
1. วัตถุประสงคโครงการ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว)

1. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ

2. เพ่ือสนับสนุนใหโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม นําหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอ

สังคม (CSR) มาใชในการดําเนินงานอยางเปนรูปแบบ

3. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความไววางใจของชุมชนท่ีมีตอการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมของ

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

4. เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือ อันจะนําไปสูการอยูรวมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

2. ข้ันตอนการดําเนินงาน

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการใหผูประกอบการอุตสาหกรรม

2. แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โดยมีองคประกอบ 3 สวน คือ กนอ. หนวยงานราชการ

สวนทองถ่ิน  และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

3. จัดทําแผนการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ 

4. ประชุมชี้แจงแผนการเขาตรวจประเมินและหลักเกณฑการประเมินผลใหคณะกรรมการฯ ทราบ

5. ดําเนินการตรวจประเมินโรงงานฯ ตามแผน

6. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงาน 

7. มอบธงธรรมาภบิาลใหแกโรงงานท่ีมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีกําหนด

8. ประเมินผลในภาพรวมและรายงาน

3. ภาพรวมองคประกอบคณะกรรมการฯ ทุกภาคสวน ป 2565

เจาหนาที่ กนอ.

120

ราชการสวนทองถิ่น

80

ชุมชน

240

ผูประกอบการ

120

560

1

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการนี ้(กนอ., ผูประกอบการ, ชุมชน)

กนอ. ผูประกอบการ ชุมชน

1. กํากับดูแลโรงงานใหปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย

2. สรางความเชื่อม่ันใหกับ

ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงาน

ภายนอก ในการกํากับดูแล

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ของ กนอ.

3. บูรณาการการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล โดยมีขอมูลผลการ

ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

สําหรับเผยแพรแก

สาธารณะ โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

4. เปนการสรางองคความรู

ใหแกพนักงาน กนอ. 

ผูประกอบการ และชุมชน

สรางการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน เพ่ือแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคม

1. สรางความเขาใจและความ

ไววางใจของชุมชนท่ีมีตอการ

ดําเนินการดานสิ่งแวดลอม 

และลดปญหาขอรองเรียน

จากชุมชนใกลเคียง 

2. เปนการประชาสัมพันธ

กิจกรรมของโรงงานผาน

ชุมชนโดยตรง 

3. ทําใหเขาใจความหมายของ

การทําธุรกิจอยางรับผิดชอบ

ตอสังคม 

4. สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางโรงงานในนคิม

อุตสาหกรรม กับชุมชน

โดยรอบ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนอง

ของชุมชน จากการไดรับบริจาค

สิ่งของเปลี่ยนเปนการเขารวม

กิจกรรม ทําใหเกิดการสรางงาน  

การพัฒนาทักษะ นําผลไปสูการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เชน 

1. ดานเศรษฐกิจชุมชน

ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

เชน สอนทําขนม สบู

สมุนไพร และใหชุมชนมา

ขายในโรงงาน เปนตน

2. ดานการศึกษา วิศวกร

โรงงานชวยสอนนักเรียนใน

พ้ืนท่ี

3. ดานสังคม รับคนในพ้ืนท่ี

เขาทํางานในโรงงานจะ

เกิดผลดี  ตอสภาพ

ครอบครัวยิ่งข้ึน

4. ดานสุขภาพ การจัดหนวย

แพทยเคลื่อนท่ีตรวจ

สุขภาพประชาชนโดยรอบ

นิคมอุตสาหกรรม

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565



3

)

มิติกายภาพ

1. การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว การจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวและมีการดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว

2. ระบบระบายน้ํา ระบบการระบายน้ําฝนและระบบน้ําเสียแยกจากกันโดยเด็ดขาด

มิติเศรษฐกิจ

3. การสงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน (ในพ้ืนท่ีจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง)

มิติสิ่งแวดลอม

4. การจัดการน้ํา

4.1 การจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพน้ําท้ิง และการดูแลรักษาระบบบําบัด

4.2 การลดปริมาณน้ําใช

5. การจัดการกากอุตสาหกรรม ปฏิกูล และขยะมูลฝอย

5.1     มีขอมูลและมีการขออนุญาตในการดําเนินการอยางถูกตอง (แบบ สก 1, สก 2, สก 3

ผูประกอบการมีการขออนุญาตทําการออกไปกําจัด หรือครอบครองเกิน 90 วัน รวมท้ังมีการรายงานทุกวันท่ี    

1 มี.ค. ของทุกป) 

5.2 การใหความสําคัญในการจัดการและลดปริมาณกากของเสีย

6. การจัดการคุณภาพอากาศ 

6.1 มีขอมูลและมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เฉพาะโรงงานท่ีมีปลอง

6.2 การดูแลรักษาระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ

7. การจัดการไอระเหยของสารเคมี (เฉพาะโรงงานท่ีมีสาร VOC)

8. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

8.1 สภาวะแวดลอมในการทํางาน ดานคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีทํางาน แสง เสียง และ  ความรอน

8.2 การจัดการสภาพพ้ืนท่ีทํางาน

8.3 การดูแลสุขภาพพนักงานดานอาชีวอนามัย

8.4 การวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรม

(เฉพาะโรงงานท่ีอยูในขายความเสี่ยง)

9. การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 

9.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

9.2 การฝกซอมแผนฉุกเฉิน

9.2.1 การฝกซอมแผนอัคคีภัย

9.2.2 การฝกซอมแผนฉุกเฉินอ่ืน ๆ

10. ขอรองเรียน

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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มิติสังคม

11. คุณภาพชีวิตและสังคมของพนักงานในโรงงาน

มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการเปนท่ีทํางานมีสุข (Happy Workplace) ตามหลักความสุข 8 

ดาน ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

12. คุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ

การดําเนินงานดาน CSR ของโรงงาน และการใหความรวมมือกับโครงการตาง ๆ ของ 

กนอ.

มิติการบริหารจัดการ

13. การบริหารจัดการโรงงาน

13.1 การจัดเตรียมและการนําเสนอ

13.2  ระบบการบริหารจัดการ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม

ปงบประมาณ 2565

แผนการตรวจประเมิน 

(จํานวนโรงงาน)
งบประมาณ (บาท)

1 ลาดกระบัง 5 22,400

2 สมุทรสาคร 8 36,000

3 ภาคเหนือ 6 49,500

4 ภาคใต 6 44,400

5 นครหลวง 2 17,000

6 บางชัน 4 19,000

7 พิจิตร 1 17,750

8 แกงคอย 2 13,000

9 หนองแค 6 49,500

10 อัญธานี 3 9,000

11 บานหวา 2 23,000

12 บางปะอิน 4 40,000

13 สินสาคร 2 11,500

14 ราชบุรี 2 11,500

รวมท้ังส้ิน 53 363,550

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูในความรับผิดชอบกํากับ

ดูแลของสายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2 กําหนดแผนการตรวจประเมินโรงงาน

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 32 นิคมอุตสาหกรรม ท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น 129 แหง เปน

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม สายงานปฏิบัติการ 1 จํานวน 53 แหง และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

สายงานปฏิบัติการ 2 จํานวน 76 แหง
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ลําดับ
นิคม

อุตสาหกรรม

กําหนดการเขาตรวจประเมินโรงงาน ป 2565 แผนการ

การ

ตรวจ

ประเมิน

(โรง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.-

64

พ.ย.-

64

ธ.ค.-

64

ม.ค.-

65

ก.พ.-

65

มี.ค.-

65

เม.ย.-

65

พ.ค.-

65
มิ.ย.-

65

ก.ค.-

65

ส.ค.-

65
ก.ย.-65

1 ลาดกระบัง 5

2 สมุทรสาคร 2 2 2 2 8

3 ภาคเหนือ 2 2 2 6

4 ภาคใต 6

5 นครหลวง 2

6 บางชัน 4 4

7 พิจิตร 1 1

8 แกงคอย 2 2

9 หนองแค 6

10 อัญธานี 3 3

11 บานหวา 1 1 2

12 บางปะอิน 4

13 สินสาคร 2 2

14 ราชบุรี 2 2

รวม 53

6

5

4

6

2

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม

ปงบประมาณ 2565

แผนการตรวจประเมิน

(จํานวนโรงงาน)
งบประมาณ  (บาท)

1 บางปู 22 82,500

2 แหลมฉบัง 6 38,250

3 อมตะซิตี้ ชลบุรี 4 35,500

4 อีสเทิรนซีบอรดระยอง 2 11,000

5 ปนทอง 2 7,000

6 ปนทองแหลมฉบัง 2 7,000

7 ปนทอง 3 2 7,000

8 ปนทอง 5 1 7,000

9 บางพลี 4 20,000

10 เอเชีย สุวรรณภูมิ 2 12,500

11 เวลโกรว 11 47,500

12 เกตเวย ซิตี้ 4 34,000

13 ทีเอฟดี 2 12,500

14 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 2 17,000

15 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 1 17,000

16 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1 2 11,000

17 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 2 2 17,000

18 อมตะซิตี ้ระยอง 4 21,000

19 ไฮเทคกบินทร 1 7,200

รวมท้ังส้ิน 76 411,950

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม

กําหนดการเขาตรวจประเมินโรงงาน ป 2565 แผนการ

การ

ตรวจ

ประเมิน

(โรง)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค.

64

พ.ย.6

64

ธ.ค.

64

ม.ค.

65

ก.พ.

65

มี.ค.

65

เม.ย.

65

พ.ค.6

65

มิ.ย.

65

ก.ค.

65

ส.ค.

65

ก.ย.

65

1 บางปู 22 22

2 แหลมฉบัง 2 2 2 6

3 อมตะซิตี้ ชลบุรี 4 4

4
อีสเทิรนซีบอรด

ระยอง 
2

5 ปนทอง 2

6 ปนทองแหลมฉบัง 2

7 ปนทอง 3 2

8 ปนทอง 5 1

9 บางพลี 4 4

10 เอเชีย สุวรรณภูมิ 2

11 เวลโกรว 11

12 เกตเวย ซิตี้ 4 4

13 ทีเอฟดี 2 2

14
ดับบลิวเอชเอ 

ชลบุรี 1
2

15
ดับบลิวเอชเอ 

ชลบุรี 2
1

16
ดับบลิวเอชเอ 

อีสเทิรนซีบอรด 1
2

17
ดับบลิวเอชเอ 

อีสเทิรนซีบอรด 2
2

18 อมตะซิตี ้ระยอง 2 2 4

19 ไฮเทคกบินทร 1 1

รวม 76

2

2

11

2
2
2

1

2

1

2

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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7.1 ผลการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม สายงานปฏิบัติการ 1 

ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) 

ประจําป 2565 ของนิคมอุตสาหกรรมสายงานปฏิบัติการ 1 รวม 14 นิคมอุตสาหกรรม จํานวน         

53 โรงงาน อยูในเกณฑดี-ดีเยี่ยม 53 โรงงาน (ไมมีโรงงานท่ีมีผลการประเมินท่ีตองปรับปรุง)

ตารางสรุปผล ขอ 7.1

ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานท่ีรับ

การประเมิน

ระดับการประเมิน

ปรับปรุง ดี ดีเย่ียม

1 ลาดกระบัง 5 5

2 สมุทรสาคร 8 4 4

3 ภาคเหนือ 6 6

4 ภาคใต 6 6

5 นครหลวง 2 2

6 บางชัน 4 4

7 พิจิตร 1 1

8 แกงคอย 2 2

9 หนองแค 6 6

10 อัญธานี 3 3

11 บานหวา 2 2

12 บางปะอิน 4 4

13 สินสาคร 2 2

14 ราชบุรี 2 2

รวมท้ังส้ิน (ขอ 7.1) 53 8 45

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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รายละเอียดการประเมินผลของ 53 โรงงาน ใน 14 นิคมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 5 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 22 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 95.00

 100.00

 105.00

 110.00

 115.00

บริษัท .ยันมาร 

เอส.พี. จํากัด

บริษัท จอหนสัน 

แอนด จอหนสัน

(ไทย) จํากัด

บริษัท ดานา สไป

เซอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท พีพีทีซี 

จํากัด

บริษัทไทยฮอนดา 

แมนูแฟคเจอร่ิง 

จํากัด

102.80 

107.90 
109.00 109.00 

113.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

1. การกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกรรมการ

ภายนอกไดรับรู และสามารถบอกเลาตอชุมชนได

2.โรงงานใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชน ท้ังกิจกรรมท่ี กนอ.

ดําเนินการ หรือกิจกรรมท่ีโรงงานดําเนินการเองรวมกับชุมชนโดยรอบ
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นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 8 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 16 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00
76.50 80.30 82.50 84.30 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

 -

 30.00

 60.00

 90.00

 120.00

บริษัท แปซิฟกไพพ 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท บีพี คาสต

รอล (ไทยแลนด) 

จํากัด

บริษัท ยูอารซี 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอเพ็กซ 

เซอคิต (ไทยแลนด) 

จํากัด

90.40 95.10 
102.70 

108.80 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 6 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 30 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

คะแนน
 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

บริษัท ฟารโซนิคส 

(ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท คังเซโด 

จํากัด

บริษัท ลําพูนซิง

เดนเกน จํากัด

บริษัท ฮานา ไม

โครอิเล็กโทรนคิส 

จํากัด (มหาชน)

บริษัท ดาตามาร 

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

บริษัท ยามานาชิ 

อิเลคทรอนิกส 

(ไทยแลนด)

98.50 
108.2 109.00 109.70 109.70 112.1

ระ
ดบั

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเปนโครงการท่ีดี เปดโอกาสหุมชนรอบนิคมฯไดเขามามี

สวนรวมในการกํากับดูแลโรงงาน เห็นควรใหดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพราะชุมชนสามารถตรวจสอบ

ความโปรงใสการบริหารจดัการของ กนอ. และโรงงานได
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นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 6 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 22 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

 110.00

 120.00

96.80 
98.50 101.8 102.70 

107.90 110.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

1. โรงงานใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชน ท้ังกิจกรรมท่ี กนอ.

ดําเนินการ หรือกิจกรรมท่ีโรงงานดําเนินการเองรวมกับชุมชนโดยรอบเปนสิ่งท่ีดีและขอใหดําเนินการ

ตอไป

2. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการท่ีดีเปนไปตามกฎหมายกําหนด

ตรวจสอบได
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นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 21 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 80.00

 85.00

 90.00

 95.00

 100.00

 105.00

 110.00

บริษัท สยาม เอ็นเคเอส  จํากัด บริษัท เอคโค (ประเทศไทย) 

จํากัด

99.40 

107.80 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

1. โรงงานใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชน ท้ังกิจกรรมท่ี กนอ.

ดําเนินการ หรือกิจกรรมท่ีโรงงานดําเนินการเองรวมกับชุมชนโดยรอบเปนสิ่งท่ีดีและขอใหดําเนินการ

ตอไป
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นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 4 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 18 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00

 100.00
 110.00 95.50 98.80 99.60 

108.90 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเปนโครงการท่ีดี เปดโอกาสใหสวนราชการในพ้ืนท่ีได

เขามามีสวนรวมในการกํากับดูแลโรงงาน เห็นควรใหดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพราะชุมชนสามารถ

ตรวจสอบความโปรงใสการบริหารจดัการของ กนอ. และโรงงานได
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นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 1 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 16 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

คะแนน

 50.00

 55.00

 60.00

 65.00

 70.00

 75.00

 80.00

 85.00

บริษัท เอวาแกรนด เอ็นเนอรย่ี 

จํากัด

80.20 

ระ
ดับ

คะ
แน

น
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

โรงงานในนิคมฯ จิตร มีการบริหารจัดการท่ีดีเปนไปตามกฎหมายกําหนดโปรงใส

ตรวจสอบได
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นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 20 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

 110.00

บริษัท วนชัย กรุป จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไว

รอนเมนท จํากัด (มหาชน)

96.60 

109.24 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมแกงคอย

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

1. การดําเนินการดาน CSR ควรเปนแผนประจําปของโรงงาน และควรดําเนินการ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบนิคมฯ หรือโรงงานเปนหลัก

2. โรงงานควรมีการจัดการดานสิ่ งแวดลอมโดยเฉพาะคุณภาพอากาศให มี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เชน การลดมลพิษท่ีแหลงกําเนิด การเลือกใชเทคโนโลยีการบําบัดของเสียท่ี

เหมาะสมกับกิจการ เปนตน
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นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 6 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 25 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

คะแนน
 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00 96.90 96.90 100.00 100.00 100.00 100.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

1. โรงงานในนิคมฯ มีการบริหารจัดการท่ีดีเปนไปตามกฎหมายกําหนด

2. การกํากับดูแลโรงงานในนิคมฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 3 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 20 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 55.00

 60.00

 65.00

 70.00

 75.00

 80.00

 85.00

บริษัท แพนดอรา โพร

ดักชั่น จํากัด

บริษัท เทียนโป จิวเวลร่ี 

จํากัด  

บริษัท เคแอลเจ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

83.80 

76.4 76.4

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

ขอขอบคุณ กนอ. ท่ีเปดโอกาสใหสวนราชการชุมชนในพ้ืนท่ีไดเขามามีสวนรวมในการ

กํากับดูแลโรงงาน เห็นควรใหดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพราะชุมชนสามารถตรวจสอบความโปรงใส

การบริหารจดัการของ กนอ. และผูประกอบการในนิคมฯ ได
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นิคมอุตสาหกรรมบานหวา

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 22 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 40.00

 55.00

 70.00

 85.00

 100.00

 115.00

บริษัท โอกิทานิ(ไทยแลนด) 

จํากัด

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค 

(ประเทศไทย) จํากัด

107.00 
111.60 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมบานหวา

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

เปนโครงการท่ีสรางความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของ               

นิคมอุตสาหกรรม
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นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 4 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 25 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

 110.00

บริษัท เทยิน คอรปอเรชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท โอลิค (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท บางปะอินโคเจน

เนอเรชั่น จํากัด 

บริษัท สตีเบล เอลทรอน 

เอเชีย จํากัด

97.01 
99.97 100.53 103.81 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

เปนโครงการท่ีดีเปดโอกาสใหชุมชน องคกรทองถ่ินในพ้ืนท่ี ไดเขามามีสวนรวมในการ

กํากับดูแลโรงงานเห็นควรใหดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง
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นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 19 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 10.00

 30.00

 50.00

 70.00

 90.00

 110.00

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส

แมเนจเมนท จํากัด

บริษัท ไซเบอรพริ้นท กรุป 

จํากัด 

100.20 100.60 

นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

1. ใหบริษัทฯ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง

2. ควรใหพนักงารนในพ้ืนท่ีการผลิตมีการใชผาปดจมูกทุกคน เพ่ือปองกันฝุน

3. ควรทําสถิติการใชน้ําใหชัดเจน

4. ควรสุมการตรวจการจัดการขยะท่ีสงกําจัดกับหนวยงานเอกชน ณ แหลงกําจัด

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 19 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 50.00

 70.00

 90.00

 110.00

บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท เอแอนดเอ็มแคสต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด

95.50 

104.00 

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

ใหบริษัทฯ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565
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7.2 ผลการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม สายงานปฏิบัติการ 2 

ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) 

ประจําป 2565 ของนิคมอุตสาหกรรมสายงานปฏิบัติการ 2 รวม 18 นิคมอุตสาหกรรม จํานวน         

75 โรงงาน อยูในเกณฑดี-ดีเยี่ยม 74 โรงงาน (มีโรงงานท่ีมีผลการประเมินท่ีตองปรับปรุง 1 โรงงาน )

ตารางสรุปผล ขอ 7.2

ลําดับ นิคมอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานท่ี

รับการประเมิน

ระดับการประเมิน

ปรับปรุง ดี ดีเย่ียม

1 บางปู 21 1 2 18

2 แหลมฉบัง 6 6

3 อมตะซิตี้ ชลบุรี 4 4

4 อีสเทิรนซีบอรดระยอง 2 2

5 ปนทอง 2 2

6 ปนทองแหลมฉบัง 2 2

7 ปนทอง 3 2 2

8 ปนทอง 5 1 1

9 บางพลี 4 4

10 เอเชีย สุวรรณภูมิ 2 2

11 เวลโกรว 11 11

12 เกตเวย ซิตี้ 4 4

13 ทีเอฟดี 2 2

14 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 2 2

15 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 1 1

16 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1 2 2

17 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 2 2 2

18 อมตะซิตี ้ระยอง 5 5

รวมท้ัง1ส้ิน (ขอ 7.2) 75 1 3 71

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

หมายเหตุ 1. นิคมฯ บางปู สงแผนตรวจประเมิน 22 โรงงาน ตรวจประเมิน 21 โรงงาน                                                                                                                       

มีโรงงานขอยกเลิกการตรวจประเมิน 1 โรงงาน
2. นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง สงแผนตรวจประเมนิ 4 โรงงาน ตรวจประเมิน 5 โรงงาน                                                    

เพ่ิมโรงงานเขาตรวจ 1 โรงงาน

3. นิคมฯ ไฮเทคกบินทร สงแผนตรวจประเมิน 1 โรงงาน ขอยกเลิกการตรวจประเมิน
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นิคมอุตสาหกรรมบางปู

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 21 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 16 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

20

40

60

80

100

120

บริษัท จินปาว 

พรีซิช่ัน จํากัด 

บริษัท ไทย โก

เบลโก เวลดิ้ง 

(โรงงาน 4)

บริษัท ไทย โก

เบลโก เวลดิ้ง 

(โรงงาน 1)

บริษัท โกเบล

โก มิก ไวร 

(ประเทศไทย)

บริษัท เคอรร่ี 

อินกรีเดียนท 

(ไทยแลนด) 

จํากัด 

บริษัท ถิรไทย 

จํากัด 

(มหาชน) 

โรงงาน 2

บริษัท ถิรไทย 

จํากัด 

(มหาชน) 

โรงงาน 3

94
103.60 103.60 103.90 105 108.00 108.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมบางปู
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กัด

บริ
ษัท

 บ
าง

ปูเ
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รอ

นเ
มน

ทอ
ล 

คอ
มเ

พ
ล็ก

ซ 

จํา
กัด

บริ
ษัท

 พ
รีม

า 
โพ

ลีเ
ทค

 จํ
ากั

ด

บริ
ษัท

 ไ
ทย

ยัง
เค

มีค
อล

 จํ
ากั

ด 

บริ
ษัท

 บ
ีเอ

็มที
 เอ

เชี
ย 

จํา
กัด

บริ
ษัท

 ส
ยา

มท
บพ

ันแ
พ

คเ
กจ

จิ้ง
 จํ

ากั
ด

บริ
ษัท

 ซ
ินเ

จน
ทา

 ค
รอ

ป 
โป

รเ
ทค

ชั่น
 จํ

ากั
ด

72.10
82.20 

89.80 
97.00 100.10 106.00 106.00 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู
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นิคมอุตสาหกรรมบางปู

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

คะแนน
 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

 120.00

80.70 

101.60 103.90 105.10 105.80 106.20 107.00

ระ
ดบั

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

1. การกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกํากับ

ดูแลโรงงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีไดกําหนดไว

2. โรงงานท่ีคณะกรรมการฯ เขาตรวจประเมินโรงงานมีการบริหารจัดการดาน

สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางสอดคลอง

3. เปนโครงการท่ีดี เปดโอกาสใหชุมชน หนวยงานราชการทองถ่ิน ไดเขามามีสวนรวมใน

การกํากับดูแลโรงงานเห็นควรใหดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง

4 .  เปนโครงการท่ีสรางความเชื่อ ม่ันในการบริหารจัดการดานสิ่ งแวดลอมของ         

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ใหอยูคูกับชุมชนอยางดุลยภาพและมีความสุขอยางยั่งยืน ระหวางอุตสาหกรรม

กับชุมชน  



27

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 6 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 22 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

 110.00

บริษัท ทีเอ็นดี 

ฟูดส อินดรัสตรีย 

จํากัด

บริษัท ไทยซัมมิท 

พีเคเค จํากัด

บริษัท ซัมมิท คูรา

ตะ แมนูแฟคเจอ

ร่ิง จํากัด

บริษัท ซัมมิท

แหลมฉบัง โอโต

ซีท แมนูแฟคเจอ

ร่ิง จํากัด

บริษัท วาลเมท 

จํากัด

บริษัท เอ็มเอ็มที

เอช เอ็นจ้ินน 

จํากัด

91.00 
97.00 

98.40 100.00 100.00 100.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

1. ใหบริษัทฯ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง

2. การกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

กํากับดูแลโรงงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีไดกําหนดไว 
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นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 4 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 22 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

 110.00

บริษัท เคซเท็ม (ไทย

แลนด) จํากัด

บริษัท เควายบี สเตีย

ริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท ออโตลิฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท บริดจสโตน 

แอรคราฟท แมนู

แฟคเจอริ่ง (ประเทศ

ไทย) จํากัด

96.70 
102.00 102.00 105.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

เปนโครงการท่ีสรางความเชื่อ ม่ันในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของ             

นิคมอุตสาหกรรม ใหอยูคูกับชุมชนอยางมีความสุขอยางยั่งยืน ระหวางอุตสาหกรรมกับชุมชน 
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นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรดระยอง 

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 24 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 70.00

 75.00

 80.00

 85.00

 90.00

 95.00

 100.00

 105.00

 110.00

 115.00

บริษัท ดานิลี่ จํากัด บริษัท เลียร ออโตโมทีฟ 

(ประเทศไทย) จํากัด

113.90 113.90 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ระยอง

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

เป็นโครงการท่ีดี เปิดโอกาสใหช้มุชน องคก์รทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มใน

การกาํกบัดแูลโรงงานเห็นควรใหด้าํเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ือง เพราะชมุชนสามรถตรวจสอบความ

โปรง่ใสการบรหิารจดัการของการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
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นิคมอุตสาหกรรมปนทอง

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 9 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

บริษัท สยาม เอ็นดีเค จํากัด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ 

จํากัด (มหาชน)

94.00 95.7

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

การกาํกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้

กรรมการภายนอกไดร้บัรูแ้ละสามารถบอกเลา่ตอ่ชมุชนได ้
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นิคมอุตสาหกรรมปนทองแหลมฉบงั

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 9 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

บริษัทไอจิ ฟอรจ (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท แบรนด ซันโทรี่ (ประเทศ

ไทย) จํากัด

97.80 98.7

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมปนทองแหลมฉบัง

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

โรงงานใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ท้ังกิจกรรม กนอ. 

ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีโรงงานดําเนินการเองกับชุมชน 
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นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 3

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 9 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 55.00

 60.00

 65.00

 70.00

 75.00

 80.00

 85.00

 90.00

บริษัท กรีน เมทัลส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ไทยแลนด) จํากัด

86.40 
89.9

ระ
ดบั

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 3

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

โรงงานใหความรวมมือในการรวมกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ท้ังกิจกรรม กนอ. 

ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีโรงงานดําเนินการเองกับชุมชน 
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นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 5

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 1 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 9 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 30.00

 50.00

 70.00

 90.00

บริษัท อีโค อินฟนิค จํากัด

80.20 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 5

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

การกาํกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้

กรรมการภายนอกไดร้บัรูแ้ละสามารถบอกเลา่ตอ่ชมุชนได ้
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นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 4 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 14 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

 88.00

 90.00

 92.00

 94.00

 96.00

 98.00

 100.00

บริษัท ฮันฮวา เคมิ

คัล (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท วินแชนซ 

ฟูดส จํากัด

บริษัท อีทีเอ 

(ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ดานอน สเป

เชียลไลซ นิวทริชั่น 

(ประเทศไทย) 

จํากัด

92.80 

95.90 96.00 

100.00 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

ผูป้ระกอบการมีรูปแบบการเตรียมความพรอ้มในการนาํเสนอ ซึ่งมีความแตกตา่ง

กนัไปตามความเหมาะสมและตามสภาพของแตล่ะโรงงาน และเป็นไปตามเกณฑท่ี์ กนอ.กาํหนด
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นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย สุวรรณภูมิ

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 14 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

 110.00

บริษัทสายไฟฟาไทย-ยาซากิ 

จํากัด 

บริษัท ไทยเดลมาร จํากัด

102.27 100.41 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม ธงขาวดาวเขียว เป็นการเปิดโอกาสใหส้่วนราชการ

และชุมชนในพืน้ท่ีไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ความ

ปลอดภัย และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้

สาธารณชนรบัทราบ



36

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 11 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 13 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00

 100.00
 110.00

103.00 103.00 103.00 103.00 101.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว

 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00

 100.00
 110.00

102.00 104.00 105.00 103.00 103.00 102.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม ธงขาวดาวเขียว เป็นการเปิดโอกาสใหส้่วนราชการ

และชมุชนในพืน้ท่ีไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการตรวจสอบการบรหิารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม
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นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 4 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 21 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

บริษัท ไทยนันเฟอรัส 

เมทัล จํากัด

บริษัท อีซูซุ มอเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอส เค ออโต 

อินทีเรีย จํากัด

บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด 

102.00 103.00 104.00 105.00

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ซิตี้

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

การกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ             

ทําใหกรรมการภายนอกไดรับรู และสามารถบอกเลาตอชุมชนได
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นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 15 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 70.00

 90.00

 110.00

บริษัท อเมซอน คัลเลอร 

จํากัด

บริษัทเพาเวอรเทค เอ็นจิ้น 

แอสแซมบลี จํากัด

105.80 104.80 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้มเป็น

โครงการท่ีดี เปิดโอกาสใหส้ว่นราชการในพืน้ท่ีไดเ้ขา้มามีสว่นรว่มในการกาํกบัดแูลโรงงาน
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นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 15 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

 110.00

 120.00

บริษัท ทาทา สตีล การ

ผลิต (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็น

เนอรยี่ จํากัด

110.00 

102.00 

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี 1

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

การกาํกบัดแูลโรงงานในนิคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกาํหนด

ดแูลโรงงานใหป้ฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไว้
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นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 1 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 16 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

บริษัท พอส-เซอาห สตีล ไวร (ประเทศไทย) จํากัด 

94.80 

นิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี 2

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

เป็นโครงการท่ีสรา้งความเช่ือมั่นในการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มของ

นิคมอตุสาหกรรม
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นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 15 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

92

94

96

98

100

102

104

106

บริษัท เอสอารเอฟ อินดัสตร้ีส 

(ไทยแลนด) จํากัด

บริษัท เมทัลชา (ไทยแลนด) 

จํากัด

97.8

105.9

คะ
แน

น

นิคม WHA อีสเทิรนซีบอรด 1

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

เป็นโครงการท่ีดีเปิดโอกาสใหช้มุชน องคก์รทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ไดเ้ขา้มามีส่วน

รว่มในการกาํกบัดแูลโรงงานเห็นควรใหด้าํเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ือง
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นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 2

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 2 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 16 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

 90.00

 100.00

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร-ซีพี 

จํากัด 

บริษัท ชิง ตา สตีล คอรด (ไทย

แลนด) จํากัด

92.40 

85.40 

WHA อีสเทิรนซีบอร 2

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

เป็นโครงการท่ีดีเปิดโอกาสใหช้มุชน องคก์รทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ไดเ้ขา้มามีส่วน

รว่มในการกาํกบัดแูลโรงงานเห็นควรใหด้าํเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ือง
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นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

1. บริษัท/โรงงานท่ีเขารวมโครงการฯ 5 บริษัท

2. คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม 22 คน

3. สรุปผลการตรวจประเมินโรงงานของคณะกรรมการฯ

รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00

 100.00
 110.00 95.80 97.00 97.00 

94.90 
102.1

ระ
ดับ

คะ
แน

น

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

(คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 70 = ตองปรับปรุง, 70 - 85 = ดี, 85 ขึน้ไป = ดีเย่ียม)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ

จากการตรวจประเมินโรงงาน คณะกรรมการฯ มีความเห็นและขอเสนอแนะใน

การกํากับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถกํากับโรงงานให

ปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางสอดคลอง
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รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

สรุปผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

(ธงขาวดาวเขียว) สายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2 

ประจําป 2565

…………………………………………………

1. ผลการดําเนินโครงการเชิงปริมาณ

1.1  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม      

(ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดเขาตรวจประเมินโรงงานใน                

นิคมอุตสาหกรรม ของสายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2 มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวม

โครงการท้ังสิ้นจํานวน 128 แหง แบงเปนสายงานปฏิบัติการ 1จํานวน 53 แหง สายงานปฏิบัติการ 2  

จํานวน 75 แหง 

1.2  โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขารวมตรวจประเมิน 128 แหง เปนโรงงานท่ีอยูในเกณฑดีเยี่ยม 

จํานวน 116 แหง คิดเปนรอยละ 90 เปนโรงงานท่ีอยูในเกณฑดีจํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 9             

เปนโรงงานท่ีอยูเกณฑปรับปรุง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 1

1.3  โรงงานท่ีเขารวมโครงการครบ 6 ปตอเนื่อง จะไดรับธงธรรมาภิบาลสิ่ งแวดลอม             

(ธงขาวดาวทอง) และธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม (ธงขาวดาวเขียว) ซ่ึงในป 2565 มีโรงงานเขารวมโครงการ        

128 โรงงาน ผานเกณฑการตรวจประเมิน 127 โรงงาน มีโรงงานตองปรับปรุงจํานวน 1 โรงงงาน และมี

โรงงานเขารวมโครงการครบ 6 ปตอเนื่อง 31 โรงงาน เปนโรงงานในสายงานปฏิบัติการ 1 จํานวน 13 โรงงาน 

เปนโรงงานในสายงานปฏิบัติการ 2 จํานวน 16 โรงงาน

1.4  การมีสวนรวมแบบพหุภาคีโดยวัดจากจํานวนคณะกรรมการท่ีเขารวมโครงการฯ ประจําป

งบประมาณ 2565 ท้ังสิ้นจํานวน 560 คน โดยมีสัดสวนชุมชนจํานวน 240 คน ผูประกอบการจํานวน      

120 คน หนวยงานราชการสวนทองถ่ินจํานวน 80 คน และเจาหนาท่ีจํานวน กนอ. 120 คน 

2. ผลการดําเนินโครงการเชิงคุณภาพ

2.1 ผลผลิต (Output)

กนอ. จัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจาํป 2565 ในนิคมอุตสาหกรรมท่ีเปดดําเนินการแลวทุกแหงท่ัวประเทศ

2.2 ผลลัพธ (Outcome)

2.2.1  สรางความเชื่อม่ันใหกับชุมชน องคกรทองถ่ิน หนวยงานภายนอกในการกํากับดูแลโรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. 

2.2.2  สรางองคความรูใหแกพนักงาน กนอ. ผูประกอบการ และชุมชนในเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม 

และความปลอดภยัในสถานประกอบการ

2.2.3   เปนการประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงงานผานชุมชนโดยตรง

2.2.4   สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชนโดยรอบ
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รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

3. การตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม       

(ธงขาวดาวเขียว) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสนับสนุนใหโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม นําหลักธรรมาภิบาล

สิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มาใชใ้นการดาํเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ รวมทัง้เป็นการ

เสริมสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบใหมี้ความเขา้ใจและ

ความไวว้างใจในการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มของโรงงานในนิคมอตุสาหกรรม 

การดําเนินกิจกรรมโครงการฯ ประจําป 2565 เปนการสรางการมีสวนรวมของหลายภาค

สวนแบบพหุภาคี ซ่ึงโดยภาพรวมผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเขารวมโครงการใหความสําคัญตอการดําเนิน

กิจการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม และหลักความรับผิดชอบตอสังคม สวนภาคประชาชนใหความ

รวมมือในการเขาตรวจประเมินโรงงานในทุกนิคมอุตสาหกรรม 

กนอ. สามารถนําโครงการดังกลาว ไปพัฒนาเปนเครือขายการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ         

นิคมอุตสาหกรรม โดยอาศัยการมีสวนรวมของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เชน เครือขายการเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอม เครือขายการดําเนินงานดาน CSR เพ่ือเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกนัตอ่ไป
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รายงานสรุป : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2565

ภาคผนวก
รูปภาพตรวจประเมินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ของสายงานปฏิบัติการ 1 และสายงานปฏิบัติการ 2
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