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สารจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ ภั ย ธรรมชาติ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชน นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาคและประเทศ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึง
ได้เตรียมความพร้อมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย
สร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน สร้างฐานความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพืน้ ฐานของการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน้อมน�ำ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นธงชัยในการน�ำทางการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องสู่ความสมดุลและยั่งยืน
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่ม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กันเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
84 พรรษาในปี พ.ศ. 2554
จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากทุกภาคส่วน ท�ำให้การด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าตามล�ำดับและเป็นไปตามแผนงานทีไ่ ด้วางไว้ กระทรวง
อุตสาหกรรมหวังว่าสถานประกอบการทีไ่ ด้รบั ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจะมุง่ มัน่ พัฒนาเพือ่ ก้าวสูร่ ะดับ
สูงขึน้ ต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง และขอเชิญชวนให้หน่วยงานทีย่ งั มิได้เข้าสูส่ งั คมอุตสาหกรรมสีเขียวให้ความสนใจ
และเข้ามีส่วนร่วม มุ่งสู่ดุลยภาพของการพัฒนาเพื่ออนาคตอันสดใสของประเทศไทยต่อไป
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพือ่ ให้การประกอบกิจการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นอกจากจะท�ำให้
โรงงานหรือผู้ประกอบกิจการโรงงานมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วยังจะท�ำให้ชุมชนโดยรอบ
เกิดการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานอย่างปกติสุขต่อไปอย่างยั่งยืน

(ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

การเปดตัวโครงการวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554

แนวความคิดในเรื่องของ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” เกิดขึ้นเนื่องจากความสําคัญของ
การอยูร ว มกัน อย างปกติสุ ข ในสถานการณ ป จ จุบั น สิ่ ง แวดล อมได รับ ผลกระทบจากการเติบ โตทางด า น
อุตสาหกรรมเปน อย างมาก ดั ง นั้น จึง ถึง เวลาที่ จะตองมีก ารพัฒนา ปรั บปรุ ง และสร างความตระหนั กให
ภาคอุตสาหกรรมไดคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อใหสิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรมสามารถอยู
ดวยกันไดอยางยั่งยืน
กระทรวงอุ ตสาหกรรมได จัดทํา โครงการอุตสาหกรรมสี เขียวขึ้น เพื่อผลักดั นและสง เสริมใหภาค
อุตสาหกรรมใหมีการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม สงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ
ที่ดี นาเชื่อถือ และประชาชนไววางใจ และเกิดการสรางเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวม
สีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลคาสูงขึ้นดวย
คูมื อ แนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมเพื่ อ พั ฒ นาสู อุ ตสาหกรรมสี เ ขี ย วฉบั บ นี้
เป น ส ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมการรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ซึ่ ง จั ด ทํ า เป น ตั ว อย า งแนวทางปฏิ บั ติ สํ า หรั บ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมในการพัฒนาองคกรสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งยึดมั่นในการประกอบกิจการ
ที่เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การพัฒ นาอย า งยั่ ง ยื น โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อยา งต อ เนื่ อ ง และ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
สําหรับการจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสูอุตสาหกรรม
สีเขียว ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสง เสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมที่ตองการพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรม
สีเขียว ไดใชเปนแนวทางในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ
กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไดรับการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (สอข.)
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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1.1 ขอบเขต
คู มื อ อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วเล ม นี้ จ ะใช เ ป น แนวทางสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม ทุ ก ขนาด
ทุกประเภท ทุกพื้นที่ เพื่อการดําเนินการการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่ง ครอบคลุม นิยามศัพท หลักการ แนวทางปฏิบัติเพื่อ การพัฒ นาสูอุตสาหกรรมสีเขียวและขั้นตอนการให
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในแตละระดับของกระทรวงอุตสาหกรรม
1.2 นิยามศัพท
อุตสาหกรรมสีเขียว อุต สาหกรรมที่ ยึด มั่น ในการประกอบกิจ การที่เ ปน มิ ตรตอ สิ่ ง แวดล อม ด ว ยการ
(Green Industry) มุง เนนในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
สิ่ง แวดลอมอยางตอเนื่อง พรอมกับการประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบต อ
สังคมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดโซอุปทานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
องคกร

สถานประกอบการอุ ต สาหกรรมที่ข อรับ การรับ รองอุต สาหกรรมสี เขี ย วจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม

ความมุงมั่นสีเขียว
(Green
Commitment)

การแสดงความมุ ง มั่น ในรู ปแบบของนโยบาย เปา หมายและแผนงานที่จะลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดยทั่วกัน

ปฏิบัติการสีเขียว
(Green Activity)

การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามนโยบาย เป า หมายและแผนงานที่ กํ า หนดเพื่ อ ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว

ระบบสีเขียว
(Green System)

การบริหารจัดการสิ่ง แวดลอมอยางเปนระบบมีการติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมที่
เปนที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ

วัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture)

การที่ ทุ ก คนในองค ก รให ค วามร ว มมื อ ร ว มใจดํ า เนิ น งานอย า งเป น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล อ ม ในทุ ก ด า นของการประกอบกิ จ การ จนกลายเป น ส วนหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมองคกร

2
เครือขายสีเขียว
การแสดงถึงการขยายเครือขายตลอดโซอุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและ
(Green Network) พันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย
วัฒนธรรมองคกร
ดานสิ่งแวดลอม
(Environmental
Culture)

การสรางใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความเชื่อ จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และมี
พฤติ ก รรมร ว มกั น สรา งค านิ ย ม การดํ า เนิ น การด า นสิ่ง แวดลอ ม และมี ก าร
เผยแพร ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ค า นิ ย มให แ ก บุ ค ลากรภายในองค ก รและ
ผูเกี่ยวของ มีการกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการให
ความสําคัญ และใส ใจสิ่ง แวดลอมใหค งอยูอยางยั่ง ยืนจนกลายเปนวัฒนธรรม
องคกร มีการกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดาน
สิ่งแวดลอม และนํามาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

จริยธรรมดาน
สิ่งแวดลอม
(Environmental
Ethics)

คุ ณ ลั ก ษณะทางความประพฤติ ที่ ม นุ ษ ย ค วรยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต อ ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสัจธรรมวาดวยธรรมชาติ ไดแก การใชทรัพยากรอยางมี
เหตุผล ควบคูไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืน

โซอุปทานชั้น ที่ 1
(First Tier)

สถานประกอบการที่ ผลิ ตวั ตถุ ดิบ ปอ นให กับ ผูข อรั บการรับ รองอุ ตสาหกรรม
สีเขียวโดยตรง และมีคุณสมบัติเปนโรงงานจําพวกที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ.2535 หรื อ สถานประกอบการภายใต
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
โรงงานที่ใชเครื่องจักรไมเกิน 20 แรงมา หรือคนงานไมเกิน 20 คน เปนโรงงาน
ขนาดเล็ก ที่ไ ม มีปญ หามลพิษ สามารถประกอบกิจ การโรงงานโดยไมต องขอ
อนุญ าต ยกเวนโรงงานขนาดเล็กบางประเภทที่ มีปญ หามลพิษ (ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535)

โรงงานจําพวกที่ 1

โรงงานจําพวกที่ 2

โรงงานที่ใชเครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา และคนงานไมเกิน 50 คน เปนโรงงาน
ขนาดกลาง ไมมี ป ญ หามลพิษ หรื อ อาจมีเ ล็ก น อย แก ไ ขปรับ ปรุง ได ไ มย าก
สามารถประกอบกิจการโรงงานโดยไมตองขออนุญาต แตตองแจงแกทางราชการ
ทราบกอนเดินเครื่องจักร และเสียคาธรรมเนียมรายป (ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535)

โรงงานจําพวกที่ 3

โรงงานที่ไปใชเครื่องจักรเกิน 50 แรงมา และคนงานเกิน 50 คน อาจกอใหเกิด
ปญหามลพิษหรือเหตุเดือดรอน รําคาญ หรือเหตุอันตรายตองควบคุมดูแลอยาง
ใกลชิด ผูประกอบการตองขออนุญาตกอนจะตั้งโรงงาน (ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535)
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คณะกรรมการ
พัฒนาและดําเนิน
โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว

คณะกรรมการที่ไ ดรับการแตง ตั้งจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให ทําหนาที่
กําหนดกรอบแนวความคิด แผนงาน แนวทางดําเนินการ และกรอบงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว บูรณาการโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของหนวยงานตางๆ
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข มาตรการและสิทธิ
ประโยชน ใ ห กั บ ผู ป ระกอบการที่ เ ข า ร ว มโครงการกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการ และดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการให
การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว

คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินโครงการ
อุ ตสาหกรรมสี เขี ย ว ให ทํ าหน าที่ พิ จารณาจั ดทํ า หลั กเกณฑ และเงื่ อนไขการ
ประเมิ น ระดั บอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ยว รวมทั้ ง คู มื อขั้ น ตอนการดํ าเนิ นงาน และ
เอกสารตางๆ ที่ใชในการดําเนินงาน คัดเลือก ตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กําหนด พิจารณาใหการรับรองตราสัญลักษณอุตสาหกรรมสีเขียว และ
ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งตอไปในเอกสารนี้จะใชคําวา
"คณะอนุกรรมการ"

การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

รูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต องการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําให
คนรุนตอไปในอนาคต ตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะ
ตอบสนองความตองการของตนเอง

(Sustainable
Development)
การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
(Continuous
Improvement)

การปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากความพยายามอยางตอเนื่อง คอยเปนคอยไปในการ
ปรั บ ปรุ ง จากมาตรฐานเดิ ม ที่ มี อ ยู ใ ห ดี ขึ้ น รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน
ประจําวันใหดียิ่งขึ้น

เศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy)

ระบบเศรษฐกิจที่ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในปจจุบันดีขึ้นและสามารถลด
ความไมเสมอภาคไดในระยะยาวดวย ในขณะที่ไมทําใหประชาชนรุนหลังประสบ
กับ ความเสี่ ย งในเรื่ อ งของทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ สื่ อ มสภาพและป ญ หาด า น
นิเวศวิทยา

ผูไดรับการรับรอง

สถานประกอบการที่ผานการตรวจสอบ/ตรวจประเมินวาเปนไปตามเกณฑกําหนด
อุตสาหกรรมสี เขี ยวในระดั บที่ ยื่ นขอรั บการรั บรอง และได รั บการรับรองจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
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2.1 ความเปนมา
ประเทศไทยมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามที่ไดใหสัตยาบันรับรอง
ปฏิญ ญาโจฮั นเนสเบิร ก ว าด วยการพัฒ นาอั น ยั่ ง ยื น (Johannesburg Declaration on Sustainable
Development – JDSD) เมื่อป พ.ศ. 2545 และปฏิญญามะนิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียว (Manila
Declaration) เมื่อป พ.ศ. 2552 กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอมและสังคม โดยดําเนินการใน
เชิงรุก มุงเนนในการสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืน
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของประเทศไทยเปนการริเริ่มของปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี เกิดขึ้นหลังจากที่ไดเขารวมการประชุมสัมมนา Green Industry ขององคการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO)
ซึ่งเปนองคการที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ซึ่งในขณะนั้นโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวยัง
เปนนามธรรมอยูมากเพื่อใหมี การนํามาปฏิบัติ ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนรูปธรรม โดยปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมมอบหมายใหคณะทํางานสนับสนุนดานวิชาการ (Support Team) ดําเนินการใน 2 ประเด็น ดังนี้
1) เสนอแนวทางและจัดทํา Green Industry ใหเปนรูปธรรมและสามารถดําเนินการไดอยางเปนขั้นตอน
ในแบบฉบับของประเทศไทย ภายใต 2 แนวคิดหลัก คือ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous
Improvement) และการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)
2) บูรณาการโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของทุกหนวยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมมารวมอยู
ภายใตรมเงาใหญของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยูบนแนวคิดความสมัครใจของ
สถานประกอบการที่ตองการดําเนินธุรกิจใหเปนมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดลอมเพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย
ดําเนินการอยางเปนระบบใน 5 ระดับ จากระดับที่งายไปสูระดับที่ยาก ในอดีต UNIDO ไดริเริ่มนโยบายสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Industry) ในป พ.ศ. 2552 และไดเริ่มสรางกรอบความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ในป พ.ศ. 2554 แตแนวทางการสงเสริม
อุตสาหกรรมสีเขียวของ UNIDO ยังเปนนามธรรมอยูมากและขาดขั้นตอนการพัฒนาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
ทําใหสถานประกอบการอุตสาหกรรมไมทราบวาตองเริ่มทําอยางไรจึงนําไปสูการเพิกเฉยในที่สุด
ในชวงกลางป พ.ศ. 2553 ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดมีการประชุม
หารือกับทีมงานวิชาการ (Support Team) ถึงแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอุ ตสาหกรรมสีเขียวใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น โดยนําหลักการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management - TQM)
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ผนวกกับหลักการสรางความสมดุลระหวาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Triple Bottom Line) กอใหเกิด
เปนหลักการของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” บนพื้นฐานสําคัญของ 2 เสาหลัก คือ
1) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) และ
2) การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)

ดร.วิฑรู ย สิมะโชคดี

แนวความคิดเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ตามที่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการขอรับ
การรับรองในคูมือ เลมนี้ เปนผลสัมฤทธิ์ของขาราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยคณะทํางานสนับสนุนงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (Support Team) จึง
เปนผลงานของคนไทยอย างแท จริง และเปนเรื่อ งที่ไ ดนํ าเสนอในการประชุ ม
ตางประเทศจนไดรับการยอมรับและกลาวถึง ในระดับหนึ่ง แลว ซึ่ง เปนเรื่อ งที่

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตอมาในปลายป พ.ศ. 2553 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดเริ่มดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
อยางจริงจังขึ้นโดยดําเนินการทําขอตกลงรวม (MOU) ระหวางหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อรวมกันสงเสริมภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยใหมีการประกอบการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม
อันจะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณที่ดี นาเชื่อถือ ประชาชนไววางใจ และเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสูการสรางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของ
ประเทศ (Green GDP) มีมู ล ค าสู ง ขึ้ นด ว ย และเพื่ อเทิ ดพระเกียรติ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในป พ.ศ. 2554 กระทรวงอุตสาหกรรมไดผนึกกําลังกับทุกหนวยงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมและสถาบันเครือขาย โดยเฉพาะสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
สงเสริมใหสถานประกอบการทั่วประเทศใสใจในการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ไดแก
ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ การแสดงความมุงมั่นในรูปแบบของนโยบาย
ระดับที่ 1 เปาหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบ
โดยทั่วกัน
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย เปาหมายและแผนงาน
ระดับที่ 2
ที่กําหนดเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว
ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่ง แวดลอมอยางเปนระบบ มีการ
ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒ นาอยางตอเนื่อง หรือการไดรับรางวัลดาน
ระดับที่ 3
สิ่ง แวดล อมอัน เปน ที่ย อมรับ หรือ ได รับ การรับ รองมาตรฐานที่ เกี่ ยวขอ งกับ การอนุรั ก ษ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตางๆ
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองคกรมีจิตสํานึกรวมกันในการสงวน
ระดับที่ 4 และรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดีและใหความรวมมือรวมใจในทุกดานของการประกอบกิจการให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและดําเนินการตางๆ จนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร
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เครือขายสีเขียว (Green Network) คือ การขยายขอบเขตของการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 5 จากภายในองคกรเองออกสูภายนอก ตลอดโซอุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนใหคูคา
และพันธมิตรเปนอุตสาหกรรมสีเขียวดวย
2.2 แนวคิดและกรอบการดําเนินการของอุตสาหกรรมสีเขียว
การสงเสริมและผลักดันใหภาคการผลิตมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ถือเปนหัวใจสําคัญของโครงการตางๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ตองการใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคลองกับศักยภาพ และความเปนไปไดของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุก
ของสังคม ตัวอยางเชน การอนุรักษพลังงานในกระบวนการผลิต การใชทรัพยากรใหคุมคาโดยใชหลัก 3Rs และ
เทคโนโลยี (Clean Technology) การปรับปรุงผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ
รักษสิ่งแวดลอม (Eco Design) การใหการรับรองผลิตภัณฑฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label)
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Analysis , LCA) การลดมลพิษ และการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน ซึ่งโครงการตางๆ เหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการดําเนินงานเชิงรุกดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผูประกอบการสามารถเขารวมได เพื่อพัฒนาใหการประกอบ
กิจการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
ความหมายของอุตสาหกรรมสีเขียว
“อุตสาหกรรมสีเขียว ในความหมายของผม คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการ
ประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการพัฒนาและปรับปรุง
อยางตอเนื่อ ง และประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสัง คมทั้ง ภายใน
และภายนอกองคกรตลอดโซอุปทานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
“อุตสาหกรรมสีเขียว” จึงตั้งอยูบน 2 เสาหลัก
1. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาอยางยั่งยืน
ดร.วิฑรู ย สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ไดใหนิยามและถายทอดประสบการณและแนวความคิดของทานในการ
ดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และตัวอยางสถานประกอบการที่ปรับปรุงพัฒนาจนสามารถอยูรวมกับ
สังคมไดอยางมีความสุข เชน โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัด ทางภาคใตที่เคยไดรับการรองเรียนมา
ตลอด ผานไป 20 ป ในวันนี้ไดรับรางวัลสิ่งแวดลอมดีเดน ซึ่งทําใหทึ่งวาทําไดอยางไร ในการปรับปรุงแกไขจน
สัง คมและชุมชนยอมรับ จนทุกวัน นี้ กลายเปนสวนหนึ่ง ของสัง คมและมี กิจกรรมรวมกัน ซึ่ง โรงงานแบบนี้
สามารถนํามาเปนแบบอยางได เพราะยังมีโรงงานอีกมากในประเทศไทยที่ไมเห็นความสําคัญและไมเขาใจวา
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การทํ า สิ่ ง แวดล อ มต อ งยอมลงทุ น หรื อ อี ก ตั ว อย า งหนึ่ ง เมื่ อ ครั้ ง ไปดู ง านที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมไบเออร
เมืองเลเวอรคู เซน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งพบมีปลองควันปลอยควันขาวออกจากนิคมฯ และรอบๆ
เปนชุมชนที่มี อพารทเมนทสูง แตสามารถอยูรวมกันได โดยผูพาดูงานกลาววา “We depend on each
other” คือ อยูดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยคนอาศัยในชุมชนใกลเคียงไดไ ปทํางานในโรงงานสิ่ง
สํา คัญ คื อ เมือ ง ชุ มชน และอุต สาหกรรม สามารถอยู ด วยกัน อย า งผสมกลมกลื น คล ายกับ หลั ก การของ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําลังพยายามผลักดัน ซึ่งจากที่ยกตัวอยางไป
สิ่งสําคัญคือตองใหเวลากับคน จะทําอยางไรใหคนเขามาสูอุตสาหกรรมสีเขียว คงตองมีการเชิญชวนและใหเกิด
ความเขาใจตรงกันวาการทําอุตสาหกรรมสีเขียวไมใชเรื่องยาก
ดังนั้นในการทําโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อันดับแรกตองดึงคนมาเขาโครงการใหไดจํานวนมาก
และสองตองใหโอกาสไดปรับปรุงอยางตอเนื่อง แตปญหาคือจะขายความคิดนี้ไดหรือไม วาถาเปนอุตสาหกรรม
สีเขียวแลวจะนําไปสูความยั่งยืน (Sustainable) ได ทั้งนี้คนทุกคนมักจะถูกตัดสินโดยบุคคลที่ 3 เสมอ ยกตัวอยาง
เชน ไมมีใครบังคับใหเราเรียนปริญญาโท แตเพราะเห็นคนรอบขางไดปริญญาโทกันหมด ก็เลยตองเรียนบาง
เชนเดียวกันกับอุตสาหกรรมสีเขียว ถาโรงงานอุตสาหกรรมรอบขางไดรับกันหมด ก็เปนตัวผลักดันใหตองทํา
โรงงานของตนใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียวบาง
ขั้นตอนของการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว เริ่มจากระดับที่ 1 (Green Commitment) เปนการ
เชิ ญ ชวนให เ ข า มาร ว มทํ า ความดี โ ดยให มี ค วามตั้ ง มั่ น ที่ จ ะเป น อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว และระดั บ ที่ 2
(Green Activity) โรงงานตองเริ่มทําตามที่ไดสัญญาไว ระดับที่ 3 (Green Systems) ตองเริ่มออกแรงในการ
ทําใหไดมาตรฐานรองรับ สวนระดับที่ 4 (Green Culture) ตองทําใหเปนวัฒนธรรมสีเขียว โดยทําจนเปนนิสัย
ซึ่งเมื่อทําทุกอยางเปนระบบระเบียบจนกลายเปนนิสัยและเปนวัฒนธรรม คนรอบขางที่ไมเปนระเบียบก็อยู
รวมกับเรายาก จนสุดทายก็ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาใหเปนระเบียบเหมือนเรา ทั้งนี้วัฒนธรรมสีเขียว
ถาทําดีๆจะคอยๆกลืนสิ่ง ที่ไมดีในที่สุด แตทั้ง นี้ตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สวนระดับสุดทาย
เครือขายสีเขียว (Green Network) ดวยวาเราจะเปนสีเขียวอยูรายเดียวไมได รอบขางเราก็ตองเปนสีเขียวดวย
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวไดรับความสนใจและมีหนวยงานที่เห็นคุณคา เชน มีโรงงานสนใจขอ
เครื่องหมาย Green Industry ไปติดขางผลิตภัณฑ ซึ่งก็ไดอนุญาตใหไป หรือหนวยงานภาครัฐดวยกันอยาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ก็ไดนําเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ไป
บรรจุอยูใน “แผนสิ่งแวดลอมแหงชาติ ป พ.ศ. 2555-2559” จะเห็นวาหลักการของอุตสาหกรรมสีเขียวมุงไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไมไดถาสังคมและชุมชนไมยอมรับ และจะยั่งยืนอยูไมไดถาไมมี
กําไรเชน กัน โดยตัวชี้วัดทางธุรกิจแบบเดิมที่สําคัญ มีอยู 4 ตัว คือ ตนทุน คุณภาพ การบริการ และความ
รวดเร็ว ซึ่งไมมีธุรกิจไหนที่ไมคิดเรื่องการลดตนทุนและเพิ่มผลกําไร แตทั้งนี้ธุรกิจจะไมสามารถคงอยูไดอยาง
ยั่งยืนถาขาดตัวชี้วัดอีก 2 ตัวที่สําคัญ คือ นวัตกรรม/การสรางสรรค (Innovation and Creativity) และความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เหตุผลที่นวัตกรรมสําคัญเพราะมีสินคา
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ใหมๆ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาซึ่ง ทําใหตองพยายามพัฒนาเพื่อใหแขงขันได สวนสาเหตุที่ความรับผิดชอบตอ
สังคมเปนสิ่งจําเปนกับการทําธุรกิจสมัยนี้เพราะถาไมไดรับการยอมรับจากสังคม ธุรกิจก็ไมสามารถยั่งยืนอยูได
กระทรวงอุตสาหกรรมมีงานหลักๆ ใน 2 สวน คือ การกํากับดูแล และการสงเสริมพัฒนา ซึ่งตอง
อาศัยทุกคนรวมกันคิดทําอยางไรใหอุตสาหกรรมสีเขียวไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทิศทางและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียว สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ใหอุตสาหกรรมเปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม มี
ความรับผิดชอบตอสังคม อยูรวมกับชุมชนไดอยางราบรื่นและยั่งยืน ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เปน
ผูดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ถาสามารถทําใหโรงงานตางๆดําเนินการภายใตหลักการเหลานี้ได ก็จะลดปญหา
ประชาชนตอตานโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหกระทรวงฯ สามารถใชเวลาในการทํางานอื่นๆได เชน สงเสริมให
เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ แตถาหากผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวไปไมได หรือทําไดไมดี ก็จะ
สงผลใหกระทรวงฯ ทํางานไดลําบาก ทําอยางไรใหอุตสาหกรรมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอ
สังคม และอยูรวมกับสังคมและชุมชนได ซึ่งเหลานี้เปนพื้นฐานของการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
1) อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม-ทําไดโดยการปรับปรุงเทคโนโลยี ประยุกตใชเทคโนโลยี
3Rs ประหยัดทรัพยากรและใชทรัพยากรอยางคุมคา (Resource Efficiency) โดยอุตสาหกรรมใน
อนาคตตองเปนอุตสาหกรรมที่นําไปสูสังคมคารบอนต่ํา ซึ่งอาจตองตั้งอยูในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco-Industry) โดยอุตสาหกรรมที่เปนเอกเทศหรือที่อยูเดี่ยวๆอาจจะเกิดขึ้นยาก ทั้งนี้
กระทรวงอุตสาหกรรมตองพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขึ้นมารองรับ
2) มีความรับผิดชอบตอสังคม-หลายหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการดานนี้ เชน โครงการ
CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม, โครงการ CSR-DPIM และโครงการเหมืองแรสีเขียว ของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ฯลฯ ภายใตหลักความคิดที่วา อุตสาหกรรมตองมีจิตสํานึก
ประชาชนตองมีความเขาใจซึ่งจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องการอยูรวมกับชุมชนได
3) อยูรวมกับชุมชนได-อุตสาหกรรมตองรักชุมชนและพื้นที่ที่อยู ประชาชนถึงจะรักอุตสาหกรรม โดย
ตองเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง และตองสื่อ สารกันใหเขาใจ ดัง เชน โครงการตางๆของ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่พยายามสรางใหเกิดระบบธรรมาภิบาล ใหอุตสาหกรรมและชุมชนเขาถึง
ขอมูล มีความรักความเขาใจที่ดีตอกัน เพื่อใหประชาชนไววางใจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียวตองอาศัยกลไกทั้ง 3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน
3.1) กลไกภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐซึ่งเปนผูออกนโยบาย โดยมีเครื่องมือที่สําคัญ คือ กฎหมายสําหรับบังคับ
ใชเพื่อใหโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม ทั้งนี้การบังคับใชกฎหมายตางๆ เชน
การขออนุญาตตั้งโรงงาน สิทธิ์ในการสั่งแกไขเมื่อตรวจสอบแลวโรงงานดําเนินการใดๆ ไม
ถูกตอง การดําเนินการทางกฎหมายกรณีโรงงานไมมีใบอนุญาตฯลฯ อาจไมสามารถ
ควบคุ มดูแ ลได อยา งทั่ว ถึง หรื อยัง มีจุด ออน การบัง คับใชกฎหมายอยา งเดี ยวจึ ง ไม มี
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ประสิทธิผลเทาที่ควร เมื่อออกกฎหมาย/พระราชบัญญัติเรื่องใดมาแลวก็ตองทําความ
เขาใจกับผูประกอบการรวมถึงชุมชนใหมีความรูความเขาใจ นอกจากนี้ควรตองมีการสราง
ฐานขอมูลที่ทันสมัย เพื่อจะไดทราบวาโรงงานอะไร อยูที่ไหน ยังดําเนินการอยูหรือไม
ปญหาเปนอยางไร เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลและพัฒนาสงเสริมโรงงานไดอยาง
เหมาะสมกับประเภทหรือชนิดของโรงงานนั้นๆ นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายการพัฒนาเชิง
พื้นที่ การสรางนิคมอุตสาหกรรมใหมๆเพิ่มขึ้น การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพราะตอไปนี้ถาเปนนิคมที่ไมมีการจัดการระบบเชิงนิเวศที่ดีก็จะถูกตอตาน
3.2) กลไกภาคอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูที่ตองดําเนินการตามนโยบาย โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมมี
นโยบายในการพัฒ นาอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียวและเปดโอกาสใหโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกโรงงานสมัครเขารวม ซึ่งโรงงานตองมีการสรางจิตสํานึกในเรื่องสิ่งแวดลอม
และสังคมชุมชน มีการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ และการปรับใชเทคโนโลยี
3.3) กลไกภาคประชาชน
สิ่งสําคัญที่สุดคือตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึก และมีทัศนคติที่ดีตอ
ระบบอุตสาหกรรม รวมถึงตองมีการปรับพฤติกรรม เชน การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ผลิต
สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การซื้อสินคาฉลากเขียว เปนตน
2.3 หนวยงานที่เขารวมโครงการ
การดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีหลายหนวยงานรวมมือ
กันประกอบดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และการนิคมอุตสาหกรรม
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
โครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วและสามารถใช ใ นการเที ย บระดั บ
อุตสาหกรรมสีเขียวไดหลากหลายโครงการ เชน โครงการพัฒนาโรงงานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSRDIW) และโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุมน้ําหลัก (EMS
for SMEs) ขั้นที่ 2 ซึ่งสามารถเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 นอกจากนี้มีโครงการอื่นๆ เชน
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด โครงการศึกษาศักยภาพในการลดการใชน้ําในอุตสาหกรรมที่มี
การใชน้ํามาก โครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก (ES for SE) โครงการตรวจประเมินเพื่อ
รองรับระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิง
พื้นที่ (Eco Industrial Complex) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ลุมน้ําหลัก (EMS for SMEs) เปนตน โดยโครงการเหลานี้สามารถเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
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2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.)
โครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วและสามารถใช ใ นการเที ย บระดั บ
อุตสาหกรรมสีเขียวได อาทิ โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSRDPIM) โครงการเหมืองแรสีเขียว (Green Mining) ซึ่งทั้ง 2 โครงการเปนโครงการที่เทียบไดกับอุตสาหกรรมสี
เขียวระดับ 3
3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
โครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วและสามารถใช ใ นการเที ย บระดั บ
อุตสาหกรรมสีเขียวได อาทิ โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงาน
สําหรับอุตสาหกรรม โครงการ Lean Manufacturing โครงการเทคโนโลยีอาสาดานการบําบัดน้ําเสีย เปนตน
ซึ่งทั้งหมดสามารถเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
4) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)
มีโครงการชวยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เชน โครงการฝกอบรมและจัดทําระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 โครงการฝกอบรมและจัดทําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001
5) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
มีการดําเนินงานและโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถเทียบระดับ
อุตสาหกรรมสีเขียวได อาทิ การดําเนินการตามนโยบายดานมาตรฐานตางๆซึ่งอาจเทียบไดกับอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 1 โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (CDM) ซึ่งอาจเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
การใหการรับรองระบบตางๆ เชน ISO 14001 และ ISO 50001 ซึ่งอาจเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
3 การดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 28000) ซึ่งอาจเทียบไดกับระดับ 4 นอกจากนี้สถาบันฯ
ยังมีการทํามาตรฐาน SEA (Sustainable Excellent Award) และมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
6) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
มีโ ครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วและสามารถใช ใ นการเที ย บระดั บ
อุตสาหกรรมสีเขียวได อาทิ โครงการสง เสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ซึ่งอาจเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 นอกจากนี้มีโครงการนิคม
อุตสาหกรรมเชิง นิเวศที่ดําเนินการรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 2 รวมอยูดวย
โครงการตางๆที่แตละหนวยงานไดยกตัวอยางมาในขางตน เปนเพียงสวนหนึ่งของโครงการที่มี
และเกี่ยวของกับการพัฒ นาอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่ง ขอมูลโครงการเพิ่มเติมสามารถคนหาไดจากเว็บไซต
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อุตสาหกรรมสี เขียวและสอบถามโดยตรงที่แตละหนวยงาน แนวคิด การพั ฒนาอุต สาหกรรมสีเขี ยวของ
กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถสรุปเปนประเด็นหลักๆ ไดดังนี้
- การผลักดันใหอุตสาหกรรมสีเขียวเปนแผนงานความรับผิดชอบสําหรับทุกหนวยงาน
- การเผยแพรอุตสาหกรรมสีเขียวใหเปนที่รูจักมากขึ้นผานการโฆษณา ประชาสัมพันธ จัดงาน
ตางๆ
- การเผยแพรสิทธิประโยชนที่โรงงานตางๆ จะไดรับจากการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวในแตละ
ระดับ
- การเสวนาแบงปนประสบการณวา ทําอยางไรถึงจะเปนอุตสาหกรรมสีเขียว โดยโรงงานที่ไดรับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในแตละระดับ ใหกับโรงงานอื่นๆ ที่สนใจเขารับการรับรอง
- การทําใหโรงงานจํานวนไมน อยกวารอยละ 70% ในแตละจัง หวัด เข ารวมโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว
- การสงเสริมใหโรงงานที่ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมีการพัฒ นาอยางตอเนื่องและ
ยกระดับการรับรองในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการสรางเครือขายอุตสาหกรรมสีเขียวใหเกิดขึ้น
โดยในสว นของการส ง เสริ ม ใหโ รงงานมี ก ารพัฒ นายกระดั บ การรั บ รองนั้ น กระทรวง
อุตสาหกรรมมีหลายโครงการที่สามารถชวยสนับสนุนการพัฒนาไดในแตละระดับ
2.4 ประโยชนที่ไดรับ
ปจจุบันกระแสการอนุรักษทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดลอมไดรับการตอบรับจากทุกภาคสวน
ทั่วโลก ทั้งนี้เพราะแหลงพลังงานของโลกซึ่งไดแก น้ํามันและกาซลดลงอยางรวดเร็วเกินกวาที่คาดการณไ ว
ประกอบกับความตื่นกลัวในเรื่องของภัยธรรมชาติ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่เปนผูปลดปลอยกาซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gas) และการทําลายคุณภาพของน้ําและดินที่เปนแหลงอาหารของพืชและสัตว
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารของมนุษยและปจจัยสําคัญตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิ เวศ
ดังนั้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงถูกมองในแงลบจากสังคม ชุมชน และประชาชนโดยรอบวาเปนแหลงกอเกิด
มลพิษและความเดือดรอน การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมใหมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึง
เป น หนทางเดี ย วที่ จ ะทํ า ให ส ถานประกอบการสามารถอยู ร ว มกั บ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งยั่ ง ยื น
ประโยชนที่สถานประกอบการพัฒนาสูอุตสาหกรรมสีเขียวจะไดรับ ไดแก
1) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน ลดขอรองเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน
ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต
2) เกิดภาพลักษณ และทัศนคติที่ดีตออุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดความเขาใจที่ดี
และการยอมรับระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูโดยรอบ
3) ชุมชนโดยรอบไดรับความเปนธรรม เขาถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมใน ชุมชน จากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว
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4) เกิดการสรางงานและการจางงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น มีการวาจางแรงานที่เปนธรรม คนงานมี
ความปลอดภัยและมีความสุขกับการทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี
5) ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดตนทุนการดําเนินธุรกิจ สรางโอกาสในการแขงขัน
6) สรางโอกาสทางการตลาดโดยเนนประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตซึ่งกําลังจะ
เปนที่ยอมรับและตองการของผูบริโภคทั่วโลก
7) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไมสงผลกระทบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้แลว ผูประกอบการที่ผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวสามารถขอรับสิทธิประโยชนตางๆ จาก
กระทรวงอุตสาหกรรมไดทันที ดังนี้
สิทธิประโยชน
ยกเวนคาธรรมเนียมรายป
เปนเวลา 5 ป

เงื่อนไข
(1) ไดรับการรับรองดานระบบการจัดการ สิ่งแวดลอม (มอก.

หนวยงาน
กรอ. สปอ.

14001 หรือ ISO 14001)
(2) มาตรฐานดานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย (มอก. 18001)

ยกเวนคาธรรมเนียมรายป

(1) นําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการมาผลิต

เปนเวลา 5 ป

กาซชีวภาพเพื่อเปนพลังงานทดแทน
(2) นําเอาอากาศเสียจากการเผาไหมในกระบวนการผลิตทั้งหมด

กรอ.

กลับมาใชประโยชนได
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา (Green
Productivity Loan)
การผอนคลายการตรวจ
กํากับ
การยกยองชมเชย

ตองเปนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม (SMEs)

SMEs Bank

ความถี่ในการตรวจดูแลโรงงานที่ไดรับการรับรองอุตสาหกรรม
กรอ. สปอ.
สีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียวขึ้นไป เพื่อกํากับดูแลโรงงานลดลง
การประกาศหรือจัดทํารายชื่อในเวปไซด
สํานักงาน
www.greenindustry.go.th
ปลัดกระทรวง
สําหรับผูไดรับการรับรอง Green Industry Mark
อุตสาหกรรม
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ระดับการพัฒนา 5 ขั้นสูอุตสาหกรรมสีเขียว

กระทรวงอุ ต สาหกรรมจั ด ทํ า ข อ กํ า หนดอุ ตสาหกรรม เพื่ อ ส ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให ผู ประกอบการ
อุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวไว 5 ระดับ ดังนี้

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 : ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment)
ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมซึ่งครอบคลุมถึงความมุงมั่นที่จะดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับ
(ก) การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ
(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and
Adaptation) หรือ
(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment)
ขอ 2 องคกรตองมีการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมซึ่งครอบคลุมถึงความมุงมั่นที่จะดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมตางๆ อยางนอยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังนี้
(ก) การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ
(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and
Adaptation) หรือ
(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment)
และสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ
ขอ 2 องคกรจัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือการปองกันมลพิษ หรือการ
ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน หรือลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หรื อการปกปอ งและฟน ฟูธ รรมชาติ โดยแผนงานด านสิ่ง แวดล อมตอ งประกอบด วยวัต ถุป ระสงค
เปาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแลวเสร็จ
ขอ 3 องคกรตองนําแผนงานดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System)
ขอ 1 นโยบายดานสิ่งแวดลอม
ผูบริหารสูง สุดขององคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่ง แวดลอมซึ่ง ตองครอบคลุมถึง ความมุง มั่นที่จะ
ดําเนินการ เพื่อ
(ก) การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ
(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and
Adaptation) หรือ
(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment)
และสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรทั้งหมดซึ่งทํางานใหหรือในนามขององคกรทราบ
ขอ 2 การวางแผน
(1) องคกรตองชี้บงประเด็นดานสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดจากกิจกรรมผลิตภัณฑ และการบริการขององคกร
และพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม
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(2) องคกรตองชี้บง และติดตามสืบคนขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานสิ่ง แวดลอม
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
(3) องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอมซึ่งสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย
และประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ
(4) องคกรตองจัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยแผนงานตอง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับผูรับผิดชอบในทุกระดับ และหนวยงานที่เกี่ยวของ และกําหนดวิธีการและ
ระยะเวลาแลวเสร็จ
(5) องคกรตองมีการดําเนินการตามแผนงานดานสิ่งแวดลอม โดยมีการกระจายและชี้แจงแผนงานดาน
สิ่งแวดลอมใหผูเกี่ยวของรับทราบและมีความเขาใจ เพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว
(6) องคกรตองมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงานดานสิ่งแวดลอมที่จัดทําไว
(7) องคกรตองมีการทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานสิ่งแวดลอมเปนระยะ
ขอ 3 การนําไปปฏิบัติ
(1) องคกรตองจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
(2) องคกรตองมีการฝกอบรมและการสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรที่ทํางานใหองคกรหรือทํางานในนาม
องคกรเพื่อใหเกิดความตระหนักตอประเด็นดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(3) องคกรตองกําหนดชองทางและวิธีการสื่อสารขอมูลดานสิ่งแวดลอมใหกับบุคคลภายในองคกรและ
บุคคลภายนอกองคกร
(4) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสารที่ถูกกําหนดโดยระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม
(5) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
อยางยั่งยืน
(6) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานรองรับสถานการณฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน
ขอ 4 การติดตาม ประเมินผล
(1) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานในการเฝาติดตาม /ตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดลอม และ
เครื่ องมือ ที่นํ ามาใชใ นการเฝ าติด ตามและตรวจวัด ตอ งไดรั บทวนสอบและบํ ารุ ง รั กษาอยา ง
เหมาะสม
(2) องคกรตองจัดทําขั้น ตอนในการดําเนินการประเมินความสอดคลองของระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมกับขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของตามชวงเวลาที่กําหนด
(3) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการดําเนินการกับขอบกพรองดานสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นแลวหรืออาจจะเกิดขึ้น และปฏิบัติการแกไขและปองกัน
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(4)

องคกรตองมี การชี้ บง จั ดเก็บ ปองกั น และกําหนดอายุการจัดเก็บ บันทึก ที่เกี่ย วของกับการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
(5) องคกรตองดําเนิน การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการดานสิ่ง แวดลอมตามชวงเวลาที่
กําหนด เพื่อใหมั่นใจวามีการนําระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล
และสอดคลองกับขอกําหนดตาง ๆ
ขอ 5 การทบทวนและรักษาระบบ
ผูบริห ารสู ง สุดขององคก รตองทบทวนระบบการจั ดการดานสิ่ง แวดล อมขององคกรตามช วงเวลาที่
กํา หนด เพื่ อใหมั่ น ใจว าเปน ไปตามขอ กํา หนดของกฎหมายที่เ กี่ย วขอ ง และระบบการจัด การด า น
สิ่งแวดลอมยังคงมีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนไปตามเกณฑกําหนดระดับที่ 3 ทุกขอ
ขอ 2 องคกรตองมีการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่ง แวดลอม และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดยให
ครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ดังตอไปนี้
2.1 องคกรต องมีความรับ ผิ ดชอบสํ าหรับผลกระทบจากองคกรที่มี ตอสิ่ง แวดลอม โดยตอ งมีความ
รับผิดชอบตอ
(1) ผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ขององคกรตอสังคม และสิ่ง แวดลอม
โดยเฉพาะผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญ
(2) การดําเนินการเพื่อการปองกันผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา
2.2 องคกรตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
องคกรตองมีการเปดเผยอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน โดย
(1) ผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรงและงายตอ
ความเขาใจ
(2) ขอ มูล ต องเหมาะสมกั บช วงเวลาเป น ข อเท็ จจริง ชัด เจน และมี ความน าเชื่อ ถื อ เพื่ อ ให ผู ที่
เกี่ยวของสามารถประเมินผลไดอยางถูกตอง
2.3 องคกรตองมีการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง โดย
(1) ประกาศกําหนดคานิยมและหลักการตางๆ ดานสิ่งแวดลอมขององคกรใหชัดเจน
(2) ดําเนินการตามโครงสรา งการบริ หารที่ชว ยสง เสริ มให เกิด การปฏิบั ติอย างมี จริย ธรรมดา น
สิ่งแวดลอมภายในองคกร
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(3) มีกลไกในการกํากับดูแล และการควบคุมตางๆ เพื่อเฝาติดตามใหการสนับสนุน และการบังคับ
ใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม
(4) มีการกระตุนและสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม
(5) มีการปองกัน หรือแกไ ขการเกิดผลประโยชนทับซอนที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางไมมี
จริยธรรมดานสิ่งแวดลอมตลอดทั่วทั้งองคกร
(6) มีรายงานผลการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม
2.4 องคกรตองเคารพ พิจารณา และตอบสนองตอ ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ดานประเด็น
สิ่งแวดลอม
2.5 องคกรตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม
2.6 องคกรตองเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอมในสถานการณที่กฎหมาย
หรือการดําเนินการตามกฎหมายยังไมพอเพียงสําหรับการปกปองสิ่งแวดลอมไดองคกรตองผลักดัน
ใหเกิดความเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล
2.7 องคกรตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมที่ดี และใหการยอมรับถึงความสําคัญและ
ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอม
ขอ 3 องคกรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปดเผยตอสาธารณะ

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 : เครือขายสีเขียว (Green Network)
ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมและมีการสรางวัฒนธรรมองคกรเปนไปตามเกณฑกําหนด
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ทุกขอ
ขอ 2 องคกรตองดําเนินการสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย (Stake
Holder) ที่ค รอบคลุม ทั้ง โซอุ ปทาน (Supply Chain) ชุม ชน และผู บริ โภค และตอ งทํ าใหป ระสบ
ความสําเร็จเปนที่ประจักษ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย
(1) ตองสง เสริม ให โซ อุป ทาน (Supply Chain) มุง สูอุ ตสาหกรรมสี เขี ยว และนํา มาปฏิ บัติ ให เกิ ด
ประสิทธิผล โดยตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งโซอุปทาน และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน
(2) ตอ งสง เสริ ม การมี สว นรว มของชุ มชน การพั ฒ นาชุ ม ชน และต องร วมกั บชุ ม ชนในการกระตุ น
จิตสํา นึกและสง เสริมความรู ความเขาใจตอการบริโภคที่ยั่ง ยื น โดยใหค วามสํ าคัญ และใส ใจต อ
สิ่งแวดลอม
(3) ตองใหความรูและสรางความตระหนักแกผูบริโภคในการบริโภคที่ยั่งยืน
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ขอ 3 องคก รต องจัด ทํา รายงานการดํ าเนิน การต างๆ ที่เ กี่ย วข องกับ การส ง เสริ ม สร าง และสานสั มพั น ธ
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร
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แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว
1) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 : ความมุงมั่นสีเขียว

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่ง แวดลอมซึ่ง ครอบคลุมถึง ความมุง มั่น ที่จะดําเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวของกับ
(ก) การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ
(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and
Adaptation) หรือ
(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural
Environment)
ขอ 2 องคกรตองมีการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• นโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนการประกาศความมุง มั่นของผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการ โดย
ผูบริหารระดับสูงตองมั่นใจวานโยบายดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้น
- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมสินคา และการบริการ
- มุงมั่นปรับปรุงอยางตอเนื่องและปองกันการเกิดมลภาวะ
- มุงมั่นปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
- ใหกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
- จัดทําเปนลายลักษณอักษร นําไปปฏิบัติและรักษาไว
- สื่อสารใหทุกคนที่ทํางานใหองคกร หรือทํางานในนามขององคกร
- เปดเผยตอสาธารณชนได
• ผูบริหารระดับสูง ขององคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่ง แวดลอมและจัดทําเปนลายลักษณอักษร
พรอมทั้งลงนามในประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม สําหรับการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมควร
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มุงเนนไปในทิศทางของการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การใช
ทรัพยากรอยางยั่ง ยืน การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปองกันและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
• ผูบริหารระดับสูง ขององคกรตองเผยแพรและทําความเขาใจนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหกับทุกคนที่
ทํางานใหกั บองค กร หรือทํ างานในนามขององค ก ร เพื่อใหนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางจริง จั ง และ
สม่ําเสมอ โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เชน การติดประกาศ การประชุมชี้แจง
การฝกอบรม การเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดวิธีการในการเฝาติดตามวาทุกคนที่ทํางานใหกับองคกรมี
ความเขาใจและนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
• องคกรความเปดเผยและสื่อสารนโยบายดานสิ่ง แวดลอมใหกับสาธารณชนทั่วไป และเผยแพรตอ
ชุมชนโดยรอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นดานสิ่งแวดลอม โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม
ความเหมาะสม

2) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่ง แวดลอมซึ่ง ครอบคลุมถึง ความมุง มั่นที่จะดําเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวของกับ
(ก) การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ
(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and
Adaptation) หรือ
(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural
Environment) และสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• นโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนการประกาศความมุง มั่นของผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการ โดย
ผูบริหารระดับสูงตองมั่นใจวานโยบายดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้น
- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรม สินคา และการบริการ
- มุงมั่นปรับปรุงอยางตอเนื่องและปองกันการเกิดมลภาวะ
- มุงมั่นปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
- ใหกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
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•

•

•
•

- จัดทําเปนลายลักษณอักษรนําไปปฏิบัติและรักษาไว
- สื่อสารใหทุกคนที่ทํางานใหองคกร หรือทํางานในนามขององคกร
- เปดเผยตอสาธารณชนได
ผูบริหารระดับสูง ขององคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่ง แวดลอมและจัดทําเปนลายลักษณอักษร
พรอมทั้งลงนามในประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม สําหรับการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมควร
มุงเนนไปในทิศทางของการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การใช
ทรัพยากรอยางยั่ง ยืน การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ และการปองกันและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ผูบริหารระดับสูง ขององคกรตองเผยแพรและทําความเขาใจนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหกับทุกคนที่
ทํางานใหกั บองค กร หรือทํ างานในนามขององค กร เพื่อใหนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางจริง จั ง และ
สม่ําเสมอ โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เชน การติดประกาศ การประชุมชี้แจง
การฝกอบรม การเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดวิธีการในการเฝาติดตามวาทุกคนที่ทํางานใหกับองคกรมี
ความเขาใจและนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
องคกรความเปดเผยและสื่อสารนโยบายดานสิ่ง แวดลอมใหกับสาธารณชนทั่วไป และเผยแพรตอ
ชุมชนโดยรอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นดานสิ่งแวดลอม โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม
ความเหมาะสม

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (ตอ)
ขอ 2 องคกรตองจัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือการปองกันมลพิษ
หรือการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน หรือลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ หรือการปกปองและฟนฟูธรรมชาติ โดยแผนงานดานสิ่งแวดลอมตองประกอบดวย
วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแลวเสร็จ
ขอ 3 องคกรตองนําแผนงานดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องค ก รต อ งมี ก ารทบทวนกิ จ กรรมต า งๆ ภายในองค ก รว า มี กิ จ กรรมใดบ า งที่ ส ง ผลกระทบต อ
สิ่ง แวดล อ ม และดํ า เนิ น การจั ดลํ าดั บ ความสํา คั ญ โดยพิจ ารณาจากผลกระทบต อสิ่ ง แวดล อมที่ มี
นัยสําคัญ
• ดําเนินการเลือกกิจกรรมที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญอยางนอย 1 กิจกรรม กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายเพื่อจะลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
• องคกรตองจัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน โดย
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- รวบรวมรายละเอี ย ดและข อ มู ล ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งที่ จ ะส ง ผลกระทบต อ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
เป า หมาย เช น ป ญ หาเกิ ด จากสาเหตุ ใ ด มี ห น ว ยงานใดเกี่ ย วข อ งบ า ง เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล
ประกอบการจัดทําแผนงาน
- กําหนดวิธีการดําเนินการโดยละเอียดที่จะใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
- กําหนดเวลาแลวเสร็จของแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงานแตละขั้นตอน
- กําหนดผูรับผิดชอบแผนงานโดยรวม และผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนของแผนงาน
- จัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนตองใช เชน เครื่องมืออุปกรณ บุคลากร คาใชจาย
- ควรนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
• องคกรตองมีการนําแผนงานดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล รวมทั้งควรกําหนดวิธีการเฝา
ติดตาม และการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนงานดานสิ่งแวดลอม
• ผูบริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดานสิ่งแวดลอม ใหเหมาะสมกับสภาพการณ
ที่เปลี่ยนแปลงดวย

3) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
ขอ 1 นโยบายดานสิ่งแวดลอม
ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมซึ่งตองครอบคลุมถึงความมุงมั่นที่จะ
ดําเนินการ เพื่อ
(ก) การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ
(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and
Adaptation) หรือ
(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural
Environment) และสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหบุคลากรทั้งหมดซึ่งทํางานใหหรือใน
นามขององคกรทราบ
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• นโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนการประกาศความมุง มั่นของผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการ โดย
ผูบริหารระดับสูงตองมั่นใจวานโยบายดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้น
- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมสินคา และการบริการ
- มุงมั่นปรับปรุงอยางตอเนื่องและปองกันการเกิดมลภาวะ
- มุงมั่นปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
- ใหกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
- จัดทําเปนลายลักษณอักษรนําไปปฏิบัติและรักษาไว
- สื่อสารใหทุกคนที่ทํางานใหองคกร หรือทํางานในนามขององคกร
- เปดเผยตอสาธารณชนได
• ผูบริหารระดับสูง ขององคกรตองกําหนดนโยบายดานสิ่ง แวดลอมและจัดทําเปนลายลักษณอักษร
พรอมทั้งลงนามในประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม สําหรับการกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมควร
มุงเนนไปในทิศทางของการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การใช
ทรัพยากรอยางยั่ง ยืน การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปองกันและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
• ผูบริหารระดับสูง ขององคกรตองเผยแพรและทําความเขาใจนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหกับทุกคนที่
ทํางานใหกั บองค กร หรือทํ างานในนามขององค กร เพื่อใหนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางจริง จั ง และ
สม่ําเสมอ โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เชน การติดประกาศ การประชุมชี้แจง
การฝกอบรม การเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน
• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดวิธีการในการเฝาติดตามวาทุกคนที่ทํางานใหกับองคกรมี
ความเขาใจและนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
• องคกรความเปดเผยและสื่อสารนโยบายดานสิ่ง แวดลอมใหกับสาธารณชนทั่วไป และเผยแพรตอ
ชุมชนโดยรอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นดานสิ่งแวดลอม โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม
ความเหมาะสม
• ผูบริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดานสิ่งแวดลอม ใหเหมาะสมกับสภาพการณ
ที่เปลี่ยนแปลงดวย
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ตอ)
ขอ 2 การวางแผน
(1) องคกรตองชี้บง ประเด็ น ดานสิ่ง แวดลอมซึ่ง เกิดจากกิจกรรมผลิตภัณ ฑ และการบริการของ
องคกรและพิจารณาประเด็นดานสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม
(2) องคกรตองชี้บงและติดตามสืบคนขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
(3) องค ก รต อ งกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายด า นสิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง สอดคล อ งกั บ นโยบาย
กฎหมาย และประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ
(4) องคกรตองจัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยแผนงาน
ตองมีรายละเอี ยดเกี่ย วกับผูรั บผิดชอบในทุก ระดับและหนวยงานที่เ กี่ยวขอ ง และกําหนด
วิธีการและระยะเวลาแลวเสร็จ
(5) องคกรตองมีการดําเนินการตามแผนงานดานสิ่งแวดลอม โดยมีการกระจายและชี้แจงแผนงาน
ดานสิ่งแวดลอมใหผูเกี่ยวของรับทราบและมีความเขาใจ เพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนงานที่
กําหนดไว
(6) องคกรตองมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงานดานสิ่งแวดลอมที่จัดทําไว
(7) องคกรตองมีการทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานสิ่งแวดลอมเปนระยะ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองมีการวางแผนระบบการจัดการสิ่ง แวดลอมเพื่อใหไ ดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางมีระบบและมีประสิทธิผล เพื่อแกไขปญหาดานมลภาวะและเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งควร
มุงเนนใหความสําคัญกับหลักการปองกันมากกวาการแกไขที่ปลายเหตุ
• องคกรตองมีขั้นตอนการดําเนินงานในการชี้บงประเด็นดานสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมผลิตภัณฑ และ
บริการ ภายใตขอบข ายระบบการจัดการสิ่ ง แวดลอม และดําเนิ นการประเมินหาประเด็นที่ทําให
เกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
• องคกรตองจัดทําขั้น ตอนการดําเนินงานในการชี้บง และติดตาม การทําความเขาใจ กฎหมายและ
ข อ กํ า หนดอื่ น ๆ ด า นสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น ด า นสิ่ ง แวดล อ มของกิ จ กรรม
ผลิตภัณฑ และการบริการขององคกร โดยควรจัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของมีการ
สื่อสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติไดติดตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่ออกใหม
หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมขององคกร
• องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และประเด็นดาน
สิ่ง แวดลอมที่มี นัยสําคัญ จัด ทําเปนลายลัก ษณอักษร โดยวัตถุประสงค ควรมีความเฉพาะเจาะจง
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ชัดเจน สวนเปาหมายควรจัดทําเปนเปาหมายรวม และมีการกระจายเปนเปาหมายยอยในแตละ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เปาหมายควรมีองคประกอบดังนี้
- เฉพาะเจาะจง (Specific)
- วัดผลได (Measurable)
- บรรลุได (Achievable)
- สัมพันธกับนโยบาย (Relevant)
•

•

•

•

- กําหนดเวลาแลวเสร็จ (Time)
องคกรตองจัดทําแผนงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดย
- รวบรวมรายละเอียดและขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวของที่จะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย
เชน ปญ หาเกิดจากสาเหตุใด มีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนงาน
- กําหนดวิธีการดําเนินการโดยละเอียดที่จะใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
- กําหนดเวลาแลวเสร็จของแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงานแตละขั้นตอน
- กําหนดผูรับผิดชอบแผนงานโดยรวม และผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนของแผนงาน
- จัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนตองใช เชน เครื่องมืออุปกรณ บุคลากร คาใชจาย
- ควรนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
องคกรตองมีการนําแผนงานดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดยควรมีการกระจายและ
ชี้แจงทําความเขาใจใหผูเกี่ยวของรับทราบ และมีความเขาใจตรงกัน เพื่อใหมีการดําเนินการตาม
แผนงานที่กําหนดไว
องคกรตองกําหนดวิธีการเฝาติดตามผลการดําเนินงาน และการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ดานสิ่งแวดลอม โดยกําหนดการตรวจติดตามความคืบหนาของแผนงาน และสรุปความคืบหนาของผล
การดําเนินงานเทียบกับแผนงาน
ผูบริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานสิ่งแวดลอม
ใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงดวย ไดแก
- เมื่อผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน เชน ลาชา ผลที่ไ ดไมเปนไปตามที่กําหนด ไมมีก าร
ดําเนินงานตามแผน ใหมีการวิเคราะหหาสาเหตุแลวกําหนดมาตรการแกไข เพื่อนํามาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน
- แผนงานในอนาคตหากมีการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมผลิตภัณฑ หรือบริการใหม จะตอง
ทบทวนแผนงานดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลองตามเหตุการณที่เปลี่ยนไปอยูเสมอ
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ตอ)
ขอ 2 การนําไปปฏิบัติ
(1) องคกรตองจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
(2) องคกรตองมีการฝกอบรมและการสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรที่ทํางานใหองคกรหรือทํางานใน
นามองคกรเพื่อใหเกิดความตระหนักตอประเด็นดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(3) องคกรตองกําหนดชองทางและวิธีการสื่อสารขอมูลดานสิ่งแวดลอมใหกับบุคคลภายในองคกร
และบุคคลภายนอกองคกร
(4) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสารที่ถูกกําหนดโดยระบบการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
(5) องค ก รต อ งจั ด ทํ า ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ใ นการลดผลกระทบด า น
สิ่ง แวดลอม ลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน
(6) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานรองรับสถานการณฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน ในการระบุ
ความตองการทรัพยากรที่จําเปนสําหรับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ใหพิจารณาถึง
- โครงสรางพื้นฐาน เชน อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ ระบบสื่อสาร
- ระบบขอมูลสารสนเทศ
- การฝกอบรม ทักษะเฉพาะทาง
- เทคโนโลยี
- การเงิน บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการ
• องคกรตองชี้บง ความจําเปน ในการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่ง แวดลอมและระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม พรอมจัดใหมีการฝกอบรมและสรางจิตสํานึกใหบุคลากรที่ทํางานในองคกรหรือ
ทํางานในนามขององคกร และจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวของ
• องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการสื่อสารโดยกําหนดขอมูลที่ตองการสื่อสาร กําหนด
กลุ ม เป า หมายในการติ ด ต อ สื่ อ สาร กํ า หนดช อ งทางและวิ ธี ก ารสื่ อ สาร ดํ า เนิ น การสื่ อ สาร และ
ประเมินผลการสื่อสาร
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• องคก รตอ งจัด ทําขั้ น ตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสารโดยครอบคลุมขั้น ตอนการอนุมั ติ
เอกสารกอนใช การแสดงสถานะของเอกสาร การแจกจายเอกสารไปจุดที่จําเปนตองใชงาน และการ
ปองกันการใชเอกสารที่ลาสมัยและการชี้บงอยางเหมาะสมหากตองการเก็บไว
• องคกรตองจัดทําขั้น ตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมเปนเอกสาร นําไป
ปฏิบัติเพื่อควบคุมการดําเนินงานไมใหมีความผิดพลาด กําหนดเกณฑการดําเนินงานในขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนในกรณีที่มีการซื้อสินคาหรือใชบริการจากหนวยงานภายนอกองคกร ตองสื่อสาร
ใหผูขาย ผูใหบริการรับทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานและขอกําหนดตางๆ ขององคกรดวย
• องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานในการชี้บงสถานการณฉุกเฉินหรืออุบัติภัยรายแรงที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือสภาพต างๆ ขององคกรที่ เมื่อเกิด ขึ้นแลวจะสง ผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม และตองมี
แนวทางในการเตรียมพรอมเพื่อรองรับและปองกัน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
สถานการณฉุกเฉินหรืออุบัติภัยรายแรงนั้น มีการฝกอบรมและฝกซอมเพื่อทดสอบประสิทธิผลของ
ขั้นตอนการดําเนินงานเปนระยะๆ และตองมีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานที่จัดทํา
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่มีเหตุการณฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ตอ)
ขอ 4 การติดตามประเมินผล
(1) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานในการเฝาติดตาม /ตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดลอม และ
เครื่องมือ ที่นํามาใช ในการเฝ าติดตามและตรวจวั ดตองไดรั บทวนสอบและบํารุง รักษาอยา ง
เหมาะสม
(2) องคกรตองจัดทําขั้นตอนในการดําเนินการประเมินความสอดคลองของระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมกับขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของตามชวงเวลาที่กําหนด
(3) องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการดําเนินการกับขอบกพรองดานสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นแลวหรืออาจจะเกิดขึ้น และปฏิบัติการแกไขและปองกัน
(4) องคกรตองมีการชี้บง จัดเก็บ ปองกัน และกําหนดอายุการจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
(5) องคกรตองดําเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตามชวงเวลาที่
กําหนด เพื่อใหมั่นใจวามีการนําระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล
และสอดคลองกับขอกําหนดตาง ๆ
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองจัดทําขั้นตอนการดําเนิน งานในการเฝาติดตามและวัดผลของคาตางๆ ใหครอบคลุมคา
ตางๆ ของการปฏิบัติงานที่เกิดผลกระทบที่สําคัญตอสิ่งแวดลอม บันทึกขอมูลของการเฝาติดตามและ
ตรวจวัด รวมทั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณที่ใชในการเฝาติดตามและตรวจวัดตองไดรับการสอบเทียบ
หรือทวนสอบ และไดรับการบํารุงรักษา และจัดเก็บบันทึกไว
• องคก รต องกํ าหนดขั้น ตอนการดํ า เนิ นงานที่ ระบุถึ ง ความถี่แ ละวิ ธีก ารสํา หรับ การประเมิน ความ
สอดคล องกั บ กฎหมายและข อ กํ าหนดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข อ ง ดํ า เนิ น การประเมิ น ความสอดคล อ งกั บ
กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ตามระยะเวลาและวิธีการที่กําหนดไว บันทึกผลการประเมินความ
สอดคลอง และรายงานผลการประเมินความสอดคลองใหผูเกี่ยวของ
• องคกรตองกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการดําเนินการกับขอบกพรองที่เกิดขึ้นแลว หรือ
อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติการแกไ ขและปองกัน โดยตองประกอบดวยขั้นตอนการแจงใหมีการแกไ ข
และป อ งกั น ข อ บกพร อ ง การดํ า เนิ น การเบื้ อ งต น กั บ ข อ บกพร อ ง การค น หาสาเหตุ ที่ แ ท จ ริ ง
การดําเนินการปองกันการเกิดขอบกพรองซ้ํา การทบทวนและปรับปรุงสิ่งที่เกี่ยวของ และการบันทึก
ผลการดําเนินการ
• องคกรตองกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการชี้บง จัดเก็บ ปองกัน เรียกใชงาน กําหนดอายุ
จัดเก็บ และทําลายบันทึก โดยบันทึกตางๆ ตองสามารถอานไดงาย ชี้บงและตอบกลับได
• องคกรตองกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการตรวจประเมินภายในเพื่อตรวจสอบวาระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมสอดคลองกับแผนงานสําหรับการจัดการสิ่ง แวดลอม มีการนําไปปฏิบัติและคงไว
อยางเหมาะสม โดยขั้นตอนหลักประกอบดวย การจัดเตรียมผูประเมินภายใน การวางแผนการตรวจ
ประเมิ น ภายใน การดํา เนิ น การตรวจประเมิ น ภายใน การรายงานผลการตรวจประเมิน ภายใน
การตรวจติดตามผลการแกไขและปองกัน และสรุปผลเพื่อนําเขาทบทวนโดยฝายบริหาร

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ตอ)
ขอ 5 การทบทวนและรักษาระบบ
ผูบริหารสูง สุดขององคกรตองทบทวนระบบการจัดการดานสิ่ง แวดลอมขององคกรตามชวงเวลาที่
กําหนด เพื่อใหมั่น ใจวาเปน ไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และระบบการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมยังคงมีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามชวงระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหมั่นใจวา
ระบบยังคงมีความเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิผล
• มีการประเมินถึง โอกาสในการปรับปรุ ง และความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงตอระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม นโยบายสิ่งแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม
• มีการจัดเก็บบันทึกการทบทวน
4) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนไปตามเกณฑกําหนดระดับที่ 3 ทุกขอ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน มอก./ISO 14001 หรือตามมาตรฐาน
อื่นๆ ที่เทียบเทา

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ตอ)
ขอ 2 องคกรตองมีการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดยให
ครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ดังตอไปนี้
2.1 องคกรตองมีความรับผิดชอบสําหรับผลกระทบจากองคกรที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยตองมีความ
รับผิดชอบตอ
(1) ผลกระทบจากการตั ด สิ น ใจและการดํ า เนิ น การต า งๆ ขององค ก รต อ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญ
(2) การดําเนินการเพื่อการปองกันผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจเพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองมีกระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกร และนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ตัวอยางขั้นตอน
การสรางวัฒนธรรม ไดแก
- มีกระบวนการเพื่อใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความเชื่อรวมกันเกี่ยวกับความสามารถของ
องคกรในการดําเนินการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
- มีกระบวนการในการสรางคานิยมและจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
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- มีกิจกรรมสง เสริมการมีสวนร วมของบุคลากรที่จะสะทอนถึง การแสดงออกของคา นิยมดา น
สิ่งแวดลอม
- มี ก ารกํ า หนดแนวทางสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให พ ฤติ ก รรมคงอยู อ ย า งยั่ ง ยื น จนกลายเป น
วัฒนธรรมองคกรในการใหความสําคัญและใสใจตอสิ่งแวดลอม
- มีการกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
• องคกรตองมีการกําหนดวิธีการในการประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนิ นการตางๆ
ขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญ
• องคกรตองมีการประเมิน ผลกระทบดานลบที่มี นัยสําคัญ ตอ สัง คมและสิ่ ง แวดลอมในกรณีที่มีการ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ / บริ ก าร กระบวนการผลิ ต
เครื่องจักร/อุปกรณ สถานที่ประกอบการ กลยุทธทางธุรกิจ
• องคกรตองจัดทําแผนงานหรือกําหนดมาตรการเพื่อรองรับและปองกันผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญ
• องคกรตองมีการทบทวนและทวนสอบมาตรการปองกันผลกระทบที่มีนัยสําคัญเปนระยะ เพื่อใหมั่นใจ
วายังคงเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
• ในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดจากการทํางานขึ้น องคกรตองมีการกําหนดมาตรการอยางเหมาะสมในการ
แกไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และดําเนินการปฏิบัติการปองกันเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นซ้ําอีก และบันทึก
ผลการดําเนินการตางๆ

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ตอ)
2.2 องคกรตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอ ม
องคกรตองมีการเปดเผยอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน โดย
(1) ผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และงายตอ
ความเขาใจ
(2) ขอ มูลต องเหมาะสมกับ ชวงเวลา เปน ข อเท็ จจริง ชัดเจน และมีความนาเชื่อถื อ เพื่อใหผู ที่
เกี่ยวของสามารถประเมินผลไดอยางถูกตอง
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองมีการชี้บงผูมีสวนไดเสียในแตละภาคสวนใหชัดเจน พรอมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูมี
สวนไดเสียในแตละภาคสวน ตัวอยางผูมีสวนไดเสีย เชน พนักงานและครอบครัว ผูถือหุน ผูสงมอบ/
ผูรับจางชวง ผูแทนจําหนาย ลูกคา หนวยงานราชการ ชุมชน
• องคกรตองจําแนกสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบตางๆ และตองจัดเตรียมใหผูมีสวนไดเสียในแตละ
ภาคสวนรับทราบ
• องคกรตองมีการจัดเตรียมสารสนเทศเพื่อใหผูที่ไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงไดโดยตรงและงายตอ
การเขาใจ นอกจากนี้สารสนเทศตองมีความเหมาะสมกับชวงเวลา เปนขอเท็จจริง และนําเสนอใน
ลักษณะที่มีความชัดเจน และมีความนาเชื่อถือ เพื่อทําใหผูมีสวนไดเสียแตละสวนสามารถประเมินผล
ไดอยางถูกตองเกี่ยวกับผลกระทบที่ไดรับจากการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ขององคกร
• องคกรตองมีขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวาสารสนเทศไดมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันและมี
ความถูกตอง
ตัวอยางของผูมีสวนไดเสียกับองคกร
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ตอ)
2.3 องคกรตองมีการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม อยางจริงจัง โดย
(1) ประกาศกําหนดคานิยมและหลักการตางๆ ดานสิ่งแวดลอมขององคกรใหชัดเจน
(2) ดําเนิน การตามโครงสรางการบริห ารที่ชว ยสง เสริมให เกิดการปฏิบัติ อยางมี จริยธรรมดา น
สิ่งแวดลอมภายในองคกร
(3) มีกลไกในการกํากับดูแล และการควบคุมตางๆ เพื่อเฝาติดตามใหการสนับสนุน และการบังคับ
ใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม
(4) มีการกระตุนและสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม
(5) มีการปองกัน หรือแกไ ขการเกิดผลประโยชนทับซอนที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางไมมี
จริยธรรมดานสิ่งแวดลอมตลอดทั่วทั้งองคกร
(6) มีรายงานผลการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• พฤติกรรมขององคกรตองอยูบนพื้นฐานของการมีคานิยมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย ความเทาเทียม และ
ความยุติธรรม คานิยมเหลานี้ยังหมายรวมถึงขอกังวลสําหรับชุมชนและสิ่งแวดลอม และความมุงมั่นที่
จะดํ า เนิ น การกั บ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการตั ดสิ น ใจและการดํ า เนิ น การต า งๆ ขององค ก รต อ
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
• องคกรตองมีการชี้บงและกําหนดคานิยมและหลักการตางๆ ดานสิ่งแวดลอมขององคกร
• องค ก รต อ งมี ก ารจั ด โครงสร า งการบริ ห ารที่ ช ว ยส ง เสริ ม ให เ กิ ดการปฏิ บั ติ อ ย า งมี จ ริ ย ธรรมด า น
สิ่งแวดลอมภายในองคกร ซึ่งรวมทั้งในกระบวนการตัดสินใจและการมีปฏิสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ
• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการกํากับดูแล และการควบคุมตางๆ เพื่อคอยเฝาติดตาม
ใหการสนับสนุน และการบังคับใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการกระตุนและการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
• องคกรตองกํ าหนดและรั กษาไวซึ่ง กลไกในการปองกัน หรือ แกไ ขการเกิดผลประโยชนทั บซอนที่
สามารถจะนําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจริยธรรมตลอดทั่วทั้งองคกร
• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการใหความชวยเหลือในการทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
อยางมีจริยธรรมและไมมีจริยธรรมโดยปราศจากความหวาดกลัวจากการถูกขมขู
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ตัวอยาง

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ตอ)
2.4 องคกรตองเคารพ พิจารณา และตอบสนองตอ ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ดานประเด็น
สิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองเคารพ พิจารณา และตอบสนองตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียขององคกร ถึงแมวา
วัตถุประสงคขององคกรอาจจะมีขอจํากัดเพียงทําเพื่อตอบสนองผลประโยชนของเจาของ สมาชิก
ลูกคา หรือสมาคมที่องคกรสังกัด อยางไรก็ตาม สิทธิการเรียกรอง และผลประโยชนของบุคคล หรือ
กลุมบุคคลอื่นๆ ตองไดรับการพิจารณาดวย เนื่องจากบุคคลหรือกลุมบุคคลเหลานี้ตางถือวาเปนผูมี
สวนไดเสียขององคกร
• องคกรตองมีการชี้บงผูมีสวนไดเสียขององคกร
• องคกรตองใหความสําคัญ และระมัดระวังเกี่ยวกับผลประโยชน รวมทั้งสิทธิทางกฎหมายของผูมีสวน
ไดเสียและตอบสนองตอขอกังวลตางๆ
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• องค ก รต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย บางกลุ ม ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ กั บ การ
ดําเนินการตางๆ ขององคกร
• องคกรตองประเมินและพิจารณาถึงการสรางความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย เพื่อการติดตาม การสาน
สัมพันธ และการมีอิทธิพลกับองคกร
• องคกรตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกับความคาดหวังของสังคม/
ชุมชน และการพัฒนาอยางยั่งยืน

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ตอ)
2.5 องคกรตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองชี้บงและรวบรวมกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม
• องค กรต องปฏิบั ติต ามข อกํ าหนดของกฎหมายทั้ง หมดที่ครอบคลุม ถึง การดําเนิน การขององคก ร
ถึงแมวากฎหมายและขอกําหนดตางๆ เหลานั้นจะไมมีการบังคับใชอยางเหมาะสมก็ตาม
• องคกรตองมีกลไกที่ทําใหมั่นใจวาหนวยงานที่องคกรมีความสัมพันธมีการดําเนินการตางๆ ตามกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
• องค ก รต อ งกํ า หนดและรั ก ษาไว ซึ่ ง กลไกในการติ ด ตามเพื่ อ ให ไ ด รั บ ทราบถึ ง ข อ กฎหมายที่ ต อ ง
รับผิดชอบทั้งหมด
• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการทบทวนถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ
ที่องคกรเกี่ยวของตามชวงระยะเวลาที่กําหนด

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ตอ)
2.6 องคกรตองเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอมในสถานการณที่กฎหมาย หรือ
การดําเนินการตามกฎหมายยังไมพอเพียงสําหรับการปกปองสิ่งแวดลอมได องคกรตองผลักดันใหเกิด
ความเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากลในขณะที่ยังคงยึดมั่นกับหลักการการเคารพตอ
กฎหมายตางๆ
• ในสถานการณ ที่ ก ฎหมายหรื อ การดํ า เนิ น การตามกฎหมายยั ง ไม พ อเพี ย งสํ า หรั บ การปกป อ ง
สิ่งแวดลอมหรือสังคมได องคกรตองผลักดันใหเกิดการเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากลเปน
อยางนอย
• ในกรณีที่พบวากฎหมายหรือการดําเนินการตามกฎหมายขัดแยงกับการปฏิบัติตามแนวทางของสากล
องคกรตองผลักดันเพื่อใหเกิดการเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากลใหกวางขวางที่สุดเทาที่
จะทําได
• องคกรตองพิจารณาถึงโอกาสและชองทางตางๆ ในกฎหมายเพื่อชักชวนองคกรและหนวยงานที่กํากับ
ดูแลดานกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อการขจัดปญหาขอขัดแยง
• องคกรตองหลีกเลี่ยงการรวมการกระทําผิดกับองคกรอื่นในการดําเนินการตางๆ ที่ไมเปนตามการ
ปฏิบัติตามแนวทางสากล

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ตอ)
2.7 องคกรตองเคารพตอ สิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมที่ดี และใหการยอมรับถึงความสําคัญ และ
ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองมีการชี้บงและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับประเด็นดาน
สิ่งแวดลอม
• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการดําเนินการใหเกิดการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และให
การยอมรับถึงความสําคัญและความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน
• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการดําเนินการใหเกิดการเคารพและสงเสริมสิทธิตางๆ ที่
กฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนกําหนดโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
• ในสถานการณที่ สิท ธิมนุ ษยชนไมไ ดรับ การปกปอ ง องคก รต องดํ าเนินการใหเ กิด การเคารพสิท ธิ
มนุษยชนและหลีกเลี่ยงการไดมาซึ่งผลประโยชนจากสถานการณตางๆ ดังกลาว
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• ในสถานการณ ที่ กฎหมาย หรื อ การบั ง คับ ใช กฎหมายยั ง ไม มี ความเหมาะสมตอ การปกป องสิ ท ธิ
มนุษยชน องคกรตองยึดถือหลักการของการเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ตอ)
ขอ 3 องคกรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปดเผยตอสาธารณะ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองมีการชี้บงและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
• องคกรตองมีกระบวนการในการตัดสินใจวาขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมใดที่
ตองมีการเปดเผยตอสาธารณะ
• องคกรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมเพื่อเปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งอาจอยูใน
รายงานประจําปขององคกร หรือใชชองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
• องคกรตองกําหนดชองทางหรือวิธีการในการเผยแพรรายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
ใหผูมีสวนไดเสียรับทราบและเขาถึงไดโดยงาย

5) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 : เครือขายสีเขียว

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5
ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานสิ่ง แวดลอมและมีการสรางวัฒนธรรมองคกรเปนไปตามเกณฑ
กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ทุกขอ
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากคณะกรรมการสง เสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ตอ)
ขอ 2 องคกรตองดํา เนิน การสง เสริม สร าง และสานสัมพันธ กิจกรรมดานสิ่ง แวดล อมกับผูมีสวนไดเสีย
(Stake Holder) ที่ครอบคลุมทั้งโซอุปทาน (Supply Chain) ชุมชน และผูบริโภค และตองทําใหประสบ
ความสําเร็จที่เปนรูปธรรม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย
(1) ตองสงเสริมใหโซอุปทาน (Supply Chain) มุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล
โดยตองดําเนินการใหครอบคลุมทั้งโซอุปทาน และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
(2) ตองสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และตองรวมกับชุมชนในการกระตุนจิตสํานึก
และสงเสริมความรูความเขาใจตอการบริโภคที่ยั่งยืน โดยใหความสําคัญและใสใจตอสิ่งแวดลอม
(3) ตองใหความรูและสรางความตระหนักแกผูบริโภคในการบริโภคที่ยั่งยืน
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองมีการชี้บงผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจขององคกร
• องคกรตองมีการกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการสงเสริม สราง และสานกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
กับผูมีสวนไดเสีย
• องคกรตองมีการจัดทําโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมรวมกับผูมีสวนได
เสียกับองคกร ตามศักยภาพและความพรอมของผูมีสวนไดเสียในการเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
กับองคกร
• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการสงเสริมใหโซอุปทานขององคกรมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว
โดยอยางนอยตองครอบคลุมถึงผูผลิตวัตถุดิบโดยตรงใหกับองคกร (Supplier) ผูรับจางชวงงานของ
องคกร (Subcontractor) ผูสงมอบบริการโดยตรงใหกับองคกร (Service Provider)
• องคกรตองมีการจัดทําโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวของสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรมดาน
สิ่ง แวดลอมกับโซอุปทานขององคกร โดยอยางนอยตองครอบคลุมถึง ผูผลิตวัตถุดิบโดยตรงใหกับ
องคกร (Supplier) ผูรับจางชวงงานขององคกร (Subcontractor) ผูสงมอบบริการโดยตรงใหกับ
องคกร (Service Provider)
• องคกรควรมีการวางแผนงานสงเสริมผูที่อยูในโซอุปทานในการสงมอบวัตถุดิบ/บริการ ที่ไมไ ดสงมอบ
ใหองคกรโดยตรง แตเปนผูสงมอบในลําดับถัดๆ ไป รวมทั้งผูคาสง และผูคาปลีก เขารวมกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
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• องคกรตองมีการจัดทําโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวของสงเสริม สราง และสานสัม พันธกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมกับชุมชนที่มีโอกาสไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานตางๆ ขององคกร
เพื่อสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และสรางความเขาใจในการบริโภคอยางยั่งยืน
• องคกรตองมีกิจกรรมหรือวิธีการในการสรางความรูความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหกับผูบริโภคซึ่ง
เปนกลุมลูกคาขององคกรผูแทนจําหนายสินคาขององคกร (Trade Agency) หรือผูใชผลิตภัณฑของ
องคกรใหตระหนักถึงการบริโภคที่ยั่งยืน

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ตอ)
ขอ 3 องคกรตองจัดทํารายงานการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สราง และสานสัมพัน ธ
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร
แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
• องคกรตองมีการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สราง และสาน
สัมพันธกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดสวนเสียโซอุปทาน ชุมชน และผูบริโภค
• องค กรต องจั ดทํ าสรุ ปรายงานผลการดํ าเนิ นการต างๆ เพื่ อแสดงให เห็ นถึ ง ผลความสํ าเร็ จของการ
ดําเนินการ
• องคกรตองกําหนดวิธีการในการเผยแพรรายงานการดําเนินการตางๆ
ตัวอยางการชี้บงผูมีสวนไดเสียขององคกร
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แนวทางและกรอบการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (เพิ่มเติม)


องคประกอบของการประเมิน แบงเปน 2 สวน

1.ประเมินโดยผูตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (Auditors)
 ประเมินความสอดคลองกับเกณฑกําหนดของอุตสาหกรรมสีเขียว โดยครอบคลุมโซ
อุปทาน ชุมชน และผูบริโภค
2. ประเมินโดยชุมชนรอบขาง (Communities)
 ชุมชนรอบขาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูโดยรอบองคกร/สถานประกอบการ ในรัศมีอยาง
นอย 5 กิโลเมตร มีสวนในการประเมินสถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง
 วิธีการคือ สงแบบสํารวจใหแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดําเนินการ ทั้งนี้
การสํารวจจะตองไมดําเนินการโดยสถานประกอบการโดยตรง
 จํานวนกลุมตัวอยาง อปท. ละไมนอยกวา 50 คน ทั้งนี้ รวมกันไมนอยกวา 200 ตัวอยาง
โดยวิธีการสุมตัวอยางจะตองเปนไปตามหลักการทางสถิติ
 คะแนนความพึงพอใจที่ไดจากแบบสํารวจเฉลี่ยตองไมนอยกวารอยละ 70
เกณฑการตัดสิน ผลการประเมินทั้งหมดตองผานทั้งสวนของผูประเมิน และชุมชนรอบขาง


การพิจารณาขอบเขตของผูผลิตวัตถุดิบ (Supplier) จะพิจารณาเฉพาะผูผลิตที่เปน First Tier
ดังนี้

สถานประกอบการดําเนินการประเมินความเสี่ยง Supplier ตามหลักการสากล หรือที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกําหนด โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางมาก (High Impact)
o สถานประกอบการในประเทศ ที่เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 จะตอง
ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ขึ้นไปจากกระทรวง
อุตสาหกรรมทุกราย
o สถานประกอบการในตางประเทศหรือ สถานประกอบการในประเทศที่ไม
เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 ตองแสดงหลักฐานการประเมินของผูยื่น
ขอวาสถานประกอบการดังกลาวเปนไปตามเกณฑอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ
2 ขึ้นไป
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2. กลุมที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมปานกลาง (Medium Impact)
o สถานประกอบการในประเทศที่เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 จะตอง
ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 และมีแผนที่จะทําใหได
อุตสาหกรรมสีเขียว อยางนอยระดับ 2 ภายใน 1 ป
o สถานประกอบการในตางประเทศหรือ สถานประกอบการในประเทศที่ไม
เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 ตองแสดงหลักฐานการประเมินของผูยื่นขอ
วาสถานประกอบการดังกลาวเปนไปตามอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 และมี
แผนที่จะทําใหไดอุตสาหกรรมสีเขียวอยางนอยระดับ 2 ภายใน 1 ป
3. กลุมที่มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนอย (Low Impact)
o สถานประกอบการในประเทศที่เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 มีแผนที่จะ
ทําใหไดอุตสาหกรรมสีเขียวอยางนอยระดับ 2 ภายใน 3 ป
o สถานประกอบการในตางประเทศ หรือสถานประกอบการในประเทศที่ไม
เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 ตองแสดงหลักฐานการประเมินของผูยื่นขอ
วาสถานประกอบการดังกลาวมีแผนที่จะทําใหไดอุตสาหกรรมสีเขียวอยาง
นอยระดับ 2 ภายใน 3 ป
 การกําหนดระดับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การพิจารณาตองประกอบดวย
 ระดับความรุนแรง (Severity) ความรุนแรงของผลกระทบใน 3 ระดับ คือ นอย
ปานกลาง มาก
 โอกาส (Opportunity) ที่จะเกิดผลกระทบใน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก
 แนวทางการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนขั้นตอนที่ระบุลําดับความเสี่ยงของ
อันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของงานที่ครอบคลุมสถานที่ เครื่ องจักร อุปกรณ
บุคลากร และขั้นตอนการทํางาน ที่อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยความเสียหาย
ตอทรัพยสิน ความเสียหายตอสิ่ง แวดลอม หรือสิ่ง ตางๆ รวมกัน การแบง Supplier
แนะนํ า ให ใ ช ห ลั ก วิ ช าการในการประเมิ น ความเสี่ ย งตามแนวทางสากลที่ เ ป น
มาตรฐานสากลหรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบ
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ขั้นตอนการดําเนินงานการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3
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หมายเหตุ
* การพิจารณาใหการรับรอง
ระดับที่ 1 ถึง 3 (หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สีเขียวเปนผูพิจารณาใหการรับรอง โดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นพรอมใบสมัคร
** สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเปนผูจัดทําใบรับรองและดําเนินการดังนี้
(1) จัดทําใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามระดับที่ไดรับ
(2) เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาลงนามใบรับรอง
(3) ลงทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรอง
(4) สงใบรับรองใหผไู ดรับการรับรอง และแจงสําเนาใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายตอไป

เอกสารที่ผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
1. เอกสารการประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม
2. หลักฐานการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอม เชน บันทึกการประชุม ภาพถาย การติดประกาศ หรือ
หลักฐานอื่นใด
เอกสารที่ผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
1. กรณีผูสมัครไดรับการรับรองโครงการ/กิจกรรมที่คณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหการ
ยอมรับในระดับที่ 2
ผูสมัคร : ตองยื่นเอกสารใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของกิจกรรม โดย
(1) กรณีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรกําหนดวันสิ้นอายุ ณ วันที่ยื่นสมัครตองยังไมสิ้นอายุ
(2) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรไมกําหนดวันสิ้นอายุ หรือสิ้นอายุแลว ตองมีเอกสาร/
หลักฐานที่สามารถแสดงไดวาองคกรยังรักษาและคงไวซึ่งการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
2. กรณีผูสมัครไมไดรับการรับรองโครงการ/กิจกรรมที่คณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให
การยอมรับ
ผูสมัคร : ตองยื่นเอกสาร ดังนี้
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(1) ตองยื่นเอกสารการประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอมและหลักฐานการสื่อสารนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม เชน บันทึกการประชุม ภาพถาย การติดประกาศ หรือหลักฐานอื่นใด
(2) แผนงานดานสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับนโยบายดานสิ่งแวดลอมตามขอ (1)
(3) เอกสาร หลักฐาน สรุปผลความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนอยางนอย 1 กิจกรรม/โครงการ
เอกสารที่ผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของกิจกรรม ที่คณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหการยอมรับ
ในระดับที่ 3 โดย
(1) กรณีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรกําหนดวันสิ้นอายุ ณ วันที่ยื่นสมัครตองยังไมสิ้นอายุ
(2) กรณีใบรับรองหรือ ใบประกาศนี ยบัตรไมกํา หนดวั นสิ้นอายุ หรื อสิ้นอายุแล ว ตอ งมีเอกสาร /
หลักฐานที่สามารถแสดงไดวาองคกรยังรักษาและคงไวซึ่งการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ
สามารถตรวจสอบรายชื่อโครงการ กิจกรรม ที่จัดระดับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1
ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ไดที่ www.greenindustry.go.th
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ขั้นตอนการดําเนินงานการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และระดับที่ 5
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หมายเหตุ
* การพิจารณาใหการรับรอง
ระดับที่ 4 และ 5 คณะอนุกรรมการพิจารณาใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เปนผูพิจารณาใหการรับรอง
โดยไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
** สํานักอุตสาหกรรมจังหวัดกลาง เปนผูจัดทําใบรับรอง และดําเนินการดังนี้
(1) จัดทําใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามระดับที่ไดรับ
(2) เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาลงนามใบรับรอง
(3) ลงทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรอง
(4) สงใบรับรองใหผูไดรับการรับรอง และแจงสําเนาใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายตอไป

เอกสารที่ผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4
1. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 หรือใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของโครงการ/กิจกรรม
ที่คณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหการยอมรับในระดับที่ 3
2. รายงานการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
3. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ที่เปดเผยตอสาธารณะ
เอกสารที่ผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5
1. กรณีไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ตองยื่นเอกสาร ดังนี้
(1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
(2) รายงานการดําเนิน การตางๆ ที่เ กี่ยวของกับการสง เสริม สราง และสานสัมพันธกิจ กรรมดา น
สิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร
2. กรณียังไมไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ตองยื่นเอกสาร ดังนี้
(1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 หรือ ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของโครงการ/กิจกรรมที่
คณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหการยอมรับในระดับที่ 3
(2) รายงานการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
(3) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ที่เปดเผยตอสาธารณะ
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กระทรวงอุ ตสาหกรรมให บริก ารรับรองอุตสาหกรรมสี เขีย วโดยมี วัต ถุประสงคเ พื่อ ตองการ
สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหองคกร สถานประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถาน
ประกอบการเหมืองแรของประเทศไทย ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนในการบริหารจัดการผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน โดยในการดําเนินการรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมมุงเนนใหความชวยเหลื อและกระตุนใหมีการ
พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
อยางจริงจังและตอเนื่อง

6.1 ขอบขาย
เอกสารนี้กําหนดขอบขายระดับอุตสาหกรรมสีเขียว นิยาม คุณสมบัติของผูสมัคร การรับรอง
เงื่อนไขสํ าหรั บผูไ ด รับการรั บรอง การตรวจติ ดตามผลและการตรวจประเมินใหม การเพิกถอนการรั บรอง
การยกเลิกการรับรอง การอุทธรณ การรองเรียน และการโตแยง การรักษาความลับ การแจงการเปลี่ยนแปลง
และอื่น ๆ รวมทั้งรูปแบบใบสมัครใบรับรอง และวิธีแสดงตราสัญ ลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ใน
ภาคผนวก

6.2 ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
อุตสาหกรรมสีเขียว มี 5 ระดับ ดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) หมายถึง องคกรที่มีความมุง มั่น ที่จะลดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดยทั่วกัน
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) หมายถึง องคกรที่มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) หมายถึง องคกรที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัล
ดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง องคกรที่ทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจ
ดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกดานของการประกอบกิจการ จนกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองคกร
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ระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) หมายถึง องคกรที่แสดงถึงการขยายเครือขายตลอดโซ
อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย
รายละเอียดเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว เปนไปตามที่คณะอนุกรรมการประกาศกําหนด

6.3 คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- เปนนิติบุคคลหรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผูรับประทานบัตรเหมืองแร
หรือกิจการไดรับการจดทะเบียนการคาในการประกอบธุรกิจทางดานอุตสาหกรรม หรือเหมือง
แร
- ไมเปน ผูถูกเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมากอน เวนแตพนระยะเวลา 6 เดือน
มาแลว
- ตองดําเนินงานสอดคลองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

6.4 การรับรอง
1)
2)

3)

ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตอกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแบบใบสมัครรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ที่
กําหนดในภาคผนวก 7.2 พรอมหลักฐาน และเอกสารตางๆ ตามที่ระบุไว
เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมไดรับใบสมัครแลว จะดําเนินการตามขั้นตอนในการตรวจสอบ/ตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ดังนี้
2.1) พิจารณาใบสมัครและรายละเอียดตางๆ ของผูสมัคร หากมีรายละเอียดที่จําเปนตองปรับปรุง
แกไขจะแจงเปนหนังสือใหผูสมัครทราบ
2.2) กรณี ยื่ น ขอรั บ การรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วระดั บ ที่ 1 ถึ ง ระดั บ ที่ 3 เจ า หน า ที่ ใ นสั ง กั ด
หนวยงานสวนกลาง หรือเจาหนาที่ในสังกัดหนวยงานภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย จะดํา เนินการ
ประเมินเอกสารเอกสารตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 หรือระดับที่ 2 หรือ
ระดั บ ที่ 3 ตามที่ ป ระสงค ข อรั บ การรั บ รอง และสรุ ป ผลการประเมิ น เอกสารเสนอหั ว หน า
หนวยงานสวนกลางหรือหัวหนาหนวยงานสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติให
การรับรอง
2.3) กรณียื่นขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 หรือระดับที่ 5 จะมีการแตง ตั้ง คณะผู
ประเมิน และดําเนินการตรวจประเมินตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 หรือ
ระดับที่ 5 ที่ประสงคขอรับการรับรอง และสรุปผลการประเมินนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหการรับรอง
เมื่อคณะอนุกรรมการ หรือหัวหนาหนวยงานสวนกลาง หรือหัวหนาหนวยงานสวนภูมิภาคไดพิจารณา
อนุมัติใหการรับรองแลว กระทรวงอุตสาหกรรมจะออกใบรับรองใหโดย
(3.1) ใบรับรองใหเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดใน ภาคผนวก 7.3
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4)

(3.2) ใบรับรอง กําหนดอายุใบรับรองแตละระดับ ดังนี้
• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1
มีอายุ 1 ป
• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
มีอายุ 2 ป
• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, 4 และ 5 มีอายุ 3 ป
(3.3) ไมสามารถโอนใบรับรองใหกับผูอื่นได
การแสดงตราสัญลักษณการรับรองใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน ภาคผนวก 7.4

6.5 เงื่อนไขสําหรับผูไดรับการรับรอง
ผูไดรับการรับรองตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1)

ผูไดรับการรับรองตองรักษาไวซึ่งกิจกรรมหรือระบบที่ไดรับการรับรองตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรม
สีเขียวในแตละระดับที่ไดรับการรับรองตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง

2)

ผูไดรับการรับรองสามารถอางถึงการรับรองเฉพาะระดับที่ไดรับการรับรองเทานั้น

3)

หากผูไ ดรับ การรับ รองมีก ารเปลี่ ยนแปลงแกไ ขกิจ กรรมหรือระบบในสาระสํ าคั ญ ให แจ ง กระทรวง
อุตสาหกรรมทราบ

4)

หากผูไดรับการรับรองโอนกิจการหรือยายสถานที่ประกอบการใบรับรองถือวาหมดอายุ ใหผูไดรับการ
รับรองแจง กระทรวงอุตสาหกรรม ทราบเพื่ อดํ าเนิ นการตรวจประเมิน เพื่ อเสนอคณะอนุ กรรมการ
พิจารณาใหการรับรองใหมพรอมกับยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม

5)

ผูไดรับการรับรองตองไมนําใบรับรองหรือตราสัญลักษณการรับรองไปใชในทางที่ทําใหเกิดความเสียหาย
หรืออาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในการไดรับการรับรอง

6)

ผูไดรับการรับรองตองยุติการใชสิ่งพิมพสื่อโฆษณาที่มีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นอยูทั้งหมด เมื่อ
มีการเพิกถอน หรือการยกเลิกการรับรองไมวาจะดวยสาเหตุใด

7)

ผูไดรับการรับรองตองระบุใหชัดเจนในการติดตอสื่อสารกับลูกคาวาใบรับรอง หรือการไดรับการรับรอง
ไมสามารถนําไปใชในนัยวากระทรวงอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบตอผลิตภัณฑหรือบริการดวย

8)

ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือแกกระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจประเมินทุกครั้ง

9)

ผูไดรับการรับรองตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหแกกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อไดรับการรองขอ

10) ผูได รับการรั บรองตองจั ดใหมี มาตรการและจั ดหาอุ ปกรณ ปองกั นอุบั ติภั ยที่ จําเป นแกเจาหน าที่ ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่
11) ผูไดรับการรับรองตองจัดทําและเก็บรักษาบันทึกข อรองเรียน และผลการดําเนินการกับขอรองเรียน
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและระบบที่ไดรับการรับรองไว และตองมอบบันทึกขอรองเรียนและผลการ
ดําเนินการใหกับสํานักงานฯ เมื่อไดรับการรองขอ
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12) หากผูไดรับการรับรองประสงคจะยกเลิกการรับรองใหแจงเปนลายลักษณอักษรใหกระทรวงอุตสาหกรรม
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน

6.6 การตรวจติดตามผลและการตออายุการรับรอง
1)

2)

3)
4)

5)

กระทรวงอุตสาหกรรม จะตรวจติดตามผลกิจกรรมหรือระบบที่ไดรับการรับรองในแตละระดับอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง หรือตามความความเหมาะสม หากครบกําหนดการตรวจติดตามแลวไมยินยอมใหไปตรวจ
ติดตามภายใน 30 วัน กระทรวงอุตสาหกรรมจะยกเลิกการรับรอง
กระทรวงอุตสาหกรรม อาจดําเนินการตรวจติดตามผลกอนครบกําหนดการตรวจติดตามปกติได สําหรับ
กรณีตอไปนี้
(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาสมรรถนะการดูแลดานสิ่งแวดลอมลดหยอนลง ไมเปนไปตามระดับที่ไดรับ
การรับรอง
(2) มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอกิจกรรม และการดําเนินการของผูไดรับการรับรอง เชน
การเปลี่ยนโครงสรางองคกรที่สําคัญ เปนตน
(3) เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูล แลวเห็นวา ผูไดรับการรับรองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขฉบับนี้
ในการตรวจติดตามผลอาจตรวจประเมินกิจกรรมหรือระบบที่ไดรับการรับรองทั้งหมด หรือเพียงบางสวนตาม
ความเหมาะสม
การตออายุการรับรอง
(1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ไมสามารถตออายุการรับรองในระดับเดิมได
(2) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 สามารถตออายุการรับรองในระดับเดิมได แตตองเปน
ปฏิบัติการสีเขียวที่ไมซ้ํากับปฏิบัติการสีเขียวที่ไดรับการรับรองเดิม
(3) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึง 5 สามารถตออายุการรับรองในระดับเดิมได
กระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการเพื่อตออายุการรับรอง โดยการตรวจประเมินใหมเมื่อใบรับรองสิ้น
อายุ ทั้ง นี้ตองไดรับแจง จากผูไ ดรับการรับ รองเปน ลายลั กษณอักษรลวงหนาไมนอยกว า 90 วัน กอน
ใบรับรองสิ้นอายุ วามีความประสงคขอใหมีการรับรองอย างตอเนื่องโดยดําเนินการตรวจประเมินเอกสาร
หรือตรวจประเมินระบบทั้งหมดตามขั้นตอนในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

6.7 การเพิกถอนการรับรอง
หากผูไดรับการรับรองไมสามารถรักษากิจกรรมหรือระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตามที่ไดรับการ
รั บรอง และ/หรื อไม ปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ แ ละเงื่ อ นไขต า งๆ ที่ กํ า หนด คณะอนุ ก รรมการอาจพิ จ ารณา
ดําเนินการเพิกถอนการรับรองในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีดังนี้
(1) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการกําหนด
(2) ไมปฏิบัติตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ไดรับการรับรองในสาระสําคัญ
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(3) มีขอรองเรียนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา อาจทําใหเกิดความเสียหายตอการรับรอง

6.8 การยกเลิกการรับรอง
ผูไดรับการรับรอง จะถูกยกเลิกในกรณี ดังตอไปนี้
1) ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการ
2) ผูไดรับการรับรองเปนบุคคลลมละลาย
3) ผูไดรับการรับรองแจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร
4) กระทรวงอุตสาหกรรมมีการประกาศแกไข หรือยกเลิกเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวที่ไดให
การรับรอง
5) ผูไดรับการรับรองไมยินยอมใหกระทรวงอุตสาหกรรม ทําการตรวจติดตามภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ครบกําหนดการตรวจติดตาม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือแจงใหทราบ

6.9 การอุทธรณ การรองเรียน และการโตแยง
1) การอุทธรณตอการตัดสิน หรือการดําเนินการใดๆ ที่มีผลกับผูสมัครหรือผูไดรับการรับรอง
2) ผูสมัครหรือผูไดรับการรับรอง สามารถยื่นอุทธรณไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่กระทรวงอุตสาหกรรม
มีหนังสือแจงผลการพิจารณา หรือการดําเนินการใหทราบ โดยการยื่นอุทธรณใหยื่นเปนลายลักษณอักษร
ตอประธานคณะอนุกรรมการ
(1) กระทรวงอุตสาหกรรม จะแตงตั้งคณะพิจารณาอุทธรณที่ประกอบดวยกลุมบุคคลเพื่อดําเนินการ
พิจารณาคําอุทธรณ และแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 60 วัน นับตั้ง แตวันที่กระทรวง
อุตสาหกรรมไดรับคําอุทธรณ
(2) ระหวางการพิจารณาคําอุทธรณยังไมสิ้นสุดใหถือวาผลการพิจารณาเดิมยังมีผลใชบังคับอยู
(3) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณใหถือเปนที่สิ้นสุด
(4) ผูยื่นคําอุทธรณตองเปนผูรับภาระคาใชจายตางๆ ในการพิจารณาอุทธรณทั้ง หมด ยกเวนกรณีที่คํา
อุทธรณเปนผลเนื่องจากความผิดพลาดของกระทรวงอุตสาหกรรม
3) การรองเรียนและการโตแยง
การรองเรียนและการโตแยงใหยื่นเปนลายลักษณอักษรตอกระทรวงอุตสาหกรรมหรือประธานคณะ
อนุกรรมการเพื่อจะไดดําเนินการหาขอยุติตามขั้นตอนการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตอไป
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6.10 การรักษาความลับ
กระทรวงอุตสาหกรรม จะเก็บรักษาขอมูลและเอกสารตางๆ ที่ไดรับจากผูสมัคร หรือผูไดรับการ
รับรองไวเปนความลับ แตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผูสมัคร หรือผูไดรับการรับรองอัน
เนื่องมาจากการเปดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เวนแตจะเกิดขึ้นจากการกระทําของกระทรวงอุตสาหกรรม

6.11 การแจงการเปลี่ยนแปลง
1)
2)

ในกรณีที่มีการแกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวของกับการรับรอง กระทรวงอุตสาหกรรมจะแจง
ใหผูสมัคร หรือผูไดรับการรับรองทราบ
ผูไ ดรับการรับรองตองปรับปรุง แก ไขตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใหม ใหถูกตองภายในระยะ เวลาที่
กําหนด จากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะทําการตรวจสอบการปรับปรุงแกไขของผูไดรับการรับรอง

6.12 อื่นๆ
1)
2)

กระทรวงอุตสาหกรรมไมรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของผูไดรับการรับรองที่ไดกระทําไปโดยไมสุจริต
หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด
คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาเพื่อออกใบรับรองฉบับใหมใหกับผูไดรับการรับรองในกรณีดังตอไปนี้
(1) ใบรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ และไดดําเนินการตามขอ 6.6 แลว
(2) ใบรับรองฉบับเดิมชํารุด หรือสูญหาย
(3) ผูไดรับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหมและไมมีผลกระทบตอระบบการจัดการที่ไดรับการ
รับรอง ใบรับรองที่ออกใหมตามขอ (2) และขอ (3) มีอายุเทากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู

3) กระทรวงอุ ต สาหกรรม จะทํ า การเผยแพร รายชื่อ ผู ไ ด รั บการรั บ รองให ส าธารณชนทราบในเวบไซต
กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานในกํากับ
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คําสัง่ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 427/๒๕๕๕
เรือ่ ง ตัง้ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เปนการภายใน
________________________________
เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวใหการประกอบกิจการเปนมิตรกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม
และผลักดันใหประเทศมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับปจจุบันมีผูประกอบการเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับตางๆ เพิ่มขึ้นมาก ตองมี
ขั้นตอนดําเนินการและบริหารจัดการรวมทั้งการพิจารณาออกใบรับรองจํานวนมาก ซึ่งเปนภารกิจสําคัญของ
การผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมเกิดความยั่งยืน อีกทั้งอุตสาหกรรมสีเขียวไดปรากฏเปนหนึ่งในยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ จึง ใหตั้ง
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เปนการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
มีหนาที่ความรับผิดชอบ และอัตรากําลัง ดังตอไปนี้
หนาที่ความรับผิดชอบ
๑. เปนหนวยงานสนับสนุนในสถานะของฝายเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
๒. จัดทําแผนแมบทและกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อมุงสู
การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
๓. จัดทําและพัฒนาแผนงาน โครงการ ระบบขอมูล ฐานขอมูล ตลอดจนเอกสารเชิงวิชาการที่
สอดคลอ งกั บนโยบาย แผนแม บท และยุท ธศาสตรที่เ กี่ย วกับ การสง เสริ มและพั ฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว
๔. ประชาสัมพันธ และเชิญชวนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใหเขารวมเปนอุตสาหกรรมสีเขียว
๕. บริหารจัดการ บูรณาการการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
ของหนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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๖. สนั บ สนุ น และให คํ า แนะนํ า ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งแก ห น ว ยงานภายในและภายนอก
กระทรวงอุตสาหกรรม
๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้ง ภายในและ
ภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตรากําลังผูปฏิบัติงาน
สํา นัก งานสง เสริม และพัฒ นาอุ ตสาหกรรมสี เ ขีย ว สํา นั กงานปลั ด กระทรวงอุต สาหกรรม มี
อัตรากําลังผูปฏิบัติงานดังบัญชีรายชื่อแนบทายนี้
ใหสํานักงานสง เสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใช
อักษรยอวา สอข. หัวหนาหนวยงานใชอักษรยอวา ผอ. สอข. และเลขที่หนังสือออกใชที่ อก ๐๒๑๒/………
โดยในระยะเริ่มตน ใหประสานงานและขอความรวมมือจากบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยใหอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดใหการสนับสนุน รวมทั้งการ
ประสานกับหนวยงานระดับกรมภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายวิฑูรย สิมะโชคดี)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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บัญชีรายชือ่ ผูป ฏิบัตงิ านในสํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(แนบทายคําสัง่ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 427/ 2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
๑.
นายเดชา จาตุธนานันท

๒.

นายสาธิต เทอดเกียรติกุล

๓.

นายอาทิตย พัฒนพงษชัย

๔.

นางศิตา ดอนชมไพร

๕.

นางสุพรรณี ปวาวัฒนพานิช

ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
วิศวกรโลหการชํานาญการพิเศษ กพร.
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
วิศวกรชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตําแหนงเลขที่
๕

๔๐๗

๕๔๕
๖๕
๑๔๔
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ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
1.
2.

ขาพเจา(ชื่อองคกร) ………………………………………...........................………………………...………………………………………………..
ที่ตั้งสถานประกอบการ………………………………….......………………………………......…………….................................................
รหัสไปรษณีย……………………….ทะเบียนโรงงานเลขที่………………………..โทรศัพท…………...………โทรสาร……..……...………..
3. ชื่อผูประสานงาน…………………………………..……………………………….......….โทรศัพท…….……………..
โทรสาร……...........….......
มีความประสงคขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ
(….) ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment)
(….) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
(….) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
(….) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
(….) ระดับที่ 5 เครือขายสีเขียว (Green Network)
ไดแนบเอกสารเพื่อการพิจารณา ดังตอไปนี้
( ) ระดับที่ 1:  ประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม และหลักฐานการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอม
( ) ระดับที่ 2:  ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ..........................................................
 แผนงานดานสิ่งแวดลอม และรายงานผลความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนด
( ) ระดับที่ 3:  ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ..........................................................
( ) ระดับที่ 4:  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
 ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ...................................................
 รายงานการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ที่เปดเผยตอสาธารณะ
( ) ระดับที่ 5:  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
 ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ...................................................
 รายงานการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ที่เปดเผยตอสาธารณะ
 รายงานการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร
ขาพเจาขอยืนยันวา
- ขอมูลรายละเอียดที่ระบุไวในใบสมัครและขอมูลอื่นที่แนบประกอบเปนความจริง
- จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
สําหรับเจาหนาที่
เลขที่ใบสมัคร………………………………………………
รับเมื่อ………..………….......………………………………
ผูรับใบสมัคร………………………...………………………

ลงชื่อ………………………….....………….……...……
ชื่อ………………………........…………………….…
ตําแหนง…………….....……………………...………
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1-1/2554 นพ
การรับรองเลขที่ : .............................

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ
บริษทั โรงสีนาแกพงษเจริญ จํากัด
ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 144 หมู 10 ถนนสายหนองญาติ-นาแก

ตําบลนาคู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130

เพื่อรับรองวาเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1
ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment)
มีความมุงมั่นที่จะลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ .........................................
( นายวิฑูรย สิมะโชคดี )
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1 มิถนุ ายน 2554
ออกให ณ วันที่ .........................................................
31 พฤษภาคม 2557
มีผลถึง วันที่.........................................................
จ 3-9(1)-1/44 นพ
เลขทะเบียนโรงงาน :................................................
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2-1/2554 นม
การรับรองเลขที่ : .............................

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ
บริษทั แพนเอเชียฟุตแวร จํากัด
ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 578 หมู 14 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

เพื่อรับรองวาเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งใจ

ลงชื่อ .........................................
( นายวิฑูรย สิมะโชคดี )
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1 มิถนุ ายน 2554
ออกให ณ วันที่ .........................................................
31 พฤษภาคม 2557
มีผลถึง วันที่.........................................................
3-52(4)-1/41 นม
เลขทะเบียนโรงงาน :................................................
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3-1/2555 รย
การรับรองเลขที่ : .............................

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 89/9 นิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล ตําบลมาบตาพุต
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เพื่อรับรองวาเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
ระบบสีเขียว (Green System)
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ลงชื่อ .........................................
( นายวิฑูรย สิมะโชคดี )
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1 มิถนุ ายน 2554
ออกให ณ วันที่ .........................................................
31 พฤษภาคม 2557
มีผลถึง วันที่.........................................................
น 42(1)-3/2549-ญอล
เลขทะเบียนโรงงาน :................................................
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4-001/2555
การรับรองเลขที่ : .............................

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ
บริษทั ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด
ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 64 หมู 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตําบลศรีษะจรเขใหญ
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เพื่อรับรองวาเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
ทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกดาน
ของการประกอบกิจการ จนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร

ลงชื่อ .........................................
( นายวิฑูรย สิมะโชคดี )
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
20 ธันวาคม 2555
ออกให ณ วันที่ .........................................................
19 ธันวาคม 2558
มีผลถึง วันที่.........................................................
3-78(1)-3/50สป
เลขทะเบียนโรงงาน :................................................
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การรับรองเลขที่ : .............................

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ

ชือ่ สถานประกอบการ……………………………
ที่ตั้งสถานประกอบการ ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

เพื่อรับรองวาเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5
เครือขายสีเขียว (Green Network)
มีเครือขายตลอดหวงโซอุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสู
กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย

ลงชื่อ .........................................
( นายวิฑูรย สิมะโชคดี )
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกให ณ วันที่ .........................................................
มีผลถึง วันที่.........................................................
เลขทะเบียนโรงงาน :................................................

66

1. ตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบและ
สัดสวนดังขางลางนี้ ขนาดของตราสัญลักษณใหเปนไปตามความเหมาะสม และใหใชสีเขียวเทานั้น
2. ผูไ ดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเทานั้นจึง จะมีสิทธิแสดงตราสัญ ลักษณการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวดังกลาวได
3. การแสดงตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหแสดงพรอมระดับอุตสาหกรรมสีเขียวที่ไดรับการ
รับรองและเลขที่การรับรอง ซึ่งสามารถอานไดชัดเจน โดยตองใชสีของตราสัญลักษณและขอความเปน
สีเขียว
ตัวอยางการแสดงตราสัญลักษณการรับรอง มีดังตอไปนี้

4. การแสดงตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหแสดงเพื่อการติดตอโฆษณา และสงเสริมการขาย
เทานั้น และตองไมใชในกิจการนอกเหนือจากที่ไดรับการรับรอง หรือทําใหผูอื่นเขาใจผิดในกิจการที่ไดรับ
การรับรอง
5. การนําตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวไปใชรวมกับผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ ตองอยูในกิจการ
ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หากมีผลิตภัณฑหรือบริการอื่นใดรวมอยูดวยตองระบุใหชัดเจนวาไมอยูในกิจการ
ที่ไดรับการรับรองนี้
6. การแสดงตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวบนผลิตภัณฑ หรือหีบหอผลิตภัณฑ ตองไมทําให
เกิดความเขาใจผิดวาเปน การรับรองผลิตภัณฑ
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การใชตราสัญลักษณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธสนิ คา
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การติดตราสัญลักษณที่สินคา (Green Industry Mark)
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การใชตราสัญลักษณเพื่อการประชาสัมพันธ

แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืนดวยการมุงเนน
การใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคสู “อุตสาหกรรมสีเขียว” และคารบอนต่ํา
บนฐานความรูเชิงสรางสรรค และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดย
1) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอยาง
ตอเนื่อง โดยการสรางความตระหนักถึงการอยูรวมกันของอุตสาหกรรมและชุมชน และสงเสริมให
ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐรวมกันพัฒนา ตั้งแตการกำหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนามาตรฐานขององคประกอบที่จำเปนของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กําหนดมาตรการการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ไป
จนถึงการมีศูนยเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่กําหนดมาตรการใหภาคเอกชนลงทุนเพื่อฟนฟู
สิ่งแวดลอมรวมกับชุมชนและภาครัฐในรูปแบบการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม รวมทั้งเตรียมพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจหลักแหงใหม โดยการกําหนดเขตพื้นที่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่ให
มีขนาดที่เหมาะสมสอดคลองกับขนาดของชุมชนและขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และ
จัดหาขอมูลขีดความสามารถการรองรับมลพิษของพื้นที่เพื่อเปนเกณฑกำกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหมีความสมดุลกับพื้นที่และชุมชน
2) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหมบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค
ภูมิปญญาทองถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และสรางโอกาสทางการตลาดจากความตองการอาหารที่เพิ่มขึ้น
ตามจำนวนประชากรโลก โดยสนับสนุนใหมีการรวมกลุมพัฒนาในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ สราง
เครือขายความรวมมือและเชื่อมโยงการผลิตกับวิสาหกิจหรือธุรกิจอื่นๆ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตและแปรรูปสินคา
3) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่สงเสริมประสิทธิภาพ
และยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
สรางคุณคาสินคาอุตสาหกรรม เพื่อลดการนาเขาสินคาจากตางประเทศ รวมทั้งประสานความรวมมือ
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การพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทางในการฝกอบรม
บุคลากรใหมีทักษะ มีการใชความคิดสรางสรรค และองคความรู
4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญกับอุตสาหกรรมทองถิ่น และ
กระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค โดยสรางความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมและผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กับภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ ผานระบบโซอุปทาน และเนนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ควบคูไปกับการจับคูทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกัน
การเสริมสรางความรวมมือ ที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
จริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย
1) ดําเนินการตามกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค อาทิ แผนงานดานสิ่งแวดลอม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ และ
ความรวมมือซึ่ง การพัฒ นาแมน้ําโขงอยางยั่ง ยืน และระดับภูมิภาค อาทิ มติที่ประชุมรัฐมนตรี
สิ่งแวดลอมอาเซียน รวมทั้งพันธกรณีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมตางๆ อยางตอเนื่อง
2) เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นำสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดมลพิษ
ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การขยาย
“อุตสาหกรรมสีเขียว” การใชพลังงานทดแทน การผลิตที่มีคารบอนต่ํา การบริหารจัดการน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการเผยแพรความรูเรื่องเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลในการนำไปใชไดอยางเหมาะสม
และมีตนทุนที่ต่ํา การสรางแรงจูงใจในภาคเอกชน และการสรางหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน
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แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองคกร
1 ทั่วไป
การนํ า มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิ จ พอพี ย งภาคอุ ต สาหกรรมไปปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ผูบริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการนําองคกร เพื่อใชแนวทางอยางตอเนื่องในการวางแผน การนําปฏิบัติ
การติดตามเฝาระวัง การวัดผลและการทบทวน และการปรับปรุง ดังแสดงในรูปที่ 3
การนําองคกร
การวางแผน
การนําไปปฏิบัติ

การปรับปรุง
การติดตามเฝาระวัง
การวัดผล และการทบทวน

รูปที่ 3 การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองคกร
2 การนําองคกร
เพื่อแสดงใหเห็น ถึง ความศรัทธาตอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความมุง มั่นในการนํา
มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุต สาหกรรมไปปฏิ บัติใหเกิดประสิทธิผล ผูบริห ารระดับสูง ควร
ประพฤติตนเปนแบบอยาง และ
(1) กําหนดทิศทางขององคกร โดยการบูรณาการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมเปนสวน
หนึ่ ง ของปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ค า นิ ย ม นโยบาย กลยุ ท ธ วั ฒ นธรรม โครงสร า ง หรื อ การ
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ดําเนินการตางๆ และสื่อสารใหบุคคลากรในองคกรมีความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) ทําใหมั่นใจวาบุคลากรในองคกรมีความสามัคคี และมีสวนรวมในการนําแนวทางเศรษฐกิจพอพียง
ภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติ
(3) จัดสรรบุคลากร เทคโนโลยี วิธีการ งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงานอยาง
พอเพีย ง และทํา ใหมั่ น ใจว า มีก ารใช ทรั พ ยากรรวมทั้ ง ภู มิ ปญ ญาท อ งถิ่น อยา งมีป ระสิท ธิ ผลและ
ประสิทธิภาพ
(4) ทําใหมั่นใจวางองคกรมีการปฏิบัติตามกฎหมายและดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและมีจริยธรรม
(5) ใหความสําคัญ ตอ การแบง ปน และการพัฒนาสัง คม สิ่ ง แวดลอ ม รวมทั้ ง วัฒนธรรม ควบคูกับการ
ดําเนินธุรกิจ
(6) มีการทบทวนผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียงในชวงระยะเวลาที่กําหนดไว และนําผลของการ
ทบทวนไปใชในการปรับปรุงและวางแผนตอไป
3 การวางแผน
องคกรควรมีการวางแผนเพื่อการนําไปปฏิบัติ โดยกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
ชัดเจน มีการติดตามเฝาระวัง การวัดผลและการทบทวน และการปรับปรุง ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การดําเนิน งานดานเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมเหตุสมผล และสอดคลองกับขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการองคกรควร
(1) ประเมิ นขีด ความสามารถทั้ง ปจ จุบัน และอนาคตขององค กร ซึ่ง รวมถึง ความพรอ มด านบุ คลากร
กระบวนการ เทคโนโลยี งบประมาณ โดยพิจารณาขอมูลประวัติศาสตรและความเปนมาขององคกร
และทองถิ่นที่ดําเนินธุรกิจ รวมถึง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ในการดําเนินธุรกิจของ
องคกร
(2) กําหนดกลยุทธที่สนับสนุนหลักการของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอพียงภาคอุตสาหกรรม และ
นโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร โดยพิจารณาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึง
ความตอ งการและความคาดหวั ง ของผูมี ส วนได เ สีย ป จ จัย แห ง ความสํา เร็จ และปจ จัย แหง ความ
ลมเหลวสภาพของอุตสาหกรรมทั่งในอดีต ปจจุบันและความไมแนนอนในอนาคต การเปลี่ยนแปลง
ดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การเมืองและกฎระเบียบ ทั้งในและตางประเทศ
(3) วางแผนและกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สามารถวัดผลไดในทุกระดับขององคกร รวมถึงระดับ
บุคคล
(4) บริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
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(5) สื่อสารกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ นโยบาย และความเสี่ยง ใหบุคลากรในองคกรมีความเขาใจ
และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
4 การนําไปปฏิบัติ
องคกรควบคุมการดําเนินการดานตางๆ ไดแก บุคลากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง แวดลอม ให
เปนไปตามกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และนโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียงที่กําหนดไว
องคกรควรมีการกําหนดชองทางและวิธีการในการสื่อสาร ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร
เกี่ยวกับการดําเนินการ ประสิทธิผล และผลลัพธของการนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
4.1 บุคลากร
องคกรควร
(1) จัดฝกอบรมบุคลากรหรือการดําเนินการวิธีอื่นใด เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียง
(2) สรางจิตสํานึกและสงเสริมใหบุคลากรมีความมัธยัสถ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพึ่งพา
ตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น มีน้ําใจ มีการแบงปน และมีความซื่อสัตยสุจริต
(3) สง เสริมใหบุคลากรศึกษาหาความรู ทฤษฏี และแนวคิดใหมๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
องคกร ในการปรับตัวและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และทําใหเกิดความสมดุล
ระหวางความกาวหนาในการทํางานและการดํารงชีวิต
(4) สง เสริมใหเกิดความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรและครอบครัว และการ
เตรียมความพร อมสําหรับการใชชีวิต หลัง เกษียณ รวมถึง การเก็บออมตั้ง แตวัยทํา งาน การรักษา
สุขภาพ การสรางครอบครัวที่อบอุน การรวมกลุมหรือเครือขายเพื่อการมีสังคมหลังเกษียณ การสราง
ตนทุนในชีวิตหลังเกษียณ เชน การมีความรูในการดํารงชีวิต การเตรียมตัวใหพออยูพอกิน เปนตน
(5) สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูและเขาใจถึงประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึง ดิน
น้ํา ปา และความหลากหลายทางชีวภาพ ในการจรรโลงจิตใจ การดํารงชีวิตและการพึ่งพากัน
4.2 เศรษฐกิจ
องคกรควร
(1) สรางหรือดําเนินธุรกิจหลักใหมีความมั่นคงโดยใชความรูความสามารถหลักขององคกร
(2) พิจารณาผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบนพื้นฐานของการแบงปนโดย
มุงใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม
(3) ขยายหรือลงทุนธุรกิจใหเหมาะสมกับฐานะขององคกร โดยพิจารณาความสามารถในการรับภาระ
หนี้สินและภาระผูกพันอื่น และความเสี่ยงขององคกรและคูธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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(4) ใชและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูใหเหมาะสม สามารถบริหารจัดการเองไดสอดคลองกับความตองการ
และสภาพแวดลอมขององคกร และตามสภาพภูมิศาสตรและลักษณะสังคม
(5) สงเสริมการใชพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีที่กาวหนาและทันสมัย รวมทั้งสรรสวนที่สําคัญและเปน
ประโยชน เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับความตองการและสภาพแวดลอมขององคกร
(6) ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีที่กาวหนาและทันสมัย รวมทั้งสรรสวนที่สําคัญและเปนประโยชน เพื่อ
นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับความตองการและสภาพแวดลอมขององคกร
(7) สงเสริมการสรางบรรยากาศใหบุคลากรทั่วทั้งองคกรมีความคิดสรางสรรค อันจะนําไปสูการสรางและ
พัฒนานวัตกรรม
(8) มีการสรางนวัตกรรมดานปจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ กระบวนการ เทคโนโลยี องคกร หรือการบริหาร
จัดการ ที่เปนประโยชน สอดคลองกับกลยุทธ และกอใหเกิดความยั่งยืนขององคกร ชุมชน และสังคม
(9) สงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปญญาขององคกร ชุมชนและสังคม โดยอาจพัฒนารวมกับ
ชุมชน ผูเชี่ยวชาญ เครือขายธุรกิจ องคกรผูบริโภค หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ
4.3 สังคม
องคกรควร
(1) ศึกษาประวิติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมที่องคกรตั้งอยู รวมทั้งรักษาและ
ฟนฟูประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีไวสืบเนื่องตอไป
(2) สงเสริมกิจกรรมที่กอใหเกิดความสามัคคีปรองดองทั้งภายในองคกร ชุมชม และสังคม
(3) มีสวนรวมกับผูเชี่ยวชาญเครือขายธุรกิจ องคกรผูบริโภค หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆตาม
ความเหมาะสมในการพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม รวมทั้งการแบงปนความรูและทรัพยากร เพื่อให
เกิดความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได
(4) สงเสริมและสนับสนุนการใชแรงงานและปจจัยการผลิตในชุมชนและสังคม เพื่อใหเกิดการชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
(5) เผยแพรความรูและสงเสริมใหมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชนและสังคม
4.4 สิ่งแวดลอม
องคกรควร
(1) ใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยคํานึงการไดมาของทรัพยากรและการใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตั้งแตการ
จัดหาวัตถุดิบ การใชและการจัดการของเสีย และคํานึงผลกระทบที่จะเกิดกับคนรุนตอๆไป
(2) รูและแสดงใหเห็นถึงผลกระทบดานสิ่ง แวดลอมจากการดําเนินงานขององคกร และแสวงหาความรู
ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการใหมๆ ในการลดและขจัดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเหลานั้น
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(3) มุงพัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และหลีกเลี่ยงการผลิตที่ไมมีการจัดการ
หรือการปองกันมลภาวะ
(4) ใชพลังงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ศึกษาพลังงานทดแทน เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ดําเนินธุรกิจขององคกร
(5) กําหนดแนวทางในการจัดการน้ําอยางเปนระบบครอบคุลมถึงการจัดหา การกักเก็บ การควบคุม การ
บําบัด และการระบาย โดยไมทําลายแหลงน้ําธรรมชาติ และคํานึงประโยชนของชุมชนและสังคมที่
ดําเนินธุรกิจ
(6) มีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูดิน น้ํา และปา อันเปนรากฐานของการดํารงชีวิตของชุมชน
และสังคม
5 การติดตามเฝาระวัง การวัดผล และการทบทวน
องคกรควรกําหนดวิธีการและติดตามเฝาระวัง วัดผล และทบทวนผลการดําเนินงาน ตามชวงเวลาที่กําหนดไว
เพื่อแสดงใหเห็นวา
(1) การดําเนินขององคกรสอดคลองกับกลยุทธ วัตถุประสงค และนโยบายที่กําหนดไว
(2) การดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
(3) กลยุ ท ธ วั ต ถุ ป ระสงค และนโยบายที่ กํ า หนดไว ยั ง มี ค วามเหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
(4) มีการปองกันและการแกไข ในกรณีที่ผลการดําเนินงานมีแนวโนมวาจะไมเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ
วัตถุประสงค และมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
6 การปรับปรุง
องค ก รควรปรั บ ปรุง พั ฒ นา และขยายผลการดํ าเนิ น งานตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม อยางเปนขั้นตอนและตอเนื่องผานนโยบาย กลยุทธ วัตถุประสงค การติดตามเฝา
ระวังการวัดผลและการทบทวนผลดารดําเนินงานการปองกันและการแกไข หรือการมีสวนรวมของบุคลากร
และเครือขาย
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คณะทํางานสนับสนุนงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (Support Team)
1. นายเดชา จาตุธนานันท
2. นายสวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ
3. นายชัชวาลย จิตติเรืองเกียรติ
4. นางสาวศิรกาญจน เหลืองสกุล
5. นางดวงกมล สุริยฉัตร
6. นายสาธิต เทอดเกียรติกุล
7. นางสาวธารกมล ถาวรพานิช
8. นายทินวัฒน แกวสวี
9. นายบุญศิริ อังคุรัตน
10. นางสาวจุฑารัตน อาชวรัตนถาวร
11. นางสาวอรัญญา คชชาญ
12. นายธนะ อัลภาชน
13. นางณัฎฐิญา เนตยสุภา
14. นายอาทิตย พัฒนพงศชัย
15. นางศิริเพ็ญ กุศลานนท

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการอุตสาหกรรม
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บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จํากัด ผูผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ยํายํา

บริษัท มาบตาพุตโอเลฟนส จํากัด ในกลุม เอสซีจีเคมิคอล
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คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
ที่ 16/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
-----------------------ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาโครงการ
อุต สาหกรรมสีเขียว ตามคําสั่ง กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๓๔๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อ
พัฒนาและดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตามแผนแมบทการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗) นั้น เพื่อใหการพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิด การมีสว นรวมจากทุกภาคสวน และมุง สูเ ศรษฐกิจ สีเ ขีย ว (Green
Economy) ตามนโยบายกระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรมจึ ง เห็ น สมควรแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งนี้ ใหคณะอนุกรรมการฯ มีองคประกอบและอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
๑. องคประกอบ
๑. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไดรับมอบหมาย
ประธานคณะอนุกรรมการ
๒. รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับมอบหมาย
รองประธานคณะอนุกรรมการ
๓. ผูแทน สํานักบริหารกลาง
อนุกรรมการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๔. ผูแทน สํานักพัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน
อนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
๕. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากรดานการมาตรฐาน
อนุกรรมการ
สํานักสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๖. หัวหนากลุมพัฒนาระบบโลจิสติกส สํานักโลจิสติกส
อนุกรรมการ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
๗. ผูอํานวยการสวนพัฒนาการใชพลังงานและสิ่งแวดลอม
อนุกรรมการ
สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
๘. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาดานออยน้ําตาลทราย
อนุกรรมการ
และอุตสาหกรรมตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
๙. ผูแทนสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
อนุกรรมการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๑๐. ผูอํานวยการฝายบริหาร
อนุกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๑๑. ผูแทน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อนุกรรมการ

80
๑๒. ผูแทน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๑๓. ผูแทน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย
๑๔. ผูแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๑๕. นายสาธิต เทอดเกียรติกุล
วิศวกรโลหการชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๖. นางศิตา ดอนชมไพร
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๗. นางสาวขนิษฐา ใจจอง
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
สํานักบริหารงานการมีสวนรวม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

๒. อํานาจหนาที่
๑. กําหนดมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและสิทธิประโยชนใหแกผูประกอบการที่เขารวม
โครงการแตละระดับ
๒. กําหนดแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ และประชาชน มีสวนรวมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
๓. บูรณาการโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
๔. รายงานความคืบหนาการดําเนินการตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียว
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
(นายวิฑูรย สิมะโชคดี)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 15 / 2555
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
________________________________
ตามที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมได จั ด ทํ า แผนแม บ ทการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2553-2557) ขึ้น โดยกําหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนาใน 4 ดาน คือ (1) ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด
ความสามารถของผูประกอบการและภาคอุตสาหกรรมในการแขงขัน และการสรางความเชื่อมโยงสูพื้นที่และ
ตลาดอาเซียน (2) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สรางคุณคา มีนวัตกรรม และเชื่อมโยงกับ
การใช วั ตถุ ดิ บในประเทศ รวมทั้ ง อุ ตสาหกรรมต นน้ํ า (3) ยุ ทธศาสตร พั ฒนาอุ ตสาหกรรมเพื่ อสั ง คมและ
สิ่งแวดลอม และ (4) ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน นั้น
เพื่ อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนแมบทการพั ฒนาอุ ตสาหกรรม ในส วนที่เกี่ยวข องกั บ
ยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงสูเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและ
พั ฒ นา “โครงการอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว” ของกระทรวงอุ ต สาหกรรมขึ้ น ใหม โดยยกเลิ ก คํ า สั่ ง กระทรวง
อุตสาหกรรมที่ 259/2553 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการฯ มีองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. องคประกอบ
1) คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1.2 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ไดรับมอบหมาย)
1.3-1.5 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1.6-1.11 ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
1.12 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.13 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
1.14 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1.15 อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
1.16 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
1.17 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1.18 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
1.19 ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
1.20 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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และขนาดยอม
1.21 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
เลขานุการ
2) คณะกรรมการบริหารและดําเนินการ
2.1 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ไดรับมอบหมาย)
คณะกรรมการ
2.2 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.3 รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
2.4 รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
2.5 รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.6 รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2.7 รองผูว าการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2.8 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.9 ผูอํานวยการสํานักบริหารสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
2.10 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการรับรองระบบงาน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2.11 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมออย
น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
2.12 ผูอํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2.13 ผูอํานวยการฝาย 10 ฝายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
2.14 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
2.15 นายเดชา จาตุธนานันท
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ดานการสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

กรรมการและ

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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2.16 นายสาธิต เทอดเกียรติกุล
กรรมการและ
วิศวกรโลหการชํานาญการพิเศษ
ผูชวยเลขานุการ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
2.17 นายอาทิตย พัฒนพงศชัย
กรรมการและ
วิศวกรชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. อํานาจหนาที่
1. กําหนดกรอบแนวความคิด แผนงาน แนวทางดําเนินการ และกรอบงบประมาณ เพื่อ
การพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
2. เปนศูนยกลางในการบูรณาการโครงการและกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเปนองครวมของ “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว”
3. ให “คณะกรรมการบริ หารและดํ าเนิ นการ” กํ าหนดหลั กเกณฑ และเงื่ อนไขของ
“อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว” ระดั บ ต า งๆ ตลอดจนมาตรการและสิ ท ธิ ป ระโยชน ใ ห กั บ
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการ
4. ให “คณะกรรมการอํานวยการ” เปนผูพิจารณาอนุมัติระดับตางๆ ของอุตสาหกรรม
สีเขียวแกผูประกอบการ รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติใหใชเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ
ของอุตสาหกรรมสีเขียวใหผูประกอบการเพื่อการตางๆ ดวย
5. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยใหรายงานผลความคืบหนาของโครงการทุกเดือน
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(นายวิฑูรย สิมะโชคดี)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

84

คําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 15 / 2556
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการประเมินและการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
-----------------------ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียว ตามคําสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๓๔๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาและดําเนิน
โครงการตามยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ตามแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๓–๒๕๕๗) นั้น เพื่อใหการพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควร
แต ง ตั้ งคณะอนุ กรรมการกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น และการรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ทั้ ง นี้ ให
คณะอนุกรรมการฯ มีองคประกอบ และอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. องคประกอบ
๑. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะอนุกรรมการ
นายพสุ โลหารชุน
๒. รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
รองประธานคณะอนุกรรมการ
๓. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๔. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีน้ําและสิ่งแวดลอมโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๕. ผูอํานวยการสํานักบริหารสิ่งแวดลอม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
๖. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วาดวยการรับรองระบบงาน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๗. รองผูอํานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

อนุกรรมการ

๘. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการมาตรฐาน

อนุกรรมการ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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๙. ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐. ผูแทนสถาบันสิ่งแวดลอม
๑๑. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
๑๒. นางสาวอรัญญา คชชาญ
นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
๑๓. นายอาทิตย พัฒนพงศชัย
วิศวกรชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๔. นางสาวจุฑารัตน อาชวรัตนถาวร
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. อํานาจหนาที่
๙. กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และแนวทางในการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
๑๐. คัดเลือกและแตงตั้งผูตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
๑๑. ตรวจสอบผลการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว
๑๒. รายงานความคืบหนาการดําเนินการตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิฑูรย สิมะโชคดี)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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