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1. วัตถุประสงค์โครงการ 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

3. ภาพรวมองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคส่วน 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (กนอ., ผู้ประกอบการ, ชุมชน) 

5. เกณฑ์การประเมินผลการเข้าตรวจประเมินโรงงาน 

6. แผนการเข้าตรวจประเมินโรงงาน 

7. สรุป/ประเมินผลการตรวจประเมินโรงงาน 

- จ านวนบริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ 

- องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 

- สรุปผลการประเมินการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

 

  

เค้าโครงการรายงาน 
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1.1 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ 

1.2 เพ่ือสนับสนุนให้โรงงานในนิคมฯ น าหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

มาใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

ในนิคมฯ 

1.4 เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม 

 
 

2.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ กนอ.                  

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

2.3 จัดท าแผนการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  

2.4 ประชุมชี้แจงแผนการเข้าตรวจประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินผลให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

2.5 ด าเนินการตรวจประเมินโรงงานฯ ตามแผน 

2.6 สรุปผลการตรวจประเมินโรงงาน  

2.7 มอบธงธรรมาภิบาลให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.8 ประเมินผลในภาพรวมและรายงานผล 
 

 

            

เจ้าหน้าท่ี กนอ.

142

ราชการสว่นท้องถ่ิน

93

ชมุชน

261

ผู้ประกอบการ/ชมรมฯ

129

625

1. วัตถุประสงค์โครงการ 

2. ข้ันตอนการด าเนินงาน 

3. ภาพรวมองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคส่วน 
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กนอ. ผู้ประกอบการ ชุมชน 

1. ก ากับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

2. สร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน 
ท้องถิ่น หน่วยงานภายนอก ใน
การก ากับดูแลโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมของ กนอ. 

3. บูรณาการการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีข้อมูลผล
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ส าหรับเผยแพร่แก่สาธารณะ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4. เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่
พนักงาน กนอ. ผู้ประกอบการ 
และชุมชนสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. สร้างความเข้าใจและความ
ไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และลด
ปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน
ใกล้เคียง  

2. เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงงานผ่านชุมชนโดยตรง  

3. ท าให้เข้าใจความหมายของการท า
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงงานในนิคมฯ กับชุมชนโดยรอบ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนอง
ของชุมชน จากการได้รับบริจาค
สิ่งของเปลี่ยนเป็นการเข้าร่วม
กิจกรรม ท าให้เกิดการสร้างงาน  
การพัฒนาทักษะ น าผลไปสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เช่น    
1. ด้านเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เช่น สอนท าขนม 
สบู่สมุนไพร และให้ชุมชนมา
ขายในโรงงาน เป็นต้น 

2. ด้านการศึกษา วิศวกรโรงงาน
ช่วยสอนนักเรียนในพื้นที่ 

3. ด้านสังคม รับคนในพ้ืนที่เข้า
ท างานในโรงงานจะเกิดผลดี  
ต่อสภาพครอบครัวยิ่งขึน้ 

4. ด้านสุขภาพ การจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประชาชน
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (กนอ., ผู้ประกอบการ, ชุมชน) 
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ประเด็นการประเมินตามแบบฟอร์ม  (13 หัวข้อ) 

มิติกายภาพ 

1. การจัดการพื้นที่สีเขียว  การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวและมีการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

2. ระบบระบายน้ า  ระบบการระบายน้ าฝนและระบบน้ าเสียแยกจากกันโดยเด็ดขาด 

มิติเศรษฐกิจ 

3. การส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน (ในพ้ืนที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง) 
มิติสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดการน้ า 
4.1 การจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพน้ าทิ้ง และการดูแลรักษาระบบบ าบัด 
4.2 การลดปริมาณน้ าใช้ 

5. การจัดการกากอุตสาหกรรม 

5.1 มีข้อมูลและมีการขออนุญาตในการด าเนินการอย่างถูกต้อง (แบบ สก 1, สก 2, สก 3

ผู้ประกอบการมีการขออนุญาตท าการออกไปก าจัด หรือครอบครองเกิน 90 วัน 

รวมทั้งมกีารรายงานทุกวันที่ 1 มี.ค. ของทุกปี)  

5.2 การให้ความส าคัญในการจัดการและลดปริมาณกากของเสีย 

6. การจัดการคุณภาพอากาศ  

6.1 มีข้อมูลและมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เฉพาะโรงงานที่มีปล่อง 

6.2 การดูแลรักษาระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

7. การจัดการไอระเหยของสารเคมี (เฉพาะโรงงานที่มีสาร VOC) 

8. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน 

8.1 สภาวะแวดล้อมในการท างาน ด้านคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ท างาน แสง เสียง และความร้อน 

8.2 การจัดการสภาพพ้ืนที่ท างาน 

8.3 การดูแลสุขภาพพนักงานด้านอาชีวอนามัย 

8.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจกรรม 

 (เฉพาะโรงงานที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง) 

9. การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัย  

9.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 

9.2 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 

5. เกณฑ์การประเมินผลการเข้าตรวจประเมินโรงงาน 
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10. ข้อร้องเรียน 

มิติสังคม 

11. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานในโรงงาน 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นที่ท างานมีสุข (Happy Workplace) ตามหลักความสุข 8 ด้าน ของ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

12. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ 

การด าเนินงานด้าน CSR ของโรงงาน และการให้ความร่วมมือกับโครงการต่าง ๆ ของ กนอ. 

มิติการบริหารจัดการ 

13. การบริหารจัดการโรงงาน 

13.1 การจัดเตรียมและการน าเสนอ 

13.2 ระบบการบริหารจัดการ 
  



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 6 จาก 43  

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบก ากับดูแลของสายงาน

ปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2 ก าหนดแผนการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรม       

จ านวน 31 นิคมฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 118 โรงงาน  เป็นโรงงานในนิคมฯ สายงานปฏิบัติการ 1 จ านวน 45 แห่ง   

และโรงงานในนิคมฯ สายงานปฏิบัติการ 2 จ านวน 73 แห่ง 

6.1 นิคมอุตสาหกรรมในก ากับดูแลของสายงานปฏิบัติการ 1 (จ านวน 45 โรงงาน) 

ล าดับ 
นิคม

อุตสาหกรรม 

ก าหนดการเข้าตรวจประเมินโรงงาน 2562 จ านวน

โรงงานที ่

จะเข้าตรวจ 
ต.ค.

61 

พ.ย. 

61 

ธ.ค.

61 

ม.ค.

62 

ก.พ.

62 

มี.ค.

62 

เม.ย.

62 

พ.ค.

62 

มิ.ย.

62 

ก.ค.

62 

ส.ค.

62 

ก.ย.

62 

1 ลาดกระบัง  
  

         4 

2 สมุทรสาคร             6 

3 ภาคเหนือ             4 

4 ภาคใต ้             6 

5 บางชัน             4 

6 พิจิตร             1 

7 แก่งคอย             2 

8 หนองแค             4 

9 อัญธาน ี             1 

10 บ้านหว้า             3 

11 บางปะอิน             2 

12 สหรตันนคร             2 

13 สินสาคร             4 

14 ราชบุร ี             2 

 สายงานปฏิบัติการ 1 รวม 45 

 

 

 

 

 

 

6. แผนการเข้าโรงงานอุตสาหกรรม 
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6.2 นิคมอุตสาหกรรมในก ากับดูแลของสายงานปฏิบัติการ 2 (จ านวน 71 โรงงาน) 

ล าดับ 
นิคม

อุตสาหกรรม 

ก าหนดการเข้าตรวจประเมินโรงงาน 2562 จ านวน

โรงงานที ่

จะเข้าตรวจ 
ต.ค.

61 

พ.ย. 

61 

ธ.ค.

61 

ม.ค.

62 

ก.พ.

62 

มี.ค.

62 

เม.ย.

62 

พ.ค.

62 

มิ.ย.

62 

ก.ค.

62 

ส.ค.

62 

ก.ย.

62 

1 บางป ู             25 

2 แหลมฉบัง             6 

3 บางพลี             2 

4 อีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)           2 

5 ดับบลิวเอชเอ อีสเทริ์นซีบอรด์ 1          2 

6 ดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี            2 

7 อมตะซิตี้ (ชลบรุี)            8 

8 อมตะซิตี้ (ระยอง)            5 

9 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)            2 

10 ปิ่นทอง (โครงการ 3) 
 

         1 

11 ปิ่นทอง (โครงการ 5)           1 

12 ปิ่นทอง             2 

13 เวลโกรว์             6 

14 เกตเวย์ ซติี ้             4 

15 ไฮเทคกบินทร ์            1 

16 เอเชีย (สุวรรณภมูิ)            2 

17 ทีเอฟดี             2 

สายงานปฏิบัติการ 2 รวม 73 
 

  



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 8 จาก 43  

 

 

7.1 ผลการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ สายงานปฏิบัติการ 1  

ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการส่งเสริม          

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี  2562                    

ของนิคมอุตสาหกรรมสายงานปฏิบัติการ 1 รวม 14 นิคมฯ จ านวน 48 โรงงาน ปรากฏว่ามีโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

จ านวน 44 แห่ง โรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 4 แห่ง  

ตารางสรุปผล ข้อ 7.1 

ล าดับ นิคมอุตสาหกรรม 
จ านวนโรงงานที่

เข้าตรวจจริง 

ระดับการประเมิน 

ปรับปรุง ด ี ดีเยี่ยม 

1 ลาดกระบัง 4   4 

2 สมุทรสาคร 6   6 

3 ภาคเหนือ 4  4  

4 ภาคใต ้ 6   6 

5 บางชัน 4   4 

6 พิจิตร 1   1 

7 แก่งคอย 2   2 

8 หนองแค 4   4 

9 อัญธานี 1   1 

10 บ้านหว้า 3  1 2 

11 บางปะอิน 2  1 1 

12 สหรัตนนคร 2   2 

13 สินสาคร 4  1 3 

14 ราชบุรี 2   2 

รวมทั้งสิ้น (ข้อ 7.1) สายปฏิบัติการ 1 45  7 38 
 

รายละเอียดการประเมินผลของ 38 โรงงานฯ ใน 14 นิคมฯ ดังต่อไปนี้ 

 

 

7. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงาน ปีงบประมาณ 2561 



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 9 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

 
1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    4 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   12 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน จากการตรวจเยี่ยมโรงงาน                  

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

- โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว เป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและชุมชนใน

พ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชน

รับทราบอีกทางหนึ่ง 

- ให้พิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็นล าดับแรกในการท างาน เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีงานท า 

- อยากให้ช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ เช่น ให้น าสินค้าของชุมชนเข้าไปจ าหน่าย      

ในโรงงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

  

บจก. ดาน่า สไปเซอร์ 
(ประเทศไทย) 

บจก. พีพีทีซี
บจก. จอห์นสนั แอนด์ 

จอห์นสนั (ไทย)
บจก. ไทยฮอนด้า แมนู

แฟคเจอร่ิง

คะแนน 106.40 93.50 104.90 105.10
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 95.00

 100.00

 105.00

 110.00
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น

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 10 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     6 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   26 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

-  การก ากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้กรรมการภายนอกได้รับรู้   

และสามารถบอกเล่าต่อชุมชนได้    

- โรงงานให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ทั้งกิจกรรม กนอ. ด าเนินการหรือกิจกรรมที่

โรงงานด าเนินการเองกับชุมชน  

- บริษัทผู้ประกอบการสามารถให้แนวทางการศึกษาในอนาคตของบุตรหลานในชุมชนซึ่งตรงกับ          

ความต้องการของโรงงานได้  

- บริเวณโรงงานควรมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้มากกว่านี้  

 

  

บจก. บางกอก-ไอ
โทอะ

บจก. ฮทูามากิ 
โรงงาน 2

บจก. โรงงานไทย
แลนด์นิตติง้

บจก. เอช ไอ ซี
บจก. ฮทูามากิ 

โรงงาน 1
บมจ. ไพโอเนียร์ อี

ลาสติด

คะแนน 91.30 96.70 104.00 93.60 104.90 104.20
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รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 11 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 
1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ      4 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม    22 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 
 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- ขอให้ผู้ประกอบการจัดท าแผนกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยพิจารณาจัดกิจกรรมให้กับชุมชนบริเวณรอบนิคมฯ 
- การจัดท าแผนกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันระหว่างนิคมฯ  โรงงาน และชุมชน 
- พิจารณาจัดตั้งกองทุนขึ้นมาโดยมีองค์ประกอบคือ กนอ.  โรงงาน  โรงเรียนรอบนิคมฯ ชุมชนรอบนิคมฯ  

ในลักษณะการบริจาควัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือน าไปจ าหน่ายเป็นเงินเข้ากองทุน 
- ขอให้มีการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนและชุมชนโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ 

 

บจก. ยแูทซ์ เอฟ เอ็ม บจก. เวิลด์แนชเชอรัล ฟู้ด บจก. เอเชี่ยน ไฟต์ซูติคอลส์ บจก. เอฟแอนด์ อาร์ จิวเวลร่ี

คะแนน 81.80 80.80 82.20 84.70
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รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 12 จาก 43  

  

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     6 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม    19 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

(1) บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด 
- ลดการใช้ทรัพยากรในภาพรวมของโรงงาน 

- มาตรการในการบริหารจัดการของเสียในโรงงาน 

- แผนงานในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศและผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. สยามมิชลิน 
บจก.เซ้าท์เกท 
อตุสาหกรรม

บจก.ดบับลิว เอ็ม
เอส ดีโป

บจก.ไทย ลคึเลส 
คอร์ปอเรชัน่

บจก.สยาม
อตุสาหกรรมยิปซมั

(สงขลา) 

บจก.อินโนลาเท็กซ์
(ประเทศไทย) 

คะแนน 93.50 90.60 95.10 97.00 104.90 99.60
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รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 13 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 
1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     4 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   20 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
 

 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- บริษัท เฟลเวอร์พลัส จ ากัด มีการจัดสรรมุมพ้ืนที่สีเขียวให้พนักงานได้พักผ่อน ถึงแม้จะมีพนักงานไม่มาก 

 

 

  

บจก. เฟลเวอร์พลสั บมจ. ยเูน่ียนพลาสติก บจก. สยามร่วมมิตร
บจก. เอ็ม ที เค แม็ก

เนติค

คะแนน 88.60 93.90 106.20 88.70
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รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 14 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     1 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   23 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 

 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 
 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- การก ากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้กรรมการภายนอกได้รับรู้ 

และสามารถบอกเล่าต่อชุมชนได้ 

- โรงงานให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ทั้งกิจกรรมที่ กนอ.ด าเนินการ หรือกิจกรรม

ที่โรงงานด าเนินการเองร่วมกับชุมชนโดยรอบ 

 
  

บจก. อรธนา อินเตอร์เทรด
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รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 15 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 

 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม    17 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ   
 

 

 

 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

 จากการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- การด าเนินการด้าน CSR ควรเป็นแผนประจ าปีของโรงงาน และควรด าเนินการรอบ ๆ นิคมฯ 

หรือโรงงานเป็นหลัก 

- โรงงานควรมีนโยบายการจ้างแรงงานในท้องถิ่นท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมโดยตรง 

- โรงงานควรมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพอากาศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 

บมจ.วนชยั กรุ๊ป บจก.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์

คะแนน 91.70 87.00

 84.00

 85.00

 86.00

 87.00

 88.00

 89.00

 90.00

 91.00

 92.00

 93.00

A
xi

s 
Ti

tl
e

นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 16 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     4 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   33 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
 

 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน  

- ต้องการให้ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 เพ่ิมกิจกรรมสนับสนุนชุมชนรอบนิคมฯ 

 

บจก. กลัฟ์ เจพี เคพี  1 บจก. กลัฟ์ เจพี เคพี  2
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์

(ประเทศไทย)
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ 

(ประเทศไทย)

คะแนน 99.50 99.50 93.00 93.00

88

90

92

94

96

98

100

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 17 จาก 43  

 นิคมอุตสาหกรรมอัญธาน ี
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    1 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   13  คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 

 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 
 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน (ไม่มี) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บจก. ปารีส บิซูส์

คะแนน 91.50

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 18 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     3 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   20 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 
 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 
 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน  

คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้

ส่วนราชการในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลโรงงาน 

  
  

บจก. ลินเซน่ส์ (ประเทศไทย) บจก. ไบโอเนท-เอเชีย บจก. แคนนอนไฮ-เทค

Series1 83.40 97.55 100.00

 75.00

 80.00

 85.00

 90.00

 95.00

 100.00

 105.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 19 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   14 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

 - 
 

   

บจก. เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) บจก. ยามาอิชิ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)

คะแนน 96.50 84.70

 78.00

 80.00

 82.00

 84.00

 86.00

 88.00

 90.00

 92.00

 94.00

 96.00

 98.00

ระ
ดับ

คะ
นน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 20 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมสหรตันนคร 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   14 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- 

 

  

บจก. อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชัน่ บจก. สยาม เอ็นเคเอส

คะแนน 100.00 91.60

 86.00

 88.00

 90.00

 92.00

 94.00

 96.00

 98.00

 100.00

 102.00

A
xi

s 
Ti

tl
e

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 21 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    4 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   6 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

ในการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินโรงงาน คณะกรรมการฯ และชุมชนได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด 

 ให้บริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 ควรมีการเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

 เนื่องจากบริษัทมีผู้พิการท างานอยู่ ดังนั้น ควรมีอารยสถาปัตย์ส าหรับคนพิการด้วย 

 พนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัท ควรสวมใส่หมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย 

(2) บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ๊บบริคเคชั่น จ ากัด 

 ให้บริษัทสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 ควรให้พนักงานในพ้ืนที่การผลิต มีการใช้ผ้าปิดจมูกทุกคน เพื่อป้องกันฝุ่น 

 พนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัท ควรสวมใส่หมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย 

บจก. ไซเบอร์พริน้ท์กรุ๊ป
บจก. กรุงเทพ เมทลั 

แฟ็บบริคเคชัน่
บจก. โปรมาสเตอร์แพค

บจก. ที.เอ.โอ.บางกอก 
คอร์ปอเรชัน่

คะแนน 88.50 93.30 92.00 82.40

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 22 จาก 43  

 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ   2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   8 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

ในการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินโรงงาน คณะกรรมการฯ และชุมชนได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จ ากัด 

 ให้บริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

 มีการตรวจสารเสพติดของพนักงานในบริษัทฯ อย่างจริงจัง 

(2) บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 

 ให้บริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
  
 

  

  

บจก. งามดีอตุสาหกรรม บจก. ราชบรีุกล๊าส อินดสัทรี

Series1 94.10 98.90

 90.00

 92.00

 94.00

 96.00

 98.00

 100.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 23 จาก 43  

7.2 ผลการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม สายงานปฏิบัติการ 2 
ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

ของประชาชนในการก ากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ปี 2562 ของนิคมอุตสาหกรรม          

สายงานปฏิบัติการ 2 จ านวน 16 แห่ง จ านวน 66 โรงงาน  ปรากฏว่ามีโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จ านวน 61 แห่ง 

โรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 5 แห่ง  

ตารางสรุปผลการตรวจ ข้อ 7.2 

ล าดับ นิคมอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน 

ที่เข้าตรวจจริง 

ระดับการประเมิน 

ปรับปรุง ดี ดีเยี่ยม 

1 บางปู 25   25 

2 แหลมฉบัง 6  1 5 

3 บางพลี 2  1 1 

4 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) 2   2 

5 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 2   2 

6 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2   2 

7 อมตะซิตี้ (ชลบุรี) 8  1 7 

8 อมตะซิตี้ (ระยอง) 5   5 

9 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) 2  1 1 
10 ปิ่นทอง (โครงการ 3) 1   1 
11 ปิ่นทอง (โครงการ 5) 1   1 
12 ปิ่นทอง 2   2 
13 เวลโกรว์ 6   6 

14 เกตเวย์ ซิตี้ 4   4 

15 ไฮเทคกบินทร์ 1   1 

16 เอเชีย (สุวรรณภูมิ) 2  1 1 

17 ทีเอฟดี 2   2 

รวมทั้งสิ้น (ข้อ 7.2) 73  5 68 

รายละเอียดการประเมินผลของ 73 โรงงาน ใน 17 นิคมฯ ดังต่อไปนี้  



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 24 จาก 43  

บจก. สยามพีวี
เอส เคมิคอลส์

บจก. ไอ พี 
แมนแูฟคเจอร่ิง

บจก. ซินเจน
ทา ครอป โปร

เทคชัน่

บมจ. ถิรไทย 
(โรงงาน 3)

บมจ. ถิรไทย 
(โรงงาน 2)

บจก. เซ้าท์
อีสต์เอเชียน
แพคเกจจ่ิง…

บจก. สยามทบ
พนัแพคเกจจิง้

บจก. ไทย
ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

คะแนน 105.00 104.50 98.70 99.00 93.30 95.00 110.00 106.70

80.00
85.00
90.00
95.00

100.00
105.00
110.00
115.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นิคมอุตสาหกรรมบางป ู
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    25 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   22 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 

 

 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

บจก. ไทยโกเบ 
เวลดิง้ (โรงงาน

1)

บจก. ไทยโกเบ 
เวลดิง้ (โรงงาน

2)

บจก. โกเบ มิก 
ไวร์ (ประเทศ

ไทย)

บจก. บีเอ็มที
เอเชีย

บจก. ไบโอ
แลป

บจก. เอฟเอ็มซี
เอจี (ประเทศ

ไทย)

บจก. พารา
เคมีภณัฑ์

บจก. ชไนเดอร์ 
(ไทยแลนด์)

คะแนน 102.90 102.90 102.90 99.20 100.50 104.00 106.00 104.00

94.00
96.00
98.00

100.00
102.00
104.00
106.00
108.00

A
xi

s 
Ti

tl
e

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ต่อ)

บจก. ไทยยงั
เคมีคอล

บจก. เอสเอส
ยทีู 

บจก. คาลบีธ้
นาวธัน์

บจก. เค ซี อี
อินเตอร์เนชัน่

แนล

บจก. อา
โคมา่ 

(ประเทศ
ไทย)

บจก. มินซนั
เอ็นเตอร์

ไพรส์ 
(ประเทศ…

บจก. บางปู
เอ็นไวรอน
เมนทอล 

คอมเพล็กซ์

บจก. กลุม่
สยามบรรจุ

ภณัฑ์

บมจ. เดลต้า 
อีเลคโทรนิคส์ 

(ประเทศ
ไทย)

คะแนน 87.50 104.00 94.10 98.50 108.00 102.60 86.70 108.00 104.50

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00

A
xi

s 
Ti

tl
e

นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ต่อ)



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 25 จาก 43  

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- การก ากับดูแลโรงงานในนิคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก าหนดดูแลโรงงานให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

- โรงงานทีค่ณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้สอดคล้องตามกฎหมาย  

- เป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่นในพ้ืนที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแล

โรงงานเห็นควรให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะชุมชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสการ

บริหารจัดการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- เป็นโครงการทีส่ร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ บางปู ให้อยู่คู่กับ

ชุมชนอย่างมีดุลยภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 26 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     6 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม    23 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

จากการตรวจเยี่ยมโรงงาน คณะกรรมการฯ มีความเห็นและข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลโรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก ากับโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง

สอดคล้อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการเชิญชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตรวจสอบโรงงานเป็น

สิ่งที่ดีควรท าต่อเนื่อง เพราะชุมชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารจัดการของการนิคม

อุตสาหกรรมฯ เป็นการสร้างความมั่นใจ เชื่อถือในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบังให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างมีดุลยภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

 

   

 

 

 

บจก. พี คิว เคมิ
คอลส์ (ประเทศไทย)

บจก. สยาม
คอมเพรสเซอร์ 
อตุสาหกรรม

บจก. สยามมิชลิน
บจก.  ไทย ดี เอน ที

เพนท์
บมจ. เอ เจ พลาสท์

บจก. ซมัมิทแหลม
ฉบงั โอโต พาร์ท

คะแนน 86.20 88.00 87.80 86.20 83.20 86.70

80.00
81.00
82.00
83.00
84.00
85.00
86.00
87.00
88.00
89.00

A
xi

s 
Ti
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e

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 27 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   13 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

ภายหลังจากการรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม    

และความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ คณะกรรมการ

ตรวจประเมินในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ธงขาวดาวเขียว เป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และชุมชนใน

พ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะชนรับทราบอีก

ทางหนึ่ง 

- ให้สถานประกอบการภายในนิคมฯ พิจารณารับแรงงานในท้องถิ่นเป็นลพดับแรกในการจ้างงาน 

เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีงานท าและสร้างรายได้ รวมถึงพิจารณารับนักศึกษาฝึกงาน เพ่ือเตรียม     

ความพร้อมและเพ่ิมทักษะก่อนเข้าสู่วัยท างาน 

- ในการจัดท ากิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (แผน CSR) ให้สถานประกอบการพิจารณาพ้ืนที่โดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรมบางพลีเป็นล าดับแรกก่อน เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่ประกอบกิจการ 

- ให้พิจารณาเพิ่มเติมหัวข้อการประเมินยาเสพติดในโรงงานเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์การประเมิน 

บจก. พีพีจี ติง้ส์ (ประเทศไทย) บจก. ชิปโป อาซาฮี โมลด์ส (ประเทศไทย)

คะแนน 99.20 81.40

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00
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นิคมอุตสาหกรรมบางพลี



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 28 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซีบอร์ด (ระยอง) 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   17 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
 

 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน (ไม่มี) 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) บจก. กลัฟ์ วีทีพี

Series1 87.20 97.80

 80.00
 82.00
 84.00
 86.00
 88.00
 90.00
 92.00
 94.00
 96.00
 98.00

 100.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทร์ินซีบอร์ด (ระยอง)



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 29 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด 1 

 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   17 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน (ไม่มี) 

 - 

 

   

  

บจก.โบโชค ุออโตโมทีฟ (ปทท.) บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนแูฟคเจอร่ิง (ปทท.)

Series1 98.50 102.00

 96.00

 97.00

 98.00

 99.00

 100.00

 101.00

 102.00

 103.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทร์ินซีบอร์ด 1



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 30 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุร ี
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   16 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน  

- โรงงานควรพิจารณาเพ่ิมเติมกิจกรรมด้าน CSR และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากชุมชน

ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โดยรอบนิคมฯ ให้มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส บจก. ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย)

คะแนน 99.50 90.20

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00
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นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 31 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     8 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   23 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 
 

 

 

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 
 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- การด าเนินการด้าน CSR ควรเป็นแผนประจ าปีของโรงงาน และควรด าเนินการรอบ ๆ นิคมฯ 

หรือในรัศมี 5 กิโลเมตร 

- การซ้อมแผนฉุกเฉินควรให้ความส าคัญกับเหตุการณ์ หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงงาน 

- การจัดเก็บขยะติดเชื้อควรมีการข้ออนุญาตจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

  
 

  

บจก. เอ็นจีเค
สปาร์คปลัก๊ส์ 
(ประเทศไทย)

บจก. เซกิซุย จู
ชิ (ประเทศ

ไทย)

บจก. โตโยต้า 
โบโชค ุสยาม 

เมทลั

บจก. ออโตลิฟ 
(ประเทศไทย)

บจก. สยามคู
โบต้าคอร์
ปอเรชัน่

บจก. เคียวคโุย 
อินดสัเตรียล
(ประเทศไทย)

บจก. ไทร์ 
โมลด์ 

(ประเทศไทย)

บจก. เอ็นเอส
ที คอยล์ เซ็น

เตอร์ (ประเทศ
ไทย)

คะแนน 84.70 89.80 95.90 94.90 87.80 89.80 97.10 89.40

 78.00
 80.00
 82.00
 84.00
 86.00
 88.00
 90.00
 92.00
 94.00
 96.00
 98.00

 100.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้(ชลบุรี)



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 32 จาก 43 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 
1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ  4 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 20 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน

- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงงานเป้าหมายของนิคมฯ ในการด าเนินงานเพ่ือขอรับรอง

Eco Excellence จึงมีการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านบริหารจัดการ

สอดคล้องตามเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม

- ผู้ประกอบการด าเนินการและจัดท าโครงการด้านต่าง ๆ แต่บางประเด็นยังไม่มีการก าหนด

นโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น  แผนงานด้าน CSR การรับนักศึกษาฝึกงาน

การจ้างแรงงานท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือสามารถน ามาด าเนินการได้อย่างมีรูปแบบ และวิเคราะห์ผล

การด าเนินงานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

- การด าเนินการเกี่ยวกับการลงข้อมูลในระบบสนับสนุนการระงับเหตุ (Decision Support System

: DSS) ของ กนอ. ผู้ประกอบการแจ้งว่าไม่สามารถใช้งานในระบบดังกล่าวได้

- ผู้แทนชุมชนยังมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมในภาพรวมของนิคมฯ จึงอยากให้

โรงงานมีระบบการบริหารจัดการ และการติดตามการขนส่ง เพ่ื อป้องกันการลักลอบทิ้งกาก

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชุมชน

- การสื่อสารข้อมูลการด าเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนโดยรอบรับทราบเพ่ือสร้างความ

เข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน เช่น เรื่องกลิ่น

- ผู้ประกอบการควรน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

บจก. อมตะ บี.กริม 
(เพาเวอร์) ระยอง 1

บจก. อมตะ บ.ีกริม 
(เพาเวอร์) ระยอง 2

บจก. แบ็กเตอร์ เมนู
แฟคเจอร่ิง (ประเทศ

ไทย)

บจก. เอสอีไอ ไทย 
อิเล็คทริค คอนดคั

เตอร์

บจก. โยโกฮามา ไทร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย)

Series1 102.00 102.00 101.20 99.60 104

 90.00

 95.00

 100.00

 105.00

 110.00

 115.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติี ้(ระยอง)



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 33 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   11 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- โรงงานในนิคมฯ ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  

บจก. แบรนด์ ซนัโทร่ี (ประเทศไทย) บจก. ไอจิ ฟอร์จ (ประเทศไทย)

Series1 92.20 84.60

 80.00

 82.00

 84.00

 86.00

 88.00

 90.00

 92.00

 94.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 34 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     1 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   11 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- โรงงานในนิคมฯ ปิ่นทอง (โครงการ 3) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

  

บจก. กรีน เมทลัส์ (ประเทศไทย)

Series1 95.00

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3)



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 35 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    1 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   11 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- โรงงานในนิคมฯ ปิ่นทอง (โครงการ 5) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

 

  

บจก. ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย)

คะแนน 93.00

 -

 10.00

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

A
xi

s 
Ti

tl
e

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5)



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 36 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   11 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- โรงงานในนิคมฯ ปิ่นทองมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. ซูมิโซ เมทลั (ไทยแลนด์) บจก. สยาม เอ็นดีเค

คะแนน 90.00 86.40

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

A
xi

s 
Ti

tl
e

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 37 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 

 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    6 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   15 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 
 

 
(คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- โรงงานที่เข้ารับการตรวจประเมิน จ านวน 6 โรงงาน มีระบบการบริหารจัดการครบถ้วนทั้ง 5 มิติ 

ได้แก่ มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการบรารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. สยาม เอ็น 
เอส เค สเตียร่ิง ซิส

เต็มส์

บจก. ยนิู.ชาร์ม 
(ประเทศไทย)

บมจ. เดลต้า อีเลค
โทรนิคส์ (ประเทศ

ไทย)

บจก. ยแูทคไทย 

(UTL2)

บจก. ยแูทคไทย 

(UTL3)

บจก. เด็นโซ ่
(ประเทศไทย)

คะแนน 107.60 101.60 108.00 108.00 108.00 108.00

98

100

102

104

106

108

110

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 38 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ซิตี้ 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ     4 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   18 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 

 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน 

- โรงงานที่คณะกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง 

- เป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลโรงงาน     

เห็นควรให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะชุมชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสการบริหาร

จัดการของ กนอ. 

- เป็นโครงการที่สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ เกตเวย์ ซิตี้ ให้อยู่คู่

กับชุมชนอย่างมีดุลยภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ตามความมุ่งมั่น

ที่ว่า “นิคมอุตสาหกรรมไทย ใสสะอาด มาตรฐานสากล เกื้อหนุนชุมชน” 

  

บจก. โตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย

บจก. โตโยต้า โบโชค ุเกต
เวย์ (ประเทศไทย)

บจก. อีซูซุ มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) 

บจก. เอส เค ออโต้ อินที
เรีย

คะแนน 110.00 106.00 108.00 106.00

 104.00

 105.00

 106.00

 107.00

 108.00

 109.00

 110.00

 111.00

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซติี ้



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 39 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    1 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   17 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 

 
 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน  

- โรงงานที่คณะกรรมการฯ เข้าตรวจเยี่ยมมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง 

- เป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลโรงงาน     

เห็นควร ให้ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะชุมชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสการบริหาร

จัดการของ กนอ. 

- เป็นโครงการที่สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ไฮเทคกบินทร์ ให้อยู่คู่

กับชุมชนอย่างมีดุลยภาพและมีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน ตามความมุ่งมั่น

ที่ว่า “นิคมอุตสาหกรรมไทย ใสสะอาด มาตรฐานสากล เกื้อหนุนชุมชน” 

 

 

 

บจก. นิทช ูโลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
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รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 40 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมเอเชยี (สุวรรณภมูิ) 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   15 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน  

- โรงงานที่คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินฯ มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง 

- ขอให้โรงงานพิจารณาจ้างแรงงานในพื้นท่ีเพ่ือเข้ารับท างาน โดยเสนอให้ท าเป็นข้อตกลงกับชุมชน 

- ขอให้ตรวจสอบและควบคุมภาชนะในการรองรับกากบริเวณสถานที่เก็บกากทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. เมอิโก เอเชีย บจก. สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ
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รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 41 จาก 43  

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 
 

1. บริษัท/โรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ    2 บริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม   16 คน 

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ 

 

 
 (คะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 70 = ต้องปรับปรุง, 70 - 85 = ด,ี 85 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม) 

 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน  

- โรงงานที่คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินฯ มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง 

- ขอให้โรงงานพิจารณาจ้างแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือเข้ารับท างาน โดยเสนอให้ท าเป็นข้อตกลงกับชุมชน

เบื้องต้น 

- ขอให้ตรวจสอบและควบคุมภาชนะในการรองรับกากบริเวณสถานที่เก็บกากทุกเดือน 

 

  

 

 

 

 

บจก. อเมซอน คลัเลอร์ บจก. ยเูอ็มซี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
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รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 42 จาก 43  

สรุปผลเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

 (ธงขาวดาวเขียว) สายงานปฏิบตัิการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2  

ประจ าปี 2562 
………………………………………………… 

1. ผลการด าเนินโครงการเชิงปริมาณ 

1.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) 

ประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมินโรงงานในนิคมฯ ของสายงานปฏิบัติการ 1 

และสายงานปฏิบัติการ 2  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 118 แห่ง แบ่งเป็นสายงาน

ปฏิบัติการ 1 จ านวน 45 แห่ง สายงานปฏิบัติการ 2 จ านวน 73 แห่ง  

1.2 โรงงานอุตสาหกรรมผ่านเกณฑ์ประเมิน 118 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

โดยเป็นโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จ านวน 106 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.83 โรงงานที่อยู่ ในเกณฑ์ดี      

จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.17  

1.3 การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี โดยวัดจากจ านวนคณะกรรมการที่ เข้าร่วมโครงการฯ ประจ าป ี     

งบประมาณ 2562 ทั้ งสิ้น 625 คน โดยมีสัดส่วนชุมชน 261 คน ผู้ประกอบการ/ชมรมฯ 129 คน          

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 93 คน และเจ้าหน้าที่ กนอ. 142 คน  

2. ผลการด าเนินโครงการเชิงคุณภาพ 

2.1 ผลผลิต (Output) 

กนอ. จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  

(ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 ในนิคมฯ ที่เปิดด าเนินการแล้วทุกแห่งทั่วประเทศ 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

2.2.1 สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกในการก ากับดูแลโรงงานใน    

นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ.  

2.2.2 สร้างองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน กนอ. ผู้ประกอบการ และชุมชนในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม    

และความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

2.2.3 เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงงานผ่านชุมชนโดยตรง 

2.2.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบ 

  

 



รายงานสรุป : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2562 

หน้าท่ี 43 จาก 43  

3. การตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) 

มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนให้โรงงานในนิคมฯ น าหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR) มาใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงาน              

ในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้มีความเข้าใจและความไว้วางใจในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม          

ของโรงงานในนิคมฯ  

การด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ประจ าปี 2562 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน         

แบบพหุภาคี ซึ่งโดยภาพรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการให้ความส าคัญต่อการด าเนินกิจการตาม

หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจ

ประเมินโรงงานในทุกนิคมฯ  

กนอ. สามารถน าโครงการดังกล่าว ไปพัฒนาเป็นเครือข่ายการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ ของนิคมฯ        

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่  เช่น เครือข่ายการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่าย              

การด าเนินงานด้าน CSR เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป 



 
 

 


