
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 

(The Prime Minister’s Industry Award) 

ประเภทเศรษฐกจิหมุนเวียน 
 

 

 

ติดต่อและสมัครได้ที่ : กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

นางสาวพิชญา พลฤทธิ์  09 4497 2065 

นางสาวปุญญวันต์ ชูช่วย  08 5174 7577       

นางสาวชานิตา วงศ์อภัย  09 3651 9619 

นางสาวชนิสรา คุ้มทรัพย์ 09 9235 8955       

โทรศัพท์ : 0 2430 6842 ต่อ 4241  

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ce.pmaward@gmail.com 

 



หลักเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 6 หมวด คะแนนรวม 1,000 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้  
หมวด 1 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 180 คะแนน 
หมวด 2 นวัตกรรม (Innovation) 120 คะแนน 
หมวด 3 การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship) 150 คะแนน 
หมวด 4 ความร่วมมือ (Collaboration) 150 คะแนน 
หมวด 5 คุณค่าที่เหมาะสม (Value Optimization) 300 คะแนน 
หมวด 6 ความโปร่งใส (Transparency) 100 คะแนน 

 

หมวดที่ 1 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)      (180 คะแนน) 

1.1) องค์กรมีความเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งม่ัน
ในการน าแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้กับองค์กร (60 คะแนน) 

องค์กรมีความเข้าใจในความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระบบขององค์กรกับเศรษฐกิจหมุนเวียน  
และผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจและแสดงความมุ่งมั่นในการน าแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้กับองค์กร 
เช่น องค์กรมีการก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ รวมถึงการวางกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนขององค์กร พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น 

1.2) การก าหนดแผนการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร (60 คะแนน) 

องค์กรมีการก าหนดแผนการด าเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
องค์กร เช่น องค์กรมีความเข้าใจรูปแบบธุรกิจของตนเอง สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของทรัพยากร 
กระบวนการ และผลผลิต จากทุกส่วนงานในองค์กรได้ โดยทุกส่วนงานในองค์กรมีการก าหนดแผนงานให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร 

1.3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของบุคลากรในองค์กร (60 คะแนน) 

บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 2 นวัตกรรม (Innovation)        (120 คะแนน) 

2.1) การพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในการด าเนินการ (60 คะแนน) 

องค์กรมีการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการด าเนินการ (Operation) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน  
เช่น การพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิตโดยการลดขั้นตอนการผลิตเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้
ในกระบวนการ การควบคุมกระบวนการเพ่ือลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต รวมถึงการด าเนินงานในส่วน
บริหารจัดการหรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจแบบใหม่ (New Business model) 



2.2) การพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือบริการ  
(60 คะแนน) 

องค์กรมีการพัฒนานวัตกรรมของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการที่สอดคล้องกับแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการใช้ขยะหรือของเสียเป็นวัตถุดิบ 

หมวดที่ 3 การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship)       (150 คะแนน) 

3.1) การด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบและ/หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในด้านสิ่งแวดล้อม (50 คะแนน) 

องค์กรมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบและ/หรือเพ่ิมโอกาสต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในด้านสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากร ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรตลอดโซ่คุณค่า (Value Chain) ไปจนถึงขั้น
กระบวนการปลายน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการหลังการใช้งาน (End-of-Life Phase)  
เช่น ผลกระทบและ/หรือโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน การใช้น้ า การใช้วัตถุดิบ การใช้วัสดุ  
รีไซเคิล การน าของเสียกลับไปใช้ซ้ า ใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ หรือรีไซเคิล เป็นต้น 

3.2) การด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบและ/หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในด้านสังคม (50 คะแนน) 

องค์กรมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบและ/หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มีส่วนได้เสียในด้านสังคม 
ซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากร ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรตลอดโซ่คุณค่า (Value Chain) ไปจนถึงขั้น
กระบวนการปลายน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการหลังการใช้งาน (End-of-Life Phase)  
เช่น ผลกระทบและ/หรือโอกาสด้านสังคมจากการใช้แรงงาน การสร้างงาน กิจการเพ่ือสังคม การค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน และการค านึงถึงการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย เป็นต้น 

3.3) การด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบและ/หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในด้านเศรษฐกิจ (50 คะแนน) 

องค์กรมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบและ/หรือเพิ่มโอกาสต่อผู้มีส่วนได้เสียในด้านเศรษฐกิจ 
ซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากร ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรตลอดโซ่คุณค่า (Value Chain) ไปจนถึงขั้น
กระบวนการปลายน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการหลังการใช้งาน (End-of-Life Phase)  
เช่น การลดต้นทุนการใช้พลังงาน น้ า และวัตถุดิบ การลดต้นทุนจากการใช้วัสดุรีไซเคิล การน าของเสียกลับไปใช้ซ้ า 
ใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ หรือ รีไซเคิล การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credits) การขายสินค้าจากการน ามาผลิตใหม่ 
(Remanufactured Goods) การลดการใช้พลังงานและต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้เกิดการขนส่งที่คุ้มค่าท่ีสุด (Optimization) เป็นต้น 

หมวดที่ 4 ความร่วมมือ (Collaboration)       (150 คะแนน) 

4.1) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในองค์กร (50 คะแนน) 

องค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างส่วนงานภายในองค์กร 



4.2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างองค์กรกับผู้ส่งมอบและลูกค้า (50 คะแนน) 

องค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างองค์กรกับผู้ส่งมอบและ
ลูกค้า โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 

4.3) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก ธุรกิจที่เป็นพันธมิตร 
และธุรกิจประเภทเดียวกัน (50 คะแนน) 

องค์กรตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่างองค์กรกับหน่วยงาน
ภายนอก ธุรกิจที่เป็นพันธมิตร และธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 

หมวดที่ 5 คุณค่าที่เหมาะสม (Value Optimization)      (300 คะแนน) 

5.1) การสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ และบริการ (50 คะแนน) 

องค์กรมีการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือรักษาและสร้างคุณค่า ของทรัพยากรให้

หมุนเวียนอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด และผลักดันการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และค านึงถึงหลักการขยาย

ความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility; EPR) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ 

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอย่างสิ้นเปลืองหรือวัสดุอันตราย เพ่ิมความทนทานของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และบริการอย่าง

เหมาะสม สามารถแก้ไข ซ่อมแซมและจัดการได้ง่าย หรือมีการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษา 

ยืดอายุ ใช้ซ้ า รีไซเคิล และการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน 

5.2) การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อรักษาและสร้างคุณค่าของทรัพยากรตามแนวคิดด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน (50 คะแนน) 

องค์กรมีการด าเนินการเพ่ือลดการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปในผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ 
หรือเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน (Secondary Raw Material) เพื่อรักษาและสร้างคุณค่าของทรัพยากรให้หมุนเวียน
อยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด 

5.3) การบริหารจัดการพลังงานและน้ าที่ใช้ในการผลิตเพื่อรักษาและสร้างคุณค่าของทรัพยากรตาม
แนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (50 คะแนน) 

องค์กรมีการด าเนินการเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรสนับสนุนในการผลิต ได้แก่ พลังงานและน้ า รวมถึงการใช้

พลังงานทดแทนและการใช้น้ าหมุนเวียน เช่น การประหยัดพลังงาน การบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้งาน เป็นต้น เพ่ือ

รักษาและสร้างคุณค่าของทรัพยากรให้หมุนเวียนอยู่ในระบบให้ได้มากท่ีสุด 

 

 



5.4) ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(50 คะแนน) 

องค์กรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานทั้งส่วนการผลิตและบริการ รวมถึงการกระจายสินค้า เพ่ือ
รักษาและสร้างคุณค่าของทรัพยากรให้หมุนเวียนอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด โดยมีการลดของเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการท างาน รวมทั้งมีการจัดการของเสีย/ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างานดังกล่าวโดยการ
น ากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การขนส่ง และการกระจายสินค้า 

5.5) การคงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการใช้งาน ตามแนวคิดด้าน เศรษฐกิจหมุนเวียน  
(50 คะแนน) 

องค์กรมีการด าเนินงานและช่องทางสนับสนุนเพ่ือยืดอายุผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้มีความ
คุ้มค่ามากที่สุดตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมสินค้า การอัพเกรดสินค้า 
การรับประกันสินค้า และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น หรือมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ
ขั้นต้น เช่น แร่ โลหะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน 

5.6) การสร้างคุณค่าภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งานตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
(50 คะแนน) 

องค์กรมีการค านึงถึงการสร้างคุณค่าจากการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ภายหลังจากที่
ผลิตภัณฑ์หมดอายุการใช้งาน ตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการสร้างช่องทางการน ากลับมาใช้ประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานเหล่านั้น เช่น การใช้ซ้ า การน ามาผลิตให้
เสมือนใหม่ (Remanufacture) หรือการรีไซเคิลเพ่ือน ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นใหม่ การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Upcycle) การแยกชิ้นส่วนเพ่ือขายต่อให้กับโรงงานอ่ืนที่ต้องการน าวัสดุที่มีไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้ งต้นในการผลิต  
การน าไปผลิตเป็นพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งการใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer 
Responsibility; EPR) 

หมวดที่ 6 ความโปร่งใส (Transparency)       (100 คะแนน) 

6.1) การเปิดเผยและการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ขององค์กร (50 คะแนน) 

องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยมีการแบ่ง
ระดับการรับรู้ข้อมูลและความละเอียดของข้อมูลที่เปิดเผยได้ขององค์กร ให้แก่ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้บริโภค และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร 

6.2) องค์กรมีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ/เผยแพร่และเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร (50 คะแนน) 

องค์กรมีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ เผยแพร่ และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรเพื่อสนับสนุนการด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กร 
 


