิจารณ์และรับความคิดเหน็มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรม

ข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ใน 5 มติิ 22 ด้าน
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2. เพ่ือใหก้ารใชป้ระโยชน์ใน
พ้ืนที่นิคมฯ มีประสิทธิภาพ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

1. การใชป้ระโยชน์พ้ืนที่นิคมฯ
เป็นไปตามผังการใชป้ระโยชน์
ที่ดิน

(2.) มีการวางผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และปฏิบัติตาม
ผังการใชป้ระโยชน์ที่ดิน

-ออกแบบนิคมฯ โดยมีการวางผังการใชป้ระโยชน์
ที่ดินใหเ้หมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและ
สภาพแวดล้อม

ชมุชน -ก ากับดูแลนิคมฯ ใหม้ีการใชป้ระโยชน์ที่ดิน
เป็นไปตามผังการใชป้ระโยชน์ที่ดิน

-ก าหนดล าดับศักดิ์ของโครงข่ายถนนใหช้ดัเจน

-จัดแบ่งพ้ืนที่ (Zoning) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ ตามหลักความปลอดภัยและแผน
บริหารความเสี่ยง
-จัดวางผังอุตสาหกรรมอย่างเกี่ยวเนื่องและ
เชื่อมโยงกับโครงข่ายสาธารณูปโภค
-จัดท าแผนพัฒนาการใชป้ระโยชน์ที่ดิน (Land Use)
 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
-สร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงถึง
กันทั้งนิคมฯ

-จัดแบ่งเส้นทางการจราจรและต าแหน่งที่จอดและ
จุดตรวจส าหรับรถบรรรทุกสารเคมี

2. การใชป้ระโยชน์พ้ืนที่นิคมฯ
 มีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชมุชน

(3.) การใชป้ระโยชน์พ้ืนที่นิคม
ฯ ตามผังเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

-พัฒนาระบบการควบคุมการจราจรที่มีประสิทธิภาพ
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-จัดระบบขนส่งคนงานเข้า-ออกพ้ืนที่ในชั่วโมง
เร่งด่วน
- จัดท าระบบการขนส่งมวลชนในพ้ืนที่กลุ่มโรงงาน

- การจัดสรรที่จอดรถแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
เพียงพอ
-จัดชอ่งทางส าหรับจักรยานและทางเท้า 

-เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (Green Area)
-ออกแบบภูมิสถาปัตย์ที่กลมกลืนกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม
และชมุชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมใหด้ีย่ิงขึ้น 
เชน่ ส่งเสริมการปลูกพืชพรรณท้องถิ่นในประเทศ
ไทยและจัดสรรพ้ืนที่สันทนาการ เป็นต้น

-จัดท าแนวกันชน (Buffer Zone), เขตกันชน (Eco 
Belt /Green Belt), แนวป้องกัน (Protection Strip), 
ระยะร่น ตามล าดับ ใหส้อดคล้องกับหลักเกณฑ์
และกฎหมายที่ก าหนดหรือมากกว่า
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1. เพ่ือใหอ้าคารและบริเวณ 1. อาคารและบริเวณโดยรอบ (4.) สัดส่วนอาคารที่เป็น -ออกแบบอาคารโดยใชห้ลักเกณฑ์อาคารเขียว
โดยรอบมีการใชพ้ลังงาน ออกแบบโดยประหยัดพลังงาน อาคารสีเขียว (Green Building) -สนับสนุนการเข้ารับการประเมินอาคารเขียว
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.  เศรษฐกิจของ

ภาคอุตสาหกรรม

1. มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ของภาคอุตสาหกรรม

1. ภาคการผลิตและบริการมี
ความคุ้มค่าและเจริญเติบโต

(5.) อัตราการเติบโตของรายได้
ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ

-การใชก้ลยุทธ์น่านน้ าสีเขียวในการสร้างตลาด 
และการแข่งขัน (Green Ocean Strategy)

มิติเศรษฐกิจ : ความคุ้มค่าในการผลิตและความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ผู้ประกอบการและชุมชนอย่างมัน่คง

2.  การออกแบบอาคารและ

บรเิวณโดยรอบ
-สนับสนุนการออกแบบอาคารส่วนกลาง
(ส านักงาน) ของโรงงานและนิคมฯ ใหเ้ป็น
อาคารเขียว

(6.) สัดส่วนระหว่างมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product
 & Service Values) กับ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact)

-ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการใหด้ีขึ้น
 โดยใชท้รัพยากร (วัสดุ น้ า และพลังงาน) อย่าง
คุ้มค่าและลดการปลดปล่อยมลพิษใหน้้อยลง
-เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือเพ่ิมผลก าไรใหแ้ก่
ธุรกิจใหม้ากย่ิงขึ้นควบคู่กับการลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมใหเ้หลือน้อยที่สุด
-ส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมจดทะเบียนในจังหวัดที่
ต้ังอยู่มากขึ้น

(7.) อัตราการขยายตัวของ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) 
ของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ -ส่งเสริมการย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ใน

ท้องถิ่นที่เป็นที่ต้ังของอุตสาหกรรม
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4. เศรษฐกิจของท้องถิ่น 1. เพ่ือใหท้้องถิ่นมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

1. เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง

(8.) อัตราการขยายตัวของการ
จ้างงานในพ้ืนที่

-ส่งเสริมการจ้างงานและอบรมเสริมสร้างทักษะ
ของแรงงานในท้องถิ่น

อย่างมั่นคง -สร้างกลไกการจ้างงานใหก้ับชมุชนในท้องถิ่น
-แนะแนวอาชพีที่เหมาะสมใหก้ับชมุชนในท้องถิ่น
-สร้างส านึกรักบ้านเกิดร่วมพัฒนาท้องถิ่น

(9.) อัตราการขยายตัวของ
รายได้จากการจัดเก็บภาษีของ
ท้องถิ่น

-การจัดเก็บรายได้จากภาษีของท้องถิ่น ได้แก่ ภาษี
เงินได้ส่วนบุคคล ภาษีรายได้นิติบุคคล ภาษี
โรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีล้อเลื่อน  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เป็นต้น พิจารณาการขยายตัวการจัดเก็บรายได้จาก   
       -ส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมจดทะเบียนในจังหวัด
ที่ต้ังอยู่มากขึ้น 
       -ส่งเสริมการย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ใน
ท้องถิ่นที่เป็นที่ต้ังของอุตสาหกรรม

-ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการพัฒนา
ความเจริญในท้องที่จากรายได้ภาษีที่จัดเก็บจาก
ผู้ประกอบการ
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5. เศรษฐกิจของชุมชน 1. เพ่ือใหเ้ศรษฐกิจของชมุชนมี
ความเข้มแข็ง เป็นแหล่ง

1. เศรษฐกิจของชมุชนมีความ
เข้มแข็ง

(10.) จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างความ

-จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชพี
ของชมุชนในท้องถิ่น

รายได้ของชมุชนได้อย่างมั่นคง เข้มแข็งของเศรษฐกิจชมุชน
-ระดับรายได้เฉลี่ยของชมุชน

-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุชนให้
เข้าเกณฑ์มาตรฐานวิสาหกิจชมุชน

-จ านวนวิสาหกิจชมุชน -ส่งเสริมการจับจ่ายใชส้อยผลิตภัณฑ์ชมุชน
-สนับสนุนการเลือกใชบ้ริการจากธุรกิจบริการของ
ชมุชน
-สนับสนุนการเปิดตลาดนัดสินค้าชมุชนใหก้ับ
พนักงานบริษัทและประชาชนทั่วไปจับจ่ายใชส้อย
-ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชมุชนที่สอดคล้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของโรงงาน

6. การตลาด 1. เพ่ือส่งเสริมใหม้ีการผลิตและ
ใชส้ินค้าซึ่งติดฉลากที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

1. ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เป็นที่ต้องการของตลาด

(11.) สัดส่วนผู้ประกอบการที่
ผลิตสินค้าเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

-ผลักดันใหผู้้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและรับ
การประเมินผลิตภัณฑ์ติดฉลากสิ่งแวดล้อม เชน่ 
ฉลากเขียว (Green Label)  ฉลาก Carbon Footprint 
ฉลากประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 เป็นต้น
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน และ/หรือจาก
ชมุชนภายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมร่วมกัน(Joint 
Promotion e.g. Advertising ,Tradeshow etc.)
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-ก าหนดสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing)

-โฆษณาชปูระเด็นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของสินค้าและการผลิต โดยกระตุ้นใหผู้้บริโภค
ต่ืนตัวและสร้างกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม
-สนับสนุนผู้ประกอบการเทียบส าหรับระดับ Green 
Industry และใชต้ราสัญลักษณ์เพ่ือการตลาด
-ส่งเสริมพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism : CDM) เพ่ือสร้าง
รายได้เพ่ิมจากการขายคาร์บอนเครดิต
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดคาร์บอน
ภาคสมัครใจภายในนิคมอุตสาหกรรม

7. การขนส่ง 1. การบริหารจัดการโลจิสติกส์
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร

1. ผู้ประกอบการมีการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ที่มี

(12.) นิคมฯ มีระบบการก ากับ
ดูแล ควบคุมการขนส่งวัตถุดิบ

-สนับสนุนการบริการขนส่งร่วมกัน (Shared 
Commuting) โดย

กับสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

   *ส่งเสริมใหม้ีการใชร้ถโดยสารสาธารณะร่วมกัน 
(Bus Pool) เพ่ือรับ-ส่งพนักงาน

ผลิตภัณฑ์ กากของเสียที่มี
จ านวนมาก หรือที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม

   *จัดใหม้ีระบบโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม
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ด้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด มาตรการ

ข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ใน 5 มติิ 22 ด้าน

   *สนับสนุนใหม้ีระบบรางรถไฟที่เชื่อมโยงเข้าสู่
นิคมอุตสาหกรรม
   *จัดใหม้ีท่าเรืออุตสาหกรรม (ถ้าจ าเป็น) เพ่ือ
ขนส่ง/ขนถ่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
   *ส่งเสริมใหม้ีการขนส่งสินค้าทางเรือร่วมกัน 
(Share Shipping) ส าหรับกรณีโรงงานมีปริมาณการ
ขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (Less Container Load : 
LCL)
   *จัดใหม้ีระบบการขนส่งทางท่อร่วมกัน (ถ้า
จ าเป็น) เพ่ือล าเลียงวัสดุ เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์
ร่วมกันภายในนิคมอุตสาหกรรม
   *ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการขนส่งสินค้า
อันตรายร่วมกัน (Common Dangerous Goods 
Management) โดยสนับสนุนใหม้ีการรวมกลุ่ม
บริษัทที่ใชส้ินค้าอันตรายประเภทเดียวกันเพ่ือ
ร่วมกันขนส่งสินค้าอันตรายและใชบุ้คลากรพร้อม
ทั้งอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยร่วมกัน
-สนับสนุนใหม้ีศูนย์บริการซ่อมบ ารุงร่วมกัน 
(Common Maintenance Services) ภายในนิคม
อุตสาหกรรม โดย
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ด้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด มาตรการ

ข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ใน 5 มติิ 22 ด้าน

   *สนับสนุนใหม้ีศูนย์บริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
ร่วมกัน (Common Vehicle Maintenance)

   *สนับสนุนใหม้ีศูนย์บริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และ
เคร่ืองจักรร่วมกันส าหรับเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 
(Specific Industrial Cluster)
-สนับสนุนใหม้ีศูนย์กลางคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์
 และการกระจายสินค้า (Integrated Logistics) 
ภายในนิคมอุตสาหกรรม
-พิจารณาทางเลือกของการบรรจุหบีหอ่(Alternative
 Packaging) โดยสนับสนุนใหม้ีบริษัทรับจ้างชว่ง 
(Outsourcing) ส าหรับการบรรจุหบีหอ่ภายในนิคม
อุตสาหกรรม
-ส่งเสริมใหม้ีการใชย้านพาหนะที่ใชพ้ลังงานสะอาด
 เชน่ Natural Gas Vehicles (NGV) ไฟฟ้า เป็นต้น

-สนับสนุนการใช ้Green IT (ระบบสื่อสาร/การ
ประชมุ/โอนเงิน ฯลฯ)
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มิติสิ่งแวดล้อม : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดและป้องกันมลพิษ ใชท้รัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า

8. การจัดการคุณภาพน้ า 1. เพ่ือใหม้ีการใชท้รัพยากรน้ า
อย่างเพียงพอ

1. ไม่มีข้อร้องเรียนถึง
ผลกระทบจากปริมาณการใชน้้ า

(13.) จ านวนคร้ังที่เกิด
ผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ อัน
เนื่องมาจากการจัดสรร

-การจัดสรรปันส่วนทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดย
วางแผนการใชน้้ าร่วมกันของกลุ่มโรงงาน 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชมุชน

ปันส่วนน้ าที่ไม่เหมาะสม -ประเมินปริมาณแหล่งน้ าธรรมชาติ และจัดท า
แผนการใชน้้ าร่วมกันของโรงงานในพ้ืนที่
-การวางแผนการผลิตใหส้อดคล้องกับการใชน้้ าใน
แต่ละชว่งเวลา
-จัดหาแหล่งน้ าส ารอง

-ลดการสูญเสียน้ า

-ส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ในการจัดหาน้ า

2. มุ่งสู่การปล่อยน้ าทิ้งเป็นศูนย์ 
(Zero Discharge)

-ส่งเสริมใหม้ีการใชน้้ าในการอุปโภคบริโภค อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-ส่งเสริมใหม้ีการลดปริมาณน้ าทิ้ง โดยสนับสนุน
ใหม้ีกิจกรรมลดการใชน้้ าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์แก่
โรงงาน
-ส่งเสริม Lean Technology และ Clean Technology
 แก่โรงงาน

(14.) สัดส่วนปริมาณการปล่อย
น้ าทิ้งออกนอกพ้ืนที่ต่อปริมาณ
การใชน้้ า
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(15.) อัตราการน าน้ ากลับมา -จัดท าระบบหมุนเวียนน้ าใช้
ใชใ้หม่ของนิคมอุตสาหกรรม -ส่งเสริมการน าน้ าที่บ าบัดแล้วกลับมาใชใ้หม่ เชน่ 

รดน้ าต้นไม้ ช าระล้าง/ ท าความสะอาด หรือจ าหน่าย
เป็นน้ าเกรดสอง เป็นต้น ฯลฯ

2. เพ่ือรักษาทรัพยากรน้ าและ
คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน

1. คุณภาพน้ าทิ้งไม่ส่งผล
กระทบต่อชมุชน

-ปรับปรุงระบบการทิ้งน้ าเสียและแยกน้ าเสียบ าบัด
ยากออกจากระบบน้ าเสียรวม แล้วบ าบัดด้วยวิธี
เฉพาะ

-ก าหนด Emission Charge

-เพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย

 -ส่งเสริมใหช้มุชนมีระบบบ าบัดน้ าทิ้ง และมีการ
บริหารจัดการน้ าทิ้งชมุชน

9. การจัดการคุณภาพอากาศ 1. เพ่ือใหคุ้ณภาพอากาศไม่ 1. คุณภาพอากาศไม่ส่งผล (17.) คุณภาพอากาศโดยรอบ -ติดต้ังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชมุชน

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชมุชน

พ้ืนที่อุตสาหกรรม -ติดต้ัง CEM (Continuous Emission Monitoring) ที่
ปลายปล่อง
-ตรวจวัด Fugitive Emission ภายในโรงงาน
-ติดตามตรวจสอบและวิเคราะหผ์ล

(16.) คุณภาพน้ าทิ้งเปรียบเทียบ
กับคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับ

-ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คุณภาพน้ าที่แหล่งน้ า
โดยรอบและในพ้ืนที่
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-ศึกษาคุณภาพอากาศโดยใชแ้บบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ และก าหนดปริมาณการปลดปล่อย
มลพิษร่วมกัน
-ก าหนดการจัดเก็บ Emission Charge

(18.) จ านวนข้อร้องเรียนเร่ือง
กลิ่นและเหตุเดือดร้อนร าคาญ

-จัดใหม้ีขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียน

จากมลพิษ -จัดใหม้ี Third Party ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบและใหค้ าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง
เชงิเทคนิคและเชงิวิชาการได้
-ก าหนด Zoning ของกลุ่ม/ ประเภทอุตสาหกรรม
ในแต่ละนิคมอุตสาหกรรม
-สนับสนุนใหม้ีแนวกันชน (Buffer Zone), เขตกัน
ชน (Eco Belt /Green Belt), แนวป้องกัน (Protection
 Strip), ระยะร่น ตามล าดับ ใหส้อดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก าหนดหรือมากกว่า

2. เพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นนิคม
อุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อย
คาร์บอนต่ า

1. มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอน
ที่ลดลง

(19.) ปริมาณการปลดปล่อย
คาร์บอนภาคอุตสาหกรรม

-รณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เชน่ ลดปริมาณการใชเ้ชื้อเพลิงที่มี
ไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบลง ใชเ้ทคโนโลยี/
นวัตกรรมประหยัดพลังงาน เป็นต้น
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-ส่งเสริมพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

-ส่งเสริมการจัดท ารอยเท้าคาร์บอนขององค์กร 
(Corporate Carbon Footprint)
-ส่งเสริมการจัดท ารอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ 
(Product Carbon Footprint)
-หาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการเงิน

10. การจัดการกากของเสียและ

วัสดุเหลือใช้

1. เพ่ือใหม้ีการจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใชอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. มุ่งสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero 
Waste)

(20.) ปริมาณกากของเสียและ
วัสดุเหลือใชท้ี่เกิดขึ้น

-ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด /
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณของเสีย 
(Waste Minimization)
-รณรงค์น าหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มา
ประยุกต์ใชใ้นการจัดการกากของเสีย
-ส่งเสริมการจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้
โดยใชวิ้ธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
-เลือกใชส้ารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่มีความเป็นพิษ 
น้อยลงหรือเลือกใชส้ารที่ไม่เป็นพิษ (Non Toxic 
Material/ Substances)
-ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลัก 
Eco-Design
-ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการใชวั้สดุ
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(21.) อัตราการน ากากของเสีย
กลับมาใชใ้หม่

-รณรงค์น าหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มา
ประยุกต์ใชใ้นการจัดการกากของเสีย
-มีการเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-Product
 Connection) โดยจัดใหม้ี Eco-Forum เพ่ือเป็นเวที
ประสานความร่วมมือในการน าผลิตภัณฑ์พลอยได้
ของโรงงานหนึ่งไปเป็นวัตถุดิบของอีกโรงงานหนึ่ง
 พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ภายในนิคมอุตสาหกรรม

-สนับสนุนใหม้ีการจัดต้ังศูนย์กลาง/เครือข่าย
แลกเปลี่ยนของเสียภายในนิคมอุตสาหกรรม (Waste
 Management Center) และ/หรือ จัดแสดงการ
แลกเปลี่ยนของเสีย ของเหลือใช ้(Waste Display 
Center)
-จัดท าธนาคารข้อมูล (Data Bank) ของเสีย/ ของ
เหลือใช ้เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลการแลกเปลี่ยน
ของเสีย/ ของเหลือใช ้(Waste Information Center)
-จัดท าเว็บไซต์/ เว็บบอร์ด ในการแลกเปลี่ยน      
ของเสีย/ ของเหลือใช้
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11. การจัดการพลังงาน  1. เพ่ือใหก้ารใชพ้ลังงานมี
ประสิทธิภาพ

1. การใชพ้ลังงานในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพ

(22.) จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
การจัดการพลังงาน

-ส่งเสริมใหโ้รงงานอนุรักษ์พลังงานและเปิดเผย
ข้อมูลการใชพ้ลังงาน
-ส่งเสริมใหโ้รงงานมีระบบการจัดการพลังงาน ISO
 50001
-รณรงค์ใหค้วามรู้เพ่ือใหม้ีการใชพ้ลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเชงินิเวศน์ (Eco-Energy Efficiency)
-ส่งเสริมการตรวจสอบติดตามการใชพ้ลังงาน 
(Energy Audit) เพ่ือก่อใหเ้กิดการใชพ้ลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
-ส่งเสริมใหโ้รงงานเข้าร่วมโครงการ National 
Energy Award
-ส่งเสริมการใชอุ้ปกรณ์/เคร่ืองจักร/เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน เชน่ หลอดไฟ T5 หลอดไฟ LED
 อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้น
-ส่งเสริมการใช ้Clean Technology และการ
หมุนเวียนพลังงาน

2. เพ่ือใหเ้กิดความย่ังยืนของ
พลังงาน

1. ส่งเสริมการใชพ้ลังงาน
ทางเลือก

(23.) สัดส่วนการใชพ้ลังงาน
ทางเลือกและพลังงานที่สะอาด

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใชพ้ลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทน

-ศึกษารูปแบบและโอกาสในการใชพ้ลังงาน
ทางเลือกและพลังงานทดแทน
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-หาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและการเงินในการ
สร้างพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน/ การ
ใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเชงินิเวศน์
-ส่งเสริมการน ากากของเสีย ชวีมวล และก๊าซชวีภาพ
 ไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน

12. การจัดการเสียง 1. เพ่ือใหเ้สียงที่ออกจากพ้ืนที่ 1. ความดังของเสียงจากภาค (24.) จ านวนของการร้องเรียน -ติดต้ังอุปกรณ์ลดความดัง ฉนวนกันเสียง (Silencer)
ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ การผลิตไม่รบกวนชมุชน ของชมุชน -การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันเสียง
รบกวนและสร้างอันตรายแก่
ชมุชน
1. เพ่ือใหผู้้ประกอบการมีการ
ออกแบบกระบวนการผลิต
และด าเนินการผลิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและมี
ประสิทธิภาพ

-การออกแบบกระบวนการผลิต (Production 
Process Design) และด าเนินการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ โดยน าหลักการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช ้
เชน่  
  * การป้องกันมลภาวะ (Pollution Prevention)
  * การใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean 
Technology) และ

13. กระบวนการผลิต 1. ผู้ประกอบการมีการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(25.) สัดส่วนผู้ประกอบการที่มี
การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

-การเลือกใชส้ารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่มีความเป็นพิษ
น้อยลง/ เลือกใชส้ารที่ไม่เป็นพิษ (Non-Toxic 
Material/ Substances)
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  *การน าหลักการ Process Safety มาใชใ้นการ
ออกแบบกระบวนการผลิตและด าเนินการผลิต
-พัฒนาระบบการผลิตที่มีความปลอดภัย
-สนับสนุนผู้ประกอบการเทียบระดับ Green Industry

-การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Eco-Product Design) ต้ังแต่การเลือกวัตถุดิบที่ใช ้
ขั้นตอนและวิธีการผลิต จนกระทั่งการก าจัด
ผลิตภัณฑ์

  *การจัดท าข้อมูลการใชท้รัพยากร (วัสดุ น้ า และ
พลังงาน) และการปล่อยมลพิษต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยพยายามใช้
ทรัพยากรและปล่อยมลพิษต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ให้
ลดลง
-จัดท า LCI/LCA ของการผลิตและผลิตภัณฑ์

  *การจัดท าข้อมูลการใชท้รัพยากร (วัสดุ น้ า และ
พลังงาน) และการปล่อยมลพิษของนิคม

14. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ

นิเวศน์ (Eco-Efficiency)

1. เพ่ือใหผู้้ประกอบการมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพเชงิเศรษฐ
นิเวศน์อย่างมีดุลยภาพ

1. ประสิทธิภาพเชงิเศรษฐ
นิเวศน์ของอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(26.) สัดส่วนโรงงานที่น า
แนวคิดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
เชงิเศรษฐนิเวศน์ 
(Eco-Efficiency Indicator) มา

-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูล 
และวิเคราะหข์้อมูลประสิทธิภาพเชงิเศรษฐนิเวศน์
-การใชท้รัพยากร (วัสดุ น้ า และ พลังงาน) อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Eco-Efficiency) โดยส่งเสริม
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-ก ากับดูแลโรงงานตามมาตรการ EIA/ HIA/RM
-จัดท าแผนและก ากับดูแลโรงงาน
-ก าหนดการใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
-มีอุปกรณ์และการตรวจสอบทดสอบอุปกรณ์ให้
พร้อมใชง้าน
-มีศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

2. มุ่งสู่อุบัติเหตุร้ายแรงเป็นศูนย์
 (Zero accident)

-จัดท าแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย
ท าเนียบเครือข่ายด้านระงับอุบัติภัยต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
ตลอดจนบุคลากรอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
-จัดท าแผนฉุกเฉินชมุชนและแผนฟ้ืนฟู
-ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับ 1/ระดับ 2 
โดยนิคมฯ ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1
 คร้ัง และประเมินประสิทธิผลของแผน
-การรณรงค์และการติดป้ายจราจรในพ้ืนที่

(28.) อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อชมุชน

15. การจัดการด้านความ

ปลอดภัยและสุขภาพ

1. เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมที่
ปลอดภัยต่อคนในพ้ืนที่

1. อุตสาหกรรมมีความ
ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพพนักงานและชมุชน

(27.) อัตราการเจ็บป่วยและ
อุบัติเหตุจากการท างาน
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-การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management : BCM) โดยสนับสนุนให้
จัดท าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพ่ือ
การบริหารจัดการและรองรับกับเหตุการณ์และ
ภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจและท า
ใหธุ้รกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้
-ระบบรักษาความปลอดภัยด้านความมั่นคง 
(Security & Safety System) โดย:
  *มีจ านวนประตูและถนนทางเข้าและออกภายใน
นิคมอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
พร้อมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกัน เชน่ 
การควบคุมประตูทางเข้าและออก 
  *การก าหนดแผนผังเส้นทางเข้า-ออก ร่วมกัน
  *การใชร้ะบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยติดต้ัง 
CCTV หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
-ส่งเสริมรณรงค์สุขภาพของพนักงานในโรงงาน/
ในนิคมฯ
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-มีระบบเฝ้าระวัง และติดตามผลสุขภาพพนักงาน 
(Employee Health Surveillance)  และมีระบบ
ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
-มีระบบเฝ้าระวังและติดตามผลสุขภาพชมุชน 
(Community Health Surveillance ) และมีระบบ
ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
-จัดใหม้ีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพใหก้ับ
ชมุชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

-การติดต้ังระบบเฝ้าระวังที่เพียงพอและเหมาะสม

-มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลการรายงานผล
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แหล่งก าเนิดและแหล่งรองรับ
ต่อสาธารณะ

16. การเฝ้าระวังคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

1. เพ่ือใหม้ีการเฝ้าระวัง 
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชมุชน

1. มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

(29.) ระบบการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วม

-ต้ังคณะกรรมการร่วมพหภุาคีด้านการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของชมุชน เชน่ ตรวจธงขาวดาวเขียว
 EIA Monitoring เป็นต้น
-เก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห ์โดย
การมีส่วนร่วมของผู้แทนชมุชน
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-วิเคราะหแ์นวโน้มคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
น าเสนอมาตรการตอบสนอง

-การจัดใหม้ีระบบติดตามผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Quality, Emission and Ambient 
Surveillance)  ตลอดจนการวิจัยพัฒนาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการควบคุมมลภาวะ  (Pollution 
Prevention and Control Technology)

-มีระบบฐานข้อมูลการติดตามผลที่เชื่อถือได้

-การจัดใหม้ีระบบติดตามตรวจสอบ (Monitoring 
System) ด้านสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
-การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม/ ท่าเรืออุตสาหกรรม
ร่วมกัน เพ่ือใหไ้ด้ข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่ซ้ าซ้อน
และลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ

มิติสังคม : คุณภาพชวิีตที่ดี และสังคมที่น่าอยู่ของพนักงานในพ้ืนที่และชมุชนโดยรอบ

17. คุณภาพชีวิตและสังคมของ

พนักงาน

1. เพ่ือใหพ้นักงานในพ้ืนที่มี
คุณภาพชวิีตที่ดี พร้อมสังคมที่

1. พนักงานในพ้ืนที่มีคุณภาพ
ชวิีตและสังคมที่ดี

(30.) ความมั่นคงของ
หลักประกันในการประกอบ

-พนักงานอยู่ในระบบประกันสังคม/ กองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี

น่าอยู่ อาชพี -จัดท าระบบประกันสุขภาพครอบครัวพนักงาน
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-จัดอบรมใหค้วามรู้เฉพาะด้านส าหรับการประกอบ
อาชพีเชงิอุตสาหกรรม
-ส่งเสริมการขยายความรู้ด้านการศึกษา โดยให้
ทุนการศึกษา และการปรับวุฒิการศึกษา
-การจัดระบบสวัสดิการร่วมกัน เชน่ การร่วมกัน
จ้างสถานพยาบาลมาตรวจสุขภาพใหพ้นักงาน
-การวางระบบและการด าเนินงานร่วมกัน เชน่ การ
รักษาความปลอดภัยร่วมกัน การจัดจ้าง รปภ. 
ร่วมกัน การดูแลบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ร่วมกัน
-การจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมในด้านต่างๆ ร่วมกัน 
(Training Center)

(31.) ความพึงพอใจของ
สวัสดิการดูแลคุณภาพชวิีต

-การพัฒนารูปแบบและระบบสวัสดิการใหก้ับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ของพนักงาน -ส่งเสริมและใหส้ิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ/
โรงงานที่จัดระบบส่งเสริมป้องกันและเยียวยา
รักษาสุขภาพพนักงาน
-จัดท าระบบประกันสุขภาพครอบครัวพนักงาน
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-จัดระบบสวัสดิการร่วมกัน เชน่ การร่วมกันจ้าง
สถานพยาบาลมาตรวจสุขภาพใหพ้นักงาน  การจัด
ใหม้ีสถานีบริการสุขภาพ/ศูนย์กีฬา/ สวนสุขภาพ 
การศูนย์ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงวัย  เป็นต้น

18. คุณภาพชีวิตและสังคมของ

ชุมชนโดยรอบ

1. เพ่ือใหช้มุชนมีความ
ปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน 
มีคุณภาพชวิีตที่ดี พร้อมสังคม

1. ชมุชนน่าอยู่ ชมุชนเข้มแข็ง 
ชมุชนย่ังยืน

(32.) จ านวนและรูปแบบของ
เครือข่ายและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชมุชนในการ

-ต้ังคณะกรรมการร่วมพหภุาคีด้านพัฒนาคุณภาพ
ชวิีตชมุชนโดยผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน

ที่น่าอยู่ พัฒนาและบริหารจัดการ
กิจกรรม แผนงาน และ

-การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชวิีตของชมุชน

โครงการเพ่ือสังคม -การจัดต้ังกองทุนพัฒนาชมุชนและสังคมในด้าน
การศึกษาอาชพี สุขภาพอนามัย ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และการกีฬา 
เป็นต้น
-มีระบบบริหารกองทุนพัฒนาชมุชนร่วมกัน
-การบริหารจัดการร่วมกับอุตสาหกรรมอย่าง
โปร่งใสโดยค านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ชมุชน

(33.) จ านวนโครงการเพ่ือ -การสนับสนุนใหม้ีการจ้างงาน แรงงานในพ้ืนที่
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สังคมและชมุชนที่ส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ

-การจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมอาชพีของชมุชน
ในท้องถิ่น

ชวิีตที่ดีและสังคม น่าอยู่ของ
ชมุชนที่สอดคล้องกับความ

-การส่งเสริมใหช้มุชนมีรายได้เสริมสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน

ต้องการของชมุชนและ
ด าเนินการโครงการได้อย่าง

-ส่งเสริมและสนับสนุนการใหค้วามรู้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่

ต่อเนื่องย่ังยืน -โครงการส่งเสริมคุณภาพชวิีตของชมุชนที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการของชมุชน
อย่างชดัเจน (ส่งเสริมอาชพี สุขภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณสุข การศึกษา การ
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สุนทรีย์  และการท่องเที่ยว
เป็นต้น

(34.) จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและ
ชมุชนในพ้ืนที่

-การพัฒนาโอกาสและศักยภาพของเยาวชนในพ้ืนที่ 
เชน่ การมอบทุนการศึกษา การมอบอุปกรณ์กีฬา 
โครงการติวเตอร์ เป็นต้น
-จัดกิจกรรมศึกษาและฟ้ืนฟูวิถีชวิีตชมุชนใหก้ับ
เยาวชน
-ใหทุ้นการศึกษาเพ่ือสร้างก าลังคนจากพ้ืนที่
-ฝึกทักษะส่งเสริมและพัฒนาอาชพีใหก้ับชมุชน
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-ส ารวจความพึงพอใจของชมุชนพร้อมประเมินผล
โครงการเพ่ือสังคมและชมุชน เพ่ือน าไปปรับปรุง
ใหด้ีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
-พิจารณารูปแบบและชอ่งทางการส ารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของชมุชน
-พัฒนารูปแบบและชอ่งทางส ารวจแบบ 2 
Ways-Communication

มิติการบรหิารจัดการ : การบริหารจัดการในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

-จัดต้ังคณะท างานเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็น
อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ (Eco-Team) ที่ครอบคลุม
ตัวแทนจากทุกภาคส่วน
-จัดต้ัง Eco-Center เป็นศูนย์เผยแพร่พัฒนาและ
บริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศน/์ เป็น
สถานที่พบปะแลกเปลี่ยน
-จัดใหม้ี Eco-Forum เพ่ือเป็นเวทีประสานความ
ร่วมมือ
-จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงิ
นิเวศน์แบบมีส่วนร่วม

(35.) ความพึงพอใจของชมุชน
ต่อโครงการเพ่ือสังคมและ
ชมุชนที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชวิีตที่ดีและ
สังคมน่าอยู่ของชมุชนโดยรอบ

19. การบรหิารจัดการพ้ืนที่

อย่างมีส่วนรว่ม

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายจากผู้มี
ส่วนได้เสียในการบริหาร
จัดการที่มีระบบอย่างมีส่วนร่วม

1. การบริหารจัดการในพ้ืนที่
เป็นไปอย่างมีระบบโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

(36.) การด าเนินงานของ
คณะท างานเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมเชงินิเวศน์ 
(Eco-Team) เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ก-25



ด้าน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด มาตรการ

ข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวช้ีวัดการเป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ใน 5 มติิ 22 ด้าน

-สนับสนุนระบบการรับ/ คัดเลือกบุคคลากรร่วมกัน
ระหว่างโรงงาน (Human Resource Recruiting)

-การจัดระบบการด าเนินงานร่วมกัน เชน่  ระบบ
รักษาความปลอดภัย การบ ารุงรักษา เป็นต้น

1. เพ่ือใหม้ีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการระดับสากล

1. นิคมฯ และโรงงานในนิคมฯ
 มีระบบการบริหารจัดการ

(37.) นิคมฯ มีการพัฒนาเข้าสู่
ระบบบริหารจัดการระดับ

-รณรงค์ส่งเสริมใหน้ิคมฯ และโรงงานเข้าสู่
มาตรฐานสากล

และระดับประเทศจนเป็นที่
ไว้วางใจและได้รับการยอมรับ

ระดับสากลและระดับประเทศ
เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

สากลและระดับประเทศพร้อม
ทั้งรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง

-ส่งเสริมใหน้ิคมฯ และผู้ประกอบการได้รับรองการ
รับรองมาตรฐานใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น เชน่ ISO 50001, 
BCM เป็นต้น

(38.) โรงงานในนิคมฯ มีการ
พัฒนาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ
ระดับสากลและระดับประเทศ
พร้อมทั้งรักษาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง

-จัดหา Third Party ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบและใหค้ าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง
เชงิเทคนิคและเชงิวิชาการ

20. การพัฒนาและรกัษาระบบ

บรหิารระดับสากล
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21. การพัฒนาบุคลากร 1. เพ่ือใหบุ้คลากรในทุกระดับ
มีความรู้ความสามารถและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

(39.) จ านวนหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อปี

-จัดท าหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เหมาะสมส าหรับแต่ละหลักสูตร  
(Capacity Building) โดย
1. จัดท าหลักสูตร Eco-Industrial Development ใน
ด้านต่างๆ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มต่างๆ ตามหลักสูตร
ที่ได้จัดวางไว้

(40.) จ านวนบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรต่อปี

-อบรมผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
คณะท างาน Eco Team ใหม้ีความรู้ความเข้าใจการ
ขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมเชงินิเวศ
-ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชงินิเวศ

-จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) และการจัด
อบรมใหค้วามรู้กับเยาวชนและชมุชน เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม และการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชงินิเวศน์

22. ขอ้มูลขา่วสาร/การรายงาน 1. เพ่ือใหม้ีการสื่อสารข้อมูล/
ข่าวสารในพ้ืนที่อย่าง
ครอบคลุมและทันการณ์

1. มีข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือเผยแพร่ภายใน
พ้ืนที่อย่างทั่วถึง

(41.) จ านวนและลักษณะ
ประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย

-พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเปิดเผย/ เผยแพร่
สู่สาธารณชน
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-จัดกลุ่มข้อมูลดังกล่าวเพ่ือพิจารณารูปแบบชอ่งทาง
และความถี่ในการเปิดเผยต่อไป

ข้อมูลข่าวสารใหก้ับชมุชน
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ

-พัฒนาชอ่งทางสื่อสารภายในในระดับและรูปแบบ
ต่าง ๆ
-สื่อสาร 2 ทาง ผ่านเครือข่ายสังคม เชน่ Facebook

-จัดท าเว็บไซต์/เว็บบอร์ดในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร
-การจัดท า www.ieatecocenter.com เป็น Websites 
ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล กิจกรรม การด าเนินงาน 
และสื่อสาร เผยแพร่ ความรู้และเทคโนโลยีซึ่งกัน
และกัน

(43.) จ านวนชอ่งทางในการรับ -จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน

เร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ จากชมุชน -ก าหนดขั้นตอนวิธีการตอบสนองต่อผู้ร้องเรียน
 -ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเร่ือง

ร้องเรียน

-พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบซอฟแวร์และสื่อ
ความรู้แบบ Multimedia ในการบริหารจัดการ

(42.) จ านวนรูปแบบชอ่งทาง
และความถี่ในการเผยแพร่
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(44.) จ านวนชมุชนที่ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

-ส ารวจชมุชนที่อยู่ในเครือข่ายความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมกับนิคมฯ และโรงงานในนิคมฯ

ครอบคลุมทุกชมุชนที่อยู่
โดยรอบนิคมฯ

-ขยายขอบข่ายของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ครอบคลุมทุกชมุชนที่อยู่โดยรอบนิคมฯ

 -สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม: ร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ของเครือข่าย CSR 
เครือข่าย PR และ Eco Team

(45.) การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาและ
บริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรม
เชงินิเวศน์ (Eco-Industrial 
Development & Management 
Report, Sustainable Report 
ฯลฯ)

-การายงานผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ 
Eco-Industrial Development Report, Eco News, 
Sustainable Report, SHEE Report, การท า Global 
Initiative Report (GIR) เป็นต้น
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