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   รายการ หนาที่

เคาโครงรายงาน 1

วัตถุประสงคโครงการ 2

ขั้นตอนการดําเนินงาน 2

ภาพรวมองคประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคสวน 2

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ (กนอ., ผูประกอบการ, ชุมชน) 3

เกณฑการประเมินผลการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน 3

แผนการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดําเนินงาน) 4

แผนการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.รวมดําเนินงาน) 5

สรุป/ประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดําเนินงาน) 6

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 7

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 8

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 9

นิคมอุตสาหกรรบางปู 10

นิคมอุตสาหกรรลาดกระบัง 11

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 12

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 13

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 14

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต 15

กลุมนิคมฯ มาบตาพุด 16

สรุป/ประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน (นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.รวมดําเนินงาน) 19

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 20

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 21

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด 22

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอวิน) 23

นิคมอุตสาหกรรมอัญญธานี 24

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา (ไฮเทค) 25

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ 26

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 27

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 28

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 29

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 30

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 31

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 32

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) 33

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 34

สรุปผลเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการฯ 35

สารบัญ
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1. วัตถุประสงคโครงการ 

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

3. ภาพรวมองคประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคสวน 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ (กนอ., ผูประกอบการ, ชุมชน) 

5. เกณฑการประเมินผลการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน 

6. แผนการเขาตรวจเยี่ยมโรงงาน 

7. สรุป/ประเมินผลการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

- จํานวนบริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 

- องคประกอบคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม 

- สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

- ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

- รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

8. สรุปผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
  

เคาโครงการรายงาน 
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1.1 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ 
1.2 เพ่ือเสริมสรางสนับสนุนใหโรงงานในนิคมฯ นําหลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอ

สังคม (CSR) มาใชในการดําเนินงานอยางเปนรูปแบบ 
1.3 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความไววางใจของชุมชนท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ

โรงงานในนิคมฯ 
1.4 เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือ อันจะนําไปสูการอยูรวมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม 

 

 

2.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการใหผูประกอบการอุตสาหกรรม 
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน โดยมีองคประกอบ 3 สวน คือ กนอ. 

หนวยงานราชการสวนทองถ่ิน  และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 
2.3 จัดทําแผนการตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ  
2.4 ประชุมชี้แจงแผนการเขาตรวจเยี่ยมและหลักเกณฑการประเมินผลใหคณะกรรมการฯ ทราบ 
2.5 ดําเนินการตรวจเยี่ยมโรงงานฯ ตามแผน 
2.6 ประเมินผลการตรวจเยี่ยมและมอบธงธรรมาภิบาลใหแกโรงงานท่ีมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ี

กําหนด 
2.7 ประเมินผลในภาพรวมและรายงานผล 

 

 
  

           

 

เจาหนาที่ กนอ. 

151  

ราชการสวนทองถ่ิน 

50  

ª ØÁª ¹  

85 

ผูประกอบการ/ª ÁÃÁÏ  

26 

312 

1. วัตถุประสงคโครงการ 

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

3. ภาพรวมองคประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคสวน 
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กนอ. ผูประกอบการ ชุมชน 

1. กํากับดูแลโรงงานใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

2. สรางความเชื่อม่ันใหกับชุมชน 
ทองถ่ิน หนวยงานภายนอกใน
การกํากับดูแลโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมของ กนอ. 

3. บูรณาการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีขอมูล
ผลการดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมสําหรับเผยแพรแก
สาธารณะ โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

4. เปนการสรางองคความรูใหแก
พนักงาน กนอ. ผูประกอบการ 
และชุมชน 

5. สรางการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

1. สรางความเขาใจและความ
ไววางใจของชุมชนท่ีมีตอการ
ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม 
และลดปญหาขอรองเรียน
จากชุมชนใกลเคียง   

2. เปนการประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโรงงานผาน
ชุมชนโดยตรง 

3. ทําใหเขาใจความหมายของ
การทําธุรกิจอยางรับผิดชอบ
ตอสังคม 

4. สรางความสัมพันธอันระหวาง
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
กับชุมชนโดยรอบ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนอง
จากชุมชน จากการไดรับบริจาคของ 
ปรับเปลี่ยนเปนการเขารวมกิจกรรม
ท่ีทําใหเกิดการสรางงาน การพัฒนา
ทักษะ นําผลไปสูการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน  เชน 
- ดานเศรษฐกิจ-ชุมชน คือ การตอ

ยอดภูมิปญญาทองถ่ิน เชน สอน
ทําขนม สบูสมุนไพร โดยให
ชุมชนมาขายในโรงงาน เปนตน 

- ดานการศึกษา  คือ วิศวกรใน
โรงงานออกสอนนักเรียนในพ้ืนท่ี 

- ดานสังคม  คือ การรับคนใน
พ้ืนท่ีเขาทํางานในโรงงาน จะเกิด
ผลดีตอสภาพครอบครัวยิ่งข้ึน  

- ดานสุขภาพ คือ การจัดหนวย
แพทยเคลื่อนท่ีตรวจสุขภาพ
ประชาชนโดยรอบนิคม
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 

 
ประเด็นการประเมินตามแบบฟอรม  (5 ประเด็น) 
1. การจัดการดานน้ํา 
2. การจัดการดานกากของเสีย/ขยะมูลฝอย  
3. การจัดการดานคุณภาพอากาศ/เสียง  
4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวและสภาพในการทํางาน  
5. การสนับสนุนและสงเสริมชุมชน/โรงเรียน/ศาสนสถาน  

  

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี ้(กนอ., ผูประกอบการ, ชุมชน) 

5. เกณฑการประเมินผลการเขาตรวจเย่ียมโรงงาน 
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 กนอ. ไดกําหนด แผนการเขาตรวจเย่ียมโรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรม จํานวน 25 นิคมฯ 
ท่ัวประเทศ  มีจํานวนโรงงานท่ีจะเขาตรวจเยี่ยมตามแผนงานท้ังสิ้น  225 โรงงาน  (โรงงานในนิคมฯ ท่ี กนอ. 
ดําเนินการจํานวน 176 แหง และ โรงงานในนิคมฯ รวมดําเนินงานจํานวน 47 แหง) 
 
    6.1 นิคมอุตสาหกรรมท่ี กนอ.ดําเนินการ (จํานวน 176 โรงงาน) 
 

ลําดับ 

 

นิคม
อุตสาหกรรม 

 

กําหนดการเขาตรวจโรงงาน 2557 จํานวน
โรงงานท่ีจะ
เขาตรวจ 

ธ.ค.
56 

ม.ค.
57 

ก.พ.
57 

มี.ค.
57 

เม.ย.
57 

พ.ค.
57 

มิ.ย.
57 

ก.ค.
57 

ส.ค.
57 

ก.ย.
57 

ต.ค.
57 

พ.ย. 
57 

1 บางชัน 
   

ü ü ü 
   

   4 

2 บางพลี 
     

ü 
   

   4 

3 พิจิตร 
  

ü 
      

   1 

4 บางปู 
 
ü ü 

  
ü 

   
   10 

5 ลาดกระบัง 
  

ü 
   

ü 
  

   4 

6 แหลมฉบัง ü 
 

ü 
  

ü 
   

   6 

7 ภาคเหนือ 
   

ü 
 

ü 
   

   6 

8 สมุทรสาคร 
  

ü 
  

ü 
   

   6 

9 ภาคใต 
  

ü 
      

   13 

10 กลุมนิคมฯ มาบตาพุด     ü     ü 122 

 
รวมท้ังสิ้น (ขอ 6.1) 176 

 
 
 
 
 
   

6. แผนการเขาตรวจเย่ียมโรงงานอุตสาหกรรม 
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6.2 นิคมอุตสาหกรรม รวมดําเนินงาน (จํานวน 47 โรงงาน) 
 

ลําดับ 
นิคม

อุตสาหกรรม 

กําหนดการเขาตรวจโรงงาน 2557 จํานวน
โรงงานที ่

จะเขาตรวจ 
ธ.ค.
56 

ม.ค.
57 

ก.พ.
57 

มี.ค.
57 

เม.ย.
57 

พ.ค.
57 

มิ.ย.
57 

ก.ค.
57 

ส.ค.
57 

ก.ย.
57 

ต.ค.
57 

พ.ย. 
57 

11 อมตะนคร 
    

ü ü 
 

ü 
    

6 

12 อมตะซิตี ้
    

ü 
       

4 

13 อีสเทิรนซีบอรด, เหมราช-อีสเทิรนซีบอรด ü 
       

4 

14 เหมราชชลบุร ี
  

ü 
        

2 

15 อัญธานี 
   

ü 
        

3 

16 บานหวา 
       

ü 
    

3 

17 เกตเวยซติี ้
  

ü 
    

ü 
    

3 

18 บางปะอิน 
   

ü ü 
       

2 

19 หนองแค 
       

ü 
    

3 

20 สหรตันนคร 
       

ü 
    

2 

21 สินสาคร 
        

ü 
   

3 

22 ราชบุร ี
       

ü 
    

3 

23 ปนทอง 
     

ü 
      

2 

24 ปนทอง (แหลมฉบัง) 
    

ü 
      

2 

25 เวลโกรว 
      

ü 
     

5 

 
รวมท้ังสิ้น (ขอ 6.2) 47 
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7.1 ผลการประเมินโรงงานในนิคมฯ ท่ี กนอ. ดําเนินงาน  

 ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ป 2557 ในกลุมนิคมฯ ท่ี กนอ. 
ดําเนินงานเอง 9 แหง จํานวน 54 โรงงาน (ยกเวนกลุมนิคมฯ พ้ืนท่ีมาบตาพุด 124 โรงงาน) ปรากฏวามี
โรงงานท่ีอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง จํานวน 3  แหง โรงงานท่ีอยูในเกณฑดี จํานวน 25 แหง และโรงงานท่ีอยู
ในเกณฑดีเยี่ยม จํานวน 26 แหง  
 

ตารางสรุปผล ขอ 7.1 
 

ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงานท่ีเขา

ตรวจจริง 

ระดับการประเมิน 

ปรับปรุง ดี ดีเย่ียม 

1 บางชัน 4 0 2 2 

2 บางพลี 4 0 0 4 

3 พิจิตร 1 0 1 0 

4 บางปู 10 0 6 4 

5 ลาดกระบัง 4 0 4 0 

6 แหลมฉบัง 6 0 4 2 

7 ภาคเหนือ 6 0 4 2 

8 สมุทรสาคร 6 0 3 3 

9 ภาคใต 13 3 1 9 

10 กลุมนิคมฯ พ้ืนท่ีมาบตาพุด 
 

ยังไมมีผลการประเมิน 

รวมท้ังส้ิน (ขอ 7.1) 54 3 25 26 

 
ท้ังนี้ ผลการประเมินของโรงงานจํานวน 124 แหง ของกลุมนิคมฯ พ้ืนท่ีมาบตาพุด (ลําดับท่ี 10)      

ยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากยังอยูในชวงดําเนินการตรวจเยี่ยมโรงงานฯ ครั้งท่ี 2 (ครั้งสุดทาย) ซ่ึงกําหนดจะเขา
ตรวจในเดือนพฤศจิกายน 2557 (ครั้งท่ี 1 ดําเนินการแลวในเดือน มิถุนายน 2557)  

 

รายละเอียดการประเมินผลของ 54 โรงงานฯ ใน 9 นิคมฯ ดังตอไปนี้ 
 

  

7. สรุปผลการประเมินการตรวจเย่ียมโรงงาน ปงบประมาณ 2557 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 

หนาท่ี 7 จาก 36 

1. นิคมอตุสาหกรรมบางชัน 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    4 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   15 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนใกลเคียงใหมากข้ึน เพราะพนักงานของบริษัทอาศัยอยูในชุมชน
โดยรอบเปนจํานวนมาก 
- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณโรงงานใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

 

บจก.โตโยอิ๊งค (ปท.) บมจ.เซ็ปเป 
บจก.บางชันเยนเนอเรล 

เอสเซมบล่ี 
บจก.วันไทยอุตสาหกรรม

การอาหาร 

คะแนน 81.50 70.50 79.00 82.50

60

65

70

75

80

85

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 

หนาท่ี 8 จาก 36 

2. นิคมอตุสาหกรรมบางพลี 
 

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   14 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน  
- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงานใหพนักงานไดพักผอน  
- ควรมีการรจัดระบบความปลอดภัยในการใชเครื่องมือของโรงงาน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน   
 

    

  

บจก.ควอลิต้ีคารตอนส 
บจก.เจ เอส บี วายส ไฟ

เบอร กลาส โปรดักส 
บจก.สวารอฟสกี้ เจมสโตน บจกคิทซ (ประเทศไทย) 

คะแนน 86 83 90 84

78
80
82
84
86
88
90
92

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมบางพล ี



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 

หนาท่ี 9 จาก 36 

3. นิคมอตุสาหกรรมพิจิตร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    1 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   23 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บริษัท ทาคุนิ กรุป  จํากัด   2.75 

(1.00 -2.49 = ตองปรับปรุง, 2.50 – 3.49 = ดี, 3.50 – 4.00 = ดีเยี่ยม) 
 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกรรมการภายนอกไดรับรู
และสามารถบอกเลาตอชุมชนได  / โรงงานใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ท้ังกิจกรรม 
กนอ. ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีโรงงานดําเนินการเองกับชุมชนโดยรอบ  

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

 
  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 

หนาท่ี 10 จาก 36 

4. นิคมอตุสาหกรรมบางปู 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   10 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   19 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -2.49 = ตองปรับปรุง, 2.50 – 3.49 = ดี, 3.50 – 4.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- เปนโครงการท่ีดีมากและอยากใหเขาตรวจเยี่ยมโรงงานท่ีหลากหลายข้ึน 
- ระยะเวลาในการเขาตรวจเยี่ยมโรงงานคอนขางนอย อยากใหเพ่ิมระยะเวลาใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

    

  

บจก.สยาม
พีวีเอส เคมิ

คอลส 

บมจ.อัคคี
ปราการ 

บจก.อีโต 
(ประเทศ

ไทย) 

บจก.เมกา
ไลฟ ไซ
แอ็นซ 

บจก.แอม
พาส อินดัส

ตรี 

บจก.ไทย
โกเบ เวล

ด้ิง 

บมจ.โอเชีย
นกลาส 

บจก.ไอ.พี.
แมนูแฟค
เจอร่ิง 

บจก.เบกี
แมนน 

เมอรคิวร่ีฯ 

บจก.ฮ้ัวฟง
รับเบอร 

(ไทยแลนด) 

คะแนน 3.41 3.05 3.42 3.36 3.66 3.28 3.48 3.73 3.77 3.68

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 

หนาท่ี 11 จาก 36 

5. นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    4 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   15 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรจัดใหมีแผนการดําเนินงานดาน CSR รวมกับชุมชน/โรงเรียนรอบนิคมฯ ในแตละป 
- ควรมีการทบทวนจัดทําแผนงานการฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัยของโรงงาน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

บจก.จิวเวลเอเจนท
ดอทคอม 

บจก.ไทยลามิเนตแมนู
แฟคเจอเรอร 

บจก.ทีซี แมนูแฟคเจอ
ริ่งแอนด แอสเซมบลี่ย 

บจก.ไทยมารโซล 

คะแนน 1.80 2.11 2.13 1.92

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 

หนาท่ี 12 จาก 36 

6. นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   16 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

(คะแนนเฉลี่ย 1 – 50 = ตองปรับปรุง, 51-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรวางนโยบายชวยเหลือชมุชน วัด โรงเรียน ท่ีอยูใกลบริษัทกอน อยางจริงจังเปนรูปธรรม ชัดเจน 
- ควรเพ่ิมอุปกรณดานความปลอดภัยใหพนักงานมากข้ึนและเขารวมกับชุมชนใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

  
  

บจก.ไทยซัมมิท
แหลมฉบัง โอโต

พารท 

บจก.แอมคอรเฟล็ก
ซิเบ้ิล ชลบุรี 

บจก.เอ็ม เอ็มทีเอช 
เอ็นจิ้น 

บจก.เอ็ม เอส เอ็ม 
(ประเทศไทย)  

บจก. โอ ที เจ 
บจก. ไทยล็อค 

ฟาสทเทนเนอรส 

คะแนน 80.00 79.00 83.00 79.00 80.00 81.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 

หนาท่ี 13 จาก 36 

7. นิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ 

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ     6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม    18 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บริษัท สยามไวร เน็ตติ้ง  จํากัด   ดีเยี่ยม 
2 บริษัท  โอกิ ดาตา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด    ด ี
3 บริษัท  อิลิมาเทค (ประเทศไทย) จํากัด    ด ี
4 บริษัท  ซาโตเซน (ประเทศไทย) จํากัด    ด ี
5 บริษัท  นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)  จํากัด      ดีเยี่ยม 
6 บริษัท  ซัน-เอซึ เอนจ (ไทยแลนด) จํากัด ด ี

(คะแนนเฉลี่ย 1 – 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี,  81-100 = ดีเยีย่ม) 
 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- พิจารณาและสนับสนุน/มีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนโดยรอบนิคมฯ ใหชัดเจน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 

 
  



รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 

หนาท่ี 14 จาก 36 

8. นิคมอตุสาหกรรมสมุทรสาคร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   18 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
การกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกรรมการภายนอกไดรับรูและ
สามารถบอกเลาตอชุมชนได  / โรงงานใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ท้ังกิจกรรม 
กนอ. ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีโรงงานดําเนินการเองกับชุมชน  

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  

  

บจก.เค.เอช.ไอ 
อุตสาหกรรม  

บจก.น้ํามัน
ปโตรเลียมไทย 

(ซ. 8)  

บจก.สยาม
อินเตอรล็อคเทค 

บจก.ลองเท็กซรับ
เบอรอินดัสตรี 

บจก.ยู.อาร.ซี 
(ประเทศไทย) 

บจก.มโนราห
อุตสาหกรรม

อาหาร 

คะแนน 2.14 2.65 2.55 1.87 2.49 2.89

0
0.5

1
1.5

2
2.5
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9. นิคมอตุสาหกรรมภาคใต 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    13 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม    14 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(เกณฑใหคะแนนตองได 65% ข้ึนไปถือวาผานเกณฑรับธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน (ไมมี) 
5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 

  

บจก.
ดับบลิวเอ็
มเอสดีโป 

บจก.
หาดใหญ
ทิมเบอร 

บจก.ไทย
ลีคเลส 
คอร

ปดเรชั่น 

บจก. สุ
รเสียง 

(ประเทศ
ไทย) 

บจก.นา
โน รีไซ
เคิ้ล 

บจก.มาส
โลหะกิจ 
(ประเทศ

ไทย) 

บจก.
เซาทเกท 
อุตสาหกร

รม 

บจก.อิน
โนลา
เท็กซ 

(ประเทศ
ไทย) 

บจก.
สยาม

อุตสาหกร
รมยิปซัม 
(สงขลา) 

บจก.
สยามมิ
ชลิน 

บจก.บีเค
เทรดด้ิง 

บจก.วี 
แอนด เจ 

ทูเก็ท
เตอร 

บจก.เอ็ม 
ที ซี 

ดับเบิ้ลยู 

คะแนน 98.75 98.33 97.50 97.50 96.25 95.00 92.50 91.11 90.00 78.75 62.50 51.25 40.00
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10. กลุมนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่มาบตาพุด 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   124 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม    42 คน (แบงเปน 3 ชุด) 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

ขณะนี้ ยังไมมีผลการตรวจเยี่ยมโรงงานท้ัง 124 แหง เนื่องจากยังดําเนินการตรวจไมแลวเสร็จ  
ท้ังนี้ จะมีการเขาตรวจเยี่ยมครั้งท่ี 2 (ครั้งสุดทาย) ในเดือน พฤศจิกายน 2557 นี้ 
 

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (56 โรงงาน) 

# บริษัท 
 

# บริษัท 
1 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด 

 
29 บริษัท สยามโพลีเอททิลีน จาํกัด 

2 บริษัท สยามแผนเหล็กวิลาส จาํกัด 
 

30 บริษัท สยามโพลีสไตรีน จํากัด 
3 บริษัท โนวา สตีล จํากัด 

 
31 บริษัท สยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 

4 บริษัท ศักด์ิไชยสิทธิ จํากัด 
 

32 บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 
5 บริษัท สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

 
33 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTAR-AR1 

6 บริษัท ไบเออรไทย จํากัด 
 

34 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTAR-AR2 
7 บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอ จํากัด 

 
35 บริษัท ไทยโพลีโพรไพลีน จํากัด  

8 บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด 
 

36 บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน  จํากัด  
9 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จาํกัด (1) 

 
37 บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตร้ีส จํากัด (มหาชน) 

10 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จาํกัด (2) 
 

38 บริษัท โอเอสซี สยามซิลิกา จํากัด (เลขที่ 2)  
11 บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  

 
39 บริษัท  โอเอสซี สยามซิลิกา จาํกัด (เลขที6่) 

12 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) (ไอ-หนึ่ง) 
 

40 บริษัท แกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 
13 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (ไอ-ส่ี) 

 
41 บริษัทไทยเอ็มเอฟซี จํากัด 

14 บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน) 
 

42  บริษัท ทีพีท ีปโตรเคมิคอลส จํากัด   
15 บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย จํากัด 

 
43 บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด (มหาชน) 

16 บริษัท ลาเพิรท (ประเทศไทย) จํากัด 
 

44 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จาํกดั (มหาชน) 
17 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 

 
45 บริษัท ทีพีซี เพสตเรซ่ิน จํากัด 

18 บริษัท แอร ลิควิด (ประเทศไทย) จํากัด 
 

46 บริษัทไทยชินกง อินดัสทรี คอรปอเรชัน จํากัด 
19 บริษัท อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกาสยาม จาํกัด 

 
47 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 

20 บริษัท คารทูน นาที เซมคอรป จํากัด  
 

48 บริษัท บี เอส ท ีอิลาสโตเมอร จํากัด 
21 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จาํกัด (มหาชน) 

 
49 บริษัทไทยไวร โพรดัคท  จํากัด (มหาชน) 

22 บริษัท เหล็กกอสรางสยาม จํากัด 
 

50 บริษัท เอช.ซี.สตารค (ประเทศไทย) จํากัด 
23 บริษัท ไทยสไตรีนิคส จํากัด 

 
51 บริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จํากัด 

24 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จาํกัด  
 

52 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด 
25 บริษัท สตารปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง จํากัด 

 
53 บริษัท ทีไอจี ไฮโค จํากัด 

26 บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
 

54 บริษัท เอสอารเอฟ อินดัสต้ีส (ไทยแลนด) จํากัด 
27 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จาํกัด 

 
55 บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด (อีพอกซ่ี) 

28 บริษัทดาว เคมิคอล ประทศไทย จํากัด 
 

56 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย) จํากดั 
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นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (37 โรงงาน) 
 

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง (4 โรงงาน) 

# บริษัท 
 

# บริษัท 

1 บริษัท โกลว เอสพพีี 1 จํากัด 
 

1 บริษัท ไทย โพลีคารบอเนต จาํกัด 

2 บริษัท คารไบด เคมิคอล (ประเทศไทย)  จํากัด 
 

2 บริษัท ไทย โพลีอะซีทัล จาํกัด 

3 บริษัท เคแอลเจ ออรแกนิค (ประเทศไทย) จาํกัด 
 

3 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จํากัด 
 

4 บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกัด  

5 บริษัท เซออน เคมิคัลส (ไทยแลนด) จํากัด 
 

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (10 โรงงาน) 

6 บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

 #                             บริษัท 

7 บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล กาซ จํากัด 
 

1 บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส (ประเทศไทย) จาํกัด 

8 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด 
 

2 บริษัท อิวอนิก ไทย แอโรซิล จํากัด 

9 บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 
 

3 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จํากัด 

10 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด 
 

4 บริษัท โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ แมททีเรียลส (ประเทศไทย จํากัด 

11 บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ จํากัด 
 

5 บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด 

12 บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แกส จาํกัด (มหาชน) 
 

6 บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส โมโนเมอร จํากดั 

13 บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด 
 

7 บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 

14 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด 
 

8 บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจว ี(ประเทศไทย) จํากัด 

15 บริษัท บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 
 

9 บริษัท สยามเลเท็กซสังเคราะห จํากัด 

16 บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 
 

10 บริษัท โซลเวย เพอรอกซิไทย จํากัด 

17 บริษัท เบสทเตอร ออยล จาํกัด 
 

นิคมอุตสาหกรรมอาร ไอ แอล (6 โรงงาน) 

18 บริษัท พีทีที ฟนอล จาํกัด 
 

# บริษัท 

19 บริษัท พีทีที ยูทลิิตี้ จํากัด  ศูนยสาธารณูปการกลาง แหงที่ 1  
 

  1    บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จํากัด  

20 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จาํกัด (ศูนยสาธารณูปการ แหงที่ 3) 
 

2 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 

21 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกัด 
 

3 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

22 บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) 
 

4 บริษัท มาบตาพุด โอเลฟนส จาํกัด 

23 บริษัท โฟลวเซิรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

5 บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 

24 บริษัท เม็คเคมา เคมิคอลส (ประเทศไทย) จาํกัด 
 

6 บริษัท แกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 

25 บริษัท โรหม แอนด ฮาสส เคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (10 โรงงาน) 

26 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทร่ีส จาํกดั 
 

# บริษัท 

27 บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จาํกัด 
 

1 º ÃÔÉÑ· มาบตาพุดแทงค เทอรมินัล จํากัด 

28 บริษัท สยามยูไนเต็ลสตีล (1995) จํากัด 
 

2 บริษัท โกลว àÍ Ê¾Õ¾Õ 2  ¨ íÒ¡ Ñ ́  

29 บริษัท สยามสเตบิไลเซอรส แอนด เคมิคอลส จํากัด 
 

3 º ÃÔÉÑ· โกลว àÍ Ê¾Õ¾Õ 3 ¨ íÒ¡ Ñ ́

30 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จาํกัด 
 

4 º ÃÔÉÑ· ä· Â แทงคเทอรมินัล จํากัด 

31 บริษัท อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

5 º ÃÔÉÑ· บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 

32 บริษัท อาราคาวา เคมิคัล (ไทยแลนด) จํากัด 
 

6 º ÃÔÉÑ· ¾Õ·Õ·Õ แทงค เทอรมินัล จํากัด 

33 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
 

7 º ÃÔÉÑ· ¾Õ·Õ·Õ áÍ ÅàÍ ç¹̈ Õ ¨ íÒ¡ Ñ ́

34 บริษัท เอเชีย ปโตรเลียม (ไทยแลนด) จาํกัด 
 

8 º ÃÔÉÑ· ÃÐÂÍ § เทอรมินัล จํากัด 

35 บริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จาํกัด 
 

9 º ÃÔÉÑ· โกลวพลังงาน จํากัด (มหาชน) 

36 บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอรเนชั่นแนล สวีทเทนเนอรส จํากัด 
 

10 º ÃÔÉÑ· à¡ ¤â¡  ÇÑ¹ ¨ íÒ¡ Ñ ́

37 บริษัท เอ็มเออารซี (ไทยแลนด) จํากัด 
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4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- เสนอแนะใหมีการดําเนินกิจกรรมดานCSR ในพ้ืนท่ีใกลเคียงมากข้ึนกวานี้ และมีการลงพ้ืนท่ีดวย 
- เสนอใหบริษัทมีการดําเนินกิจกรรมดาน CSR อยางตอเนื่องและใหเสนอเปนแผนรายปพรอมมี

งบประมาณสนับสนุน 
- ควรมีการเผยแพรกิจกรรม CSR ท่ีทําอยูในชองทางอ่ืนๆ เชน เว็บไซดบริษัทเพ่ือใหประชาชนรับทราบ

กิจกรรม CSRท่ีดําเนินการแลว 
- ควรมีการตรวจสอบติดตามระบบ GPS ท่ีกํากับการขนสงตนทาง-ปลายทางอยางจริงจัง 
- ควรกําหนดเสนทางขนยายสารเคมีอันตรายท้ังขาเขาและขาออกใหเขมงวด 
- ใหบริษัทนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบ 3ปยอนหลัง และมีขอมูลนําเสนอเปนเชิงสถิติดวย 
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7.2 ผลการประเมินโรงงานในนิคมฯ ที่ กนอ. รวมดาํเนินงาน  

 ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ป 2557 ในกลุมนิคมฯ ท่ี กนอ. 
รวมดําเนินงานท้ัง 15 แหง จํานวน 45 โรงงาน ปรากฏวามีโรงงานอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุงจํานวน 1 แหง 
โรงงานท่ีอยูในเกณฑดี จํานวน 25 แหง และโรงงานท่ีอยูในเกณฑดีเยี่ยม จํานวน 19 แหง  
 

ตารางสรุปผล ขอ 7.2 
 

ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงานท่ีเขา

ตรวจตามแผน 

ระดับการประเมิน 

ปรับปรุง ดี ดีเย่ียม 

1 อมตะนคร 6 0 6 0 

2 อมตะซิตี้ 4 0 4 0 

3 อีสเทิรนซีบอรด, เหมราชอีสเทิรนซีบอรด 4 0 4 0 

4 เหมราชชลบุรี (บอวิน) 2 0 2 0 

5 อัญธานี 3 0 0 3 

6 บานหวา 3 0 0 3 

7 เกตเวยซิตี้ 3 0 3 0 

8 บางปะอิน 2 1 1 0 

9 หนองแค 3 0 0 3 

10 สหรัตนนคร 2 0 0 2 

11 สินสาคร 3 0 0 3 

12 ราชบุรี 3 0 0 3 

13 ปนทอง 2 0 2 0 

14 ปนทอง (แหลมฉบัง) 2 0 2 0 

15 เวลโกรว 3 0 1 2 

รวมท้ังส้ิน (ขอ 7.2) 45 1 25 19 

 
 รายละเอียดการประเมินผลของ 45 โรงงาน ใน 15 นิคมฯ ดังตอไปนี้  
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1. นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    6 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   13 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บริษัท สยามเด็นโว แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ด ี
2 บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ จํากัด ด ี
3 บริษัท ไทยลอตเต จํากัด ด ี
4 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 จํากัด ด ี

5 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด ด ี

6 บริษัท บางกอกโคมัตสุ จํากัด ด ี

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 
 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
ขอให กนอ. ยึดม่ันในหลักการบริหารจัดการนิคมฯ ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม และขอใหมีการ
ประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดีของสถานประกอบการตางๆ ตอไป 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
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2. นิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    4 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   10 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ใหมีการสนับสนุนสงเสริมชุมชน โรงเรียน ศาสนสถานในพ้ืนท่ี 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

  

บมจ.วิค แอนด ฮุคลันด บจก.เนสทเล (ไทย) 
บจก.ฟชเชอร แอนด 

พายเคิล แอพพลายแอน
เซส (ไทยแลนด) 

บจก.แปซิฟค ชีท แอนด 
คอยล (ประเทศไทย) 

คะแนน 2.44 2.37 2.20 2.12

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
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3. นิคมอตุสาหกรรมอสีเทิรนซีบอรด (ระยอง), เหมราชอสีเทิรนซีบอรด 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   4 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน (ไมมี) 
5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 
   

  

บจก.ฟอรด มอเตอร คัมปะนี 
(ประเทศไทย) 

บจก.ยู-ชิน (ประเทศไทย) 
บจก.ไทยซัมมิท อีสเทิรน วี
บอรด โอโตพารท อินดัสตรี 

บจก.เจนเนอรัล มอเตอรส 
(ประเทศไทย) 

คะแนน 2.21 1.93 2.27 2.29

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมฯ อีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) และ นิคมฯ เหมราชอีสเทิรนซีบอรด 
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4. นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บอวิน) 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน (ไมมี) 
5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

  
 

  
 
  

บจก.บางกอกอินดัสเทรียลแกส บจก.ซากุระ อินดัสทรี้ (ประเทศไทย) 

คะแนน 2.06 2.18

2.00

2.05

2.10

2.15

2.20

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 
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5. นิคมอตุสาหกรรมอญัธานี 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   3 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   7 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม)  

 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน (ไมมี) 
5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

 
 

 
  

บจก.ปารีส บิซูส บจก.ซันฮิง ไดมอนด บจก.มารตินา จีเวลรี่ 

คะแนน 2.77 2.64 2.96

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

3.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี 
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6. นิคมอตุสาหกรรมบานหวา 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    3 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   10 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนรวมของคณะกรรมการฯ ท้ังหมดหารดวยจํานวนคณะกรรมการฯ คะแนนตั้งแต 80% ข้ึนไป ถือวาผานเกณฑ) 

 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน (ไมมี) 
5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

   

บจก.มิคุนิ (ประเทศไทย) บจก.พลาสเซส ไฮเทค 
บจก.ออเดรย ดอทคอม 

(ไทยแลนด) 

คะแนน 93.70 89.20 88.00

84
86
88
90
92
94
96

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา 
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7. นิคมอตุสาหกรรมเกตเวยซิตี ้
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    3 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   10 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส เอเซีย จํากัด ด ี
2 บริษัท ไอ ดับบลิว ซีที จํากัด ด ี
3 บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จํากัด ด ี

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- เสนอใหสนับสนุนและทํากิจกรรม CSR รวมกับชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน รอบพ้ืนท่ีนิคมฯ  
- ขอใหปรับเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงงาน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
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8. นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   12 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรมีแผนงาน CSR ท่ีชัดเจน/นํากิจกรรม/สนับสนุนชุมชนโดยรอบนิคมฯ ใหมากข้ึน 
- ควรแจงผลการตรวจวัดสิ่งแวดลอมอยางรวม เพ่ือใหเห็นแนวโนมของมลพิษท่ีตองระวัง 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

   

บจก.วินเนอร กรุป เอ็นเตอรไพรซ บจก.เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส (ประเทศไทย) 

คะแนน 2.39 1.15

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ระ
ดับ

คะ
นน

 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
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9. นิคมอตุสาหกรรมหนองแค 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    3 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   13 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

(คะแนนรวมของคณะกรรมการฯ ทั้งหมดหารดวยจํานวนคณะกรรมการฯ คะแนนต้ังแต 80% ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑ) 
 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน  (ไมมี) 
5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 

  

บจก.ฟูตามิ พรีซิช่ัน บจก.กัลฟ เจพี เคพี 1 บจก.กัลฟ เจพี เคพี 2 

คะแนน 86.85 94.92 94.92
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น 

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
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10. นิคมอตุสาหกรรมสหรัตนนคร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 - 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
ควรมีการจัดทําแผนดาน CSR ของโรงงาน ท้ังแผนงานภายในและภายนอกองคกรเพ่ือเสริมสราง 
ความสัมพันธอันดีกับชุมชนและพนักงานในองคกร 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน   
 

  

บจก.เอคโค (ประเทศไทย) บจก. เอคโค แทนเนอรี่  (ประเทศไทย)  

คะแนน 90.80 90.75

90.72
90.73
90.74
90.75
90.76
90.77
90.78
90.79
90.80
90.81

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
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11. นิคมอตุสาหกรรมสินสาคร 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   3 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   9 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

(คะแนนรวมของคณะกรรมการฯ ทั้งหมดหารดวยจํานวนคณะกรรมการฯ คะแนนต้ังแต 80% ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑ) 
 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- โรงงานตองมีการจัดการเรื่องขยะใหดีกวานี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของสถานท่ีเก็บและปริมาณขยะ 
- โรงงานควรมีการดําเนินกิจกรรมกับชุมชนโดยรอบนิคมฯ ใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

  

   

บจก.ดินไฟ บจก.พิมพดี บจก.อัลฟา แอมเบอร 

คะแนน 86.70 82.20 90.70
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80

85

90

95

ระ
ดับ

คะ
แน

น 

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 
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12. นิคมอตุสาหกรรมราชบุรี 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   3 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   7 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

(คะแนนรวมของคณะกรรมการฯ ทั้งหมดหารดวยจํานวนคณะกรรมการฯ คะแนนต้ังแต 80% ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑ) 
 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- ควรมีแผนงาน/โครงการดาน CSR ท้ังภายในและภายนอกองคกรเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี 
  กับชุมชนและพนักงานในองคกร 
- ควรมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมชุมชน โรงเรียน ศาสนสถานใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
 

  
 

  
  

บจก.ดินไฟ บจก.พิมพดี บจก.อัลฟา แอมเบอร 

คะแนน 86.70 82.20 90.70

76
78
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นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 
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13. นิคมอตุสาหกรรมปนทอง 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ   2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   8 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 
1 บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จํากัด ด ี
2 บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร จํากัด ด ี

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
ควรมีการมีสวนรวมกับชุมชนขางเคียงใหมากข้ึน และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหมากข้ึน 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
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14. นิคมอตุสาหกรรมปนทอง (แหลมฉบัง) 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    2 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   11 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 
ลําดับ รายช่ือบริษัทท่ีเขาตรวจเย่ียม คะแนนเฉล่ีย/ระดับความพึงพอใจ 

1 บริษัท ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร จํากัด ด ี
2 บริษัท ไทยซัมมิท เทป จํากัด ด ี

(1.00 -1.49 = ตองปรับปรุง, 1.50 – 2.49 = ดี, 2.50 – 3.00 = ดีเยี่ยม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริษัทใหมากข้ึน  

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
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15. นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว 
 
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ    3 บริษัท 
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม   10 คน 
3. สรุปผลการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนเฉลี่ย 1 - 60 = ตองปรับปรุง, 61-80 = ดี, 81-100 = ดีเยีย่ม) 

4. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงาน 
- เปนโครงการท่ีมีประโยชน ทําใหทราบถึงการดําเนินกิจกรรมของผูประกอบการในนิคมฯ ทําใหเขาใจ 
  และตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม จึงควรจัดโครงการนี้ตอไป 

5. รูปภาพการตรวจเยี่ยมโรงงาน 

 
 

บจก.โพสโค (ไทยแลนด) บมจ.อุตสาหกรรมถังโลหะไทย บจก.คานากาตะ (ประเทศไทย) 

คะแนน 90.67 80.60 84.20
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นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
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1. ผลการดําเนินโครงการฯ เชิงปริมาณ 
1.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม     

(ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการท้ังสิ้น  223 แหง (ป 56 มี 204 
แหง) แบงเปนสายงานปฏิบัติการ 1 จํานวน 54 แหง สายงานปฏิบัติการ 2 จํานวน 45 แหง สายงานทาเรือ
อุตสาหกรรม 124 แหง  

1.2 โรงงานอุตสาหกรรมผานเกณฑประเมิน 94 แหง คิดเปนรอยละ 95 ของโรงงานท่ีเขา
โครงการและไดรับการประเมินแลวท้ังสิ้น 99 แหง (ยกเวนสายงานทาเรืออุตสาหกรรม 121 แหง) โดยแยก
เปนโรงงานท่ีอยูในเกณฑดี จํานวน 51 แหง คิดเปนรอยละ 52 โรงงานท่ีอยูในเกณฑดีเยี่ยม จํานวน 43 แหง 
คิดเปนรอยละ 44  

1.3 การมีสวนรวมแบบพหุภาคีโดยวัดจากจํานวนคณะกรรมการท่ีเขารวมโครงการฯ 
ปงบประมาณ 2557 ท้ังสิ้น 312 คน โดยมีสัดสวนชุมชน 85 คน ผูประกอบการ/ชมรมฯ 26 คน หนวยงาน
ราชการสวนทองถ่ิน 50 คน และเจาหนาท่ี กนอ. 151 คน  
 
2. ผลการดําเนินโครงการฯ เชิงคุณภาพ 
 
    2.1 ผลผลิต (Output) 

- มีการจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม  (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2557 ใน 25 นิคมฯ ท่ัวประเทศ 

- มีการฝกอบรมผูตรวจประเมินธงขาวดาวเขียว (Auditor) นํารองท่ีนิคมฯ กลุมพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
จํานวน 2 รุน โดยมีพนักงาน กนอ. ท่ีเปนผูแทนของสายงานปฏิบัติการ 1 สายงานปฏิบัติการ 2 เขารวม
ฝกอบรมดวย  

   
    2.2 ผลลัพธ (Outcome) 

2.2.1  สรางความเชื่อม่ันใหกับชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานภายนอกในการกํากับดูแลโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.  

2.2.2 สรางองคความรูใหแกพนักงาน กนอ. ผูประกอบการ และชุมชนในเรื่องการดูแล
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

2.2.3 เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงงานผานชุมชนโดยตรง 
2.2.4 สรางความสัมพันธอันระหวางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบ 

  
3. การตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการ 

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาว
ดาวเขียว) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเสริมสรางสนับสนุนใหโรงงานในนิคมฯ นําหลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มาใชในการดําเนินงานอยางเปนรูปแบบ ท้ังยังเปนการเสริมสราง

สรุปผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบใหมีความเขาใจและความไววางใจใน
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของโรงงานในนิคมฯ  

การดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ประจําป 2557 เปนการสรางการมีสวนรวมของหลายภาคสวน
แบบพหุภาคี ซ่ึงโดยภาพรวม ผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการใหความสําคัญตอการดําเนิน
กิจการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม และหลักการความรับผิดชอบตอสังคม สวนภาคประชาชนก็ใหความ
รวมมือในการเขาตรวจเยี่ยมโรงงานในทุกนิคมฯ  

กนอ. สามารถนําโครงการดังกลาว ไปพัฒนาเปนเครือขายการดําเนินงานดานตางๆ ของนิคมฯ 
โดยอาศัยการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เชน เครือขายการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม เครือขายการ
ดําเนินงานดาน CSR เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันตอไป 
 
4. การตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคหลักของแผนการบริการงาน กนอ. ประจําป 2557 

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาว
ดาวเขียว) สอดคลองกับแผนวิสาหกิจขอ 1.1 การสงเสริมใหสังคม ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย และ CSR และสอดรับกับแผนงานบริหารงาน กนอ. ประจําป 2557 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
การสรางความม่ันใจและการยอมรับตอการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และดานความ
รับผิดชอบตอสังคม  ซ่ึงจากผลการสํารวจความพึงพอใจ ความตองการ ความคาดหวัง ความภักดีของผูมีสวน
ไดเสีย (Stakeholders) ตอการดําเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ประจําป 2557 ในประเด็นเก่ียวกับความพึง
พอใจของชุมชนตอการดําเนินงานดาน CSR /โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  (ธงขาวดาวเขียว) ไดคะแนนเฉลี่ย 4.53  หมายถึงพอใจมากท่ีสุด   
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