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ช่ือตัวช้ีวัด 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน การดำเนินการ 
เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขัน้สงู (100) 

1. มูลคาการลงทุน

ของโรงงานใน

อุตสาหกรรมศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน (S-Curve) 

 

123,367.84 ลานบาท 131,640.93 ลานบาท 139,914.03 ลานบาท ต่ำกวาเปาหมายข้ันตน 

(80,764.13 ลานบาท) 

พิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมเปาหมาย 8 อุตสาหกรรม  

(ไมรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวสุขภาพ) ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (ร.ง.4) และขยายโรงงาน ตาม 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ไดแก กรอ. และ สอจ.  

2. การพัฒนาพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมเขาสู 

เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ 

ระดับ 1 = 18 พื้นที่ 

ระดับ 2 = 18 พื้นที่ 

ระดับ 3 =  5 พื้นที ่

ระดับ 4 =  3 พื้นที ่

 

• ระดับ 1 = 18 พื้นที่ 

   ระดับ 2 = 18 พื้นที่ 

   ระดับ 3 = 5 พื้นที่ 

   ระดับ 4 = 3 พื้นที่ 

• ถอดบทเรียนเกณฑ  

  การพัฒนาเมือง 

  อุตสาหกรรม 

  เชิงนิเวศ 15 จังหวัด  

  18 พื้นที่ และระบบ  

  ตรวจประเมินเมือง  

  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

• ระดับ 1 = 18 พื้นที่ 

   ระดับ 2 = 18 พื้นที่ 

   ระดับ 3 = 5 พื้นที่ 

   ระดับ 4 = 3 พื้นที่ 

• ถอดบทเรียนเกณฑ  

  การพัฒนาเมือง 

  อุตสาหกรรม 

  เชิงนิเวศ 15 จังหวัด  

  18 พื้นที่ และระบบ  

  ตรวจประเมินเมือง  

  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  (เปาหมายตามแผน 

  ป 64) 

เปาหมายข้ันตน 

  ระดับ 1 = 18 พ้ืนท่ี 

  ระดับ 2 = 18 พ้ืนท่ี 

  ระดับ 3 =  5 พ้ืนท่ี 

  ระดับ 4 =  3 พ้ืนท่ี 
 

 

อยูระหวางการดำเนินงานโครงการท่ีเก่ียวของใน

พ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการ

ดำเนินการ ดังนี้ 

- การเชิญชวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

และโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 

เขารวมโครงการ 

- การเยี่ยมชมโรงงานท่ีประสบความสำเร็จใน

การดำเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและอยูรวมกับชุมชมอยางยั่งยืน 

- การฝกอบรมหลักสูตรการใหคำปรึกษา 

(Coaching) การตรวจประเมิน (Audit) ตามเกณฑ

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณคาตอสังคม 
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ช่ือตัวช้ีวัด 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน การดำเนินการ 
เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขัน้สงู (100) 

2. การพัฒนาพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมเขาสู 

เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (ตอ) 

  • ขยายพื้นทีเ่มือง 

  อุตสาหกรรม 

  เชิงนิเวศ เพิ่มเติม 

  ระยะที่ 2 จำนวน 19  

  พื้นที่ (15 จังหวัด  

  เดิม 4 จังหวัด SEZ 

  ไดแก มุกดาหาร  

  สระแกว ตาก และ 

  ตราด) 

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดแนว

ทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจ 

(Business Model) ในพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ กับคณะกรรมการเครือขายกลุม

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีคุณคาตอ

สังคม 

- การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและเพ่ิมเติมฐานขอมูลตัวชี้วัด

การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 เพ่ือ

พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูลการเปน

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเปนปจจุบันกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เดือนเมษายน 2564 

- อยูระหวางการปรับขอบเขต TOR ใหมเพ่ือให

สอดรับกับสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เดือนพฤษภาคม 2564 

1. ปจจุบันจังหวัดไดแจงความประสงคในการ

ตรวจประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศจำนวน 10 พ้ืนท่ี และรักษาระดับ

การพัฒนาฯ จำนวน 8 พ้ืนท่ี  
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ช่ือตัวช้ีวัด 
เกณฑการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน การดำเนินการ 
เปาหมายขั้นตน (50) เปาหมายมาตรฐาน (75) เปาหมายขัน้สงู (100) 

2. การพัฒนาพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมเขาสู 

เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (ตอ) 

    2. ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนพ้ืนท่ีเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตัวอยาง และทบทวน

เกณฑและตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ป 2562 และระบบ

การตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 4 ครั้ง รวมกับ

พ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยะท่ี 1-3 

รวม 39 จังหวัด และการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทยและกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม หนวยงานละ 1 ครั้ง 

3. อยูระหวางจัดทำรางปรับปรุงเกณฑตัวชี้วัด

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็นรายพ้ืนท่ี 

เดือนมิถุนายน 2564 

1. อยูระหวางจัดทำรางปรับปรุงเกณฑตัวชี้วัด

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็นรายพ้ืนท่ี 

2. นัดหมายเพ่ือลงพ้ืนท่ีรับฟงความคิดเห็น

รายพ้ืนท่ีในการจัดทำรางปรับปรุงเกณฑ

ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ  
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ผลการดำเนินงาน การดำเนินการ 
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2. การพัฒนาพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมเขาสู 

เมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (ตอ) 

    3. นัดหมายพ้ืนท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ท่ีตองการการตรวจประเมินเพ่ือยกระดับ 

การเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท้ังนี้  

มีแผน-ผล การดำเนินงาน 

3. ปริมาณ 

กากอุตสาหกรรมท่ี

เปนของเสียอันตราย

ไดรับการจัดการ   

1.24 ลานตัน/ป 1.74 ลานตัน/ป 2.25 ลานตัน/ป ต่ำกวาเปาหมายข้ันตน 

(1.06 ลานตัน) 

 

ประเมินจากกากอุตสาหกรรมท่ีเปนของเสีย

อันตรายท่ีไดรับการจัดการตามขอมูล 

การขออนุญาตระบบจัดการวัสดุท่ีไมใชแลว 

ทางอิเล็กทรอนิกส 

4. คาคะแนนเฉลี่ย

ของสถานประกอบการ

เขาสูระบบ

อุตสาหกรรมสีเขียว  

 

2.21 2.28 2.34 เปาหมายมาตรฐาน 

(2.33) 

 

จำนวนโรงงานท่ีผานเกณฑอุตสาหกรรม 

สีเขียวในแตละระดับในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (1 ต.ค.2563 – 30 มิ.ย.2564) 

ดังนี้ 

- ระดับท่ี 1   จำนวน 418  ราย 

- ระดับท่ี 2   จำนวน 633  ราย 

- ระดับท่ี 3   จำนวน 820  ราย 

- ระดับท่ี 4   จำนวน 101  ราย 

- ระดับท่ี 5   จำนวน  20   ราย 

                     รวม   1,992  ราย 

นำมาคำนวณคาคะแนนเฉลี่ยตามสูตรการ

คำนวณไดคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.33 

หมายเหตุ  1. สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดรอบการประเมินของป พ.ศ. 2564 ปละ 1 ครั้ง คือรอบ 12 เดือน (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

              2. รายงานนี้จัดทำเพ่ือการกำกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดของ สปอ. และ กรอ. ท่ีใชตัวชี้วัดเดียวกัน 


