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ค าน า 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยน าแนวคิด “Industrial Ecology หรือ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เข้ามาใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลักการพ่ึงพาอาศัยกัน (Symbiosis) 

และด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นส าคัญของระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติ มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เหมาะสมกับ

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ขององค์กร คือ “เป็นองค์กรน า สร้างเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีดุลยภาพและยั่งยืน”  โดยประกาศนโยบายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

รวมทั้งก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา/ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco 

Industrial Town) อย่างชัดเจน ซึ่งมีแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปี ละ 3 แห่ง 

และมีเป้าหมายภายในปี 2562 ทุกนิคมอุตสาหกรรมจะพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาใน 5 มิติหลัก และ 22 ด้าน ตามข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศของ กนอ.   

เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา/ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ กนอ. ได้จัดท า

คู่มือการจัดท าแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาแผนแม่บทฯส าหรับระยะเวลา 5 ปี โดยได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ส าหรับนิคม

อุตสาหกรรมต่างๆ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งสู่การพัฒนา baseline ในการ

จัดท าแผนแม่บท มีพัฒนาการเทียบกับปัจจุบัน ยกระดับการด าเนินงานให้ดีกว่ากฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ  

และพัฒนาสู่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง

พัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดการพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ล าดับขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนแม่บทนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พร้อมแบบฟอร์ม

ต่างๆที่ช่วยในการล าดับความคิด ประกอบการจัดท าแผนแม่บทฯได้อย่างสะดวก และสมบูรณ์มากขึ้น รวมถึง

ให้ตัวอย่างชุดเอกสารต่างๆ ที่นิคมฯ ต้องจัดเตรียมในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียใน

พ้ืนที่ เช่น จดหมายเชิญ ก าหนดการประชุม ค ากล่าวเปิดการประชุม เป็นต้น ตลอดจนเนื้อหาเกณฑ์การ

ประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรม ในระดับ Eco Champion เพ่ือเป็นแนวทางให้นิคมฯ พัฒนาสู่การเป็น Eco 

Champion ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 กนอ. หวังว่า คู่มือการจัดท าแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ จะมีส่วนช่วยให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มีประสิทธิภาพและ
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และน าไปสู่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
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ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก Eco MP.01 
  รายงานสรุปข้อมูลสถานภาพระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและการดูแลชุมชน  
  สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม (ประกอบการส ารวจสถานภาพ 
  พ้ืนฐานทั่วไป ในบทที่ 2) 
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  สถานภาพความสอดคล้องกับกฎหมายใน 5 มิติ 22 ด้าน (ข้อมูลประกอบการด าเนินการ 
  ส าหรับบทที่ 2) 
  
  

 



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ สารบญั 

 

 iii 

 

สารบัญ (ต่อ) 

  
  
ภาคผนวก ค Eco MP.03 
  แบบรายงานสถานการณ์ด าเนินงานระบบบริหารจัดการ ตามมาตรฐานสากล/มาตรฐาน 
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กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1-1 

 

บทที่ 1 บทน า 

กระบวนการจัดท าแผนแม่บท 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ยั่งยืน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยน าแนวคิด “Industrial Ecology หรือ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เข้ามาใช้ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลักการพ่ึงพาอาศัยกัน (Symbiosis) 

และด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นส าคัญ ของระบบนิเวศวิทยาในธรรมชาติ มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เหมาะสมกับ

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย ค านึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน ตลอดจนการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นส าคัญ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ขององค์กร คือ “เป็น

องค์กรน ำ สร้ำงเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีดุลยภำพและยั่งยืน  โดยประกาศนโยบายพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา /ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) อย่างชัดเจน ซึ่งมีแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปี 

ละ 3 แห่ง และมีเป้าหมายภายในปี 2562 ทุกนิคมอุตสาหกรรมจะพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 มิติหลักและ 22 ด้าน ตามข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวชี้วัดการเป็นเมือ ง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ.  

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการพัฒนาที่มุ่งยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยมุ่งมั่น

ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ สู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถด าเนินการได้ส าหรับทุกนิคม

อุตสาหกรรมทั้งที่ด าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงาน โดยมีทิศทางและประเด็นการพัฒนา/

ยกระดับที่สอดคล้องกับสถานภาพและศักยภาพ รวมทั้งความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ของนิคมอุตสาหกรรม

นั้น ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลใน 5 มิติ ได้แก่ 

  

Eco  MP. 03 

Eco  
MP. 04 

Eco  MP. 07-1 และ 
Eco MP 07-2  
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1) มิติกายภาพ 

2) มิติเศรษฐกิจ 

3) มิติสังคม 

4) มิติสิ่งแวดล้อม 

5) มิติการบริหารจัดการ 
 

1.2 วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาคู่มือการจัดท าแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ที่นิคมอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

จากการสร้างการมีส่วนร่วม ความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนาของหน่วยงาน  ผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบนิคม

อุตสาหกรรม 

 

1.3 แนวคิดการพัฒนาเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1.3.1  นิยามและขอบเขตการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของ

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี  

 ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานหรือการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่า และลด 

การปลดปล่อยของเสียให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

 โดยได้รับการยอมรับจากชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบและ

 โดยรวม  

 ด้วยหลักการความร่วมมือพ่ึงพากันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมฯ  

    หน่วยงานรัฐท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน   

 

หรืออีกนัยหนึ่ง 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยมีการจัดวางผังพร้อมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพ่ือรองรับ 

การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและเกื้อหนุน

ซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

ขอบเขตของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ขอบเขตของความสัมพันธ์ และ  

ความร่วมมือ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ระดับโรงงาน  จะเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) ระดับ GI 1 – GI 5 ตาม

เกณฑ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ระดับนิคมอุตสาหกรรม  จะพัฒนาเชิงพ้ืนที่ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งโรงงาน ชุมชน และ 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็น “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (Eco Industrial Town) 

ระดับท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ที่มีนิคมฯ ตั้งอยู่ จะพัฒนาในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น ควบคู่กันไป

กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหลักในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นๆ สู่การเป็น “เมืองน่าอยู่  

คู่อุตสาหกรรม” (Eco Town) 

ระดับจังหวัด  จะต้องพัฒนาในทุกๆ ภาคส่วนให้เข้าสู่ความยั่งยืน ได้แก่ เกษตรยั่งยืน ประมงยั่งยืน

ท่องเที่ยวยั่งยืน และอุตสาหกรรมยั่งยืน เป็นต้น เพ่ือเป็น “เมืองน่าอยู่ เมืองยั่งยืน” (Eco City) 

 

1.4 กระบวนการจัดท าแผนแม่บท 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

เพ่ือน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาจากผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยมี

แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  

1.4.1 ขั้นเตรียมการ 

 1.4.1.1 ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการศึกษาข้อก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เพ่ือน าข้อก าหนดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพ้ืนฐาน ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือน ามาปิด

ช่องว่างหรือพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ด้าน ดังรูปที่ 

1-1 
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1.4.1.2 แต่งตั้งคณะท างานพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Team) ซึ่ง

ประกอบด้วยพนักงาน กนอ. ผู้พัฒนา (ถ้ามี) และบริษัทผู้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (ได้แก่ GUSCO, 

GETGO ฯลฯ เป็นต้น)  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

ก. จัดท าแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการด าเนินการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือ

มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) โดยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์กร 

ข. ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการความร่วมมือและสร้างความไว้วางใจ ซึ่งกัน

และกันในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ค. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมฯ เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

ง. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมต่อ

สาธารณชน 

จ. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

พร้อมทั้งพิจารณาจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ที่

ครอบคลุมตัวแทนของทุกภาคส่วน อันประกอบด้วย พนักงาน กนอ. ผู้พัฒนา (ถ้ามี) ผู้ประกอบการ หน่วยงาน

ท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบนิคมฯ โดยอาจเป็นวงเดียวกันกับเครือข่าย CSR/PR หรือเป็นการเพ่ิมเติมจากเครือข่าย 

CSR/PR ก็ได้ 

1.4.1.3 นิคมอุตสาหกรรมจะต้องด าเนินการจนได้รับการรับรอง ISO 14001  
 

จากนั้น จะเข้าสู่ความยั่งยืนใน 5 มิติ 22 ด้าน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนแม่บท ดังนี้ 
 

1.4.2 กระบวนการจัดท าแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม        

เชิงนิเวศ 

1. ศึกษา/ส ารวจสถานภาพปัจจุบัน (Self-Assessment : SA) ของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคม

อุตสาหกรรมที่ด าเนินการโดย กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมด าเนินงานกับภาคเอกชน ตลอดจนพ้ืนที่

โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม  

2. วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันเทียบกับตัวชี้วัด (Indicator) ตามข้อก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์

ตัวชี้วัด 22 เกณฑ์ตัวชี้วัด (Gap & Potential Analysis) ขั้นตอนนี้จะเป็นการน ากรอบหรือ Framework ใน 

22 เกณฑ์ตัวชี้วัด มาเปรียบเทียบกับสถานภาพการด าเนินงานของนิคมฯ ในปัจจุบัน เพ่ือหาแนวทางในการ



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 1 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1-5 

 

ปรับปรุง (Improvement)/รณรงค์ส่งเสริม (Encouragement)/ ยกระดับ (Enhancement)/พัฒนารูปแบบ

ใหม่ๆ (นวัตกรรม : Innovation) ให้แก่นิคมฯ โดยจะท าการเปรียบเทียบทีละมิติ ในแต่ละมิติ แต่ละด้าน แต่

ละเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยในแต่ละตัวชี้วัดนั้น นิคมฯ นั้นๆ ได้มีสถานภาพการด าเนินงานอย่างไรบ้างในปัจจุบัน 

จากสถานภาพการด าเนินงานดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่า มี Gap หรือมีช่องว่างที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม

หรือไม่ ถัดมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งว่า นิคมฯ นั้น มีการด าเนินการที่ดีอยู่แล้ว อาจจะดีเทียบเท่าหรือ

ดีเหนือกว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดนั้น และถัดมาก็จะเป็นจุดแข็งของการที่นิคมฯ มีเจตนารมณ์และมีเป้าประสงค์ที่จะ

ด าเนินการเพิ่มเติมอยู่แล้ว และสุดท้ายถัดมาจะได้เป็นสิ่งที่นิคมฯ จะต้องด าเนินการเป็นแผนงานและโครงการ

ต่างๆ ทั้งนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ใน แบบฟอร์ม ECO MP-04 ซึ่งสามารถจะดูรายละเอียดได้จาก ภาคผนวก ง 

จากแบบฟอร์ม “สกัดจุดอ่อน สะท้อนจุดแข็ง” ดังกล่าว จะเป็นแบบฟอร์มของการวิเคราะห์

สถานภาพ ศักยภาพ และความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ที่เรียกว่า Situation Analysis and Assessment 

Report หรือ SAA Report ดังในภาคผนวก จ แบบฟอร์ม ECO MP-05 โดยขั้นแรกจะเป็นการรวบรวม

แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่นิคมฯ จะต้องด าเนินการและจะด าเนินการทั้งหมดในแต่ละมิติมาเรียงไว้ หลังจาก

นั้น จะพิจารณาถึงศักยภาพของนิคมฯ ซึ่งพิจารณาจากบริบทของตัวนิคมฯ พิจารณาจากก าลังบุคลากร 

พิจารณาจากก าลังงบประมาณ แล้วท าการวิเคราะห์ว่า นิคมฯ จะด าเนินการในแผนงาน/โครงการนั้นๆ ของ

ด้านนั้น ของมิตินั้นได้หรือไม่ อย่างไร แล้วจึงแยกสกัดมาใส่ในช่องรอด าเนินงาน ถัดมาเป็นการวิเคราะห์ สรุ ป

รวมว่า ในแผนงาน/โครงการที่นิคมฯ จะด าเนินการในแผนแม่บทฯ ในแต่ละมิตินั้น จะสามารถสรุปออกมาเป็น

แกนหรือเป็นธีมหลักของนิคมฯ ได้กี่ประเด็น ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่า “ร่างประเด็นการพัฒนา” ทั้งนี้ ในแต่ละ 

“ประเด็นการพัฒนา” จะประกอบด้วยแผนงาน/โครงการใดบ้าง และแผนงาน/โครงการนั้นๆ เมื่อท าแล้วจะไป

บรรลุมิติใด ด้านใด หลังจากนั้น จึงเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3  

3. ศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (Stakeholders Analysis) 

โดยนิคมอุตสาหกรรมจัดประชุมระดมความคิดต่อประเด็นปัญหา/โอกาสในการยกระดับนิคมฯ สู่เมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับการด าเนินงานของ

นิคมฯ ทั้งทางตรง ได้แก่ ผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ เป็นต้น และทางอ้อม ได้แก่ ชุมชน องค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปวิเคราะห์  SAA ต่อไป ตามแบบฟอร์ม ECO 

MP-05 ซึ่งได้วิเคราะห์สกัดมาส่วนหนึ่งแล้วจากข้ันตอนที่ 2 

ส าหรับการระดมความคิดความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ จะด าเนินการตามรูปแบบ

กระบวนการกลไกการมีส่วนร่วมของ กนอ. โดยจะประสานกับฝ่ายงานต่างๆ ภายใน ได้แก่ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ 
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กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1-6 

 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยจะรับฟังความคิดเห็นในส่วนของ “มิติสังคม” เป็นประเด็นส าคัญก่อน หลังจาก

นั้น จึงระดมความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ 

4. สรุปสถานภาพและศักยภาพในการพัฒนาและความสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วน

ต่างๆ (Situation Analysis and Assessment: SAA Report) โดยเปรียบเทียบสถานภาพและศักยภาพใน

การพัฒนา ปัญหา และโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งความสอดคล้องกับความต้องการ ทัศนคติ และ

ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งได้มาจากการระดมความคิดเห็นในขั้นตอนที่ 3 สรุป

เป็นรายงานสถานภาพ ประเด็นปัญหา/ศักยภาพในการพัฒนา และความสอดคล้องกับความต้องการของภาค

ส่วนต่างๆ (SAA Report)   

5. จัดท าประเด็น/เป้าหมายของการพัฒนา (Business Model)  คณะท างาน Eco Team ประจ า

นิคมฯ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของแต่ละนิคมฯ และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาว่า ควรจะด าเนินการใน

ด้านใดก่อนหลัง โดยวิเคราะห์ถึงการปิดช่องว่างประเด็นปัญหา และยกระดับศักยภาพที่มี ซึ่งสอดคล้องกับ

ความต้องการ ทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วท าการสังเคราะห์ออกมาเป็นประเด็น  

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของนิคมฯ โดยมุ่งสู่เป้าหมายตามข้อก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากนั้น น าเข้าสู่การพิจารณา กลั่นกรอง จัดล าดับโดยผู้บริหารระดับสูงอีกครั้งหนึ่ง 

จนได้เป็นประเด็นการพัฒนาของแต่ละนิคมฯ   

ประเด็นการพัฒนาดังกล่าวของนิคมอุตสาหกรรมจะเป็นกรอบแนวทางในการน าไปจัดท าแผนแม่บท 

ยกระดับนิคมฯ ต่อไป 

6. จัดท าแผนแม่บทการยกระดับนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากประเด็นการพัฒนา

คณะท างาน Eco Team ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ประเด็น

การพัฒนาแต่ละประเด็น โดยพิจารณาถึงกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว 5 ปี เป้าหมายระยะสั้น (ประจ าปี) 

ภายในระยะเวลาการด าเนินงาน 5 ปี โดยแผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนาต้องมุ่งสู่เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดตามข้อก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม “มิติ” และ 

“ด้าน” ที่สอดคล้องรองรับ “ประเด็นการพัฒนา” นั้น ๆ  

ทั้งนี้ แผนแม่บทการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะต้องตั้งอยู่บนฐานของการพัฒนานิคมฯ 

และชุมชนโดยรอบอย่างมีคุณภาพใน 5 มิติหลัก ได้แก่ 1. มิติกายภาพ 2. มิติเศรษฐกิจ 3. มิติสิ่งแวดล้อม  

4. มิติสังคม และ 5. มิติบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และใช้ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไก

หลักในการขับเคลื่อนเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนในชุมชนอยู่ดีมีสุข สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ แผนแม่บทฯ จะต้องอยู่บนฐานการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดการเกิดของเสีย
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กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1-7 

 

ให้น้อยที่สุด และการพัฒนาส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เช่น เทคโนโลยี 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  

7. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนแม่บทฯ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแผน

แม่บทฯ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะ

ยาวที่ปิดช่องว่างและพัฒนายกระดับนิคมฯ มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ เพ่ือรับฟัง

ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน   

8. ทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมน าร่องสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศที่สอดคล้องกับข้อก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

9. น าเสนอแผนแม่บทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.  

10. นิคมอุตสาหกรรมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีภายใต้แผนแม่บทฯ 

11. ทบทวนติดตามประเมินผลตามรูปแบบของระบบการรายงานและประเมินผลตามที่ กนอ. 

ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากการบรรลุสู่ เป้าหมายของตัวชี้วัดทั้ง 22 เกณฑ์ตัวชี้วัดของการเป็น “Eco 

Champion”  

 

โดยมีแผนผังขั้นตอนการเข้าสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังรูปที่ 1-2 และการจัดท า

รายละเอียดตามหัวข้อของเล่มแผนแม่บทนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-1 ข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 5 มิติ 22 ด้าน 
 

 

  

 

การเป ดเผยข้อมูล

ข่าวสารและ 

การจัดท ารายงาน 

ข้อก าหนดคุณลกัษณะและเกณ ตั์วชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
เป าหมายสูงสุด : อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน ด้วยความผาสุกและยั่งยืน 

 

5 มิติ 22 ด้าน 

กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
การบริหาร

จัดการ 

 

พื้นที่นิคม

อุตสาหกรรม 

ระบบ

สาธารณูปโภค 

และ

สาธารณูปการ 

อาคารของ

โรงงานใน 

นิคมฯ 

เศรษฐกิจ 

ของภาค 

อุตสาหกรรม 

(Economic 

Efficiency) 

เศรษฐกิจ

ท้องถิ่น 

(Economic 

Stability) 

 

เศรษฐกิจ

ชุมชน 

(Economic 

Equity) 

 

Economic Efficiency 

การบริหารจัดการทรัพยากร 

การบริหารจัดการพลังงาน 

Production Process and Product 

ระบบการผลติและผลิตภัณ  ์

Pollution Control 

มลภาวะทางน้ า 

มลภาวะทางอากาศ 

กากของเสีย 

มลภาวะเสียง กลิ่น  ุ น ควัน 
เหตุเดือดร้อนร าคา  

Safety and Health 

ความปลอดภัยและสุขภาพ 

Industrial Symbiosis 

การพึ่งพาและเกื้อกูล ึ่งกันและกัน 

ของภาคอุตสหกรรม 

คุณภาพชีวติ

และสังคมของ

พนักงาน 

คุณภาพชีวติ

และสังคมของ

ชุมชนโดยรอบ 

 

การบริหารจัดการ

อย่างมีส่วนร่วม 

การยกระดับการ

ก ากับดูแลโรงงาน 

 

ส่งเสริมให้โรงงาน

เข้าสู่ระบบบริหาร

จัดการระดับ

สากลและ

ระดับประเทศ 

รณรงค์ส่งเสริมให้

โรงงาน

ประยุกต์ใช้

นวัตกรรม/

เคร่ืองมือการ

จัดการ/ระบบ

บริหารจัดการ

ใหม่  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 1 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1-9 

 

 

รูปที่ 1-2 แผนผังขั้นตอนการเข้าสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 1 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1-10 

 

 

1. บทน า กระบวนการจัดท าแผนแม่บท  

2. สถานภาพของนิคมอุตสาหกรรม 
2.1  สถานภาพพ้ืนฐานทั่วไป 
2.2  สถานภาพความสอดคล้องกับกฎหมายใน 5 มิติ 2 ด้าน  
2.3  สถานภาพการได้รับการรบัรองระบบบรหิารจัดการตามมาตรฐานสากล/มาตรฐานระดับประเทศ 
 

 

3. การวิคราะห์ช่องว่าง และโอกาส/ศักยภาพในการพัฒนา (Gap Analysis/Potential Scan) 
3.1  แบบฟอร์มประเมินสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรม ตามตัวชี้วัดในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  

เชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน โดย Eco Team 
3.2  แบบฟอร์มระดมความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสีย (Eco Network) ต่อประเด็นปัญหา/โอกาส และความ

ต้องการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน 5 มิติ 22 ด้าน โดย Eco Network 
3.3  สรุปประเด็นการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
3.4  รายงานสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น 

 

4. แผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของนิคมอุตสาหกรรม 
จากสรุปประเด็นการพัฒนาในบทที่ 3 น ามาสู่การจัดท าแผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และน าแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการประจ าปีเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นของ Eco Network  
เพ่ือน าความเห็นมาทบทวน ปรับปรุง จนได้เป็น 
4.1  แผนแม่บท 5 ปี ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
4.2  แผนปฏิบัติการประจ าปี ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือไปด าเนินการตามแผนแม่บท   

ต่อไป 
4.3  รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น Eco Network 

 

5. สรุปแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ ที่มุ่งสู่เป าหมายตามตัวชี้วัด ข้อก าหนด คุณลักษณะมาตรฐาน
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

 

รูปที ่1-3 หัวข้อของเล่มแผนแม่บทนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 

Eco MP. 05 

Eco MP. 04 

Eco MP.01 

Eco MP. 02 

Eco MP. 03 

Eco MP. 07-1 และ Eco MP. 07-2 

Eco MP. 06-1 และ Eco MP. 06-2 



บทที่ 2 

การส ารวจสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรม 

 



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 2 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2-1 

 

บทที่ 2 

การส ารวจสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรม 
 

นิคมอุตสาหกรรมจะต้องด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นของพ้ืนที่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่

ทั้งที่ด าเนินการโดย กนอ. และที่ร่วมด าเนินงานกับภาคเอกชน เพ่ือทบทวนสถานภาพพ้ืนฐานด้านระบบ

สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม และประเมินความ

สอดคล้องกับกฎหมายใน 5 มิติ 22 ด้าน รวมทั้งส ารวจสถานภาพการได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตาม

มาตรฐานสากล/มาตรฐานระดับประเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

2.1 ส ารวจสถานภาพพื้นฐานทั่วไป   

การทบทวนสถานภาพพ้ืนฐานทั่วไป จะใช้แบบสรุปรายงานข้อมูลสถานภาพระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวย

ความสะดวกและการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม (Eco MP. 01) โดยสรุปรายละเอียดสถานภาพ

นิคมฯ ตามหัวข้อดังนี้ 

2.1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

2.1.2 ที่ตั้ง ขนาดของโครงการ ประเภทและจ านวนสถานประกอบการ 

2.1.3 ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่  

(1) ระบบน้ าประปาและแหล่งน้ าใช้  

(2) ระบบถนน  

(3) ระบบไฟฟ้า  

(4) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

(5) ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายใน/ภายนอกโครงการ  

(6) ระบบระบายน้ าฝน/ป้องกันน้ าท่วม  

(7) ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  

(8) ระบบรวบรวมและก าจัดกากของเสีย  

(9) ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  

(10) ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

(11) มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 2 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2-2 

 

(12) มาตรการรักษาความปลอดภัย  

(13) ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  

(14) สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ 

(15) ข้อมูลชุมชนโดยรอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม 

(16) ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(17) การด าเนินการด้านสังคม 

 

2.2 สถานภาพความสอดคล้องกับกฎหมายใน 5 มิติ 22 ด้าน 

นิคมอุตสาหกรรม จะต้องส ารวจสถานภาพความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตามแบบฟอร์มบัญชี

รายการกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน (Eco MP. 02)  

 

2.3 สถานภาพการได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล/มาตรฐานระดับประเทศ 

นิคมอุตสาหกรรม จะต้องส ารวจสถานภาพการได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล/

มาตรฐานระดับประเทศ ตามแบบรายงาน Eco MP. 03 ซึ่งจะสอดคล้องตามข้อก าหนดฯ ที่ก าหนดให้นิคม

อุตสาหกรรมที่จะพัฒนาและยกระดับ “นิคมอุตสาหกรรม” สู่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”จะต้องส ารวจ

สถานภาพการได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน และ 

มาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานสากล และ/หรือ ประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 

ตัวอย่างเช่น ISO 9000, ISO 14001, ISO 18000, Clean Technology, Responsibility Care ฯลฯ รวมทั้ง

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม 
 



บทที ่3 

การวิเคราะห์ช่องว่าง และโอกาส/ศักยภาพในการพัฒนา  
(Gap Analysis/Potential Scan)  

 



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 3 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-1 

 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์ช่องวา่ง และโอกาส/ศักยภาพในการพัฒนา  

(Gap Analysis/Potential Scan)  
 

การวิเคราะห์ช่องว่าง และโอกาส/ศักยภาพในการพัฒนา (Gap Analysis/Potential Scan) : การ

สกัดจุดอ่อน สะท้อนจุดแข็ง เป็นขั้นตอนที่น าผลการส ารวจสถานภาพข้อมูลพ้ืนฐานในด้านต่างๆของนิคม

อุตสาหกรรม มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานและตัวชี้วัดของการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ทั้งในส่วนของสถานภาพการด าเนินงานในด้านต่างๆ สถานการณ์ปัจจุบัน  ศักยภาพของ

พ้ืนที ่ลักษณะอุตสาหกรรม   เพ่ือให้เห็นภาพประเด็นปัญหา ข้อจ ากัด อุปสรรค ตลอดจนโอกาสและศักยภาพใน

การพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข (Improvement)/ป้องกัน รณรงค์

ส่งเสริม (Encouragement)/ ยกระดับ (Enhancement)/ พัฒนารูปแบบใหม่ๆ (นวัตกรรม : Innovation) 

ให้แก่นิคมอุตสาหกรรม  และน ามาวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหาแล้วสังเคราะห์เป็นประเด็น

การพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมในเบื้องต้นต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

3.1 การประเมินสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน  

โดยประเมินตามแบบประเมินสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ 5 มิต ิ22 ด้าน ตามแบบฟอร์ม Eco MP. 04 (ภาคผนวก ง) โดยมีเป้าหมายในแต่ละมิติ ดังนี้ 

 

มิติด้านกายภาพ   

เป้าหมาย: พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในนิคม

อุตสาหกรรม ให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  มุ่งเน้นการ

ออกแบบเชิงนิเวศ (Eco-Design) ส าหรับการออกแบบ/วางผังก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการให้สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความพอเพียงคุ้มค่า มี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 3 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-2 

 

มิติด้านเศรษฐกิจ   

เป้าหมาย: สร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นและจังหวัด และความ

เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนท้องถิ่น การสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพให้กับท้องถิ่น 

จังหวัด ประเทศ พร้อมไปกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยรอบ 

 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย:  การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต   ลดการก่อ

เกิดของเสีย เพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการป้อนเข้า - ทรัพยากร/การจัดการวัสดุ/ประสิทธิภาพ

เชิงเศรษฐนิเวศ (INPUT-Resource/Material Management/Eco-efficiency) 

สร้างสมดุลของทรัพยากร กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการก่อเกิดของเสีย (Balance of 

Input-Production Process-Output) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

และประหยัด (Eco-Efficiency) เพ่ือมุ่งสู่ 

 สังคมท่ีมีการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Oriented Society) โดยใช้หลัก 3Rs 

(Reduce, Reuse and Recycle) 

 มุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Industrial Estate) และ 

 มุ่งสู่การสร้างเครือข่ายของการเกื้อกูลและพ่ึงพากันของภาคอุตสาหกรรม (Industrial 

Symbiosis Networks) ซึ่งมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนทรัพยากร พลังงาน และวัสดุเหลือใช้ร่วมกัน

หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน (Sharing Activities) เพ่ือลดต้นทุนและความยั่งยืน 

 

มิติทางด้านสังคม   

เป้าหมาย:  ความสุขของคนในองค์กรและชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี  พนักงาน

ทั้งของนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี ก่อให้เกิดความสุข

ขององค์กรและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน อย่างผาสุกและยั่งยืน 

  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 3 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-3 

 

มิติด้านการบริหารจัดการ  

เป้าหมาย:  การบริหารจัดการบนหลักการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล (Effective Estate 

Management) เพ่ือประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน  นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มีการ

บริหารจัดการที่ดีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 

หากสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดและเป้าหมายหลักในแต่ละมิติแล้ว จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน

อย่างยั่งยืน “GREEN-CLEAN-EFFICIENT-LIVING COMMUNITY” 

รายละเอียดของข้อก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน     

5 มิติ 22 ด้าน ประกอบด้วย 

 

มิติด้านกายภาพ 3 ด้าน 

1. พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม การออกแบบ พัฒนา และบริหารพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กับกฎระเบียบ (กฎหมาย ผังเมือง EIA SEA ผังแม่บท ผังจัดสรร Green area/ Buffer Zone/ Eco Zone/ 

Zoning และการจัดท า Protection Strip ตลอดจนการค านึงถึงภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และระบบนิเวศท้องถิ่น) 

และเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (Landscape/ Land Use/ Green Area/ Zoning)  

2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design for Common Utility & Infrastructure) รวมทั้งมี

ความพอเพียงและได้รับการบ ารุงรักษาที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และน าแนวคิด 

Eco มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาในแต่ละระบบ (Eco Concept Design) 

3. อาคารของโรงงานในนิคมฯ  การออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (Energy Efficiency & Environmental Friendly Building/Green Building) รวมไปถึงการมี

สวนสวยในโรงงาน (In-plant Landscape) และกิจกรรมการลด CO2 ในรูปแบบต่างๆ  

 

มิติด้านเศรษฐกิจ 3 ด้าน 

1. เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดย

พิจารณาจากสถิติข้อมูลของอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด (Manufacturing 

Gross Provincial Product) ต่อจ านวนแรงงานในจังหวัดที่มีนิคมฯ 



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 3 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-4 

 

2. เศรษฐกิจท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีเสถียรภาพ โดยพิจารณาจากสถิติข้อมูลของอัตรา

การว่างงานของประชากร และรายได้สรรพากรของจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม 

3. เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่งคั่งของภาคประชาชน โดยพิจารณาจากสถิติข้อมูล

ของสัดส่วน "จ านวนคนจนหรือผู้มีรายได้เพ่ือการบริโภคต่ ากว่าเกณฑ์เส้นความยากจนต่อจ านวนประชากรใน

จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม" และจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม 

 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม 9 ด้าน 

1. การบริหารจัดการทรัพยากร  พิจารณาจากการจัดสรรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ

ใช้ทรัพยากรและน้ า 

2. การบริหารจัดการพลังงาน พิจารณาจากการจัดสรรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้

พลังงาน 

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Production Process and Product) 

3. ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการที่มีกระบวนการ

ผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Purchasing) รวมถึงการส่งเสริมเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการดังกล่าว 

การควบคุมมลพิษ (OUTPUT – Pollution Control) 

4. มลภาวะทางน้ า โดยพิจารณาจากการติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแลคุณภาพน้ าให้เป็นไปตาม

มาตรฐานกฎหมาย ไม่ให้มีข้อร้องเรียน เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับและความพยายามในการลด

มลภาวะทางน้ า 

5. มลภาวะทางอากาศ โดยพิจารณาจากคุณภาพอากาศที่ปล่อย การจัดท าฐานข้อมูล   การ

ปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

6. กากของเสีย  พิจารณาการจัดท าฐานข้อมูลการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และ

ความพยายามในการลดปริมาณของเสีย 

7. มลภาวะทางเสียง กลิ่น ฝุ่น ควัน เหตุเดือดร้อนร าคาญ โดยพิจารณาจากการตอบสนองต่อ

ข้อร้องเรียน และการก าหนดมาตรการที่เก่ียวกับมลภาวะ และ เหตุเดือดร้อนร าคาญอ่ืนๆ 

  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 3 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-5 

 

ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) 

8. ความปลอดภัยและสุขภาพ ครอบคลุมการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ แผนตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน การซ้อมแผน ข้อมูลด้านความปลอดภัย (Safety) และการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง/อัตราการเจ็บป่วย

ที่รุนแรงที่มีผลกระทบต่อชุมชนของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม และมีการเฝ้าระวังสุขภาพ ( Health 

Surveillance) 

การพึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรม (Industrial Symbiosis) 

9. การพึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการแบบพ่ึงพาและ

เกื้อกูลซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรม (Business-linkage/Inter-utilization/ Industrial-Symbiosis) โดย

พิจารณาจากรูปแบบเครือข่าย/ความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรม 

 

มิติทางด้านสังคม 2 ด้าน 

1. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน ครอบคลุมการก ากับดูแลให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาว 

ปลอดยาเสพติด มีการพัฒนาบุคลากรของนิคมฯ และโรงงาน 

2. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ พิจารณาจากแผนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินกิจกรรมด้าน CSR และความพึงพอใจของชุมชน

โดยรอบที่มีต่อนิคมฯ 

 

มิติด้านการบริหารจัดการ 5 ด้าน 

1. การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของ

นิคมอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ Eco Team, Eco Network, Eco Forum หรือ Eco 

Center และแผนงาน/โครงการความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในการบริหาร

จัดการพ้ืนที่ร่วมกันในด้านต่างๆ  

2. การยกระดับการก ากับดูแลโรงงาน พิจารณาจากการก ากับดูแลโรงงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และพลังงาน  

3. ส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่ระบบบริหารจัดการระดับสากลและระดับประเทศ พิจารณาจากการ

รณรงค์ส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่ระบบการจัดการระดับสากลและระดับประเทศ  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 3 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-6 

 

4. การรณรงค์ส่งเสริมให้โรงงานประยุกต์ใช้นวัตกรรม/เครื่องมือการจัดการ/ระบบบริหาร

จัดการใหม่ๆ  พิจารณาจากการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเครื่องมือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการจัดการ และ

การน าเครื่องมือไปใช้ ตลอดจนมีการวิเคราะห์/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการจัดท ารายงาน พิจารณาจากกิจกรรมการสื่อสาร การ

รายงาน และการเปิดเผยข้อมูลในช่องทางและรูปแบบต่างๆ 

  

3.2 สรุปประเด็นปัญหา/โอกาสของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเบื้องต้น  จากการวิเคราะห์ปัญหา 

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

จากการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันเทียบกับตัวชี้วัดฯที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการ

รวบรวมแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่นิคมฯ จะต้องด าเนินการและจะด าเนินการทั้งหมดในแต่ละมิติมาเรียงไว้ 

หลังจากนั้น จะพิจารณาถึงศักยภาพของนิคมฯ ซึ่งพิจารณาจากบริบทของตัวนิคมฯ พิจารณาจากก าลังบุคลากร 

พิจารณาจากก าลังงบประมาณ แล้วท าการวิเคราะห์ว่า นิคมฯ จะด าเนินการในแผนงาน/โครงการนั้นๆ ของด้าน

นั้น ของมิตินั้นได้หรือไม่ อย่างไร แล้วจึงแยกสกัดมาใส่ในช่องรอด าเนินงาน ถัดมาเป็นการวิเคราะห์ สรุปรวมว่า 

ในแผนงาน/โครงการที่นิคมฯ จะด าเนินการในแผนแม่บทฯ ในแต่ละมิตินั้น จะสามารถสรุปออกมาเป็นแกนหรือ

เป็นธีมหลักของนิคมฯ ได้กี่ประเด็น ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่า “ร่างประเด็นการพัฒนา” ทั้งนี้ ในแต่ละ ร่าง

“ประเด็นการพัฒนา” จะประกอบด้วยแผนงาน/โครงการใดบ้าง นั้น จะได้จากการวิเคราะห์และจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหา ทั้งนี้กระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะด าเนินการตามแบบฟอร์มระดมความคิดเห็น ผู้

มีส่วนได้เสีย ( Eco Network) ต่อประเด็นปัญหา/โอกาสและความต้องการในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน 5 

มิต ิ22 ด้าน (Eco MP.05)   (ภาคผนวก จ) 

 

3.3 จัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอที่ประชุมระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้เสีย (Eco Network)   

โดยน าประเด็นปัญหา/โอกาสที่ได้สกัดจากในขั้นตอนที่ 3.1  Gap Analysis / Potential Scan และสรุป

ในขั้นตอนที่ 3.2 จากแบบฟอร์ม Eco MP 05 จัดท าเป็นเอกสารประกอบการน าเสนอที่ประชุมในรูปแบบ 

Power point ตัวอย่างดังรูปที่ 3-1 

  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 3 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-7 

 

3.4 การระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย (Eco Network) ต่อประเด็นปัญหา/โอกาสและความต้องการใน

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน 5 มิติ 22 ด้าน   

น าเสนอประเด็นปัญหา/โอกาสของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมต่อที่ประชุมระดมความคิดจากทุกภาคส่วน 

และสรุปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในพัฒนานิคมฯ ซึ่งจะได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ตลอดจน

ประเด็นปัญหาเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วนต่าง ๆ  
 

 
 

รูปที่ 3-1 ตัวอย่างการน าเสนอประเด็นพัฒนาที่ได้สกัดจากในขั้นตอน Gap Analysis / Potential Scan 

 

 

3.5 สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น 

สรุปความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนา และความต้องการจากทุกภาคส่วนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ตาม

แบบฟอร์มระดมความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสีย ( Eco Network) ต่อประเด็นปัญหา/โอกาสและความต้องการในการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน 5 มิติ 22 ด้าน  (Eco MP.05)  (ภาคผนวก จ) 

  

ประเด็นการพัฒนา ที่ 1 

1
การปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
ท่อประปา และถนนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

มิติ กายภาพ
ด้าน การวางผังที่ตั้งและการจัดพ้ืนท่ี

โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา
- ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาในส่วนของท่อน้ า reuse โดยเพิ่มเส้นผ่าศูนยก์ลาง 

4 นิ้ว เป็น 6 นิ้ว 
- ปรับปรุงระบบเซลกรองและวาล์ว
- ปรับปรุง flow meter วัดน้ าดิบเข้า และน้ าประปาออกจากระบบ

เป าหมายในอีก 5 ป 

เป าหมาย ป  2558

กลยุทธ์

กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ
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กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3-8 

 

3.6 จัดท ารายงานการประชุมระดมความคิดและความต้องการ  

โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ (Stakeholder Participation) ต่อประเด็นปัญหา/โอกาสในการ

พัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 



บทที ่4 

การจัดท ารายงานสถานภาพ ศักยภาพประเด็นปัญหา/ 
โอกาสในการพัฒนา และความสอดคล้องกับความต้องการ

ของภาคส่วนต่างๆ (SAA Report) และแผนแม่บท 5 ปี  
รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปีของนิคมอุตสาหกรรม 

 



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 4 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4-1 

 

บทที่ 4 

การจัดท ารายงานสถานภาพ ศักยภาพประเด็นปัญหา/ 

โอกาสในการพัฒนา และความสอดคล้องกับความต้องการของภาค

ส่วนต่างๆ (SAA Report) และแผนแม่บท 5 ปี  

รวมทั้งแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของนคิมอุตสาหกรรม 
 

4.1 การจัดท ารายงานสถานภาพ ศักยภาพในการพัฒนาและความสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วน

ต่างๆ (Situation Analysis Assessment : SAA Report)  

เมื่อผ่านกระบวนการระดมความคิด ความต้องการจากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อประเด็นการพัฒนาในเบื้องต้น

ของนิคมอุตสาหกรรมแล้ว Eco Team จะด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป โดยท าการเปรียบเทียบสถานภาพของนิคม

อุตสาหกรรม ปัญหา โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา จากประเด็นการพัฒนาในเบื้องต้น และความคิดเห็น ความ

ต้องการ ตลอดจนทัศนคติของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง ตอบสนอง 

รองรับซึ่งกัน และค านึงถึงหลักการด าเนินงานที่คุ้มค่า เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม เป็นส าคัญ จากนั้นน ามาสังเคราะห์สรุปเป็นประเด็นพัฒนาหลัก

ของนิคมอุตสาหกรรม รายละเอียดตามแบบฟอร์มระดมความคิดผู้มีส่วนได้เสีย (Eco Network) ต่อประเด็น

ปัญหา/โอกาสและความต้องการในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน 5 มิติ 22 ด้าน (ECO MP 05) 
 

ร่างแผนงานโครงการ 

ที่จะด าเนินการ 

แผนงานโครงการที่รอ

ด าเนินงาน 

(พิจารณาจากศักยภาพ 

ปัญหา โอกาส) 

ร่างประเด็นพัฒนาและ

แผนงานโครงการ 

ความคิดเห็น/ความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเด็นการพัฒนา และ 

แผนงานโครงการที่จะ

ด าเนินงาน 
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4.2 จัดท าร่างแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 ปี  

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องของสถานภาพปัจจุบัน ประเด็นปัญหา และโอกาสของ

นิคมอุตสาหกรรมกับผลการระดมความคิด ความต้องการจากภาคส่วนต่างๆ น าเสนอเป็นประเด็นพัฒนา

ยกระดับนิคมอุตสาหกรรม ที่ก าหนดทิศทางนโยบายการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศภายใน 5 ปี แล้ว  คณะท างาน (Eco Team)  จะน าประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็นมาพิจารณากล

ยุทธ์ในการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนา  และร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ภายใต้ประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็น โดยพิจารณาถึงกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว 5 ปี เป้าหมายระยะสั้น 

(ประจ าปี) ภายในระยะเวลาการด าเนินงาน 5 ปี ทั้งนี้แผนงาน/โครงการในแต่ละประเด็นการพัฒนาต้องมุ่งสู่

เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมตาม “มิติ” และ “ด้าน” ที่สอดคล้อง

รองรับ “ประเด็นการพัฒนา” นั้น ๆ โดยใช้แบบฟอร์มแผนแม่บท 5 ปี สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

MP.06-1) (ภาคผนวก ฉ.1)  

จากนั้น น ามาพิจารณาระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณต่อปี พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบตามแบบฟอร์ม

รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินงาน และงบประมาณของแผนแม่บท 5 ปี สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

MP.06-2)  (ภาคผนวก ฉ.2)  

 

4.3 จัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอที่ประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทจากผู้มีส่วนได้เสีย 

(Eco Network)  

โดยน าร่างแผนแม่บทฯ จัดท าเป็นเอกสารประกอบการน าเสนอที่ประชุมในรูปแบบ Power pointดัง

ตัวอย่างรูปที ่4-1 รูปที่ 4-2 รูปที่ 4-3 และ รูปที่ 4-4  

 

4.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทจากผู้มีส่วนได้เสีย (Eco Network)  

 น าเสนอร่างแผนแม่บทฯ ต่อที่ประชุมรับฟังความคิดจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้แผนแม่บทได้รับการ

ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนแม่บทการพัฒนายกระดับนิคม

อุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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รูปที่ 4-1  ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน ศักยภาพในการพัฒนาและความสอดคล้อง 

กับความต้องการของภาคส่วนต่างๆ (Situation Analysis and Assessment : SAA) 

สู่ประเด็นการพัฒนายกระดับนิคมฯ 

 
รูปที่ 4-2  ตัวอย่างสรุปประเด็นพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน ศักยภาพในการพัฒนาและความสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วน
ต่างๆ (Situation Analysis Assessment : SAA) สู่ประเด็นการพัฒนายกระดับนิคมฯ

สถานภาพของนิคม
อุตสาหกรรม

ปัญหา/โอกาสใน
การปรับปรุงพัฒนา

ความคิดเห็น/ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นการพัฒนา

- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมี
พ้ืนที่ท้ังหมด 3,556 ไร่ มี
โรงงาน ประมาณ 159 แห่ง

- มีถนนทางเข้าออกนิคมฯ 9 
จุด อาจท าให้เกิดปัญหากา
จราจรติดขัดและถนนทรุดพัง
เนื่องจากไม่สามารถรองรับ
น้ าหนักจากรถบรรทุกได้

1. ถนนช ารุดจากรถบรรทุก
หนัก

2. ท่อประปาช ารุด

- การจอดรถหัวลากในเขตนิคมฯ ควรให้มีการ
ติดไฟและจัดระบบการวิ่ง การจอดของรถหัว
ลาก

- ทบทวนให้ติดตั้งกล้องวงจรป ด เพ่ือความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีนิคมฯ 

- การนิคมฯ การท่าเรือฯ ควรเพิ่มการสื่อสาร
ให้คนในชุมชนทราบ

- หลังการเลือกตั้ง เสนอให้ ทน แหลมฉบังจัด
ประชุม (เชิญผกก  ต ารวจ ผอ  ท่าเรือ ระดับ 
Top ของนิคมฯ ฯลฯ) มาร่วมหารือเรื่องถนน 
เพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่ชีวิตที่มีคุณภาพให้มี
การปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขด้วย 
เช่น ถนนสาย 7 

- เสนอให้นิคมฯ และการท่าฯ ประสานกับการ
ทางเพ่ือให้รถหัวลากวิ่งเฉพาะกลางคืน

- ทุกภาคส่วนตัวมีส่วนร่วม ช่วยกันมอง
ภาพรวมและแก้ไขปัญหา

ประเด็นพัฒนาที่ 1
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

โครงการ
- แผนงานการปรับปรุง

ระบบผลิตน้ าประปา
- แผนงานการปรับปรุง

ระบบท่อประปา
- แผนงานปรับปรุง

ระบบถนนและไฟฟ้า 
ส่องสว่าง

- แผนงานการประสาน
ความร่วมมือในการ
ก าหนดเส้นทางการวิ่ง
ของรถบรรทุก

สรุปประเด็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

การประเมินสถานภาพเบื้องต้น ประเด็นพัฒนา

1. ถนนช ารุดจากรถบรรทุกหนกั
2. ท่อประปาช ารุด
3. น้ าทิ้งชุมชนที่ไหลผ่านนิคมฯ
4. ความต้องการ/โอกาสในการ

ยกระดับเครือข่าย CSR
5. ความต้องการ/โอกาสยกระดับ

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

• การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและย่ังยืน
                                                 
• การบริหารจัดการพื้นที่แบบมีส่วนร่วมด้วยเครือข่าย CSR/PR และ 

ECO
                                                 
                                   
                                         
                                                            
• การยกระดับการเ  าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ

พลังงาน
                                                            
                                                

Gap and 
Potential
Analysis

Stakeholders 
Participation



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 4 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-3  ตัวอย่างประเด็นพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม 

ประเด็นพัฒนา 1:  การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1. แผนงานการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา 
(57-61)

2. แผนงานการปรับปรงุระบบท่อประปา (57-61)

3  แผนงานปรับปรุงระบบบ าบดัน้ าเสีย (57-61)

4  แผนงานปรับปรุงถนนและไฟฟ าส่องสว่าง
(57-61)

5  แผนงานปรับปรุงระบบปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (57-61)

   แผนงานปรับปรุงพื้นที่สีเขียว (57)

   แผนงานปรับปรุงพื้นที่สีเขียว (57-61)

มิต:ิ กายภาพ 
ด้าน: ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ด้าน: พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ประเด็นพัฒนา 2: การบริหารจัดการพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
ด้วยเครือข่าย CSR/PR และ Eco

1. แผนงานการเสริมสร้างและยกระดับเครือข่าย CSR และ 
PR สู่การเป็น ECO Networks (57-61)

2. แผนงานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานนิคมฯ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(5 - 1)

3  แผนงานเสริมสร้างเศร  กิจชุมชน (5 - 1)

4  โครงการคลองสวยน้ าใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและยุวทูต
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (5 - 1)

5  แผนพัฒนาบุคลากร (57- 1)

6  โครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงเศร  นิเวศ (Eco-
Innovation) ให้กับภาคธุรกิจและชุมชน (58- 1)

7  โครงการจัดท ากลไกการจัดการและแผนแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและภาคีอื่นๆ ในการเตรียมพร้อมและตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินจากการจัดเก็บและการขนส่งสารเคมี  วัสดุอันตราย  
และของเสียอันตราย ในพื้นที่ (นอกเขตนิคมฯ) (59- 1)

มิติ: สังคม ด้าน คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงาน
ด้าน คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ

มิติ: เศร  กิจ ด้าน เศร  กิจของชุมชน
มิติ: บริหารจัดการ ด้าน การบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม
มิติ: สิ่งแวดล้อม ด้าน มลภาวะทางน้ า

ประเด็นพัฒนายกระดับ
นิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบังเข้าสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ประเด็นพัฒนา 3: การยกระดับการเ  าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน

และเสริมสร้างนวัตกรรม

1. โครงการศูนย์เ  าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย (EMC2) และ ้อมแผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน (57-61)

2. โครงการส่งเสริมกลุ่มโรงงานที่อยู่ใกล้กัน หรือ มี
ลัก ณะความเสี่ยงประเภทเดียวกัน ให้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการเตรียมพร้อมและตอบ
โต้เหตุฉุกเฉินร่วมกัน (58-61)

3  แผนงานรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการ
ประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการ (57-61)

มิต:ิ บริหารจัดการ
ด้าน การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่ว
ด้าน การยกระดับก ากับดูแลโรงงาน
ด้าน การรณรงค์ส่งเสริมให้ดรงงานประยุกต์ใช้

นวัตกรรม/เครื่องมือการจัดการ/ระบบบริหาร
จัดการใหม่ๆ

มิต:ิ สิ่งแวดล้อม
ด้าน ความปลอดภัยและสุขภาพ
ด้าน การบริหารจัดการพลังงาน

ประเด็นพัฒนา 4: ศูนย์เผยแพร่พัฒนาและ
บริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1. โครงการพัฒนายกระดับระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อีโคเ ็นเตอร์ เพิ่ม
ศักยภาพให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้าน Eco 
และการเป ดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อความ
โปร่งใส(57-61)

มิต:ิ การบรหารจัดการ
ด้าน การเป ดเผยข้อมูลข่าวสารและการจัดท า

รายงาน

ประเด็นพัฒนาที่ 5: 
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

1  แผนงานการส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่ระบบ
บริหารจัดการระดับ ประเทศและระดับสากล 
(58-61)

มิต:ิ บริหารจัดการ
ด้าน การส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่ระบบบริหาร

จัดการระดับประเทศและระดับสากล

ประเด็นพัฒนายกระดับ
นิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบังเข้าสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 4 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4-6 

 

 

รูปที่ 4-4  ตัวอย่างแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม 
 

 

 

4.5 น าความคิดเห็นที่ได้รับมาทบทวน ปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็น

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามแบบฟอร์ม Eco MP. 0 -1, Eco MP. 0 -2  
 

4.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อน าไปด าเนินการตามแผน

แม่บทต่อไป 

 น าแผนแม่บทที่ผ่านการยอมรับจากทุกภาคส่วนตามที่ได้ทบทวนปรับปรุงแล้ว มาจัดท ารายละเอียดของ

ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยมีแผนงาน/โครงการตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ

ภายใต้แผนแม่บทการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศปีงบประมาณ (Eco MP.07-1) (ภาคผนวก ช 1) 

ประกอบด้วยรายละเอียด เป้าหมายระยะสั้นรายปี ระยะยาว 5 ปี วัตถุประสงค์ รายละเอียดขั้นตอนด าเนิน

โครงการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น  

 จากนั้น จัดท ารายละเอียดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท

การยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ (Eco MP.07-2)  (ภาคผนวก ช 2)  



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 4 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4-6 

 

 ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการตามระบบรายงานและประเมินผล แสดงไว้ดัง ภาคผนวก   ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง Eco team  และ Eco network แสดงไว้ดัง ภาคผนวก ฌ และตัวอย่างเอกสารในขั้นตอนการ

ประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ (Stakeholder Participation) แสดงไว้ดัง ภาคผนวก ญ 
 



บทที ่5 

สรุปแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ โดยมีกรอบการพัฒนาที่
มุ่งสู่เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐาน

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน  

 

 



คู่มือการจัดท าแผนแม่บทการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ บทที่ 5 

 

กองการพัฒนาอยา่งยั่งยืน ฝ่ายสิ่งแวดลอ้ม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5-1 

 

บทที่ 5 

สรุปแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ โดยมีกรอบการพัฒนาที่มุ่งสู่เป้าหมาย ตัวชี้วัด  

ตามข้อก าหนดคุณลักษณะมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ดา้น  

 

เมื่อได้ด าเนินการจนได้เป็นประเด็นการพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรม แผนแม่บท (แผนงาน/

โครงการ) ในระยะเวลา 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว น าแผนแม่บทดังกล่าวมาสรุปให้เห็นเป็น

ภาพรวมอีกครั้งหนึ่งว่า นิคมอุตสาหกรรมมีประเด็นการพัฒนายกระดับในกี่ประเด็น แต่ละประเด็นการพัฒนา 

ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการต่าง ๆ สอดคล้องรองรับกับ “มิต”ิ “ด้าน” และ “ตัวชี้วัด” ใด เพ่ือให้เห็นภาพ

ที่เป็นเป้าหมายชัดเจนว่านิคมอุตสาหกรรมก าลังมุ่งม่ัน พัฒนาปรับปรุง  (Improvement)/ ป้องกัน 

รณรงค์ส่งเสริม (Encouragement)/ยกระดับ (Enhancement)/ พัฒนารูปแบบใหม่ๆ (นวัตกรรม : 

Innovation) ส าหรับการด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม โดยพร้อมจะด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ประเด็น

ปัญหาที่มีอยู่ พร้อมทั้งยกระดับการด าเนินงานให้ดีกว่ากฎหมาย เหนือกว่ามาตรฐานในแต่ละประเด็นการ

พัฒนาของนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความสมดุลของทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการ  

“เป็นองค์กรน า สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีดุลยภาพและยั่งยืน” ก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดของการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วย “การอยู่ร่วมกันด้วยความสมดุล ของการพัฒนาบนฐานของความย่ังยืน” 
 



ภาคผนวก ก 
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  รายงานสรุปข้อมูลสถานภาพระบบสาธารณูปโภค 

สิ่งอ านวยความสะดวกและการดูแลชุมชน  

  สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 

(ประกอบการส ารวจสถานภาพ 

  พื้นฐานทั่วไป ในบทที่ 2) 
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รายงานสรุปข้อมูลสถานภาพระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก 

และการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม  

นิคมอุตสาหกรรม ...................................... 

 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

 1.1  แนวคิดการพัฒนานิคมฯ (Industrial Estate Profile)  

              

              

              

              

              

              

 

 1.2     ผังโครงสร้างการบริหารโครงการ (Organization Chart)   

    มี  แนบเอกสารประกอบ  1.2-1  

   ไม่มี 

 

 1.3    วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
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2. ท่ีตั้ง ขนาดของโครงการ ประเภทและจ านวนสถานประกอบการ 

 2.1   ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่โครงการ (ผังแม่บท) 

  2.1.1 ที่ตั้ง            

  2.1.2 พื้นที่ด าเนินโครงการทั้งหมด    ไร่ จ าแนกเป็น 

           - พื้นทีเ่พื่อขาย    รวม   ไร่    % 

           - พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค     รวม  ไร่    % 

         - พื้นที่สิ่งอ านวยความสะดวก  รวม  ไร่    %    

         - พื้นที่สีเขียว  รวม  ไร่    % 

           - พื้นที่แนวกันชน  รวม  ไร่    % 

 2.2  แผนผังโครงการ และสัดส่วนการใช้พื้นที่ โดยแสดงขอบเขตและขนาดพื้นที่โครงการจ าแนกตาม

การใช้พื้นที่ภายในโครงการ ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เขตประกอบการเสรี เขตพาณิชยกรรม

และที่อยู่อาศัย พื้นที่สาธารณูปโภค พื้นที่สีเขียว เป็นต้น   

     มี   แนบเอกสารประกอบ 2.2-1  

    ไม่มี 

 2.3     ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนสถานประกอบการ มูลค่าการลงทุนและจ านวนแรงงาน 

   ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม  

 

 

 

         

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนสถานประกอบการ 
(แห่ง) 

มูลค่าการลงทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนแรงงาน 
(คน) 

    

    

    

    

    

    

รวม    
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3. ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 3.1   ระบบน้ าประปาและแหล่งน้ าใช้ 

  3.1.1  แหล่งน้ าที่น ามาใช้ภายในโครงการ  

         บริษัท อีสวอเตอร์ จ ากัด      . ลบ.ม./ปี 

         อ่างเก็บน้ าขนาดความจุ     . ลบ.ม./ปี 

             น าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่     ลบ.ม./ปี 

             หรือคิดเป็น   % ของปริมาณน้ าใช้ 

    คลอง       ลบ.ม./ปี 

             การประปาส่วนภูมิภาค       ลบ.ม./ปี 

        อ่ืนๆ ระบุ       ลบ.ม./ปี 

 

  3.1.2  รายละเอียดของระบบผลิตน้ าประปา 

        มี (ระบุข้อมูล)                      ไม่มี 

 แบบของระบบผลิตน้ าประปา                    

 จ านวน    ระบบ 

 ก าลังการผลิตของระบบประปาในปัจจุบัน     ลบ.ม./ปี 

 ก าลังการผลิตของระบบประปาในอนาคต (ถ้ามี)     ลบ.ม./ปี 

 ความต้องการใช้น้ าประปารวมสูงสุด    ลบ.ม./ปี 

 ท่อจ่ายน้ าประปาชนิด    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง     มม.  

        ความยาวรวม  เมตร 

 

     3.1.3 รายละเอียดระบบประปา 

    คุณภาพน้ าประปาเป็นไปตามมาตรฐานของ กปน. หรือ กปภ. หรือเหมาะสมกับคุณภาพน้ า 

    ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

    ผลิตน้ าประปาโดยใช้น้ าผิวดิน (ระบบน้ าดิบ) มีคุณภาพน้ าดิบเป็นไปตามหลักวิชาการและ 

    มีปริมาณเพียงพอส าหรับความต้องการใช้น้ าตลอดทั้งปี 

    กรณีผลิตน้ าประปาขึ้นเอง ต้องมีการออกแบบระบบประปาให้มีความสามารถในการผลิตที่ 

    เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าและมีคุณภาพ รวมถึงการใช้น้ าประปาจากภายนอกโครงการ 

 

 



 
 

    4 

Eco MP. 01 

    การคิดค านวณความต้องการ น้ าใช้ต่อพื้นที่ใช้สอยในพื้นที่ได้ประมาณการจากการใช้น้ าต่อ 

    หน่วยการผลิตรวมถึงโอกาสที่จะผลิตอย่างเต็มก าลังของแต่ละพื้นที่โดยขึ้นกับประเภท

    อุตสาหกรรมและการขยายตัวของพื้นที่ 

    ระบบการจ่ายน้ าประปา ได้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

      จ่ายน้ าโดยวิธีการอัดแรงดันในเส้นท่อ หรือระบบหอถังสูง ซึ่งมีแรงดันน้ าในท่อ  

  ≥ 1.50 ≤ 6.0 กก./ซม.2 

การออกแบบติดตั้งระบบท่อประปามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และได้มาตรฐาน

ตามหลักวิศวกรรม 

ถังเก็บน้ ามีความจุอย่างน้อย 8 ชม. ของค่าความต้องการใช้น้ าสูงสุดต่อวัน ซึ่งรวมถึง

ปริมาณน้ าส ารองส าหรับการดับเพลิง 

 

 3.2  ระบบถนน 

     3.2.1  ความกว้างเขตทางของถนนสายหลัก  เมตร ความยาวรวม กิโลเมตร 

   3.2.2  ความกว้างเขตทางของถนนสายรอง  เมตร ความยาวรวม กิโลเมตร 

3.2.3  การออกแบบระบบถนนเป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาวิศวกรรมการทาง และจราจรมาตรฐาน   

กรมทางหลวง และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจร โดยมีความกว้างของเขตทาง และ

ผิวจราจรเป็นสัดส่วนกับขนาดพื้นที่ 

     พื้นที่ > 1,000 ไร่ : 

      ถนนสายประธานเป็น 4 เลน   เขตทาง  ≥  30 ม. 

       ผิวจราจร ≥  14 ม. เกาะกลางถนนและทางเท้า ≥ 2 ม.ต่อข้าง 

     พื้นที่ ≥ 500 ≤ 1,000 ไร่ :  

       ถนนสายประธานเป็น 2 เลน   เขตทาง  ≥  20 ม. 

       ผิวจราจร ≥ 7 ม.   ทางเท้า ≥ 2 ม.ต่อข้าง 

       มีไหล่ทางกว้างเพียงพอให้รถจอดในกรณีฉุกเฉินได้ 

     พื้นที่ ≥ 100 ≤ 500 ไร่ : 

       ถนนสายประธานเป็น 2 เลน   เขตทาง  ≥  12 ม. 

        ผิวจราจร ≥ 7 ม.   ทางเท้า ≥ 2 ม.ต่อข้าง 

             มีไหล่ทางกว้างเพียงพอให้รถจอดได้ 
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      พื้นที่ ≤ 100  ไร่ :  

        ถนนสายประธานเป็น 2 เลน   เขตทาง  ≥  12 ม. 

       ผิวจราจร ≥ 7 ม.   ทางเท้า ≥ 2 ม.ต่อข้าง 

       มีไหล่ทางกว้างและทางเท้ารวมกันไม่น้อยกว่า 2.50 ม.  

   3.2.4  ความลาดชันของผิวจราจรพื้นที่ 

                  Slope ของผิวจราจรที่เป็นทางเนิน ≤ 4% ต่อทางราบ 100 ส่วน และมีระดับราบรองรับ 

              Slope ของผิวจราจรที่เป็นทางเนิน ≤ 2% ต่อทางราบ 100 ส่วน และมีระดับราบรองรับ 

  3.2.5 ผิวจราจรเป็น 

      คอนกรีตเสริมเหล็ก  

      แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 

       คอนกรีตเสริมเหล็กลาดด้วยแอสฟัลต์ หรือปูทับด้วยวัสดุอ่ืน หรือ 

       ลาดยางแอสฟัลต์รองด้วยชิ้นวัสดุพื้นทางที่มีความหนาและบดอัดแน่นตามมาตรฐาน 

     วิชาการ ก าหนดดังนี้ 

       ผิวจราจรประเภทคอนกรีต ต้องมีความหนา ≥ 0.21 ม. เมื่อชั้นดินเดิม C.B.R. ≥ 3%  

       หรือเมื่อชั้นดินทรุดตัวสม่ าเสมอแล้ว C.B.R. ≤3% 

ผิวจราจรประเภทแอลฟัลต์ติกคอนกรีต ต้องมีความหนา ≥ 0.05 ม. เมื่อชั้นดินอ่อน

จนถึงพื้นดินแข็ง C.B.R.  ≥ 1%  ขึ้นไป 

    3.2.6 ถนนที่ตัดผ่านคลองหรือล ารางสาธารณประโยชน์ ด าเนินการออกแบบก่อสร้างมาตรฐาน 

   วิชาการโดยสร้างเป็น    สะพาน   

       สะพานท่อ : ท่อเหลี่ยม (Block convert)   

       ท่อลอด 

3.2.7 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายสัญญาณจราจร หรืออุปกรณ์สะท้อนแสงไฟบริเวณที่เป็นเกาะกลางถนน

วงเวียน ทางแยก ทางโค้ง ร่อง หรือสันนูนของถนนทุกแห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจน และมี

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอบริเวณถนน 

     เป็นไปตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัยของกรมทางหลวง 

     อ่ืนๆ ระบุ 

   3.2.8 ระบบถนนภายในหรือทางเชื่อมต่อกับถนนหรือทางภายนอกพื้นที่ 

     เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ 

     อ่ืนๆ ระบุ  
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 3.3    ระบบไฟฟ้า  

  3.3.1 ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นิคมฯ    MVA    

  3.3.2 ระบบไฟฟ้า ให้บริการโดย          

  3.3.3 ขีดความสามารถในการให้บริการของผู้ให้บริการ      

  3.3.4 จัดท าตามแบบมาตรฐานของ กฟภ. หรือ กฟน.  

     การออกแบบระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด

     จัดท าตามแบบมาตรฐานของ กฟภ. หรือ กฟน. และ มอก. 

     ค่ามาตรฐานความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ถือเกณฑ์ 50 KVA/พื้นที่ 1 ไร่ 

     กรณีพื้นที่ >1,000 ไร่ ต้องจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย 

     ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ของกฟภ. หรือ กฟน. 

 3.4     ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายใน/ภายนอกโครงการ 

    จัดให้มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในพื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 

    ของผู้ประกอบหรือผู้ใช้ที่ดินอย่างทั่วถึง  

    ระบุ           

 3.5     ระบบระบายน้ าฝน/ป้องกันน้ าท่วม 

  3.5.1 การออกแบบระบบการระบายน้ าฝนเขตในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม  

     แบบรางเปิด แบบท่อปิด พร้อมบ่อพัก 

  3.5.2 การออกแบบระบบการระบายน้ าฝนในเขตที่พักอาศัยและเขตพาณิชยกรรม  

      แบบรางเปิด แบบท่อปิด พร้อมบ่อพัก 

  3.5.3 การไหลของน้ าในคลองระบายน้ า (ค านึงถึงกากตะกอน และการกัดเซาะดิน) ใช้ความเร็วใน 

    การออกแบบ 

     รางระบายน้ า ค.ส.ล. มีความเร็วการไหลของน้ า   ม./วินาที 

     คลองดิน มีความเร็วการไหลของน้ า   ม./วินาที 

  3.5.4 บ่อหน่วงน้ าฝน (Retention Pond) จ านวน  แห่ง ปริมาตรความจุรวม  ลบ.ม. 

  3.5.5 การออกแบบระบบระบายน้ าฝนหรือระบบป้องกันน้ าท่วม นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 

     เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ 

      อ่ืนๆ ระบุ          
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 3.6     ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย  

  3.6.1 ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางจ านวน  ชุด เป็นระบบ     

  3.6.2 ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียรวมของระบบ   ลบ.ม./วัน 

  3.6.3 ปริมาณน้ าเสียสูงสุดที่ส่งเข้าระบบ      ลบ.ม./วัน 

  3.6.4 จ านวนโรงงานที่ระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 

     ทุกโรงงานภายในนิคมฯ ระบายน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 100%  

     บางโรงงาน ระบุจ านวนโรงงาน  โรงงาน 

  3.6.5 การก าหนดพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ าเสียที่ส่งเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 

    ส่วนกลาง 

     มี ได้แก่          

     ไม่ได้ก าหนด 

3.6.6 การตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียจากระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง ก่อนและหลัง 

 คุณภาพน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง     

      มี  ความถี่ในการตรวจสอบ ระบุ       

      ไม่มี 

 คุณภาพน้ าเสียหลังออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 

      มี  ความถี่ในการตรวจสอบ ระบุ       

      ไม่มี 

3.6.7 แหล่งรองรับน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว       

3.6.8 ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

     ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เลขทะเบียนโรงงาน      

     อ่ืนๆ ระบุ                       

 3.6.9  วิธีบ าบัดและก าจัดกากตะกอน (Sludge) จากระบบบ าบัดน้ าเสีย   

 3.6.10 รายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

     การค านวณปริมาณน้ าเสีย เพื่อการออกแบบค านวณโดยใช้ค่าร้อยละ 80 ของปริมาณน้ าใช้ 

     และปริมาณน้ าร่ัวซึมเข้าเส้นท่อ หรือใช้ข้อมูลปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นจริง 

สามารถบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด 

โดยมีบ่อเก็บน้ าทิ้งภายหลังการบ าบัด  ความจุ   ลบ.ม. 

     ระบบรวบรวมและระบายน้ าเสียแยกออกจากระบบรวบรวมและระบายน้ าฝน 
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      ระบบท่อระรวบรวมและระบายน้ าเสียเป็นระบบท่อปิด โดยขนาดท่อไม่น้อยกว่า 200 มม.  

     และมีความลึกของท้องท่อสูงสุดไม่เกิน 4 ม. 

น้ าเสียจากเขตอ่ืนนอกจากเขตอุตสาหกรรม เช่น เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 

ระบายลงสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลาง 

 3.7 ระบบรวบรวมและก าจัดกากของเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

  3.7.1  ขยะมูลฝอย  

     ปริมาณการเกิด      ตัน/เดือน 

     รวบรวม ขนส่งและก าจัดโดย        

     ความถี่ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย       

     มีการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

     มีการก าจัดขยะมลูฝอยด้วยการเผาในเตาเผา จ านวน  เตา ขนาด  ตัน/วัน 

     มีถังขยะแยกตามประเภทและมีป้ายระบุประเภทของขยะแต่ละชนิดด้านข้างถังอย่าง 

     ชัดเจน เช่น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เป็นต้น 

  3.7.2  กากอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ( Non Hazardous Waste) 

     ปริมาณการเกิด………………………………………………………………ตัน/เดือน 

     มีการขนส่งและก าจัดโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

     อย่างถูกต้อง  

           มีวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นไปตามหลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle  

     ระบุ          

                

  3.7.3  กากอุตสาหกรรมประเภทอันตราย (Hazardous Waste) 

     ปริมาณการเกิด……………………………………………………………ตัน/เดือน 

     มีการขนส่งและก าจัดโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

     อย่างถูกต้อง     

     มีวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นไปตามหลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle 

      ระบุ          
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 3.8 ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

    ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามรายงาน EIA ซึ่งได้รับความ 

    เห็นชอบจาก สผ. โดยรายงานดังกล่าวได้รับการติดตามตรวจสอบและจัดท ารายงานโดย  

    บริษัท Third party 

    จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ 

    ติดตามตรวจสอบ (EIA Monitor report) ทุก 6 เดือน หรือ 2 คร้ัง/ปี ตามแนวทางที่ สผ. ก าหนด 

    ติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานอ่ืนๆ ที่ 

    เกี่ยวข้อง   

 3.9     มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรการรักษาความปลอดภัย 

   โครงการจัดต้ัง “คณะกรรมการความปลอดภัย” ประจ านิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 

   ตัวแทนจากนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เข้ามาตั้งในนิคมฯ 

   มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

   มีสิ่งแสดงแนวเขตหรือขอบเขตของพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ 

   รักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจตราภายในพื้นที่ตามต าแหน่งที่จ าเป็นและเหมาะสมและ ณ   

   บริเวณจุดเข้า-ออก ของพื้นที่เป็นประจ าตลอดเวลา 

   มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันเหตุร้ายและความเสียหาย โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของ 

   รัฐที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

 3.10 ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  

  3.10.1 หัวดับเพลิง มีคุณสมบัติ 

     แบบเปียก (Wet Barrel) 

  ตัวหัวดับเพลิงจะต้องมีขนาด > 100 มม. 

 ข้อต่อทางน้ าเข้าของหัวดับเพลิงกับระบบท่อน้ า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง >150 มม. 

 หัวน้ าออกขนาด 65 มม. พร้อมประตูน้ าจ านวน 2 ข้าง 

  หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงเป็นชนิดหัวต่อสวมเร็ว (ตัวเมีย) พร้อมฝาครอบและโซ่ 

 มีขนาดข้อต่อทางน้ าหัวดับเพลิง 100 มม. 

ระยะห่างระหว่างหัวดับเพลิงแต่ละหัวไม่ห่างกันเกินกว่า 150 เมตร 

ความสงูของหัวดับเพลิงสงู > 60 ซม. วัดจากแนวศูนยก์ลางของหัวน้ าออกถึงระดับพื้นดิน 

อ่ืนๆ ระบุ          
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 3.10.2 ระบบน้ าดับเพลิงมีแรงดันน้ าปลายท่อดับเพลิงที่จุดไกลสุด   กก./ซม.2 

  3.10.3 ท่อน้ าดับเพลิง มีคุณสมบัติ 

 ขนาดของท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคาร โดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง > 150 มม. 

ระบบท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคารต่อถึงกันโดยมีทิศทางการไหลของน้ ามาบรรจบกัน

ได้ทั้ง 2 ด้าน และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้ า > 150 มม. 

 ท่อน้ าดับเพลิงฝังลึก 100 ซม. 

 ระยะห่างระหว่างหัวจ่ายน้ าดับเพลิงไม่เกิน 150 เมตร ทุกเส้นท่อจ่ายน้ า 

ท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคาร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. หรือใหญ่กว่า 

ขนาดของท่อน้ าที่ต่อเข้ากับระบบท่อยืนภายในอาคาร ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง > 50 มม. 

อ่ืนๆ ระบุ          

  3.10.4 รถดับเพลิง และรถกู้ภัย 

      รถดับเพลิงขนาดความจุน้ า  ลบ.ม. จ านวน   คัน 

      รถกู้ภัย จ านวน   คัน 

3.10.5 อ่ืน ๆ 

อุปกรณ์สนับสนุนการระงับเหตุเพลิงไหม้โดยออกแบบตามข้อก าหนดของ NFPA 

กนอ. และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ก าหนดมาตรการป้องกันอุบัตภิัยและแผนฉุกเฉิน พร้อมทั้ง ก าหนดการฝกึซ้อมป้องกัน

อุบัติภัยและแผนฉุกเฉินเมื่อเกดิเหตุไฟไหม้ อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนไม่น้อย 1 คร้ัง/ปี 

 

 3.11 สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอ่ืนๆ  

   มี ดังนี้ 

     ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร บริการรถรับส่ง 

     สถานพยาบาล ธนาคาร    ตู้ ATM  

     ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร    ตลาด 

     อ่ืนๆ           
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4. ข้อมูลชุมชนโดยรอบพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม  

 4. ชื่อชุมชน จ านวนชุมชนและจ านวนประชากรรายชุมชน 

        4.1.1  ในนิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมของท่านมีชุมชน  ชุมชน 

         ระบุ รายละเอียด 

     

 4.2  การประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมของชุมชน ได้แก่       

                       

                      

 

 4.3  ในนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมมีศูนย์บริการสาธารณะที่ประชาชนทั่วไป 

         สามารถเข้าไปใช้บริการหรือไม่  

  ห้องสมุด      มี ระบุที่ตั้ง      

     ไม่มี 

  สนามกีฬา     มี ระบุที่ตั้ง      

ไม่มี 

 พิพิธภัณฑ์      มี ระบุที่ตั้ง      

     ไม่มี 

  อ าเภอ ชื่อชุมชน จ านวนประชากร(คน) 

อ าเภอ………….................... 

 

ต าบล…………………......... 

1.ชุมชน 

2.ชุมชน  

 

   

   

   

   

   

   

   

รวม  
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 สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ  มี ระบุที่ตั้ง      

     ไม่มี 

 ศูนย์บริการด้านแรงงาน และ  มี ระบุที่ตั้ง      

   ประกันสังคม    ไม่มี 

 อ่ืนๆ ระบุ             

                

 

5. ข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

 5.1  การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

       สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

   ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ครั้งแรก เมื่อวันที่       

   ศึกษาและจัดท ารายงานโดยบริษัท        

   มีการขอขยายโครงการและ/หรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และได้รับความเห็นชอบ 

   จาก สผ. เมื่อวันที่          

   รายละเอียดที่ขอขยายหรือเปลี่ยนแปลง ระบุ พอสังเขป       

                

   ศึกษาและจัดท ารายงานโดยบริษัท        

    อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการขอขยายโครงการและ/หรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 

   โครงการ ระบุ          

   ศึกษาและจัดท ารายงานโดยบริษัท        

 

5.2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม EIA (EIA Monitor) ประจ าปี พ.ศ. 2557  

   มี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯเป็นไปตามก าหนด 

   มี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม่เป็นไปตามก าหนดบางประการ 

    ไม่มี   
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 5.3  รายละเอียด และสถานะ การด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุก

ระบบรวมกัน  

  5.3.1  ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)   

 ได้รับการรับรองระบบ (Certify) ในปี    

 สถานะการด าเนินงานถึงปัจจุบัน      

 การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม          มี    ไม่มี 

  5.3.2  ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (มอก./TIS 180001)   

 ได้รับการรับรองระบบ (Certify) ในปี    

 สถานะการด าเนินงานถึงปัจจุบัน      

 การประกาศใช้นโยบายความปลอดภัยฯ        มี    ไม่มี 

5.3.3  ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001)   

 ได้รับการรับรองระบบ (Certify) ในปี    

 สถานะการด าเนินงานถึงปัจจุบัน      

 การประกาศใช้นโยบายคุณภาพ          มี      ไม่มี 

       5.3.4  ระบบการบริหารจัดการอ่ืน ๆ เช่น ISO 26000 , DIW 26000 , ISO 50001 เป็นต้น 

     มี ระบุ          

     ไม่มี  

 

6. การด าเนินการด้านสังคม 

6.1 การด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์  

6.1.1  ในปี พ.ศ. 2556-2557 มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการตอบสนองที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  

มี โครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา ระบุชื่อ      

           

           

มี โครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย ระบุชื่อ     
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มี โครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬา ระบุชื่อ      

           

           

มี โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ระบุชื่อ   

           

           

มี โครงการ/กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบุชื่อ  

           

           

มี โครงการ/กิจกรรมด้านอ่ืนๆ ระบุชื่อ       

           

           

6.1.2 ในปี พ.ศ. 2554 มีการก าหนดแผน/โครงการ/กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่เป็นการตอบสนองที่เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การกีฬา เป็นต้น 

 มี ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม        

           

           

           

 มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างงานในชุมชน โดยมีการก าหนดช่องการ 

 ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

 บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ของนิคมฯ  เวปไซตข์องนิคมฯ 

 บอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน   วิทยุชุมชน 

 อ่ืน ๆ ระบุ        

 

 

 

 

 



 
 

    15 

Eco MP. 01 

 6.2 การรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขเร่ืองร้องเรียน    

    เคยได้รับข้อร้องเรียนของการด าเนินโครงการจากชุมชน ระบุรายละเอียด  

ช่วงเวลา เร่ืองร้องเรียน ผู้ร้องเรียน การแก้ไข/ป้องกัน 

    

    

    

    

 

  ไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนของการด าเนินโครงการจากชุมชน 

มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ด้านการจัดการเพื่อป้องกันมลภาวะในด้านต่างๆให้ชุมชนทราบ  

ระบุ           

 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากชุมชน 

 ระบุ           

มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน ในกรณีที่การประกอบกิจการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน 

ระบุ          

มีการน าเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขป้องกัน 

ผู้ร้องเรียนได้รับข้อชี้แจงตอบกลับ 

 

      

 

  

 ลงนาม                  ลงนาม     

 ต าแหน่ง                   ต าแหน่ง     

               (ผู้ให้ข้อมูล)            (ผู้รับรองข้อมูล) 

  วันที่  เดือน    ปี                 วันที่  เดือน    ปี  

 

   

    



ภาคผนวก ข 
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  สถานภาพความสอดคล้องกับกฎหมายใน 5 มิติ 

22 ดา้น (ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ส าหรับบทที่ 2) 
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แบบประเมินสภาพความสอดคล้องกับกฎหมาย ใน 5 มิติ 22 ด้าน 

นิคมอุตสาหกรรม .................................................. 

 
ส่วนของบัญชรีายการ ส่วนของการประเมินความสอดคล้อง 

มิติ/ด้าน กระทรวง/หน่วยงาน ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัตติาม ผลการปฏบิัต ิ
ความสอดคลอ้ง 

(/) 

มิติกายภาพ 

ด้านที่ 1 : พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

 

     

มิติกายภาพ 

ด้านที่ 2 : ระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

 

     

มิติกายภาพ 

ด้านที่ 3 : อาคารของโรงงานใน 

นิคมฯ 
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ส่วนของบัญชรีายการ ส่วนของการประเมินความสอดคล้อง 

มิติ/ด้าน กระทรวง/หน่วยงาน ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัตติาม ผลการปฏบิัต ิ
ความสอดคลอ้ง 

(/) 

มิติเศรษฐกิจ 

ด้านที่ 4 : เศรษฐกิจของภาค 

อุตสาหกรรม 

 

     

มิติเศรษฐกิจ 

ด้านที่ 5 : เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

 

     

มิติเศรษฐกิจ 

ด้านที่ 6 : เศรษฐกิจชุมชน 

 

 

     

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 7 : การบรหิารจัดการด้าน

ทรัพยากร  
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ส่วนของบัญชรีายการ ส่วนของการประเมินความสอดคล้อง 

มิติ/ด้าน กระทรวง/หน่วยงาน ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัตติาม ผลการปฏบิัต ิ
ความสอดคลอ้ง 

(/) 

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 8 : การบรหิารจัดการด้าน

พลังงาน 

 

     

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 9 : ระบบการผลิต และ

ผลิตภัณฑ ์

 

     

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 10 : มลพิษทางน้้า 

 

 

     

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 11 : มลภาวะทางอากาศ 
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ส่วนของบัญชรีายการ ส่วนของการประเมินความสอดคล้อง 

มิติ/ด้าน กระทรวง/หน่วยงาน ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัตติาม ผลการปฏบิัต ิ
ความสอดคลอ้ง 

(/) 

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 12 : กากของเสีย 

 

 

     

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 13 : มลภาวะทางเสียง กลิน่ 

ฝุ่น ควัน  เหตเุดือดร้อน / ร้าคาญ 

 

     

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 14 : ความปลอดภัย และ

สุขภาพ 

 

     

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 15 : การพึ่งพา เกื้อกูลซ่ึงกัน

และกัน ของภาคอุตสาหกรรม 
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ส่วนของบัญชรีายการ ส่วนของการประเมินความสอดคล้อง 

มิติ/ด้าน กระทรวง/หน่วยงาน ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัตติาม ผลการปฏบิัต ิ
ความสอดคลอ้ง 

(/) 

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที่ 16 : คุณภาพชีวิต และสังคม

ของพนักงาน 

 

     

มิติส่ิงแวดล้อม 

ด้านที ่17 : คุณภาพชีวิต และสังคม

ของชุมชนโดยรอบ 

 

     

มิตกิารบริหารจดัการ 

ด้านที่ 18 : การบรหิารจดัการพื้นที่

อย่างมีส่วนร่วม 

 

     

มิติการบริหารจดัการ 

ด้านที่ 19 : การยกระดบัการก้ากับ

ดูแลโรงงาน 
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ส่วนของบัญชรีายการ ส่วนของการประเมินความสอดคล้อง 

มิติ/ด้าน กระทรวง/หน่วยงาน ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัตติาม ผลการปฏบิัต ิ
ความสอดคลอ้ง 

(/) 

มิติการบริหารจดัการ 

ด้านที่ 20 : ส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่

ระบบบริหารจดัการ ระดับสากล 

และระดับประเทศ 

 

     

มิติการบริหารจดัการ 

ด้านที่ 21 : การรณรงค์ ส่งเสริมให้

โรงงานประยุกตใ์ช้นวัตกรรม/

เครือ่งมือการจัดการ/ระบบบรหิาร

จัดการใหม่ๆ  

     

มิติการบริหารจดัการ 

ด้านที่ 22 : การเปดิเผยข้อมูล

ข่าวสาร และการจัดท้ารายงาน 
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  แบบรายงานสถานการณ์ด าเนินงานระบบบริหาร

จัดการ ตามมาตรฐานสากล/มาตรฐานระดับประเทศ  

(ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ส าหรับบทที่ 2) 

 

 

 



 
 

    

Eco MP. 03 

 

 

 

แบบรายงานสถานะการด าเนินงานระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล/มาตรฐานระดับประเทศ 
       นิคมอุตสาหกรรม................................................จังหวัด.............................         

          
1) ปัจจุบันนิคมฯ มีการจดัท าและไดร้ับการรบัรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 มอก./TIS 18001 ฯลฯ  

จัดท าและไดร้ับการรับรองระบบแล้ว ระบ ุ      
อยู่ระหว่างการจัดท า ยังไมไ่ดร้ับการรับรอง ระบุ      
ยังไม่ได้เริม่ด าเนินการ หากมีแผนที่จะด าเนินการโปรดระบุ     
            (ไม่ต้องกรอกข้อถัดไป) 

2) ระบบมาตรฐานการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)   

ได้รับการรับรองระบบ (Certify) ในปี        
  ผู้ให้การรบัรอง (Certify body) ระบุ        

สถานะการด าเนินงานถึงปัจจุบัน       
การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม           มี    ไม่ม ี

3) ระบบมาตรฐานการบริหารจดัการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./TIS 180001)   

ได้รับการรับรองระบบ (Certify) ในป ี         
ผู้ให้การรบัรอง (Certify body) ระบุ          
สถานะการด าเนินงานถึงปัจจุบัน       
การประกาศใช้นโยบายความปลอดภัยฯ    มี    ไม่ม ี

4) ระบบมาตรฐานการบริหารจดัการด้านคุณภาพ (ISO 9001)   

ได้รับการรับรองระบบ (Certify) ในป ี         
ผู้ให้การรบัรอง (Certify body) ระบุ          
สถานะการด าเนินงานถึงปัจจุบัน       
การประกาศใช้นโยบายคณุภาพ  มี   ไม่ม ี

5) ระบบมาตรฐานการบริหารจดัการอื่น ๆ เช่น ISO 26000 , DIW 26000 , ISO 50001 เป็นต้น 

   มี ระบ ุ           
  ไม่มี  
6) การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม  

 

 

 

 

 

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวนผู้ประกอบการ (แห่ง) 

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)  

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสเีขียว (Green Activity)  

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)  

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)  



ภาคผนวก ง 
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  แบบประเมินสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรมตาม

ตัวชีว้ัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

5 มิติ 22 ด้าน (Gap & Potential Analysis) 

นิคมอุตสาหกรรม.............................. 

  (ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ส าหรับบทที่ 3) 
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แบบประเมินสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 5 มิติ 22 ด้าน (Gap & Potential Analysis) 

นิคมอุตสาหกรรม .................................................. 

 
มิติกายภาพ 

เป้าหมาย พัฒนาพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งระบบสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ ในนิคมอุตสาหกรรม ให้มคีวามเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม มีความพอเพียง มีประสทิธิภาพและความปลอดภัย 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

1 พื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม 

1.  การจัดสรรและบริหาร
จัดการของพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรม 

1.1    มีการออกแบบดูแลพื้นที่ 
ในนิคมอุตสาหกรรมตรง
ตามกฎระเบียบ 

1.1.1  มีพื้นที่สีเขียว (Green Area) ไม่
น้อยกว่าที่ 10% (EIA) ก าหนด ; 
[C] 

 

     

1.1.2  มีแผนและผลในการดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ใน
นิคมอุตสาหกรรม ; [C] 

 

     

2 ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

2. ประสิทธิภาพของระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ  

2.1   ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการมีความ
พอเพียง 

2.1.1 ไม่มีข้อร้องเรียน หรือ มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องความไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานของระบบ
สาธารณูปโภค แต่มีการจัดการต่อ
ข้อร้องเรียนนั้นอย่างเหมาะสมจน
เป็นที่ยอมรับแล้ว ; [C] 
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มิติกายภาพ 

เป้าหมาย พัฒนาพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งระบบสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ ในนิคมอุตสาหกรรม ให้มคีวามเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม มีความพอเพียง มีประสทิธิภาพและความปลอดภัย 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

2 
(ต่อ) 

ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
(ต่อ) 

2. ประสิทธิภาพของระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ  

    (ต่อ)  

2.1   ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการมีความ
พอเพียง  

       (ต่อ) 

2.1.2 มีระบบใดระบบหนึ่งดังนี้ 
-  ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

(Emergency Response Center) 
-  ศูนย์เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน (CCTV, 
Check Post) 

-  ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(EMCC) 

-  ศูนย์เผยแพร่พัฒนาและบริหารจัด
การเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco-Center); [C] 

  

  

 

     2.2   การดูแลบ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ใน
สภาพดี 

2.2.1 มีแผนและผลในการดูแล
บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างต่อเนื่อง ; [C] 

 

     

   2.3   ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการได้รับการ
พัฒนา 

2.3.1 น าแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศ
มาใช้จากต้ังแต่ 4 ระบบ จาก 11 
ระบบ ดังก าหนดในเกณฑ์ 3; [C] 

     

3 อาคารของโรงงาน
ในนิคมฯ 

3. กิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือ 
พลังงานของอาคารของ
โรงงานในนิคมฯ 

3.1   สัดส่วนของโรงงานที่มี
การออกแบบพื้นที่ เป็น
มิ ต ร ต่ อ ม นุ ษ ย์ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

3.1.1 มีสัดส่วน "โรงงานที่ที่มีการ
ออกแบบพื้นที่  จัดภูมิทัศน์เป็น
สวนสวยในโรงงาน ( In-plant 
Landscape)" เพิ่มข้ึน 

     

   3.2   สัดส่วนโรงงานที่มีกิจกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของอาคารของโรงงาน 

3.2.1  มีสัดส่วนโรงงานที่มีกิจกรรมที่
เ ป็ นมิ ตรกั บสิ่ ง แวดล้ อ มของ
อาคารของโรงงานเพิ่มข้ึน ; [C] 
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Eco MP. 04 

มิติเศรษฐกิจ 

เป้าหมาย สร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการเจรญิเตบิโดของเศรษฐกิจท้องถิ่น และจงัหวัด 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

4 เศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม 

4. การเพิ่มปริมาณการ 
ลงทุน (Increase 
Investment) 

4.1  จ านวนเงินลงทุนของ
ผู้ประกอบการในนิคมฯ 

4.1.1 จัดท าสถิติข้อมูลจ านวนเงินลงทุน
ของผู้ประกอบการในนิคมฯ ; [C] 

 
 

  

  

 

5 เศรษฐกิจท้องถ่ิน 5. การพัฒนาท้องถ่ิน 
(Economic Stability) 

5.1   รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น จากก า ร
ประกอบกิจการในนิคมฯ 

 

5.1.1 จัดท าสถิติข้อมูลการเก็บรายได้
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  

  

 

6 เศรษฐกิจชุมชน 6. การกระจายความมั่งคั่ง 
(Economic Equity) 

6.1   รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
รายจังหวัด 

6.1.1 จัดท าข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนรายจังหวัด และอธิบาย
ถึงผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
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Eco MP. 04 

มิติสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการก่อเกิดของเสยี เพิ่มผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

7 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

7. ประสิทธิภาพเชิง เศรษฐ
นิเวศเพื่อการจัดการน้ า
และวัสดุ (Eco Efficiency 
for Water and Material 
Management) 

7.1   ข้อร้องเรียนจากการ
จัดสรรปันส่วนน้ า และ
วัสดุ 

7.1.1 ไม่มี ข้อร้องเรียนหรือ มี ข้อ 
ร้องเรียนแต่ มีการจัดการต่อข้อ
ร้องเรียนจากการจัดสรรปันส่วนน้ า
อย่างเหมาะสม โดยมีความรุนแรง
ของผลกระทบไม่เกินขีดจ ากัดที่
ยอมรับได้ ; [C] 

  

  

 

   7.2    มีการรวบรวม  และ
ว ิเ ค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ เ ช ิง
เ ศ ร ษ ฐ น ิเ ว ศ  ( Eco 
Efficiency) ด้านน้ า
และวัสดุของโรงงานใน
นิคมฯ 

7.2.1 มี ข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูล    
ประสิทธิภาพเชิง เศรษฐนิ เวศ 
(Eco Efficiency) ด้านน้ าและ
วัสดุ จากโรงงานในนิคมฯ ; [C] 

 

  

  

 

8 การบริหารจัด
การพลังงาน 

8. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
นิเวศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรพลังงาน (Eco 
Efficiency for  Energy 
Resource Management) 

8.1 แหล่งพลังงานหลักของ
อุตสาหกรรมมี
เสถียรภาพและความ
มั่นคง 

8.1.1 มีการจัดการการใช้พลังงาน โดย
ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องความไม่มี
เสถียรภาพของแหล่งพลังงาน 
หรือมีข้อร้องเรียนแต่ได้รับการ
แก้ไขแล้ว ; [C] 

 

  

  

 

   8.2 มีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศ (Eco 
Efficiency) ของโรงงาน
ในนิคมฯ 

8.2.1  มีข้อมูลและมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco 
Efficiency) ด้านพลังงาน   อัตราการ
ใช้พลั งงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
(Energy Consumption per Unit of 
Product); [C] 
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Eco MP. 04 

มิติสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการก่อเกิดของเสยี เพิ่มผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

9 ระบบการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ 

9.    กระบวนการผลิต สินค้า
หรื อบริการ  และการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม (Eco-
Process, Eco-Product 
and Green Purchasing) 

9.1    มีการสอบถามและเก็บ
ข้อมูลผู้ประกอบการที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-
Process) 

9.1.1 มี ข้ อ มู ล ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี
กระบวนการผลิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Process); [C] 

  

  

 

   9.2    มีการสอบถามและเก็บ
ข้อมูลผู้ประกอบการที่
ผลิตสินค้าหรือบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(Eco-Product/ Eco-
Service) 

9.2.1  มีข้อมูลผู้ประกอบการที่ผลิต 
สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Eco-Product/ 
Eco-Service) ; [C] 

     

   9.3    มีการสอบถามและเก็บ
ข้อมูลผู้ประกอบการที่มี
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

9.3.1  มีข้อมูลผู้ประกอบการที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Purchasing) ; [C] 

     

10 มลภาวะทางน้ า 10.   การควบคุมมลภาวะทางน้ า 
(Water Pollution Control) 

10.1 ข้อร้องเรียนเรื่องการ
ลักลอบปล่อยน้ าเสียออก
สู่สาธารณะ 

10.1.1 นิคมฯ ไม่มีข้อร้องเรียน / มีข้อ
ร้องเรียนแต่ มีการจัดการต่อข้อ
ร้องเรียนจากการลักลอบปล่อย
น้ า เสียออกสู่สาธารณะอย่าง
เหมาะสม โดยมีความรุนแรงของ
ผลกระทบไม่ เกิน ขีดจ ากั ดที่
ยอมรับได้ ; [C] 

     

   10.2  คุณภาพน้ าทิ้งซึ่งวัดในรูป
ขอ งซี โ อ ดี  ( Chemical 
Oxygen Demand: COD) 

10.2.1 ส่วนต่างระหว่างค่า “คุณภาพน้ า
ทิ้ งซึ่ งวัดในรูปของซีโอดี (COD)  
และคุณภาพน้ าในแหล่งรองรับ” ดี
ข้ึนกว่าผลเปรียบเทียบของปีฐาน; 
[C] 
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Eco MP. 04 

มิติสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการก่อเกิดของเสยี เพิ่มผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

11 มลภาวะทางอากาศ 11.  การควบคุมมลภาวะทาง
อากาศ (Air Pollution 
control) 

11.1  คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศบริเวณนิคมฯ 

11.1.1    คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
บริ เวณนิคมฯ อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง; [C] 

 

  

  

 

12 กากของเสีย 12.  การจัดการกากของเสีย 
(Waste Management 
Control) 

12.1  การลักลอบทิ้ง 
กากของเสีย 

12.1.1    นิคมฯ ไม่มีข้อร้องเรียน / มี
ข้อร้องเรียนแต่ มีการจัดการ
ต่ อ ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น จ า ก ก า ร
ลักลอบทิ้งกากของเสียออกสู่
สาธารณะอย่างเหมาะสม โดย
มีความรุนแรงของผลกระทบ
ไม่เกินขีดจ ากัดที่ยอมรับได้ ; 
[C] 

     

   12.2  การเก็บข้อมูลและศึกษา
การก่อเกิดของเสีย 

12.2.1    มีข้อมูลชนิดและปริมาณกาก
ของเสียของโรงงานในนิคมฯ; 
[C] 

 

     

13 มลภาวะทางเสียง 
กลิ่น ฝุ่น ควัน เหตุ
เดือดร้อนร าคาญ 

13.   การจัดการ และตอบสนอง
ต่ อ ข้ อร้ อ ง เ รี ยน ด้ าน
มลภาวะทางเสียง กลิ่น 
ฝุ่น ควัน เหตุเดือดร้อน
ร า ค า ญ  ( Complaints 
Response Management) 

13.1  การตอบสนองต่อ 
ข้อร้องเรียน 

13.1.1    มีกระบวนการตอบสนองข้อ
ร้องเรียนและรายงานผลการ
ต อ บ ส น อ ง ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น
ประจ าปี เกี่ยวกับเรื่อง  กลิ่น 
ฝุ่น ควัน เหตุเดือดร้อนร าคาญ 
แล ะ มี ก า ร ว า ง ม า ต ร ก า ร
ป้องกัน แก้ไขที่มีประสิทธิผล ; 
[C] 
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Eco MP. 04 

มิติสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการก่อเกิดของเสยี เพิ่มผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

14 ความปลอดภัย และ
สุขภาพ 

14.  การจัดการด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพ 
(Safety & Health 
Management) 

14.1 นิ ค ม ฯ  มี ก า ร จั ด ท า
ฐานข้อมูลสารเคมีโรงงาน
ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ค ว า ม
ปลอดภัยและสุขภาพ 

14.1.1    มีความร่วมมือและประสาน
กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
การจัดท าฐานข้อมูลสารเคมี
โรงงานที่ เชื่อมโยงกับความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ; [C] 

  

  

 

    14.1.2    มีการเผยแพร่ข้อมูลสารเคมี
โรงงานที่ เชื่อมโยงกับความ
ป ล อด ภั ยแล ะ สุ ขภ าพแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ; [C] 

  

  

 

   14.2  มีการเก็บข้อมูลด้าน 
ความปลอดภัย (อุปกรณ์
ดับเพลิง  สถานีดับเพลิง) 

14.2.1    มีการจัดท าทะเบียนบุคลากร
และการเก็บข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย (อุปกรณ์ดับเพลิง 
สถานีดับเพลิง) ; [C] 

  

  

 

   14.3  แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
ของนิคมฯ 

14.3.1    มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และซ้อมแผนฉุกเฉินของนิคม
ฯ อย่างต่อเนื่องและมีการ
ทบทวนแผนทุกปี ; [C] 

  

  

 

   14.4 การร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการเฝ้าระวั ง
สุขภาพชุมชน 

14.4.1   มีการร่วมมือหรือประสาน
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ใน
การเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน 
(Community Health 
Surveillance Collaboration); 
[C] 

  

  

 

   14.5 การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
และอัตราการเจ็บป่วยที่
รุนแรงที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนในรอบหนึ่งปีเป็น
ศูนย์ 

14.5.1  มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงและอัตราการเจ็บป่วย
ที่ รุ นแรงที่ มี ผลกระทบต่อ
ชุมชนในรอบหนึ่งปีเป็นศูนย์ ; 
[C] 
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Eco MP. 04 

มิติสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ลดการก่อเกิดของเสยี เพิ่มผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

15 การพึ่งพาเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันของ
อุตสาหกรรม 

15.  การบริหารจัดการแบบ
พึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน ของภาคอุตสาหกรรม 
Business linkage/ 
Interutilization/ 
Industrial Symbiosis 
management) 

 

15.1  เ ค รื อ ข่ า ย ห รื อ ค ว า ม
เชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดการ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันของ
ภาคอุตสาหกรรม 

15.1.1   มีจ านวนรูปแบบเครือข่าย/ความ
เชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดการเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันของภาคอุตสาหกรรม
ด้านใดด้านหนึ่งของโรงงานใน
นิคมฯ (Sharing resources/ 
activities) อย่างน้อย 1 
เครือข่ายใน 9 ด้าน (Areas) 
ของ Ed Cohen ; [C] 
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Eco MP. 04 

มิติสังคม 

เป้าหมาย ความสขุของคนในองค์กรและชุมชน ซึง่มุ่งเน้นคุณภาพชีวติ และสังคมที่ด ี

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

16 คุณภาพชีวิต  และ
สังคมของพนักงาน 

16.  ที่ท างานมีสุข (Happy 
Work place) 

 

16.1  การเป็นนิคม
อุตสาหกรรมสีขาว 

16.1.1    ได้รับการประกาศเป็น "นิคม
อุตสาหกรรมสีขาว" ; [C] 

  
  

 

   16.2  การพัฒนาบุคลากรของ
นิคมฯ/โรงงาน 

16.2.1   มีแผน และผลการพัฒนา
บุคลากรของนิคมฯ ในด้าน 
•  รองรับการพัฒนาการเป็น

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
• การพัฒนาบุคลากรให้มี

ความเป็นนักจิตอาสา 
• การดูแลสุขภาพของพนักงาน

ที่เหมาะสมกับลักษณะความ
เสี่ยงของแต่ละพื้นที่  

• แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ชีวิต; [C] 

     

17 คุณภาพชีวิต และ
สังคมของชุมชน
โดยรอบ 

17. ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy 
Community or Well-
being Community) 

17.1  การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

17.1.1    มีแผนและผลในการร่วมกับ
ผู้พัฒนา/กลุ่มโรงงานในการ
เสริมสร้าง ความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจกับชุมชน ; [C] 

     

   17.2  สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนตาม
บริบทของแต่ละนิคมฯ 

17.2.1  มีการจัดต้ังหรือแต่งต้ัง
คณะท างาน/สมาชิกเครือข่าย 
CSR/Eco  (Eco & CSR 
Network แบบพหุภาคี) ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนตามบริบทของแต่ละ
นิคมฯ ; [C] 

     

    17.2.2    มีแผนและผลการด าเนินงาน
ในการพัฒนาชุมชนตามกรอบ
แผนแม่บท CSR ครบทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม 
สุขภาพ และเศรษฐกิจชุมชน; 
[C] 
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Eco MP. 04 

มิติสังคม 

เป้าหมาย ความสขุของคนในองค์กร และชุมชน ซึ่งมุง่เน้นคุณภาพชวีิตและสังคมที่ดี 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

17 
(ต่อ) 

คุณภาพชีวิต และ
สังคมของชุมชน
โดยรอบ 
 

17.  ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy 
Community or Well-
being Community) 
(ต่อ) 

17.3  ความพึงพอใจของชุมชน
โดยรอบที่มีต่อนิคมฯ 

 

17.3.1    มีผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของชุมชนโดยรอบที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้าน CSR ของนิคม
ฯไม่ต่ ากว่า 4.40; [C] 
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Eco MP. 04 

มิติการบริหารจดัการ 

เป้าหมาย dการบริหารจัดการบนหลักการ การมสี่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

18 
 

การบริหารจัดการ
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม 

18. การบริหารจัดการพื้นที่
อย่างมีส่วนร่วม (Area 
based Cooperative 
Management) 

18.1  การเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม อ ย ่า ง มี
ส่วนร่วม 

18.1.1    มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
ตามโครงการธงขาวดาวเขียว 
หรือ EIA monitoring หรือ
โครงการอื่นที่เทียบเท่าที่นิคมฯ 
ได้ก าหนดข้ึน ; [C] 

     

19 การยกระ ดับการ
ก ากับดูแลโรงงาน 

19. การยกระดับการก ากับ
ดูแลโรงงาน 

19.1  การยกระดับการก ากับ
ด ูแ ล โ ร ง ง า น ใ น ด ้า น
ต่า งๆ  ให ้เป ็น ไปตาม
กฎหมาย 

19.1.1    มีแผนและผลการยกระดับ
การก ากับดูแลโรงงานในด้าน
ต่างๆ ปรับปรุง/พัฒนาการ
ด า เนิ นการ ใ ห้ เป็น ไปตาม
กฎหมาย ด้านสิ่ งแวดล้อม 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
แ ล ะ พ ลั ง ง า น  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน; [C] 

     

20 ส่งเสริมให้โรงงาน
เข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการระดับสากล
และระดับประเทศ 

20.  ส่งเสริมให้โรงงานเข้าสู่
ระบบบริหารจัดการระดับ
สากลและระดับประเทศ 
(Promotion of  
International/ 
National Standard) 

 

20.1  โรงงานที่ได้รับการรับรอง 
ISO 14001 / ISO 50001 / 
TIS / OHSAS 18001 หรือ
อุ ตสาหกรรม สี เ ขี ยว 
(Green Industry : GI) 

20.1.1    มีโรงงานที่ได้รับการรับรอง 
ISO 14001 หรือ ISO 50001 
หรือ TIS/OHSAS 18001 
หรื อ อุ ต ส าหก ร รมสี เ ขี ย ว 
(Green Industry: GI) ต้ังแต่ 
ระดับที่ 2 ข้ึนไป สัดส่วนไม่
น้อยกว่า 10% ของจ านวน
โรงงานทั้งหมด ; [C] 

     

21 การรณรงค์ส่งเสริมให้
โรงงานประยุกต์ ใช้
นวัตกรรม/เครื่องมือ
การจั ดการ/ระบบ
บริหารจัดการใหม่  ๆ

21.  การรณรงค์ส่งเสริมให้
โ ร ง ง าน ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรม/เครื่องมือการ
จัดการ/ระบบบริหารจัดการ
ใหม่  ๆ(Innovation) 

21.1   กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
นวัตกรรม 

21.1.1    มีการจัดหรือส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
นวัตกรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีด้าน
การผลิตแก่โรงงาน ; [C] 
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Eco MP. 04 

มิติการบริหารจดัการ 

เป้าหมาย dการบริหารจัดการบนหลักการ การมสี่วนร่วมและหลักธรรมาภบิาล เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน 

ล าดับ ด้าน เกณฑ์ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย (เกณฑ์) การด าเนินงานปัจจุบัน 
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ  

(GAP) (1) 

Potential (2) สรุปประเด็นท่ีจะด าเนินการ 

(แผนงาน/กิจกรรม) 

(1)+(2) 

ด าเนินการดีกว่าเกณฑ ์

อยู่แล้ว 
ประสงค์จะด าเนินการ 

22 การเปิดเผยข้อมูล
ข่ า ว ส า รและ กา ร
จัดท ารายงาน 
 

22. การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและการจัดท า
รายงาน ( Information 
& Reporting) 

22.1  แผนและผลในการ
สื่อสารและการเปิดเผย
ข้อมูลของนิคมฯ 

22.1.1    มีแผนและผลในการสื่อสาร
และการเปิดเผยข้อมูลของ
นิคมฯ ในรูปแบบ ช่องทาง
และความถ่ีในการสื่อสารใน
ลักษณะต่างๆ ; [C] 

     

   

 

22.1.2   มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตา ม ร ะ บ บ ร าย ง า น  แล ะ
ประเมินผล กนอ. ; [C] 

     

   

 

22.1.3    มีการจัดท ารายงานประจ าปี
ด้านเมืองอุตสาหกรรมเชิ ง
นิเวศ (Eco Annual Report) 
; [C] 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก จ 

Eco MP.05 

  แบบฟอร์มระดมความคิดผู้มีส่วนได้เสีย  

(Eco Network) ต่อประเด็นปัญหา/โอกาสและความ

ต้องการในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ใน 5 มิติ 22 ด้าน   

  (ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ส าหรับบทที่ 3) 

 

 

 



 
 

    

Eco MP. 05 

 

 

 
แบบฟอร์มระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย (Eco Network) ต่อประเด็นปัญหา/โอกาส และความต้องการในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน 5 มิติ 22 ด้าน 

ร่าง แผนงานโครงการที่จะด าเนินการ 
แผนงานโครงการที่รอด าเนินงาน   

(พิจารณาจากศักยภาพ ปัญหา โอกาส) 
ร่างประเด็นพัฒนา และแผนงานโครงการ 

ความคิดเห็น / ความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ประเด็นการพัฒนา และ แผนงานโครงการ
ที่จะด าเนินงาน 

มิติ ……..……………………   ด้าน ………………….……… 
1. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
2. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
3. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 

มิติ ……..……………………   ด้าน ………………….……… 
1. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
2. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
3. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 

ร่างประเด็นการพัฒนา ……………………………………..  
มิติ ……..……………………   ด้าน ………………….……… 
1. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
2. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
3. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 

  
ประเด็นการพัฒนา ……………………………………..  
มิติ ……..……………………   ด้าน ………………….……… 
1. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
2. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
3. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 

มิติ ……..……………………   ด้าน ………………….……… 
1. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
2. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
3. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 

มิติ ……..……………………   ด้าน ………………….……… 
1. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
2. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
3. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 

ร่างประเด็นการพัฒนา ……………………………………..  
มิติ ……..……………………   ด้าน ………………….……… 
1. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
2. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
3. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 

  
ประเด็นการพัฒนา ……………………………………..  
มิติ ……..……………………   ด้าน ………………….……… 
1. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
2. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 
3. แผนงาน/โครงการ
................................................................................... 
..................................................................................... 

 



ภาคผนวก ฉ.1 

Eco MP.06-1 

   แผนแม่บท 5 ปี สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ของนิคมอุตสาหกรรม 

(ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ส าหรับบทที่ 4) 

 

 

 



 
 

    

Eco MP. 06-1 

 

 

 
แผนแม่บท 5 ปี สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรม 

มิต ิ ด้าน ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ ์
กิจกรรม / แผนงาน / โครงการ (ปงีบประมาณ) 

     

  ประเด็นการพัฒนา  
เป้าหมาย 5 ป ี

1.………………….………....................
2.................................................... 
เป้าหมายปี ……..…………………… 
1.………………….………....................
2.................................................... 

 
 

      

  ประเด็นการพัฒนา  
เป้าหมาย 5 ป ี

1.………………….………....................
2.................................................... 
เป้าหมายปี ……..…………………… 
1.………………….………....................
2................................................... 

 

      

 



ภาคผนวก ฉ.2 

Eco MP.06-2 

  แบบฟอร์มรายละเอียด ระยะเวลาด าเนินงาน  และ

งบประมาณของแผนแม่บท  5 ปี สู่เมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ (ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ส าหรับบทที่ 4) 

 

 



 
 

1 

Eco MP. 06-2 

 

 

 
แบบฟอร์มรายละเอียด ระยะเวลาด าเนินงาน และงบประมาณของแผนแม่บท 5 ปี สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ประเด็นพัฒนา/กลยุทธ ์ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณต่อปี (ล้านบาท) รวมงบประมาณ (ล้านบาท)  
ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 25…….. 25…….. 25…….. 25…….. 25…….. กนอ. ผู้พัฒนานิคม หรือ Gusco 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 :           

มิต ิ …..……..….…..……..…  ด้าน …….…..……..……..……..…         

กลยุทธ์ที ่1 :          

1.1 แผนงาน/โครงการ ..................................…..…....…...         

     1.1.1 .กิจกรรม         

     1.1.2 กิจกรรม         

     1.1.3 กิจกรรม         

ประเด็นการพัฒนาที ่2 :           

มิต ิ …..……..….…..……..…  ด้าน …….…..……..……..……..…         

กลยุทธ์ที ่1 :          

2.1 แผนงาน/โครงการ ..................................…..…....…...         

     2.1.1 .กิจกรรม         

     2.1.2 กิจกรรม         

     2.1.3 กิจกรรม         

 



 
 

2 

Eco MP. 06-2 

 

ประเด็นพัฒนา/กลยุทธ ์ ระยะเวลาด าเนินการ/งบประมาณต่อปี (ล้านบาท) รวมงบประมาณ (ล้านบาท)  
ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 25…….. 25…….. 25…….. 25…….. 25…….. กนอ. ผู้พัฒนานิคม หรือ Gusco 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 :           

มิต ิ …..……..….…..……..…  ด้าน …….…..……..……..……..…         

กลยุทธ์ที ่1 :          

3.1 แผนงาน/โครงการ ..................................…..…....…...         

     3.1.1 .กิจกรรม         

     3.1.2 กิจกรรม         

     3.1.3 กิจกรรม         

รวมงบประมาณ         

 



ภาคผนวก ช.1 

Eco MP.07-1  

  แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการยกระดับเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ปีงบประมาณ 25.........   

(ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ส าหรับบทที่ 4) 

 



 
 

    

Eco MP. 07-1 

 

 

 

แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ปีงบประมาณ ……….. 

 
          

1. ประเด็นพัฒนาที่   :            

2. มิติ :     ด้าน :          

3. ตัวช้ีวัด :              

4. เป้าหมายระยะยาว 5 ปี  :             

5. เป้าหมายระยะสั้นรายปี (ปี 2557) :           

6. กลยุทธ์  :              

7. ชื่อแผนงาน/โครงการ :            

8. วัตถุประสงค์โครงการ :            

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :           

10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  (เริ่มต้น – สิ้นสุด) :         

11. งบประมาณ  

 วงเงินรวมของโครงการ              

 วงเงินขออนุมัติด าเนินการปีงบประมาณ 2557         

   งบท าการ          

      งบลงทุน         

12. รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

  

  

  

 

13.  ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :       

 



ภาคผนวก ช.2 

Eco MP.07-2 

  รายละเอียดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และกรอบ

ระยะเวลาของแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการยกระดับ

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 25......... 

  (ข้อมูลประกอบการด าเนินการ ส าหรับบทที่ 4) 

 

  



 
 

 

Eco MP. 07-2 

 

 

 
รายละเอียดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2557 

ประเด็นพัฒนาที ่1 : 
เป้าหมาย 5 ปี :  
กลยุทธ์ : 

ชื่อแผนงาน / โครงการ 
ระยะเวลา

ด าเนินโครงการ 
(เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

เป้าหมายงาน/
โตรงการ  

ในปี 2557 
ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาด าเนินการตามขั้นตอนของโครงการ ปีงบประมาณ 2557 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

           

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ................................................................................................................................................. 



ภาคผนวก ซ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบรายงานและประเมินผล 

แผนแม่บทการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 



 
ส ำนักงำนนิคมฯ 

 

คณะกรรมกำร  
Eco-Network 
ของนิคมฯ 

 

คณะกรรมกำร
ก ำกบัและ

ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนฯ 

ผวก. 
คณะกรรมกำร 

กนอ. 

- ด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบติักำรภำยใต้
แผนแม่บท ECO 
- จดัท ำและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบติักำรทุกๆ      
3 เดือน  ( 4 ครัง้/ปี)     
(แบบฟอรม์ Eco Report 01) 

- ฝ่ำยเลขำคณะกรรมกำรฯ 
จดัท ำรำยงำนสรปุผลกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำร
ของทุกนิคมฯ และน ำเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรก ำกบั
และประเมินผลฯ ทุก   6 เดือน 
(มี.ค. และ  สปัดำหแ์รกของ 
ก.ย.) 
- น ำเสนอสรปุผลกำร 
ด ำเนินงำนต่อ ผวก. ทุก 6 เดือน 

- รบัทรำบสรปุผลกำร
ด ำเนินงำนฯและพิจำรณำ 
อนุมติัให้น ำเสนอ ต่อ
คณะกรรมกำร กนอ.  ใน
ภำพรวม (1 ครัง้/ปี) 
(กำรน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำร กนอ.     
โดย ฝสว.) 

  

รบัทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวม             

(1 ครัง้/ปี ) 

จดัท ำข้อมลูผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 
ภำยในเดือนตลุำคม 
(Eco Annual Report) 

( 1 ครัง้/ปี) 

  
  

รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน      
(Eco Annual Report)     ของทุก
นิคมฯ ( 1 ครัง้/ปี) จดัส่ง ฝสว. 
เพ่ือจดัท ำเป็น  SHEE CSR & 
Eco Annual Report   

  
  

ให้ข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะ ต่อกำร
ด ำเนินงำนของนิคมฯ 

 

- ทบทวนค ำสัง่ Eco 
Network ทุก 2 ปี และจดั
ประชมุรำยไตรมำศ 
  

ทบทวนค ำสัง่ Eco 
Team และ Eco Policy 
ให้เป็นปัจจบุนั 

 

หมายเหต:ุ 
 
นิคมฯตอ้ง
ทบทวนแผน
แมบ่ทฉบบั 
revise 2557 
ระหว่าง   
ไตรมาส  3   
( ภายใน
ม.ิย. 2558) 
และประสาน
ยนืยนั
งบประมาณ 
แผนงาน 
ECO ปี 
2559       
กบั ฝา่ย
งบประมาณ 



ภาคผนวก ฌ 

ตัวอย่างการประกาศนโยบาย และการจัดตั้งคณะท างาน 

(Eco team and Eco network) 

 

 



  



  



 

 









ภาคผนวก ญ 

ตัวอย่างเอกสารในขั้นตอนการประชุมระดมความคิดเห็นต่อ

ร่างแผนแม่บทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรม 

สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการมีส่วนร่วมจาก

ภาคส่วนต่างๆ (Stakeholder Participation) 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างจดหมายเชิญประชุมระดมความคิดการมีส่วนร่วม

จากภาคส่วนต่างๆ (Stakeholder Participation) 

 



ที่ อก ……………………….            ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 

       พฤษภำคม  ๒๕๕๗ 

เร่ือง ขอเชิญประชุมระดมควำมคิดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนตำ่งๆ (Stakeholder Participation) 
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท/ผู้จัดกำรโรงงำน 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมและแบบตอบรับ จ ำนวน ๑  ฉบับ 
 
  ด้วย กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำยกระดับนิคม
อุตสำหกรรมสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีเป้ำหมำยพัฒนำ/ยกระดับนิคมอุตสำหกรรม สู่เมืองอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศ ซึ่งนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เป็นหนึ่งในนิคมฯเป้ำหมำยที่จะเข้ำสู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ โดยใน
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรยกระดับนิคมอุตสำหกรรมฯ สู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ โดย
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ซึ่งจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำประเด็นพัฒนำใน ๕ มิติ ๒๒ ด้ำน คือ มิติกำยภำพ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบริหำรจัดกำร  

  ดังนั้น ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จึงใคร่ขอเชิญท่ำน หรือผู้แทนเข้ำร่วมประชุมระดม
ควำมคิดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ  (Stakeholder Participation) ถึงควำมต้องกำรในกำรพัฒนำนิคม
อุตสำหกรรม เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรยกระดับนิคมอุตสำหกรรมสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ในวันจันทร์
ที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เวลำ ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้  ทั้งนี้ 
กรุณำส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุมฯ มำที่ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๖๔๒-๓
โทรสำร ๐-๓๔๖๖๔๒  ภายในวันที่ ..  พฤษภาคม ๒๕๕๗  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมในวันและเวลำดังกล่ำว  
จะขอบคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                              
 
                 (………………………………….) 
             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
 
 
ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
โทร. ๐-๓๔๖๖๔๒-๓ 
โทรสำร ๐-๓๔๖๖๔๒   



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างจดหมายเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น 

ต่อร่างแผนแม่บทฯ 

 

 



ที่ อก ……………………….            ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 

       พฤษภำคม  ๒๕๕๗ 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนแมบ่ทกำรยกระดบันิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ สู่กำรเป็นเมือง
 อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
เรียน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท/ผู้จัดกำรโรงงำน 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำรประชุมและแบบตอบรับ จ ำนวน ๑   ฉบับ 
 
  ตำมที่ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดประชุมระดมควำมคิดกำรมีส่วนร่วมจำก
ภำคส่วนต่ำงๆ  (Stakeholder Participation) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เพื่อน ำไปสูก่ำรจัดท ำแผนแม่บท
กำรยกระดับนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ สู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ โดยกำรมีส่วนรว่มทุกภำคส่วน ซึง่จะ
มุ่งเน้นกำรพัฒนำประเด็นพฒันำใน ๕ มิติ ๒๒ ด้ำน คือ มิติกำยภำพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดลอ้ม มิติสังคม และมิติ
บริหำรจัดกำร บนพืน้ฐำนควำมสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ควำมสอดคล้องกับกฎหมำย และควำมเปน็ไป
ได้ทำงเทคโนโลยี โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำในทุกๆ มิติควบคู่ด้วยกันไป 

  บัดนี้ กนอ. โดยส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จึงใคร่ขอเชิญท่ำน หรือผู้แทนเข้ำร่วม
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนแม่บทกำร ยกระดับนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้สู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ใน
วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เวลำ ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์
ซิตี้  ทั้งนี้  กรุณำส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชุมฯ มำที่ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้  โทรศัพท์              
๐-๓๔๖๖๔๒-๓ โทรสำร ๐-๓๔๖๖๔๒  ภายในวันที่ ..  มิถุนายน ๒๕๕๗  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ มอบหมำยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมในวันและเวลำดังกล่ำว  
จะขอบคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 

 

                                                                                       (……………………….) 
                                                                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
 
ส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 
โทร. ๐-๓๔๖๖๔๒-๓ 
โทรสำร ๐-๓๔๖๖๔๒   
 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างก าหนดการประชุมระดมความคิดการมีส่วนร่วมจาก

ภาคส่วนต่าง ๆ (Stakeholder  Participation) 

และแบบตอบรับ 

 



 
 

ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมคิดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ (Stakeholder  Participation) 

เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรยกระดับนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้สู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 เวลำ 13.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ 

นิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ จังหวัดสงขลำ 

 

 

เวลา 12.30 – 13.00 น. -ลงทะเบียน 

 13.00 – 13.10 น. -กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม  โดย นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ 

  ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 

 13.10 – 13.25 น. - น าเสนอกรอบแนวคิดการพฒันานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  โดย นางสาวภัทราภรณ์ สุมนัตกุล ผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ กนอ. 

 13.25 – 13.30 น. - ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดยทีมงานทีป่รึกษา  

 13.30 – 13.50 น. - น าเสนอร่างประเด็นพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยทีมงานนิคมฯ  

 13.50 – 15.15 น. - ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมที่ปรึกษาร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประเดน็พัฒนาฯ 

 15.15 – 15.30 น. - สรุปผลการประชุมให้ข้อคิดเห็น โดยทีมที่ปรึกษา  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประชมุระดมควำมคิดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำง ๆ (Stakeholder  Participation) 

เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรยกระดับนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้สู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 เวลำ 13.30 – 15.30 น. 

หน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................................... 

          เข้าร่วมประชุม จ านวน................คน  ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

1. ชื่อ.........................................................ต าแหน่ง ............................หมายเลขโทรศัพท์............................... 

2. ชื่อ.........................................................ต าแหน่ง ............................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับมายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้   

ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557  โทรสาร 074-206033 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างก าหนดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง

แผนแม่บทการฯ และแบบตอบรับ 

 



 

ก ำหนดกำรประชุมสัมมนำรับฟงัควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนแมบ่ทกำรยกระดับ  

         นิคมอุตสำหกรรมภำคใต้  สู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

วันอังคำรที่ 24 มิถุนำยน 2557 เวลำ 13.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ 

----------------------------------------------------------------------- 

เวลำ 12.30 น. – 13.00 น. ลงทะเบียน 

เวลำ 13.00 น. – 13.10 น. กล่ำวต้อนรับและกล่ำวเปิดประชุม 

    โดย นำงสำวกังสดำล  พงษ์สวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมภำคใต้ 

เวลำ 13.10 น. – 13.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรประชุม    โดยทีมที่ปรึกษำ  

เวลำ 13.15 น. – 13.35 น. น ำเสนอแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำร ในกำรพัฒนำ 

  สู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ   โดยทีมงำนนิคมฯ 

เวลำ 13.35 น. – 15.15 น. ผู้เข้ำร่วมประชุมและทีมที่ปรึกษำร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติกำร  

เวลำ 15.15 น. – 15.30 น. สรุปผลกำรประชุมให้ข้อคิดเห็น โดยทีมทีป่รึกษำ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบตอบรับการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการยกระดบั  

         นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. 
หน่วยงำน/บริษทั........................................................................................................................... 

          เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน................คน  ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ 

1. ชื่อ.........................................................ต ำแหน่ง ............................หมำยเลขโทรศัพท์.............................. 

2. ชื่อ.........................................................ต ำแหน่ง ............................หมำยเลขโทรศัพท์.............................. 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับมายังส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้   

ภายในวันที่  19 มิถุนายน 2557  โทรสาร 074-206033 



 

 

 

 

 

ตัวอย่างค ากล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดต่อประเด็น

พัฒนาโดย รองผู้ว่าการ (นิคมฯ ที่ท าแผนแม่บทฯ ปีแรก) 

 



ค ำกล่ำวเปิด 

กำรประชุมระดมควำมคิดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆถงึควำมต้องกำรในกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม  
เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรยกระดับนิคมอุตสำหกรรมสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  

โดย นำยจักรรัฐ เลิศโอภำส รองผู้ว่ำกำร สำยงำนปฏิบัติกำร 2 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
วันพฤหัสบดีท่ี 19 มิถุนำยน 2557 

ณ ห้องประชุมส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 
 

   ------------------------------- 
เรียน กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรบริษัทอมตะคอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน)  

(คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์)    
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนิคมอตุสำหกรรมอมตะซิตี้ (คุณธัชพิชญ์  โสดำบรรลุ) 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร กนอ. (คุณภัทรำภรณ์ สุมันตกุล) 
 ผู้บริหำรบริษัท อมตะซิตี้ จ ำกัด 
 ทีมวิทยำกรที่ปรึกษำ ผู้ประกอบกำร ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร ผู้แทนชุมชน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
 
 ในนามของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ให้เกียรติมา
เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในวันนี้ 

 ปัจจุบัน การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นจากในอดีตเป็นอย่างมาก 
ท้ังในแง่ของจ านวนโรงงานท่ีเกิดขึ้นใหม่รวมถึงก าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่จะมีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการควบคุมการผลิตแล้วก็ตาม แต่แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ียั่งยืน (Sustainable Industrial Development)  ท่ีค านึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า 
รวมถึงลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตท่ีมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ยังคงต้องให้ความส าคัญและมีความ
จ าเป็นในการน ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถอยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปได้อย่าง
ยั่งยืน ท้ังนี้การพัฒนาสูเ่มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็เป็นอีกกลไกหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ
อุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ต่อไป 



 ตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีไ้ด้รายงานให้ท่านทราบแล้วว่า กนอ.มีความ
มุ่งมั่นในการสร้างเมืองอุตสาหรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีดุลยภาพและความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล 

 ซึ่งในวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดี ท่ีเราจะมาร่วมกันระดมความเห็นต่อประเด็นการพัฒนายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งประเด็นต่างๆจากทุกท่านจะเป็นหัวใจส าคัญในการพิจารณาก าหนดทิศทางการพัฒนาแผนแม่บท
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี และเป็นท่ี
ยอมรับของทุกภาคส่วน  โดยอยู่บนพื้นฐานการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเกิดของเสีย
ใหน้้อยท่ีสุด และการพัฒนาส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดย
มีอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนในชุมชนอยู่ดีมีสุข สอดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน    มีทรัพยากรคงเหลือให้แก่รุ่นลูกและหลานของเราต่อไป 

 กระผม ในนามของการนิคมอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานของบริษัท
อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากั(มหาชน) และบริษัทอมตะซิตี้ จ ากัด ท่ีมุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ทีมวิทยากรท่ีปรึกษา กลุ่มบริษัท ผู้ประกอบการโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้  หน่วยงานราชการในพื้นท่ี ผู้แทนชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และฝ่ายวิชาการ       
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ท่ีเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนายกระดับ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีเ้พื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน ด้วยความตั้งใจ จริงใจ และจริงจัง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดฯ
และขอให้การประชุมในครั้งนี้ด าเนินการไปด้วยดี และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ   
ขอขอบคุณครับ  
   

   
 



 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างค ากล่าวเปิดประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ 

ร่างแผนแม่บท (นิคมฯ ที่ท าแผนแม่บทฯ ปีแรก) 

 

 



ค ำกล่ำวเปิดกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนแม่บทกำรยกระดับนคิมอุตสำหกรรม 
 สู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

วันพฤหัสบดีที ่26 มิถุนำยน 2557  เวลำ 13.00 น. – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมสินสำคร 

   ------------------------------- 
เรียน    ผู้บริหำรนิคมฯ 
            คุณสุดกล้ำ บุญนันท์  และคุณมำลินี สุขสุอรรถ ทีมวิทยำกรที่ปรึกษำ 
            ผู้ประกอบกำร ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร ผู้แทนชุมชน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 

ในนามของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอต้อนรับทุกท่านท่ีได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุม 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสินสาครสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในวันนี้ 

ตามท่ี กนอ. ได้จัดประชุมประชุมระดมความคิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆถึงความต้องการใน
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนแม่บทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 12 มิถุนายน 2557 โดยได้สร้างความรู้และความเข้าใจ ต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศของ กนอ. และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ ของท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นการ
พัฒนา/ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสินสาครสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งค าแนะน า/ข้อคิดเห็นต่างๆท่ีได้จาก
การประชุมในวันดังกล่าว กนอ. ได้น าไปพิจารณาก าหนดทิศทางการด าเนินการในร่างแผนแม่บทการยกระดับนิคม
อุตสาหกรรมสินสาคร เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน   

    การประชุมในวันนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเพื่อรับฟังความคิดเห็นของท่านต่อร่างแผนแม่บทการยกระดับนิคม
อุตสาหกรรมสินสาครสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งค าแนะน า/ข้อคิดเห็นต่างๆท่ีได้จากการประชุมในวันนี้ กนอ. 
จะได้น าไปพิจารณาในการปรับปรุงเพื่อให้แผนแม่บทฯได้รับการยอมรับจากภาคสังคม ซึ่งจะน าไปสูก่ารปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การยกระดับการก ากับดูแลโรงงาน (ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัย) การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือจัดการ/ระบบบริหารจัดการใหม่ๆในโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมท้ังการขับเคลื่อนการบริหารจัดการนิคมฯ ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ผม ในนามของส านักงานนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ 
ทีมงานจากฝ่ายวิชาการจาก กนอ. ส านักงานใหญ่ ทีมวิทยากรที่ปรึกษา ท่านผู้แทนชุมชน กลุ่มบริษัท ผู้ประกอบการ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หน่วยงานราชการในพื้นท่ี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ท่ีเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นใน
การประชุมวันนี้  เพื่อมุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยความ
ตั้งใจ จริงใจ และจริงจัง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแผนแม่บท
การยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสินสาครสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และขอให้การประชุมในคร้ังนี้ ด าเนินการไปด้วยดี 
และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบคุณครับ 



 

 

 

 

 

ตัวอย่างค ากล่าวรายงานการประชุมระดมความคิดต่อ 

ประเด็นพัฒนา โดย ผอ. นิคม (นิคมฯ ที่ท าแผนแม่บทฯ ปีแรก) 

 

 

 

  



ค ำกล่ำวรำยงำน 

กำรประชุมระดมควำมคิดกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆถงึควำมต้องกำรในกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรม  
เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรยกระดับนิคมอุตสำหกรรมสู่เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  

โดย  นำย ธัชพิชญ์  โสดำบรรลุ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิตี้ 
   ------------------------------- 

เรียน รองผู้ว่ำกำรสำยงำนปฏิบัติกำร 2 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
(นำยจักรัฐ เลิศโอภำส) 

             กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรบริษัทอมตะคอร์ปอเรชัน จ ำกัด (มหำชน)  
(คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์)    

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร กนอ. (คุณภัทรภรณ์ สุมันตกุล) 
 ทีมที่ปรึกษำ ผู้ประกอบกำร ผู้แทนหน่วยงำนรำชกำร ผู้แทนชุมชน และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน 
 

ในนามของผู้จัดการประชุมระดมความคิดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนตา่ง  ๆถึงความต้องการในการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนแม่บทการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้)  ขอต้อนรับทุกท่านท่ีได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรน า สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีดุลย
ภาพและยั่งยืน”  และมีนโยบายและกรอบแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีชัดเจน การด าเนินการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. เริ่มต้นในปี 2543 โดยได้ด าเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม
เศรษฐนิเวศ เพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน บนหลักการทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศ พร้อมน าแนวคิด
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเศรษฐนิเวศมาประยุกต์ใช้ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ
จากส านักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ต่อมาในปี 2553 กนอ. ได้เริ่มจัดท าข้อก าหนด
คุณลักษณะมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นท่ี
นิคมอุตสาหกรรม พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าวในนิคมฯปีละ 3 แห่ง ต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน และ กนอ.จะขยายผลการพัฒนาในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปในการด าเนินงานระยะท่ี 2 (2558-
2562) เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภาย ในปี 2562 
 



  ท้ังนี้การพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 มิติหลัก 22 ด้าน คือ มิติ
กายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติบริหารจัดการ บนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคม  ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความเป็นไปได้ในทางเทคโนโลยี โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาในทุกๆมิติควบคู่ด้วยกันไป โดยแนวทางดังกล่าวจะค านึงถึงการยอมรับการพัฒนาจากชุมชน การไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ร่วมไปกับการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันของผู้ประกอบการ 

  โดยผลสรุปท่ีได้จากการประชุมในวันนี้ ทีมงานของ กนอ. บริษัทอมตะซิตี้ จ ากัด และทีมท่ี
ปรึกษา  จะน าข้อคิดเห็นต่างๆของท่านไปพิจารณาในการก าหนดทิศทางการด าเนินการของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ในการมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น าไปสู่การพัฒนาเป็นแผนแม่บทฯในระยะ 5 ปี และจะ
น าแผนแม่บทฯดังกล่าว เสนอให้ทุกท่านได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2557  
เพื่อให้ได้แผนแม่บทฯ ท่ีเหมาะสมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมต่อไป 

  และล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 2 การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (นายจักรรัฐ เลิศโอภาส)ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมครับ 
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