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ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ ภัยธรรมชาติที่ก ่อให ้เกิด

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ และการด�าเนินชีวิตของ

ประชาชน นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก 

ระดับภูมิภาคและประเทศ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึง

ได้เตรียมความพร้อมระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย

สร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาคน สร้างฐานความรู้ 

เทคโนโลย ีนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์บนพืน้ฐานของการผลติในภาค

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งน้อมน�า “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาประยุกต์ใช้เป็นธงชัยในการน�าทางการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องสู่ความสมดุลและยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่ม “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อ

ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กันเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 

84 พรรษาในปี พ.ศ. 2554

จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การขับเคล่ือนโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง

จากทกุภาคส่วน ท�าให้การด�าเนนิงานมคีวามก้าวหน้าตามล�าดบัและเป็นไปตามแผนงานทีไ่ด้วางไว้ กระทรวง

อตุสาหกรรมหวงัว่าสถานประกอบการทีไ่ด้รับใบรับรองอตุสาหกรรมสีเขยีวจะมุง่มัน่พัฒนาเพ่ือก้าวสูร่ะดบั

สงูขึน้ต่อไปอย่างต่อเนือ่ง และขอเชญิชวนให้หน่วยงานทีย่งัมไิด้เข้าสูส่งัคมอตุสาหกรรมสเีขยีวให้ความสนใจ 

และเข้ามีส่วนร่วม มุ่งสู่ดุลยภาพของการพัฒนาเพื่ออนาคตอันสดใสของประเทศไทยต่อไป

การปรับปรงุกระบวนการผลติเพ่ือให้การประกอบกจิการเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม นอกจากจะท�าให้

โรงงานหรือผู้ประกอบกิจการโรงงานมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วยังจะท�าให้ชุมชนโดยรอบ

เกิดการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานอย่างปกติสุขต่อไปอย่างยั่งยืน
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แนวความคิดในเรื่องของ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” เกิดข้ึนเนื่องจากความสําคัญของ

การอยูรวมกันอยางปกติสุข ในสถานการณปจจุบันส่ิงแวดลอมไดรับผลกระทบจากการเติบโตทางดาน

อุตสาหกรรมเปนอยางมาก ดังนั้นจึงถึงเวลาท่ีจะตองมีการพัฒนา ปรับปรุง และสรางความตระหนักให

ภาคอุตสาหกรรมไดคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน เพื่อใหส่ิงแวดลอมกับอุตสาหกรรมสามารถอยู

ดวยกันไดอยางยั่งยืน 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวข้ึน เพื่อผลักดันและสงเสริมใหภาค 

อุตสาหกรรมใหมีการประกอบการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสังคม สงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ

ท่ีดี นาเช่ือถือ และประชาชนไววางใจ และเกิดการสรางเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวม        

สีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลคาสูงข้ึนดวย  

คูมือแนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสูอุตสาหกรรมสีเขียวฉบับนี้      

เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งจัดทําเปนตัวอยางแนวทางปฏิบัติสําหรับ           

ผูประกอบการอุตสาหกรรมในการพัฒนาองคกรสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งยึดมั่นในการประกอบกิจการ

ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และ

รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

สําหรับการจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสูอุตสาหกรรม    

สีเขียว ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีตองการพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรม     

สีเขียว ไดใชเปนแนวทางในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ

กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนไดรับการรับรองอุตสาหกรรม   

สีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (สอข.) 
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1.1 ขอบเขต 

คูมืออุตสาหกรรมสีเขียวเลมนี้จะใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม ทุกขนาด          

ทุกประเภท ทุกพื้นท่ี เพื่อการดําเนินการการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งครอบคลุม นิยามศัพท หลักการ แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสูอุตสาหกรรมสีเขียวและข้ันตอนการให   

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในแตละระดับของกระทรวงอุตสาหกรรม 

1.2 นิยามศัพท 

อุตสาหกรรมสีเขียว 

(Green Industry) 

อุตสาหกรรมท่ียึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดวยการ

มุงเนนในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง พรอมกับการประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอ

สังคมท้ังภายในและภายนอกองคกรตลอดโซอุปทานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

องคกร สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจาก

กระทรวงอุตสาหกรรม 

ความมุงม่ันสีเขียว 

(Green 

Commitment) 

การแสดงความมุงมั่นในรูปแบบของนโยบาย เปาหมายและแผนงานท่ีจะลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมีการส่ือสารภายในองคกรใหทราบโดยท่ัวกัน 

ปฏิบัติการสีเขียว 

(Green Activity) 

การดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย เปาหมายและแผนงานท่ีกําหนดเพื่อลด

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรมสําเร็จตามความมุงมั่นท่ีต้ังไว 

ระบบสีเขียว  

(Green System) 

การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบมีการติดตาม ประเมินผล และ

ทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัลดานส่ิงแวดลอมท่ี

เปนท่ียอมรับ และการรับรองมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตางๆ 

วัฒนธรรมสีเขียว 

(Green Culture) 

การท่ีทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจดําเนินงานอยางเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ในทุกดานของการประกอบกิจการ จนกลายเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองคกร 
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เครือขายสีเขียว 

(Green Network) 

การแสดงถึงการขยายเครือขายตลอดโซอุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและ

พันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย 
 

วัฒนธรรมองคกร

ดานสิ่งแวดลอม 

(Environmental 

Culture) 

การสรางใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความเช่ือ จิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม และมี

พฤติกรรมรวมกัน สรางคานิยม  การดําเนินการดานส่ิงแวดลอม และมีการ

เผยแพรทําความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมใหแกบุคลากรภายในองคกรและ

ผูเกี่ยวของ มีการกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการให

ความสําคัญและใสใจส่ิงแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืนจนกลายเปนวัฒนธรรม

องคกร มีการกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดาน

ส่ิงแวดลอม และนํามาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

จริยธรรมดาน

สิ่งแวดลอม 

(Environmental 

Ethics) 

คุณลักษณะทางความประพฤติท่ีมนุษยควรยึดถือปฏิบัติตอธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงสัจธรรมวาดวยธรรมชาติ ไดแก การใชทรัพยากรอยางมี

เหตุผล ควบคูไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

โซอุปทานช้ัน ท่ี 1 

(First Tier) 

สถานประกอบการท่ีผลิตวัตถุดิบปอนใหกับผูขอรับการรับรองอุตสาหกรรม      

สีเขียวโดยตรง และมีคุณสมบัติเปนโรงงานจําพวกท่ี 1 หรือ 2 หรือ 3 ตาม

พระราชบัญญั ติ โ ร ง งาน  พ .ศ.2535  หรื อสถานประกอบการภายใต

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 

โรงงานจําพวกท่ี 1 โรงงานท่ีใชเครื่องจักรไมเกิน 20  แรงมา หรือคนงานไมเกิน 20 คน เปนโรงงาน

ขนาดเล็กท่ีไมมีปญหามลพิษ  สามารถประกอบกิจการโรงงานโดยไมตองขอ

อนุญาต ยกเวนโรงงานขนาดเล็กบางประเภทท่ีมีปญหามลพิษ (ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535) 

โรงงานจําพวกท่ี 2 โรงงานท่ีใชเครื่องจักรไมเกิน 50 แรงมา และคนงานไมเกิน 50 คน เปนโรงงาน

ขนาดกลาง ไมมีปญหามลพิษหรืออาจมีเล็กนอย แกไขปรับปรุงไดไมยาก 

สามารถประกอบกิจการโรงงานโดยไมตองขออนุญาต แตตองแจงแกทางราชการ

ทราบกอนเดินเครื่องจักร และเสียคาธรรมเนียมรายป (ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535) 

โรงงานจําพวกท่ี 3 โรงงานท่ีไปใชเครื่องจักรเกิน 50 แรงมา และคนงานเกิน 50 คน อาจกอใหเกิด

ปญหามลพิษหรือเหตุเดือดรอน รําคาญ หรือเหตุอันตรายตองควบคุมดูแลอยาง

ใกลชิด ผูประกอบการตองขออนุญาตกอนจะต้ังโรงงาน (ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535) 
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คณะกรรมการ

พัฒนาและดําเนิน

โครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียว 

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหทําหนาท่ี

กําหนดกรอบแนวความคิด แผนงาน แนวทางดําเนินการ และกรอบงบประมาณ

เพื่อการพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว บูรณาการโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของหนวยงานตางๆ 

ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข มาตรการและสิทธิ

ประโยชนใหกับผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการกํากับดูแลและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินโครงการ แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินการ และดําเนินการอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการให

การรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียว 

คณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินโครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียว ใหทําหนาท่ีพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ และเงื่อนไขการ

ประเมินระดับอุตสาหกรรมสีเขียว รวมท้ังคูมือข้ันตอนการดําเนินงาน และ

เอกสารตางๆ ท่ีใชในการดําเนินงาน คัดเลือก ตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขท่ีกําหนด พิจารณาใหการรับรองตราสัญลักษณอุตสาหกรรมสีเขียว และ

ดําเนินงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งตอไปในเอกสารนี้จะใชคําวา 

"คณะอนุกรรมการ" 

การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน  

(Sustainable 

Development) 

รูปแบบของการพัฒนาท่ีสนองความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําให

คนรุนตอไปในอนาคต ตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะ

ตอบสนองความตองการของตนเอง 

การปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

(Continuous 

Improvement) 

การปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามอยางตอเนื่อง คอยเปนคอยไปในการ

ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมท่ีมีอยู ใหดีข้ึน รวมถึงการปรับปรุงการทํางาน

ประจําวันใหดียิ่งข้ึน 

เศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Economy) 

ระบบเศรษฐกิจท่ีทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในปจจุบันดีข้ึนและสามารถลด

ความไมเสมอภาคไดในระยะยาวดวย ในขณะท่ีไมทําใหประชาชนรุนหลังประสบ

กับความเส่ียงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมสภาพและปญหาดาน

นิเวศวิทยา 

ผูไดรับการรับรอง สถานประกอบการท่ีผานการตรวจสอบ/ตรวจประเมินวาเปนไปตามเกณฑกําหนด

อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ียื่นขอรับการรับรอง และไดรับการรับรองจาก

กระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.1 ความเปนมา 

ประเทศไทยมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ตามท่ีไดใหสัตยาบันรับรอง

ปฏิญญาโจฮันเนสเบิรกวาดวยการพัฒนาอันยั่งยืน (Johannesburg Declaration on Sustainable 

Development – JDSD) เมื่อป พ.ศ. 2545 และปฏิญญามะนิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียว (Manila 

Declaration) เมื่อป พ.ศ. 2552 กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยจึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อส่ิงแวดลอมและสังคม โดยดําเนินการใน 

เชิงรุก มุงเนนในการสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและพัฒนาอยางยั่งยืน 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของประเทศไทยเปนการริเริ่มของปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี เกิดข้ึนหลังจากท่ีไดเขารวมการประชุมสัมมนา Green Industry ขององคการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) 

ซึ่งเปนองคการท่ีจัดต้ังข้ึนตามมติของท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ซึ่งในขณะนั้นโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวยัง

เปนนามธรรมอยูมากเพื่อใหมีการนํามาปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมเพื่อใหเปนรูปธรรม โดยปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมมอบหมายใหคณะทํางานสนับสนุนดานวิชาการ (Support Team) ดําเนินการใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) เสนอแนวทางและจัดทํา Green Industry ใหเปนรูปธรรมและสามารถดําเนินการไดอยางเปนข้ันตอน

ในแบบฉบับของประเทศไทย ภายใต 2 แนวคิดหลัก คือ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous 

Improvement) และการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) 

2) บูรณาการโครงการท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของทุกหนวยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมมารวมอยู

ภายใตรมเงาใหญของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมต้ังอยูบนแนวคิดความสมัครใจของ

สถานประกอบการท่ีตองการดําเนินธุรกิจใหเปนมิตรกับชุมชนและส่ิงแวดลอมเพื่อมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืนโดย

ดําเนินการอยางเปนระบบใน 5 ระดับ จากระดับท่ีงายไปสูระดับท่ียาก ในอดีต UNIDO ไดริเริ่มนโยบายสนับสนุน

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Industry) ในป พ.ศ. 2552 และไดเริ่มสรางกรอบความ

รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ในป พ.ศ. 2554 แตแนวทางการสงเสริม

อุตสาหกรรมสีเขียวของ UNIDO ยังเปนนามธรรมอยูมากและขาดข้ันตอนการพัฒนาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 

ทําใหสถานประกอบการอุตสาหกรรมไมทราบวาตองเริ่มทําอยางไรจึงนําไปสูการเพิกเฉยในท่ีสุด 

ในชวงกลางป พ.ศ. 2553 ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดมีการประชุม

หารือกับทีมงานวิชาการ (Support Team) ถึงแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวใหเปน

รูปธรรมมากข้ึน โดยนําหลักการบริหารจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (Total Quality Management - TQM) 
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ผนวกกับหลักการสรางความสมดุลระหวาง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม (Triple Bottom Line) กอใหเกิด

เปนหลักการของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” บนพื้นฐานสําคัญของ 2 เสาหลัก คือ 

1) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) และ 

2) การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) 

 

 

 

 

 

 ตอมาในปลายป พ.ศ. 2553 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดเริ่มดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

อยางจริงจังข้ึนโดยดําเนินการทําขอตกลงรวม (MOU) ระหวางหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อรวมกันสงเสริมภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยใหมีการประกอบการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสังคม 

อันจะสงผลใหภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณท่ีดี นาเช่ือถือ ประชาชนไววางใจ และเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมสูการสรางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมวลรวมสีเขียวของ

ประเทศ (Green GDP) มีมูลคาสูงข้ึนดวย และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว               

พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในป พ.ศ. 2554 กระทรวงอุตสาหกรรมไดผนึกกําลังกับทุกหนวยงานของกระทรวง

อุตสาหกรรมและสถาบันเครือขาย โดยเฉพาะสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ 

สงเสริมใหสถานประกอบการท่ัวประเทศใสใจในการดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับท่ี 1 

ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ การแสดงความมุงมั่นในรูปแบบของนโยบาย 

เปาหมายและแผนงานท่ีจะลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมีการส่ือสารภายในองคกรใหทราบ

โดยท่ัวกัน  

ระดับท่ี 2 
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย เปาหมายและแผนงาน

ท่ีกําหนดเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและสําเร็จตามความมุงมั่นท่ีต้ังไว 

ระดับท่ี 3 

ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ มีการ

ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง หรือการไดรับรางวัลดาน

ส่ิงแวดลอมอันเปนท่ียอมรับ หรือไดรับการรับรองมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมตางๆ 

ระดับท่ี 4 

วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การท่ีทุกคนในองคกรมีจิตสํานึกรวมกันในการสงวน

และรักษาไวซึ่งส่ิงแวดลอมท่ีดีและใหความรวมมือรวมใจในทุกดานของการประกอบกิจการให

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและดําเนินการตางๆ จนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร  

 

แนวความคิดเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ตามที่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการขอรับ

การรับรองในคูมือเลมน้ี  เปนผลสัมฤทธ์ิของขาราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยคณะทํางานสนับสนุนงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (Support Team) จึง

เปนผลงานของคนไทยอยางแทจริง และเปนเรื่องที่ไดนําเสนอในการประชุม

ตางประเทศจนไดรับการยอมรับและกลาวถึงในระดับหน่ึงแลว ซ่ึงเปนเรื่องที่    

 
ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ระดับท่ี 5 

เครือขายสีเขียว (Green Network)  คือ การขยายขอบเขตของการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว

จากภายในองคกรเองออกสูภายนอก ตลอดโซอุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนใหคูคา

และพันธมิตรเปนอุตสาหกรรมสีเขียวดวย  

2.2 แนวคิดและกรอบการดําเนินการของอุตสาหกรรมสีเขียว 

การสงเสริมและผลักดันใหภาคการผลิตมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอยางสมดุลและ

ยั่งยืน ถือเปนหัวใจสําคัญของโครงการตางๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีตองการใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคลองกับศักยภาพ และความเปนไปไดของระบบนิเวศ รวมท้ังความผาสุก

ของสังคม ตัวอยางเชน การอนุรักษพลังงานในกระบวนการผลิต การใชทรัพยากรใหคุมคาโดยใชหลัก 3Rs และ

เทคโนโลยี (Clean Technology) การปรับปรุงผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ

รักษส่ิงแวดลอม (Eco Design) การใหการรับรองผลิตภัณฑฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) 

การศึกษาและวิเคราะหขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Analysis , LCA) การลดมลพิษ และการลด

การปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน ซึ่งโครงการตางๆ เหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการดําเนินงานเชิงรุกดาน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีผูประกอบการสามารถเขารวมได เพื่อพัฒนาใหการประกอบ

กิจการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน 

ความหมายของอุตสาหกรรมสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ไดใหนิยามและถายทอดประสบการณและแนวความคิดของทานในการ

ดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และตัวอยางสถานประกอบการท่ีปรับปรุงพัฒนาจนสามารถอยูรวมกับ

สังคมไดอยางมีความสุข เชน โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดทางภาคใตท่ีเคยไดรับการรองเรียนมา

ตลอด ผานไป 20 ป  ในวันนี้ไดรับรางวัลส่ิงแวดลอมดีเดน ซึ่งทําใหท่ึงวาทําไดอยางไร ในการปรับปรุงแกไขจน

สังคมและชุมชนยอมรับ จนทุกวันนี้กลายเปนสวนหนึ่งของสังคมและมีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งโรงงานแบบนี้

สามารถนํามาเปนแบบอยางได เพราะยังมีโรงงานอีกมากในประเทศไทยท่ีไมเห็นความสําคัญและไมเขาใจวา

“อุตสาหกรรมสีเขียว ในความหมายของผม คือ อุตสาหกรรมที่ยึดม่ันในการ

ประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการพัฒนาและปรับปรุง

อยางตอเน่ือง และประกอบกิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคมทั้งภายใน

และภายนอกองคกรตลอดโซอุปทานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

“อุตสาหกรรมสีเขียว” จึงต้ังอยูบน 2 เสาหลัก  

1. การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

2. การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 
ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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การทําส่ิงแวดลอมตองยอมลงทุน หรืออีกตัวอยางหนึ่งเมื่อครั้งไปดูงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมไบเออร           

เมืองเลเวอรคู เซน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งพบมีปลองควันปลอยควันขาวออกจากนิคมฯ และรอบๆ

เปนชุมชนท่ีมี อพารทเมนทสูง แตสามารถอยูรวมกันได โดยผูพาดูงานกลาววา “We depend on each 

other” คือ อยูดวยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยคนอาศัยในชุมชนใกลเคียงไดไปทํางานในโรงงานส่ิง

สําคัญ คือ เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรม สามารถอยูดวยกันอยางผสมกลมกลืนคลายกับหลักการของ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกําลังพยายามผลักดัน ซึ่งจากท่ียกตัวอยางไป

ส่ิงสําคัญคือตองใหเวลากับคน จะทําอยางไรใหคนเขามาสูอุตสาหกรรมสีเขียว คงตองมีการเชิญชวนและใหเกิด

ความเขาใจตรงกันวาการทําอุตสาหกรรมสีเขียวไมใชเรื่องยาก  

ดังนั้นในการทําโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อันดับแรกตองดึงคนมาเขาโครงการใหไดจํานวนมาก 

และสองตองใหโอกาสไดปรับปรุงอยางตอเนื่อง แตปญหาคือจะขายความคิดนี้ไดหรือไม วาถาเปนอุตสาหกรรม  

สีเขียวแลวจะนําไปสูความยั่งยืน (Sustainable) ได ท้ังนี้คนทุกคนมักจะถูกตัดสินโดยบุคคลท่ี 3 เสมอ ยกตัวอยาง

เชน ไมมีใครบังคับใหเราเรียนปริญญาโท แตเพราะเห็นคนรอบขางไดปริญญาโทกันหมด ก็เลยตองเรียนบาง 

เชนเดียวกันกับอุตสาหกรรมสีเขียว ถาโรงงานอุตสาหกรรมรอบขางไดรับกันหมด ก็เปนตัวผลักดันใหตองทํา

โรงงานของตนใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียวบาง  

ข้ันตอนของการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว เริ่มจากระดับท่ี 1 (Green Commitment) เปนการ

เชิญชวนให เขามารวมทําความดีโดยใหมีความต้ังมั่น ท่ีจะเปนอุตสาหกรรมสีเขียว และระดับท่ี 2          

(Green Activity) โรงงานตองเริ่มทําตามท่ีไดสัญญาไว ระดับท่ี 3 (Green Systems) ตองเริ่มออกแรงในการ

ทําใหไดมาตรฐานรองรับ สวนระดับท่ี 4 (Green Culture) ตองทําใหเปนวัฒนธรรมสีเขียว โดยทําจนเปนนิสัย 

ซึ่งเมื่อทําทุกอยางเปนระบบระเบียบจนกลายเปนนิสัยและเปนวัฒนธรรม คนรอบขางท่ีไมเปนระเบียบก็อยู

รวมกับเรายาก จนสุดทายก็ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเขาใหเปนระเบียบเหมือนเรา ท้ังนี้วัฒนธรรมสีเขียว

ถาทําดีๆจะคอยๆกลืนส่ิงท่ีไมดีในท่ีสุด แตท้ังนี้ตองใชเวลาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม สวนระดับสุดทาย 

เครือขายสีเขียว (Green Network) ดวยวาเราจะเปนสีเขียวอยูรายเดียวไมได รอบขางเราก็ตองเปนสีเขียวดวย  

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวไดรับความสนใจและมีหนวยงานท่ีเห็นคุณคา เชน มีโรงงานสนใจขอ

เครื่องหมาย Green Industry ไปติดขางผลิตภัณฑ ซึ่งก็ไดอนุญาตใหไป หรือหนวยงานภาครัฐดวยกันอยาง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ก็ไดนําเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม ไป

บรรจุอยูใน “แผนส่ิงแวดลอมแหงชาติ ป พ.ศ. 2555-2559” จะเห็นวาหลักการของอุตสาหกรรมสีเขียวมุงไปสู

การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยความยั่งยืนจะเกิดข้ึนไมไดถาสังคมและชุมชนไมยอมรับ และจะยั่งยืนอยูไมไดถาไมมี

กําไรเชนกัน โดยตัวช้ีวัดทางธุรกิจแบบเดิมท่ีสําคัญมีอยู 4 ตัว คือ ตนทุน คุณภาพ การบริการ และความ

รวดเร็ว ซึ่งไมมีธุรกิจไหนท่ีไมคิดเรื่องการลดตนทุนและเพิ่มผลกําไร แตท้ังนี้ธุรกิจจะไมสามารถคงอยูไดอยาง

ยั่งยืนถาขาดตัวช้ีวัดอีก 2 ตัวท่ีสําคัญ คือ นวัตกรรม/การสรางสรรค (Innovation and Creativity) และความ

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เหตุผลท่ีนวัตกรรมสําคัญเพราะมีสินคา



         8  

ใหมๆ เกิดข้ึนอยูตลอดเวลาซึ่งทําใหตองพยายามพัฒนาเพื่อใหแขงขันได สวนสาเหตุท่ีความรับผิดชอบตอ

สังคมเปนส่ิงจําเปนกับการทําธุรกิจสมัยนี้เพราะถาไมไดรับการยอมรับจากสังคม ธุรกิจก็ไมสามารถยั่งยืนอยูได  

กระทรวงอุตสาหกรรมมีงานหลักๆ ใน 2 สวน คือ การกํากับดูแล และการสงเสริมพัฒนา ซึ่งตอง

อาศัยทุกคนรวมกันคิดทําอยางไรใหอุตสาหกรรมสีเขียวไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ทิศทางและแนวทางในการ

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสีเขียว สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ใหอุตสาหกรรมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มี

ความรับผิดชอบตอสังคม อยูรวมกับชุมชนไดอยางราบรื่นและยั่งยืน ท้ังนี้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะท่ีเปน

ผูดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ถาสามารถทําใหโรงงานตางๆดําเนินการภายใตหลักการเหลานี้ได ก็จะลดปญหา

ประชาชนตอตานโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหกระทรวงฯ สามารถใชเวลาในการทํางานอื่นๆได เชน สงเสริมให

เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ แตถาหากผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวไปไมได หรือทําไดไมดี ก็จะ

สงผลใหกระทรวงฯ ทํางานไดลําบาก ทําอยางไรใหอุตสาหกรรมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม มีความรับผิดชอบตอ

สังคม และอยูรวมกับสังคมและชุมชนได ซึ่งเหลานี้เปนพื้นฐานของการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว 

1) อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม-ทําไดโดยการปรับปรุงเทคโนโลยี ประยุกตใชเทคโนโลยี 

3Rs ประหยัดทรัพยากรและใชทรัพยากรอยางคุมคา (Resource Efficiency) โดยอุตสาหกรรมใน

อนาคตตองเปนอุตสาหกรรมท่ีนําไปสูสังคมคารบอนตํ่า ซึ่งอาจตองต้ังอยูในพื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ (Eco-Industry) โดยอุตสาหกรรมท่ีเปนเอกเทศหรือท่ีอยูเด่ียวๆอาจจะเกิดข้ึนยาก ท้ังนี้

กระทรวงอุตสาหกรรมตองพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศข้ึนมารองรับ 

2) มีความรับผิดชอบตอสังคม-หลายหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการดานนี้ เชน โครงการ 

CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม, โครงการ CSR-DPIM และโครงการเหมืองแรสีเขียว ของกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ฯลฯ ภายใตหลักความคิดท่ีวา อุตสาหกรรมตองมีจิตสํานึก 

ประชาชนตองมีความเขาใจซึ่งจะมาเช่ือมโยงกับเรื่องการอยูรวมกับชุมชนได  

3) อยูรวมกับชุมชนได-อุตสาหกรรมตองรักชุมชนและพื้นท่ีท่ีอยู ประชาชนถึงจะรักอุตสาหกรรม โดย

ตองเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงและตองส่ือสารกันใหเขาใจ ดังเชน โครงการตางๆของ

กระทรวงอุตสาหกรรมท่ีพยายามสรางใหเกิดระบบธรรมาภิบาล ใหอุตสาหกรรมและชุมชนเขาถึง

ขอมูล มีความรักความเขาใจท่ีดีตอกัน เพื่อใหประชาชนไววางใจอุตสาหกรรม ท้ังนี้ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมสีเขียวตองอาศัยกลไกท้ัง 3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน 

3.1) กลไกภาครัฐ 

หนวยงานภาครัฐซึ่งเปนผูออกนโยบาย โดยมีเครื่องมือท่ีสําคัญ คือ กฎหมายสําหรับบังคับ

ใชเพื่อใหโรงงานหรือภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม ท้ังนี้การบังคับใชกฎหมายตางๆ เชน 

การขออนุญาตต้ังโรงงาน สิทธิ์ในการส่ังแกไขเมื่อตรวจสอบแลวโรงงานดําเนินการใดๆ ไม

ถูกตอง การดําเนินการทางกฎหมายกรณีโรงงานไมมีใบอนุญาตฯลฯ อาจไมสามารถ

ควบคุมดูแลไดอยางท่ัวถึงหรือยังมีจุดออน การบังคับใชกฎหมายอยางเดียวจึงไมมี
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ประสิทธิผลเทาท่ีควร เมื่อออกกฎหมาย/พระราชบัญญัติเรื่องใดมาแลวก็ตองทําความ

เขาใจกับผูประกอบการรวมถึงชุมชนใหมีความรูความเขาใจ นอกจากนี้ควรตองมีการสราง

ฐานขอมูลท่ีทันสมัย เพื่อจะไดทราบวาโรงงานอะไร อยูท่ีไหน ยังดําเนินการอยูหรือไม 

ปญหาเปนอยางไร เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลและพัฒนาสงเสริมโรงงานไดอยาง

เหมาะสมกับประเภทหรือชนิดของโรงงานนั้นๆ นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายการพัฒนาเชิง

พื้นท่ี การสรางนิคมอุตสาหกรรมใหมๆเพิ่มข้ึน การพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

เพราะตอไปนี้ถาเปนนิคมท่ีไมมีการจัดการระบบเชิงนิเวศท่ีดีก็จะถูกตอตาน 

3.2) กลไกภาคอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนผูท่ีตองดําเนินการตามนโยบาย โดยท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมมี

นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสีเขียวและเปดโอกาสใหโรงงาน

อุตสาหกรรมทุกโรงงานสมัครเขารวม ซึ่งโรงงานตองมีการสรางจิตสํานึกในเรื่องส่ิงแวดลอม

และสังคมชุมชน มีการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ และการปรับใชเทคโนโลยี 

3.3) กลไกภาคประชาชน 

ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึก และมีทัศนคติท่ีดีตอ

ระบบอุตสาหกรรม รวมถึงตองมีการปรับพฤติกรรม เชน การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีผลิต

สินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การซื้อสินคาฉลากเขียว เปนตน 

2.3 หนวยงานท่ีเขารวมโครงการ 

การดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีหลายหนวยงานรวมมือ

กันประกอบดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และการนิคมอุตสาหกรรม 

1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

โครงการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใชในการเทียบระดับ

อุตสาหกรรมสีเขียวไดหลากหลายโครงการ เชน โครงการพัฒนาโรงงานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-

DIW) และโครงการพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีลุมน้ําหลัก (EMS 

for SMEs) ข้ันท่ี 2 ซึ่งสามารถเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 นอกจากนี้มีโครงการอื่นๆ เชน 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด โครงการศึกษาศักยภาพในการลดการใชน้ําในอุตสาหกรรมท่ีมี

การใชน้ํามาก โครงการประหยัดพลังงานสําหรับโรงงานขนาดเล็ก (ES for SE) โครงการตรวจประเมินเพื่อ

รองรับระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิง

พื้นท่ี (Eco Industrial Complex) โครงการพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน

พื้นท่ีลุมน้ําหลัก (EMS for SMEs) เปนตน โดยโครงการเหลานี้สามารถเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 
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2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) 

โครงการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใชในการเทียบระดับ

อุตสาหกรรมสีเขียวได อาทิ โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-

DPIM) โครงการเหมืองแรสีเขียว (Green Mining) ซึ่งท้ัง 2 โครงการเปนโครงการท่ีเทียบไดกับอุตสาหกรรมสี

เขียวระดับ 3 

3) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

โครงการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใชในการเทียบระดับ

อุตสาหกรรมสีเขียวได อาทิ โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใชพลังงาน

สําหรับอุตสาหกรรม โครงการ Lean Manufacturing โครงการเทคโนโลยีอาสาดานการบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

ซึ่งท้ังหมดสามารถเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 

4) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

มีโครงการชวยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เชน โครงการฝกอบรมและจัดทําระบบ

การจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 โครงการฝกอบรมและจัดทําระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 

5) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

มีการดําเนินงานและโครงการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถเทียบระดับ

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 ซึ่งเปนเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

6) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 

มีโครงการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใชในการเทียบระดับ

อุตสาหกรรมสีเขียวได อาทิ โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ซึ่งอาจเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 นอกจากนี้มีโครงการนิคม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีดําเนินการรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจเทียบไดกับอุตสาหกรรมสีเขียว

ระดับ 2 รวมอยูดวย 

โครงการตางๆท่ีแตละหนวยงานไดยกตัวอยางมาในขางตน เปนเพียงสวนหนึ่งของโครงการท่ีมี

และเกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งขอมูลโครงการเพิ่มเติมสามารถคนหาไดจากเว็บไซต
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อุตสาหกรรมสีเขียวและสอบถามโดยตรงท่ีแตละหนวยงาน แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของ

กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถสรุปเปนประเด็นหลักๆ ไดดังนี้  

- การผลักดันใหอุตสาหกรรมสีเขียวเปนแผนงานความรับผิดชอบสําหรับทุกหนวยงาน 

- การเผยแพรอุตสาหกรรมสีเขียวใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนผานการโฆษณา ประชาสัมพันธ จัดงาน

ตางๆ 

- การเผยแพรสิทธิประโยชนท่ีโรงงานตางๆ จะไดรับจากการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวในแตละ

ระดับ 

- การเสวนาแบงปนประสบการณวา ทําอยางไรถึงจะเปนอุตสาหกรรมสีเขียว โดยโรงงานท่ีไดรับ

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในแตละระดับ ใหกับโรงงานอื่นๆ ท่ีสนใจเขารับการรับรอง 

- การทําใหโรงงานจํานวนไมนอยกวารอยละ 70% ในแตละจังหวัด เขารวมโครงการ

อุตสาหกรรมสีเขียว 

- การสงเสริมใหโรงงานท่ีไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ

ยกระดับการรับรองในระดับท่ีสูงข้ึน รวมถึงการสรางเครือขายอุตสาหกรรมสีเขียวใหเกิดข้ึน 

โดยในสวนของการสงเสริมใหโรงงานมีการพัฒนายกระดับการรับรองนั้น กระทรวง

อุตสาหกรรมมีหลายโครงการท่ีสามารถชวยสนับสนุนการพัฒนาไดในแตละระดับ  

2.4 ประโยชนท่ีไดรับ 

ปจจุบันกระแสการอนุรักษทรัพยากร พลังงาน และส่ิงแวดลอมไดรับการตอบรับจากทุกภาคสวน

ท่ัวโลก ท้ังนี้เพราะแหลงพลังงานของโลกซึ่งไดแก น้ํามันและกาซลดลงอยางรวดเร็วเกินกวาท่ีคาดการณไว 

ประกอบกับความต่ืนกลัวในเรื่องของภัยธรรมชาติ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนผูปลดปลอยกาซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gas) และการทําลายคุณภาพของน้ําและดินท่ีเปนแหลงอาหารของพืชและสัตว 

กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนอาหารของมนุษยและปจจัยสําคัญตอการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 

ดังนั้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงถูกมองในแงลบจากสังคม ชุมชน และประชาชนโดยรอบวาเปนแหลงกอเกิด

มลพิษและความเดือดรอน การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมใหมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจึง

เปนหนทางเดียวท่ีจะทําใหสถานประกอบการสามารถอยูรวมกับชุมชนและส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืน 

ประโยชนท่ีสถานประกอบการพัฒนาสูอุตสาหกรรมสีเขียวจะไดรับ ไดแก 

1) ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน ลดขอรองเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ลดความเส่ียงในการรับผิดชอบในอนาคต  

2) เกิดภาพลักษณ และทัศนคติท่ีดีตออุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สงผลใหเกิดความเขาใจท่ีดี

และการยอมรับระหวางอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยูโดยรอบ  

3) ชุมชนโดยรอบไดรับความเปนธรรม เขาถึงโอกาสในการมีชีวิตท่ีดีข้ึนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมใน ชุมชน จากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว  
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4) เกิดการสรางงานและการจางงานเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน มีการวาจางแรงานท่ีเปนธรรม คนงานมี

ความปลอดภัยและมีความสุขกับการทํางานในสภาพแวดลอมท่ีดี  

5) ลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดตนทุนการดําเนินธุรกิจ สรางโอกาสในการแขงขัน  

6) สรางโอกาสทางการตลาดโดยเนนประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตซึ่งกําลังจะ

เปนท่ียอมรับและตองการของผูบริโภคท่ัวโลก 

7) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไมสงผลกระทบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้แลว ผูประกอบการท่ีผานการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวสามารถขอรับสิทธิประโยชนตางๆ จาก

กระทรวงอุตสาหกรรมไดทันที ดังนี้  

สิทธิประโยชน เง่ือนไข หนวยงาน 

ยกเวนคาธรรมเนียมรายป  

เปนเวลา 5 ป  

(1) ไดรับการรับรองดานระบบการจัดการ ส่ิงแวดลอม (มอก. 

14001 หรือ ISO 14001)  

(2) มาตรฐานดานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัย (มอก. 18001)  

กรอ. สปอ. 

ยกเวนคาธรรมเนียมรายป   

เปนเวลา 5 ป  

(1) นําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการมาผลิต

กาซชีวภาพเพื่อเปนพลังงานทดแทน  

(2) นําเอาอากาศเสียจากการเผาไหมในกระบวนการผลิตท้ังหมด

กลับมาใชประโยชนได  

กรอ. 

เงินกูดอกเบ้ียตํ่า (Green 

Productivity Loan) 
ตองเปนผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดยอม (SMEs) SMEs Bank 

การผอนคลายการตรวจ

กํากับ  
ความถ่ีในการตรวจดูแลโรงงานท่ีไดรับการรับรองอุตสาหกรรม  

สีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียวข้ึนไป เพื่อกํากับดูแลโรงงานลดลง  
กรอ. สปอ. 

การยกยองชมเชย การประกาศหรือจัดทํารายช่ือในเวปไซด 

www.greenindustry.go.th 

สําหรับผูไดรับการรับรอง Green Industry Mark 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 
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กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขอกําหนดอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมและผลักดันใหผูประกอบการ

อุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวไว  5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมซึ่งครอบคลุมถึงความมุงมั่นท่ีจะดําเนินการใดๆท่ีเกี่ยวของกับ 

 (ก) การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and 

Adaptation) หรือ 

(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) 

ขอ 2 องคกรตองมีการส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1  :  ความมุงมั่นสเีขียว (Green Commitment) 

ระดับการพัฒนา 5 ขั้นสูอุตสาหกรรมสีเขียว 
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ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมซึ่งครอบคลุมถึงความมุงมั่นท่ีจะดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมตางๆ อยางนอยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and 

Adaptation) หรือ 

(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment)  

และส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ 

ขอ 2 องคกรจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอม เพื่อลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมหรือการปองกันมลพิษ หรือการ

ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน หรือลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หรือการปกปองและฟนฟูธรรมชาติ  โดยแผนงานดานส่ิงแวดลอมตองประกอบดวยวัตถุประสงค 

เปาหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแลวเสร็จ 

ขอ 3 องคกรตองนําแผนงานดานส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล 

 

 

ขอ 1 นโยบายดานส่ิงแวดลอม 

 ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมซึ่งตองครอบคลุมถึงความมุงมั่นท่ีจะ

ดําเนินการ เพื่อ 

(ก) การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and 

Adaptation) หรือ 

(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) 

และส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหบุคลากรท้ังหมดซึ่งทํางานใหหรือในนามขององคกรทราบ 

ขอ 2 การวางแผน 

)1(  องคกรตองช้ีบงประเด็นดานส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดจากกิจกรรมผลิตภัณฑ  และการบริการขององคกร

และพิจารณาประเด็นดานส่ิงแวดลอมซึ่งทําใหเกิดผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2  :  ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3  :  ระบบสีเขียว (Green System) 
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)2(  องคกรตองช้ีบงและติดตามสืบคนขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ  ดานส่ิงแวดลอม

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

)3(  องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอมซึ่งสอดคลองกับนโยบาย  กฎหมาย 

และประเด็นดานส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ 

)4(  องคกรตองจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  โดยแผนงานตอง

มีรายละเอียดเกี่ยวกับผูรับผิดชอบในทุกระดับและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และกําหนดวิธีการและ

ระยะเวลาแลวเสร็จ 

)5(  องคกรตองมีการดําเนินการตามแผนงานดานส่ิงแวดลอม  โดยมีการกระจายและช้ีแจงแผนงานดาน

ส่ิงแวดลอมใหผูเกี่ยวของรับทราบและมีความเขาใจ เพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

)6(  องคกรตองมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงานดานส่ิงแวดลอมท่ีจัดทําไว 

)7(  องคกรตองมีการทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานส่ิงแวดลอมเปนระยะ 

ขอ 3 การนําไปปฏิบัติ 

(1) องคกรตองจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม  

(2) องคกรตองมีการฝกอบรมและการสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรท่ีทํางานใหองคกรหรือทํางานในนาม

องคกรเพื่อใหเกิดความตระหนักตอประเด็นดานส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(3) องคกรตองกําหนดชองทางและวิธีการส่ือสารขอมูลดานส่ิงแวดลอมใหกับบุคคลภายในองคกรและ

บุคคลภายนอกองคกร 

(4) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสารท่ีถูกกําหนดโดยระบบการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอม 

(5) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติในการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม

ลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ

อยางยั่งยืน 

(6) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานรองรับสถานการณฉุกเฉิน  หรืออุบัติภัยท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมและชุมชน 

ขอ 4 การติดตาม ประเมินผล 

(1) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการเฝาติดตาม /ตรวจวัด  คุณภาพส่ิงแวดลอม และ

เครื่องมือท่ีนํามาใชในการเฝาติดตามและตรวจวัดตองไดรับทวนสอบและบํารุงรักษาอยาง

เหมาะสม 

(2) องคกรตองจัดทําข้ันตอนในการดําเนินการประเมินความสอดคลองของระบบการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมกับขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

(3) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการดําเนินการกับขอบกพรองดานส่ิงแวดลอมท่ี

เกิดข้ึนแลวหรืออาจจะเกิดข้ึน และปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
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(4) องคกรตองมีการช้ีบง  จัดเก็บ  ปองกัน  และกําหนดอายุการจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

(5) องคกรตองดําเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามชวงเวลาท่ี

กําหนด  เพื่อใหมั่นใจวามีการนําระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล 

และสอดคลองกับขอกําหนดตาง ๆ 

ขอ 5 การทบทวนและรักษาระบบ 

ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองทบทวนระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมขององคกรตามชวงเวลาท่ี

กําหนด  เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และระบบการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมยังคงมีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมเปนไปตามเกณฑกําหนดระดับท่ี  3 ทุกขอ 

ขอ 2 องคกรตองมีการสรางวัฒนธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม  และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล   โดยให

ครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ดังตอไปนี้  

2.1 องคกรตองมีความรับผิดชอบสําหรับผลกระทบจากองคกรท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  โดยตองมีความ

รับผิดชอบตอ 

(1) ผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ  ขององคกรตอสังคม  และส่ิงแวดลอม

โดยเฉพาะผลกระทบดานลบท่ีมีนัยสําคัญ 

(2) การดําเนินการเพื่อการปองกันผลกระทบดานลบท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดต้ังใจ เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

2.2 องคกรตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ  ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

องคกรตองมีการเปดเผยอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน โดย 

(1) ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร  สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรงและงายตอ

ความเขาใจ 

(2) ขอมูลตองเหมาะสมกับชวงเวลาเปนขอเท็จจริง  ชัดเจน  และมีความนาเช่ือถือ  เพื่อใหผู ท่ี

เกี่ยวของสามารถประเมินผลไดอยางถูกตอง 

2.3 องคกรตองมีการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง โดย 

(1) ประกาศกําหนดคานิยมและหลักการตางๆ ดานส่ิงแวดลอมขององคกรใหชัดเจน 

(2) ดําเนินการตามโครงสรางการบริหารท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดาน

ส่ิงแวดลอมภายในองคกร 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4  :  วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
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(3) มีกลไกในการกํากับดูแล และการควบคุมตางๆ เพื่อเฝาติดตามใหการสนับสนุน  และการบังคับ

ใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอม 

(4) มีการกระตุนและสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอม 

(5) มีการปองกัน  หรือแกไขการเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางไมมี

จริยธรรมดานส่ิงแวดลอมตลอดท่ัวท้ังองคกร 

(6) มีรายงานผลการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอม 

2.4 องคกรตองเคารพ  พิจารณา  และตอบสนองตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย  ดานประเด็น

ส่ิงแวดลอม 

2.5 องคกรตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับดานส่ิงแวดลอม 

2.6 องคกรตองเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากลในดานส่ิงแวดลอมในสถานการณท่ีกฎหมาย

หรือการดําเนินการตามกฎหมายยังไมพอเพียงสําหรับการปกปองส่ิงแวดลอมไดองคกรตองผลักดัน

ใหเกิดความเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล 

2.7 องคกรตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดานส่ิงแวดลอมท่ีดี  และใหการยอมรับถึงความสําคัญและ

ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานส่ิงแวดลอม 

ขอ 3 องคกรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมเพื่อเปดเผยตอสาธารณะ 

 

 

 

ขอ 1  องคกรตองมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมและมีการสรางวัฒนธรรมองคกรเปนไปตามเกณฑกําหนด

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี  4 ทุกขอ 

ขอ 2  องคกรตองดําเนินการสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย (Stake 

Holder) ท่ีครอบคลุมท้ังโซอุปทาน  (Supply Chain) ชุมชน  และผูบริโภค  และตองทําใหประสบ

ความสําเร็จเปนท่ีประจักษ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย 

(1)  ตองสงเสริมใหโซอุปทาน  (Supply Chain) มุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว  และนํามาปฏิบัติใหเกิด

ประสิทธิผล โดยตองดําเนินการใหครอบคลุมท้ังโซอุปทาน  และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน 

(2) ตองสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  การพัฒนาชุมชน  และตองรวมกับชุมชนในการกระตุน

จิตสํานึกและสงเสริมความรูความเขาใจตอการบริโภคท่ียั่งยืน  โดยใหความสําคัญและใสใจตอ

ส่ิงแวดลอม 

)3(  ตองใหความรูและสรางความตระหนักแกผูบริโภคในการบริโภคท่ียั่งยืน 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5  : เครือขายสีเขียว (Green Network) 
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ขอ 3  องคกรตองจัดทํารายงานการดําเนินการตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม  สราง  และสานสัมพันธ

กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร   
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แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว 

1) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 : ความมุงมั่นสีเขียว   

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 

ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมซึ่งครอบคลุมถึงความมุงมั่นท่ีจะดําเนินการใดๆ ท่ี     

เกี่ยวของกับ 

(ก) การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and 

Adaptation) หรือ 

(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural 

Environment) 

ขอ 2 องคกรตองมีการส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• นโยบายดานส่ิงแวดลอมเปนการประกาศความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการ โดย

ผูบริหารระดับสูงตองมั่นใจวานโยบายดานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึน 

- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากกิจกรรมสินคา และการบริการ 

- มุงมั่นปรับปรุงอยางตอเนื่องและปองกันการเกิดมลภาวะ 

- มุงมั่นปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

- ใหกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 

- จัดทําเปนลายลักษณอักษร นําไปปฏิบัติและรักษาไว 

- ส่ือสารใหทุกคนท่ีทํางานใหองคกร หรือทํางานในนามขององคกร 

- เปดเผยตอสาธารณชนได 

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมและจัดทําเปนลายลักษณอักษร 

พรอมท้ังลงนามในประกาศนโยบายดานส่ิงแวดลอม สําหรับการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมควร
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มุงเนนไปในทิศทางของการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การใช

ทรัพยากรอยางยั่งยืน การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปองกันและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองเผยแพรและทําความเขาใจนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหกับทุกคนท่ี

ทํางานใหกับองคกร หรือทํางานในนามขององคกร เพื่อใหนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจังและ

สม่ําเสมอ โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เชน การติดประกาศ การประชุมช้ีแจง 

การฝกอบรม การเผยแพรผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน  

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดวิธีการในการเฝาติดตามวาทุกคนท่ีทํางานใหกับองคกรมี

ความเขาใจและนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล 

• องคกรความเปดเผยและส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหกับสาธารณชนท่ัวไป และเผยแพรตอ

ชุมชนโดยรอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นดานส่ิงแวดลอม โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม

ความเหมาะสม 

 

2)  แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 : ปฏิบัติการสีเขียว 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 

ขอ 1 องคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมซึ่งครอบคลุมถึงความมุงมั่นท่ีจะดําเนินการใดๆ  ท่ี    

เกี่ยวของกับ 

(ก) การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and 

Adaptation) หรือ 

)ง(  การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural 

Environment) และส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหบุคลากรในองคกรทราบ 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• นโยบายดานส่ิงแวดลอมเปนการประกาศความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการ โดย

ผูบริหารระดับสูงตองมั่นใจวานโยบายดานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึน 

- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากกิจกรรม สินคา และการบริการ 

- มุงมั่นปรับปรุงอยางตอเนื่องและปองกันการเกิดมลภาวะ 

- มุงมั่นปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

- ใหกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 
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- จัดทําเปนลายลักษณอักษรนําไปปฏิบัติและรักษาไว 

- ส่ือสารใหทุกคนท่ีทํางานใหองคกร หรือทํางานในนามขององคกร 

- เปดเผยตอสาธารณชนได 

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมและจัดทําเปนลายลักษณอักษร 

พรอมท้ังลงนามในประกาศนโยบายดานส่ิงแวดลอม สําหรับการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมควร

มุงเนนไปในทิศทางของการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การใช

ทรัพยากรอยางยั่งยืน การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปองกันและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองเผยแพรและทําความเขาใจนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหกับทุกคนท่ี

ทํางานใหกับองคกร หรือทํางานในนามขององคกร เพื่อใหนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจังและ

สม่ําเสมอ โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เชน การติดประกาศ การประชุมช้ีแจง 

การฝกอบรม การเผยแพรผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน  

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดวิธีการในการเฝาติดตามวาทุกคนท่ีทํางานใหกับองคกรมี

ความเขาใจและนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล 

• องคกรความเปดเผยและส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหกับสาธารณชนท่ัวไป และเผยแพรตอ

ชุมชนโดยรอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นดานส่ิงแวดลอม โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม

ความเหมาะสม 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (ตอ) 

ขอ 2 องคกรตองจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอมเพื่อลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมหรือการปองกันมลพิษ 

หรือการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน  หรือลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  หรือการปกปองและฟนฟูธรรมชาติ โดยแผนงานดานส่ิงแวดลอมตองประกอบดวย

วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแลวเสร็จ 

ขอ 3 องคกรตองนําแผนงานดานส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล 

 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองมีการทบทวนกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรวามีกิจกรรมใดบางท่ีสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม และดําเนินการจัดลําดับความสําคัญโดยพิจารณาจากผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีมี

นัยสําคัญ 

• ดําเนินการเลือกกิจกรรมท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญอยางนอย 1 กิจกรรม กําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายเพื่อจะลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

• องคกรตองจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอมในการดําเนินงาน โดย 
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- รวบรวมรายละเอียดและขอมูลในเรื่องท่ีเกี่ยวของท่ีจะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคและ

เปาหมาย เชน ปญหาเกิดจากสาเหตุใด มีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง เพื่อใชเปนขอมูล

ประกอบการจัดทําแผนงาน 

- กําหนดวิธีการดําเนินการโดยละเอียดท่ีจะใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

- กําหนดเวลาแลวเสร็จของแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงานแตละข้ันตอน 

- กําหนดผูรับผิดชอบแผนงานโดยรวม และผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของแผนงาน 

- จัดเตรียมทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เชน เครื่องมืออุปกรณ บุคลากร คาใชจาย  

- ควรนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

• องคกรตองมีการนําแผนงานดานส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล รวมท้ังควรกําหนดวิธีการเฝา

ติดตาม และการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนงานดานส่ิงแวดลอม 

• ผูบริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดานส่ิงแวดลอม ใหเหมาะสมกับสภาพการณ

ท่ีเปล่ียนแปลงดวย 

 

3) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 : ระบบสีเขียว 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 

ขอ 1 นโยบายดานส่ิงแวดลอม 

 ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมซึ่งตองครอบคลุมถึงความมุงมั่นท่ีจะ

ดําเนินการ เพื่อ 

(ก) การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม หรือการปองกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and 

Adaptation) หรือ 

(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural 

Environment) และส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหบุคลากรท้ังหมดซึ่งทํางานใหหรือใน

นามขององคกรทราบ 
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• นโยบายดานส่ิงแวดลอมเปนการประกาศความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงอยางเปนทางการ โดย

ผูบริหารระดับสูงตองมั่นใจวานโยบายดานส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดข้ึน 

- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากกิจกรรมสินคา และการบริการ 

- มุงมั่นปรับปรุงอยางตอเนื่องและปองกันการเกิดมลภาวะ 

- มุงมั่นปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

- ใหกรอบในการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 

- จัดทําเปนลายลักษณอักษรนําไปปฏิบัติและรักษาไว 

- ส่ือสารใหทุกคนท่ีทํางานใหองคกร หรือทํางานในนามขององคกร 

- เปดเผยตอสาธารณชนได 

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมและจัดทําเปนลายลักษณอักษร 

พรอมท้ังลงนามในประกาศนโยบายดานส่ิงแวดลอม สําหรับการกําหนดนโยบายดานส่ิงแวดลอมควร

มุงเนนไปในทิศทางของการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การใช

ทรัพยากรอยางยั่งยืน การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปองกันและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองเผยแพรและทําความเขาใจนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหกับทุกคนท่ี

ทํางานใหกับองคกร หรือทํางานในนามขององคกร เพื่อใหนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจังและ

สม่ําเสมอ โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เชน การติดประกาศ การประชุมช้ีแจง 

การฝกอบรม การเผยแพรผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน  

• ผูบริหารระดับสูงขององคกรตองกําหนดวิธีการในการเฝาติดตามวาทุกคนท่ีทํางานใหกับองคกรมี

ความเขาใจและนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล 

• องคกรความเปดเผยและส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอมใหกับสาธารณชนท่ัวไป และเผยแพรตอ

ชุมชนโดยรอบ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นดานส่ิงแวดลอม โดยอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม

ความเหมาะสม 

• ผูบริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดานส่ิงแวดลอม ใหเหมาะสมกับสภาพการณ

ท่ีเปล่ียนแปลงดวย 
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 (ตอ) 

ขอ 2 การวางแผน 

)1(  องคกรตองช้ีบงประเด็นดานส่ิงแวดลอมซึ่งเกิดจากกิจกรรมผลิตภัณฑ  และการบริการของ

องคกรและพิจารณาประเด็นดานส่ิงแวดลอมซึ่งทําใหเกิดผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอส่ิงแวดลอม 

)2(  องคกรตองช้ีบงและติดตามสืบคนขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ  ดานส่ิงแวดลอม

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

)3(  องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอมซึ่งสอดคลองกับนโยบาย 

กฎหมาย และประเด็นดานส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ 

)4(  องคกรตองจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  โดยแผนงาน

ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูรับผิดชอบในทุกระดับและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   และกําหนด

วิธีการและระยะเวลาแลวเสร็จ 

)5(  องคกรตองมีการดําเนินการตามแผนงานดานส่ิงแวดลอม  โดยมีการกระจายและช้ีแจงแผนงาน

ดานส่ิงแวดลอมใหผูเกี่ยวของรับทราบและมีความเขาใจ  เพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนงานท่ี

กําหนดไว 

)6(  องคกรตองมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงานดานส่ิงแวดลอมท่ีจัดทําไว 

)7(  องคกรตองมีการทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานส่ิงแวดลอมเปนระยะ 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองมีการวางแผนระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อใหไดแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอม

อยางมีระบบและมีประสิทธิผล เพื่อแกไขปญหาดานมลภาวะและเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งควร

มุงเนนใหความสําคัญกับหลักการปองกันมากกวาการแกไขท่ีปลายเหตุ 

• องคกรตองมีข้ันตอนการดําเนินงานในการช้ีบงประเด็นดานส่ิงแวดลอมจากกิจกรรมผลิตภัณฑ และ

บริการ ภายใตขอบขายระบบการจัดการส่ิงแวดลอม และดําเนินการประเมินหาประเด็นท่ีทําให

เกิดผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ 

• องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการช้ีบงและติดตาม การทําความเขาใจ กฎหมายและ

ขอกําหนดอื่นๆ ดานส่ิงแวดลอมท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมของกิจกรรม 

ผลิตภัณฑ และการบริการขององคกร โดยควรจัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของมีการ

ส่ือสารใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติไดติดตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ท่ีออกใหม 

หรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมขององคกร 

• องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายใหสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และประเด็นดาน

ส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ จัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยวัตถุประสงคควรมีความเฉพาะเจาะจง 
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ชัดเจน สวนเปาหมายควรจัดทําเปนเปาหมายรวม และมีการกระจายเปนเปาหมายยอยในแตละ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปาหมายควรมีองคประกอบดังนี้  

- เฉพาะเจาะจง (Specific) 

- วัดผลได (Measurable) 

- บรรลุได (Achievable)  

- สัมพันธกับนโยบาย (Relevant) 

- กําหนดเวลาแลวเสร็จ (Time) 

• องคกรตองจัดทําแผนงานดานส่ิงแวดลอมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โดย 

- รวบรวมรายละเอียดและขอมูลในเรื่องท่ีเกี่ยวของท่ีจะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย  

เชน ปญหาเกิดจากสาเหตุใด มีหนวยงานใดเกี่ยวของบาง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา

แผนงาน 

- กําหนดวิธีการดําเนินการโดยละเอียดท่ีจะใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

- กําหนดเวลาแลวเสร็จของแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงานแตละข้ันตอน 

- กําหนดผูรับผิดชอบแผนงานโดยรวม และผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของแผนงาน 

- จัดเตรียมทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เชน เครื่องมืออุปกรณ บุคลากร คาใชจาย  

- ควรนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ 

• องคกรตองมีการนําแผนงานดานส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดยควรมีการกระจายและ

ช้ีแจงทําความเขาใจใหผูเกี่ยวของรับทราบ และมีความเขาใจตรงกัน เพื่อใหมีการดําเนินการตาม

แผนงานท่ีกําหนดไว 

• องคกรตองกําหนดวิธีการเฝาติดตามผลการดําเนินงาน และการบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนงาน

ดานส่ิงแวดลอม โดยกําหนดการตรวจติดตามความคืบหนาของแผนงาน และสรุปความคืบหนาของผล

การดําเนินงานเทียบกับแผนงาน 

• ผูบริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานส่ิงแวดลอม 

ใหเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงดวย ไดแก 

- เมื่อผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน เชน ลาชา ผลท่ีไดไมเปนไปตามท่ีกําหนด ไมมีการ

ดําเนินงานตามแผน ใหมีการวิเคราะหหาสาเหตุแลวกําหนดมาตรการแกไข เพื่อนํามาทบทวนและ

ปรับปรุงแผนงาน 

- แผนงานในอนาคตหากมีการพัฒนา หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมผลิตภัณฑ หรือบริการใหม จะตอง

ทบทวนแผนงานดานส่ิงแวดลอมใหสอดคลองตามเหตุการณท่ีเปล่ียนไปอยูเสมอ 
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 (ตอ) 

ขอ 2 การนําไปปฏิบัติ 

(1) องคกรตองจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม  

(2) องคกรตองมีการฝกอบรมและการสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรท่ีทํางานใหองคกรหรือทํางานใน 

นามองคกรเพื่อใหเกิดความตระหนักตอประเด็นดานส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

(3) องคกรตองกําหนดชองทางและวิธีการส่ือสารขอมูลดานส่ิงแวดลอมใหกับบุคคลภายในองคกร

และบุคคลภายนอกองคกร 

(4) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสารท่ีถูกกําหนดโดยระบบการจัดการ 

ดานส่ิงแวดลอม 

(5) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติในการลดผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม  ลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน   

(6) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานรองรับสถานการณฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยท่ีมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมและชุมชน 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมในทุกๆ ดาน ในการระบุ

ความตองการทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ใหพิจารณาถึง 

- โครงสรางพื้นฐาน เชน อาคาร สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ อุปกรณ ระบบส่ือสาร  

- ระบบขอมูลสารสนเทศ 

- การฝกอบรม ทักษะเฉพาะทาง 

- เทคโนโลยี 

- การเงิน บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการ 

• องคกรตองช้ีบงความจําเปนในการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมและระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอม พรอมจัดใหมีการฝกอบรมและสรางจิตสํานึกใหบุคลากรท่ีทํางานในองคกรหรือ

ทํางานในนามขององคกร และจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของ 

• องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการส่ือสารโดยกําหนดขอมูลท่ีตองการส่ือสาร กําหนด

กลุมเปาหมายในการติดตอส่ือสาร กําหนดชองทางและวิธีการส่ือสาร ดําเนินการส่ือสาร และ

ประเมินผลการส่ือสาร 



                                                                                                                        27  

• องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการควบคุมเอกสารโดยครอบคลุมข้ันตอนการอนุมัติ

เอกสารกอนใช การแสดงสถานะของเอกสาร การแจกจายเอกสารไปจุดท่ีจําเปนตองใชงาน  และการ

ปองกันการใชเอกสารท่ีลาสมัยและการช้ีบงอยางเหมาะสมหากตองการเก็บไว 

• องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอมเปนเอกสาร นําไป

ปฏิบัติเพื่อควบคุมการดําเนินงานไมใหมีความผิดพลาด กําหนดเกณฑการดําเนินงานในข้ันตอนการ

ดําเนินงาน  ตลอดจนในกรณีท่ีมีการซื้อสินคาหรือใชบริการจากหนวยงานภายนอกองคกร ตองส่ือสาร

ใหผูขาย ผูใหบริการรับทราบถึงข้ันตอนการดําเนินงานและขอกําหนดตางๆ ขององคกรดวย 

• องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการช้ีบงสถานการณฉุกเฉินหรืออุบัติภัยรายแรงท่ีเกิดจาก

กิจกรรมหรือสภาพตางๆ ขององคกรท่ีเมื่อเกิดข้ึนแลวจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และตองมี

แนวทางในการเตรียมพรอมเพื่อรองรับและปองกัน ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

สถานการณฉุกเฉินหรืออุบัติภัยรายแรงนั้น มีการฝกอบรมและฝกซอมเพื่อทดสอบประสิทธิผลของ

ข้ันตอนการดําเนินงานเปนระยะๆ และตองมีการทบทวนและปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานท่ีจัดทํา

ข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากท่ีมีเหตุการณฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึนจริง 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 (ตอ) 

ขอ 4 การติดตามประเมินผล 

(1) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการเฝาติดตาม /ตรวจวัด  คุณภาพส่ิงแวดลอม และ

เครื่องมือท่ีนํามาใชในการเฝาติดตามและตรวจวัดตองไดรับทวนสอบและบํารุงรักษาอยาง

เหมาะสม 

(2) องคกรตองจัดทําข้ันตอนในการดําเนินการประเมินความสอดคลองของระบบการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมกับขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

(3) องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการดําเนินการกับขอบกพรองดานส่ิงแวดลอมท่ี

เกิดข้ึนแลวหรืออาจจะเกิดข้ึน และปฏิบัติการแกไขและปองกัน 

(4) องคกรตองมีการช้ีบง  จัดเก็บ  ปองกัน  และกําหนดอายุการจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

(5) องคกรตองดําเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามชวงเวลาท่ี

กําหนด  เพื่อใหมั่นใจวามีการนําระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล

และสอดคลองกับขอกําหนดตาง ๆ 
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานในการเฝาติดตามและวัดผลของคาตางๆ ใหครอบคลุมคา

ตางๆ ของการปฏิบัติงานท่ีเกิดผลกระทบท่ีสําคัญตอส่ิงแวดลอม บันทึกขอมูลของการเฝาติดตามและ

ตรวจวัด รวมท้ังเครื่องมือวัดและอุปกรณท่ีใชในการเฝาติดตามและตรวจวัดตองไดรับการสอบเทียบ 

หรือทวนสอบ และไดรับการบํารุงรักษา และจัดเก็บบันทึกไว 

• องคกรตองกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีระบุถึงความถ่ีและวิธีการสําหรับการประเมินความ

สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการประเมินความสอดคลองกับ

กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ตามระยะเวลาและวิธีการท่ีกําหนดไว บันทึกผลการประเมินความ

สอดคลอง และรายงานผลการประเมินความสอดคลองใหผูเกี่ยวของ 

• องคกรตองกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการดําเนินการกับขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนแลว หรือ

อาจจะเกิดข้ึนและปฏิบัติการแกไขและปองกัน โดยตองประกอบดวยข้ันตอนการแจงใหมีการแกไข

และปองกันขอบกพรอง การดําเนินการเบ้ืองตนกับขอบกพรอง การคนหาสาเหตุท่ีแทจริง            

การดําเนินการปองกันการเกิดขอบกพรองซ้ํา การทบทวนและปรับปรุงส่ิงท่ีเกี่ยวของ และการบันทึก

ผลการดําเนินการ 

• องคกรตองกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการช้ีบง จัดเก็บ ปองกัน เรียกใชงาน กําหนดอายุ

จัดเก็บ และทําลายบันทึก โดยบันทึกตางๆ ตองสามารถอานไดงาย ช้ีบงและตอบกลับได 

• องคกรตองกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับการตรวจประเมินภายในเพื่อตรวจสอบวาระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอมสอดคลองกับแผนงานสําหรับการจัดการส่ิงแวดลอม มีการนําไปปฏิบัติและคงไว

อยางเหมาะสม โดยข้ันตอนหลักประกอบดวย การจัดเตรียมผูประเมินภายใน การวางแผนการตรวจ

ประเมินภายใน การดําเนินการตรวจประเมินภายใน การรายงานผลการตรวจประเมินภายใน        

การตรวจติดตามผลการแกไขและปองกัน และสรุปผลเพื่อนําเขาทบทวนโดยฝายบริหาร 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 (ตอ) 

ขอ 5  การทบทวนและรักษาระบบ 

ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองทบทวนระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมขององคกรตามชวงเวลาท่ี  

กําหนด   เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และระบบการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมยังคงมีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• ผูบริหารระดับสูงตองทบทวนระบบการจัดการส่ิงแวดลอมตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อใหมั่นใจวา

ระบบยังคงมีความเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิผล  

• มีการประเมินถึงโอกาสในการปรับปรุงและความจําเปนในการเปล่ียนแปลงตอระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอม นโยบายส่ิงแวดลอม วัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 

• มีการจัดเก็บบันทึกการทบทวน 

4) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 : วัฒนธรรมสีเขียว 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 

ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมเปนไปตามเกณฑกําหนดระดับท่ี  3 ทุกขอ 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองจัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ตามมาตรฐาน มอก./ISO 14001 หรือตามมาตรฐาน

อื่นๆ ท่ีเทียบเทา 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 (ตอ) 

ขอ 2 องคกรตองมีการสรางวัฒนธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล  โดยให

ครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ISO 26000 ดังตอไปนี้  

2.1 องคกรตองมีความรับผิดชอบสําหรับผลกระทบจากองคกรท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  โดยตองมีความ

รับผิดชอบตอ 

(1) ผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ  ขององคกรตอสังคม  และ

ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะผลกระทบดานลบท่ีมีนัยสําคัญ 

(2)  การดําเนินการเพื่อการปองกันผลกระทบดานลบท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดต้ังใจเพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองมีกระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกร และนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล  ตัวอยางข้ันตอน

การสรางวัฒนธรรม ไดแก 

- มีกระบวนการเพื่อใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความเช่ือรวมกันเกี่ยวกับความสามารถของ

องคกรในการดําเนินการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

- มีกระบวนการในการสรางคานิยมและจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม 
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- มีกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีจะสะทอนถึงการแสดงออกของคานิยมดาน

ส่ิงแวดลอม 

- มีการกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหพฤติกรรมคงอยูอยางยั่งยืนจนกลายเปน

วัฒนธรรมองคกรในการใหความสําคัญและใสใจตอส่ิงแวดลอม 

- มีการกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม 

• องคกรตองมีการกําหนดวิธีการในการประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ 

ขององคกรตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะผลกระทบดานลบท่ีมีนัยสําคัญ 

• องคกรตองมีการประเมินผลกระทบดานลบท่ีมีนัยสําคัญตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกรณีท่ีมีการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ/บริการ กระบวนการผลิต 

เครื่องจักร/อุปกรณ สถานท่ีประกอบการ กลยุทธทางธุรกิจ 

• องคกรตองจัดทําแผนงานหรือกําหนดมาตรการเพื่อรองรับและปองกันผลกระทบดานลบท่ีมีนัยสําคัญ 

• องคกรตองมีการทบทวนและทวนสอบมาตรการปองกันผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญเปนระยะ เพื่อใหมั่นใจ

วายังคงเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

• ในกรณีท่ีเกิดขอผิดพลาดจากการทํางานข้ึน องคกรตองมีการกําหนดมาตรการอยางเหมาะสมในการ

แกไขส่ิงท่ีผิดพลาดนั้น และดําเนินการปฏิบัติการปองกันเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดข้ึนซ้ําอีก และบันทึก

ผลการดําเนินการตางๆ 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 (ตอ) 

2.2 องคกรตองมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ  ท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

องคกรตองมีการเปดเผยอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน โดย 

(1) ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร  สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง  และงายตอ

ความเขาใจ 

(2) ขอมูลตองเหมาะสมกับชวงเวลา  เปนขอเท็จจริง  ชัดเจน  และมีความนาเช่ือถือ  เพื่อใหผู ท่ี

เกี่ยวของสามารถประเมินผลไดอยางถูกตอง 
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองมีการช้ีบงผูมีสวนไดเสียในแตละภาคสวนใหชัดเจน พรอมท้ังผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูมี

สวนไดเสียในแตละภาคสวน ตัวอยางผูมีสวนไดเสีย เชน พนักงานและครอบครัว ผูถือหุน ผูสงมอบ/

ผูรับจางชวง ผูแทนจําหนาย ลูกคา หนวยงานราชการ ชุมชน  

• องคกรตองจําแนกสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบตางๆ และตองจัดเตรียมใหผูมีสวนไดเสียในแตละ

ภาคสวนรับทราบ 

• องคกรตองมีการจัดเตรียมสารสนเทศเพื่อใหผูท่ีไดรับผลกระทบสามารถเขาถึงไดโดยตรงและงายตอ

การเขาใจ นอกจากนี้สารสนเทศตองมีความเหมาะสมกับชวงเวลา เปนขอเท็จจริง และนําเสนอใน

ลักษณะท่ีมีความชัดเจน และมีความนาเช่ือถือ เพื่อทําใหผูมีสวนไดเสียแตละสวนสามารถประเมินผล

ไดอยางถูกตองเกี่ยวกับผลกระทบท่ีไดรับจากการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ขององคกร 

• องคกรตองมีข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวาสารสนเทศไดมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันและมี

ความถูกตอง 

ตัวอยางของผูมีสวนไดเสียกับองคกร 
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 (ตอ) 

2.3 องคกรตองมีการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอม อยางจริงจัง โดย 

(1) ประกาศกําหนดคานิยมและหลักการตางๆ ดานส่ิงแวดลอมขององคกรใหชัดเจน 

(2) ดําเนินการตามโครงสรางการบริหารท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดาน

ส่ิงแวดลอมภายในองคกร 

(3) มีกลไกในการกํากับดูแล และการควบคุมตางๆ เพื่อเฝาติดตามใหการสนับสนุน  และการบังคับ

ใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอม 

(4) มีการกระตุนและสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอม 

(5) มีการปองกัน  หรือแกไขการเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางไมมี

จริยธรรมดานส่ิงแวดลอมตลอดท่ัวท้ังองคกร 

(6) มีรายงานผลการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานส่ิงแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• พฤติกรรมขององคกรตองอยูบนพื้นฐานของการมีคานิยมท่ีเกี่ยวกับความซื่อสัตย ความเทาเทียม และ

ความยุติธรรม คานิยมเหลานี้ยังหมายรวมถึงขอกังวลสําหรับชุมชนและส่ิงแวดลอม และความมุงมั่นท่ี

จะดําเนินการกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ ขององคกรตอ

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 

• องคกรตองมีการช้ีบงและกําหนดคานิยมและหลักการตางๆ ดานส่ิงแวดลอมขององคกร 

• องคกรตองมีการจัดโครงสรางการบริหารท่ีชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดาน

ส่ิงแวดลอมภายในองคกร ซึ่งรวมท้ังในกระบวนการตัดสินใจและการมีปฏิสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ 

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการกํากับดูแล และการควบคุมตางๆ เพื่อคอยเฝาติดตาม 

ใหการสนับสนุน และการบังคับใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการกระตุนและการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรฐาน

ของการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ 

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการปองกัน หรือแกไขการเกิดผลประโยชนทับซอนท่ี

สามารถจะนําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจริยธรรมตลอดท่ัวท้ังองคกร 

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการใหความชวยเหลือในการทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ

อยางมีจริยธรรมและไมมีจริยธรรมโดยปราศจากความหวาดกลัวจากการถูกขมขู 
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ตัวอยาง 

 

 
 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 (ตอ) 

2.4 องคกรตองเคารพ  พิจารณา  และตอบสนองตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย  ดานประเด็น

ส่ิงแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองเคารพ พิจารณา และตอบสนองตอผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียขององคกร ถึงแมวา

วัตถุประสงคขององคกรอาจจะมีขอจํากัดเพียงทําเพื่อตอบสนองผลประโยชนของเจาของ สมาชิก 

ลูกคา หรือสมาคมท่ีองคกรสังกัด อยางไรก็ตาม สิทธิการเรียกรอง และผลประโยชนของบุคคล หรือ

กลุมบุคคลอื่นๆ ตองไดรับการพิจารณาดวย เนื่องจากบุคคลหรือกลุมบุคคลเหลานี้ตางถือวาเปนผูมี

สวนไดเสียขององคกร 

• องคกรตองมีการช้ีบงผูมีสวนไดเสียขององคกร 

• องคกรตองใหความสําคัญ และระมัดระวังเกี่ยวกับผลประโยชน รวมท้ังสิทธิทางกฎหมายของผูมีสวน

ไดเสียและตอบสนองตอขอกังวลตางๆ 
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• องคกรตองใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียบางกลุมท่ีไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญกับการ

ดําเนินการตางๆ ขององคกร 

• องคกรตองประเมินและพิจารณาถึงการสรางความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย เพื่อการติดตาม การสาน

สัมพันธ และการมีอิทธิพลกับองคกร 

• องคกรตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกับความคาดหวังของสังคม/

ชุมชน และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 (ตอ) 

2.5 องคกรตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับดานส่ิงแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองช้ีบงและรวบรวมกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับดานส่ิงแวดลอม 

• องคกรตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายท้ังหมดท่ีครอบคลุมถึงการดําเนินการขององคกร 

ถึงแมวากฎหมายและขอกําหนดตางๆ เหลานั้นจะไมมีการบังคับใชอยางเหมาะสมก็ตาม 

• องคกรตองมีกลไกท่ีทําใหมั่นใจวาหนวยงานท่ีองคกรมีความสัมพันธมีการดําเนินการตางๆ ตามกรอบ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการติดตามเพื่อใหไดรับทราบถึงขอกฎหมายท่ีตอง

รับผิดชอบท้ังหมด 

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการทบทวนถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ 

ท่ีองคกรเกี่ยวของตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนด 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 (ตอ) 

2.6 องคกรตองเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากลในดานส่ิงแวดลอมในสถานการณท่ีกฎหมาย  หรือ

การดําเนินการตามกฎหมายยังไมพอเพียงสําหรับการปกปองส่ิงแวดลอมได  องคกรตองผลักดันใหเกิด

ความเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล 
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แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากลในขณะท่ียังคงยึดมั่นกับหลักการการเคารพตอ

กฎหมายตางๆ 

• ในสถานการณท่ีกฎหมายหรือการดําเนินการตามกฎหมายยังไมพอเพียงสําหรับการปกปอง

ส่ิงแวดลอมหรือสังคมได องคกรตองผลักดันใหเกิดการเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากลเปน

อยางนอย 

• ในกรณีท่ีพบวากฎหมายหรือการดําเนินการตามกฎหมายขัดแยงกับการปฏิบัติตามแนวทางของสากล 

องคกรตองผลักดันเพื่อใหเกิดการเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากลใหกวางขวางท่ีสุดเทาท่ี

จะทําได 

• องคกรตองพิจารณาถึงโอกาสและชองทางตางๆ ในกฎหมายเพื่อชักชวนองคกรและหนวยงานท่ีกํากับ

ดูแลดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อการขจัดปญหาขอขัดแยง 

• องคกรตองหลีกเล่ียงการรวมการกระทําผิดกับองคกรอื่นในการดําเนินการตางๆ ท่ีไมเปนตามการ

ปฏิบัติตามแนวทางสากล 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 (ตอ) 

2.7 องคกรตองเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดานส่ิงแวดลอมท่ีดี  และใหการยอมรับถึงความสําคัญและ

ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานส่ิงแวดลอม 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองมีการช้ีบงและรวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดาน

ส่ิงแวดลอม 

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการดําเนินการใหเกิดการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และให

การยอมรับถึงความสําคัญและความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน 

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการดําเนินการใหเกิดการเคารพและสงเสริมสิทธิตางๆ ท่ี

กฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนกําหนดโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

• ในสถานการณท่ีสิทธิมนุษยชนไมไดรับการปกปอง องคกรตองดําเนินการใหเกิดการเคารพสิทธิ

มนุษยชนและหลีกเล่ียงการไดมาซึ่งผลประโยชนจากสถานการณตางๆ ดังกลาว 
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• ในสถานการณท่ีกฎหมาย หรือการบังคับใชกฎหมายยังไมมีความเหมาะสมตอการปกปองสิทธิ

มนุษยชน องคกรตองยึดถือหลักการของการเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 (ตอ) 

ขอ 3 องคกรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมเพื่อเปดเผยตอสาธารณะ 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองมีการช้ีบงและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 

• องคกรตองมีกระบวนการในการตัดสินใจวาขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมใดท่ี

ตองมีการเปดเผยตอสาธารณะ 

• องคกรตองจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมเพื่อเปดเผยตอสาธารณะ ซึ่งอาจอยูใน

รายงานประจําปขององคกร หรือใชชองทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 

• องคกรตองกําหนดชองทางหรือวิธีการในการเผยแพรรายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม

ใหผูมีสวนไดเสียรับทราบและเขาถึงไดโดยงาย 

 

5) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 : เครือขายสีเขียว 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 

ขอ 1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมและมีการสรางวัฒนธรรมองคกรเปนไปตามเกณฑ    

กําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี  4 ทุกขอ 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 จากคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมสีเขียว 
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เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 (ตอ) 

ขอ 2 องคกรตองดําเนินการสงเสริม  สราง  และสานสัมพันธกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย  

(Stake Holder) ท่ีครอบคลุมท้ังโซอุปทาน  (Supply Chain) ชุมชน  และผูบริโภค  และตองทําใหประสบ

ความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  โดย 

(1) ตองสงเสริมใหโซอุปทาน (Supply Chain)  มุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล 

โดยตองดําเนินการใหครอบคลุมท้ังโซอุปทาน และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

(2) ตองสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และตองรวมกับชุมชนในการกระตุนจิตสํานึก

และสงเสริมความรูความเขาใจตอการบริโภคท่ียั่งยืน โดยใหความสําคัญและใสใจตอส่ิงแวดลอม 

(3) ตองใหความรูและสรางความตระหนักแกผูบริโภคในการบริโภคท่ียั่งยืน 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองมีการช้ีบงผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจขององคกร  

• องคกรตองมีการกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการสงเสริม สราง และสานกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม

กับผูมีสวนไดเสีย 

• องคกรตองมีการจัดทําโครงการหรือแผนงานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมรวมกับผูมีสวนได

เสียกับองคกร ตามศักยภาพและความพรอมของผูมีสวนไดเสียในการเขารวมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม

กับองคกร 

• องคกรตองกําหนดและรักษาไวซึ่งกลไกในการสงเสริมใหโซอุปทานขององคกรมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว 

โดยอยางนอยตองครอบคลุมถึงผูผลิตวัตถุดิบโดยตรงใหกับองคกร (Supplier) ผูรับจางชวงงานของ

องคกร (Subcontractor) ผูสงมอบบริการโดยตรงใหกับองคกร (Service Provider)  

• องคกรตองมีการจัดทําโครงการหรือแผนงานท่ีเกี่ยวของสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรมดาน

ส่ิงแวดลอมกับโซอุปทานขององคกร โดยอยางนอยตองครอบคลุมถึงผูผลิตวัตถุดิบโดยตรงใหกับ

องคกร (Supplier) ผูรับจางชวงงานขององคกร (Subcontractor) ผูสงมอบบริการโดยตรงใหกับ

องคกร (Service Provider)  

• องคกรควรมีการวางแผนงานสงเสริมผูท่ีอยูในโซอุปทานในการสงมอบวัตถุดิบ/บริการ ท่ีไมไดสงมอบ

ใหองคกรโดยตรง แตเปนผูสงมอบในลําดับถัดๆ ไป รวมท้ังผูคาสง และผูคาปลีก เขารวมกิจกรรมดาน

ส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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• องคกรตองมีการจัดทําโครงการหรือแผนงานท่ีเกี่ยวของสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรมดาน

ส่ิงแวดลอมกับชุมชนท่ีมีโอกาสไดรับผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการดําเนินงานตางๆ ขององคกร 

เพื่อสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม และสรางความเขาใจในการบริโภคอยางยั่งยืน  

• องคกรตองมีกิจกรรมหรือวิธีการในการสรางความรูความเขาใจ และสรางจิตสํานึกใหกับผูบริโภคซึ่ง

เปนกลุมลูกคาขององคกรผูแทนจําหนายสินคาขององคกร (Trade Agency) หรือผูใชผลิตภัณฑของ

องคกรใหตระหนักถึงการบริโภคท่ียั่งยืน 

เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 (ตอ) 

ขอ 3  องคกรตองจัดทํารายงานการดําเนินการตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม  สราง  และสานสัมพันธ

กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร 

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม 

• องคกรตองมีการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม สราง และสาน

สัมพันธกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดสวนเสียโซอุปทาน ชุมชน และผูบริโภค 

• องคกรตองจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลความสําเร็จของการ

ดําเนินการ 

• องคกรตองกําหนดวิธีการในการเผยแพรรายงานการดําเนินการตางๆ  

 

ตัวอยางการช้ีบงผูมีสวนไดเสียขององคกร 
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แนวทางและกรอบการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว (เพิ่มเติม) 

 องคประกอบของการประเมิน แบงเปน 2 สวน 

1.ประเมินโดยผูตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (Auditors) 

 ประเมินความสอดคลองกับเกณฑกําหนดของอุตสาหกรรมสีเขียว โดยครอบคลุมโซ

อุปทาน ชุมชน และผูบริโภค  

2. ประเมินโดยชุมชนรอบขาง (Communities) 

 ชุมชนรอบขาง คือ ประชากรท่ีอาศัยอยูโดยรอบองคกร/สถานประกอบการ ในรัศมีอยาง

นอย 5 กิโลเมตร มีสวนในการประเมินสถานประกอบการท่ีขอรับการรับรอง 

 วิธีการคือ สงแบบสํารวจใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ดําเนินการ ท้ังนี้ 

การสํารวจจะตองไมดําเนินการโดยสถานประกอบการโดยตรง 

 จํานวนกลุมตัวอยาง อปท. ละไมนอยกวา 50 คน ท้ังนี้ รวมกันไมนอยกวา 200 ตัวอยาง 

โดยวิธีการสุมตัวอยางจะตองเปนไปตามหลักการทางสถิติ 

 คะแนนความพึงพอใจท่ีไดจากแบบสํารวจเฉล่ียตองไมนอยกวารอยละ 70 

เกณฑการตัดสิน ผลการประเมินท้ังหมดตองผานท้ังสวนของผูประเมิน และชุมชนรอบขาง 

 การพิจารณาขอบเขตของผูผลิตวัตถุดิบ (Supplier) จะพิจารณาเฉพาะผูผลิตท่ีเปน First Tier 

ดังนี ้

สถานประกอบการดําเนินการประเมินความเส่ียง Supplier ตามหลักการสากล หรือท่ีกระทรวง

อุตสาหกรรมกําหนด โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมท่ีมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางมาก (High Impact) 

o สถานประกอบการในประเทศ ท่ีเปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 จะตอง

ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ข้ึนไปจากกระทรวง

อุตสาหกรรมทุกราย 

o สถานประกอบการในตางประเทศหรือ สถานประกอบการในประเทศท่ีไม

เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3  ตองแสดงหลักฐานการประเมินของผูยื่น

ขอวาสถานประกอบการดังกลาวเปนไปตามเกณฑอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 

2 ข้ึนไป 
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2. กลุมท่ีมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมปานกลาง (Medium Impact) 

o สถานประกอบการในประเทศท่ีเปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 จะตอง

ไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 และมีแผนท่ีจะทําใหได

อุตสาหกรรมสีเขียว อยางนอยระดับ 2 ภายใน 1 ป 

o สถานประกอบการในตางประเทศหรือ สถานประกอบการในประเทศท่ีไม

เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 ตองแสดงหลักฐานการประเมินของผูยื่นขอ

วาสถานประกอบการดังกลาวเปนไปตามอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 และมี

แผนท่ีจะทําใหไดอุตสาหกรรมสีเขียวอยางนอยระดับ 2 ภายใน 1 ป 

3. กลุมท่ีมีผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนอย (Low Impact) 

o สถานประกอบการในประเทศท่ีเปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 มีแผนท่ีจะ

ทําใหไดอุตสาหกรรมสีเขียวอยางนอยระดับ 2 ภายใน 3 ป 

o สถานประกอบการในตางประเทศ หรือสถานประกอบการในประเทศท่ีไม

เปนโรงงานจําพวก 1, 2 และ 3 ตองแสดงหลักฐานการประเมินของผูยื่นขอ

วาสถานประกอบการดังกลาวมีแผนท่ีจะทําใหไดอุตสาหกรรมสีเขียวอยาง

นอยระดับ 2 ภายใน 3 ป 

 การกําหนดระดับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การพิจารณาตองประกอบดวย 

 ระดับความรุนแรง (Severity) ความรุนแรงของผลกระทบใน 3 ระดับ คือ นอย  

ปานกลาง มาก 

 โอกาส (Opportunity) ท่ีจะเกิดผลกระทบใน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก 

 แนวทางการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เปนข้ันตอนท่ีระบุลําดับความเส่ียงของ

อันตรายท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมของงานท่ีครอบคลุมสถานท่ี เครื่องจักร อุปกรณ 

บุคลากร และข้ันตอนการทํางาน ท่ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยความเสียหาย

ตอทรัพยสิน ความเสียหายตอส่ิงแวดลอม หรือส่ิงตางๆ รวมกัน การแบง Supplier 

แนะนําให ใชหลักวิชาการในการประเมินความเส่ียงตามแนวทางสากลท่ี เปน

มาตรฐานสากลหรือตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 
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 หมายเหตุ 

* การพิจารณาใหการรับรอง 

ระดับท่ี 1 ถึง 3 (หนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม    

สีเขียวเปนผูพิจารณาใหการรับรอง โดยพิจารณาจากเอกสารท่ีย่ืนพรอมใบสมัคร 

** สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเปนผูจัดทําใบรับรองและดําเนินการดังน้ี 

(1) จัดทําใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามระดับท่ีไดรับ 

(2) เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาลงนามใบรับรอง 

(3) ลงทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรอง 

(4) สงใบรับรองใหผูไดรับการรับรอง และแจงสําเนาใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายตอไป 

 

 

1. เอกสารการประกาศนโยบายดานส่ิงแวดลอม 

2. หลักฐานการส่ือสารนโยบายดานส่ิงแวดลอม เชน  บันทึกการประชุม  ภาพถาย  การติดประกาศ  หรือ

หลักฐานอื่นใด 

 

 

1. กรณีผูสมัครไดรับการรับรองโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหการ

ยอมรับในระดับท่ี 2 

ผูสมัคร : ตองยื่นเอกสารใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของกิจกรรม โดย 

(1) กรณีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรกําหนดวันส้ินอายุ ณ วันท่ียื่นสมัครตองยังไมส้ินอายุ 

(2) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรไมกําหนดวันส้ินอายุ หรือส้ินอายุแลว ตองมีเอกสาร/

หลักฐานท่ีสามารถแสดงไดวาองคกรยังรักษาและคงไวซึ่งการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 

2. กรณีผูสมัครไมไดรับการรับรองโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให

การยอมรับ 

ผูสมัคร : ตองยื่นเอกสาร ดังนี้ 

เอกสารท่ีผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 

เอกสารท่ีผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 
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(1) ตองยื่นเอกสารการประกาศนโยบายดานส่ิงแวดลอมและหลักฐานการส่ือสารนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอม เชน บันทึกการประชุม ภาพถาย การติดประกาศ หรือหลักฐานอื่นใด 

(2) แผนงานดานส่ิงแวดลอม ท่ีเกี่ยวของกับนโยบายดานส่ิงแวดลอมตามขอ (1) 

(3) เอกสาร หลักฐาน สรุปผลความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนอยางนอย 1 กิจกรรม/โครงการ 

 

ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของกิจกรรม ท่ีคณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหการยอมรับ

ในระดับท่ี 3  โดย 

)1(  กรณีใบรับรองหรือประกาศนียบัตรกําหนดวันส้ินอายุ ณ วันท่ียื่นสมัครตองยังไมส้ินอายุ 

(2) กรณีใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรไมกําหนดวันส้ินอายุ  หรือส้ินอายุแลว  ตองมีเอกสาร / 

หลักฐานท่ีสามารถแสดงไดวาองคกรยังรักษาและคงไวซึ่งการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 

หมายเหตุ  

  สามารถตรวจสอบรายช่ือโครงการ กิจกรรม ที่จัดระดับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 

  ระดับที ่2 และระดับที่ 3  ไดที่  www.greenindustry.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารท่ีผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 
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ข้ันตอนการดําเนินงานการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5 
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หมายเหตุ 

 * การพิจารณาใหการรับรอง 

ระดับท่ี  4 และ  5  คณะอนุกรรมการพิจารณาใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เปนผูพิจารณาใหการรับรอง   

โดยไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 

 ** สํานักอุตสาหกรรมจังหวัดกลาง เปนผูจัดทําใบรับรอง และดําเนินการดังน้ี 

(1) จัดทําใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ตามระดับท่ีไดรับ 

(2) เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาลงนามใบรบัรอง 

(3) ลงทะเบียนรายชื่อผูไดรับการรับรอง 

(4) สงใบรับรองใหผูไดรับการรบัรอง และแจงสําเนาใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายตอไป 

 

 

1. ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 หรือใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของโครงการ/กิจกรรม          

ท่ีคณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหการยอมรับในระดับท่ี 3 

2. รายงานการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม    

3. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม ท่ีเปดเผยตอสาธารณะ 

 

1. กรณีไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 ตองยื่นเอกสาร ดังนี้ 

(1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 

(2) รายงานการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรมดาน

ส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพื่อเผยแพร   

2. กรณียังไมไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 ตองยื่นเอกสาร ดังนี้ 

(1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 หรือ ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรของโครงการ/กิจกรรมท่ี

คณะอนุกรรมการใหการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหการยอมรับในระดับท่ี 3 

(2)  รายงานการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม  

(3) รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม ท่ีเปดเผยตอสาธารณะ  

 

 

เอกสารท่ีผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 
 

เอกสารท่ีผูสมัครตองยื่นประกอบการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 
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กระทรวงอุตสาหกรรมใหบริการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ

สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหองคกร สถานประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถาน

ประกอบการเหมืองแรของประเทศไทย ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนในการบริหารจัดการผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน โดยในการดําเนินการรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมมุงเนนใหความชวยเหลือและกระตุนใหมีการ

พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม และนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

อยางจริงจังและตอเนื่อง 

6.1 ขอบขาย 

เอกสารนี้กําหนดขอบขายระดับอุตสาหกรรมสีเขียว นิยาม คุณสมบัติของผูสมัคร การรับรอง 

เงื่อนไขสําหรับผูไดรับการรับรอง การตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินใหม การเพิกถอนการรับรอง      

การยกเลิกการรับรอง  การอุทธรณ การรองเรียน และการโตแยง การรักษาความลับ การแจงการเปล่ียนแปลง 

และอื่นๆ รวมท้ังรูปแบบใบสมัครใบรับรอง และวิธีแสดงตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ใน

ภาคผนวก 

6.2 ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว 

อุตสาหกรรมสีเขียว มี 5 ระดับ ดังตอไปนี้ 

ระดับท่ี 1 ความมุงม่ันสีเขียว  (Green Commitment)  หมายถึง องคกรท่ีมีความมุงมั่นท่ีจะลดผล 

กระทบตอส่ิงแวดลอม และมีการส่ือสารภายในองคกรใหทราบโดยท่ัวกัน 

ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว  (Green Activity) หมายถึง องคกรท่ีมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงมั่นท่ีต้ังไว  

ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) หมายถึง องคกรท่ีมีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปน

ระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัล

ดานส่ิงแวดลอมท่ีเปนท่ียอมรับ และการรับรองมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตางๆ  

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง องคกรท่ีทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจ

ดําเนินงานอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในทุกดานของการประกอบกิจการ จนกลายเปนสวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมองคกร  
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ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว  (Green Network) หมายถึง องคกรท่ีแสดงถึงการขยายเครือขายตลอดโซ

อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย  

รายละเอียดเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว เปนไปตามท่ีคณะอนุกรรมการประกาศกําหนด 

6.3 คุณสมบัติของผูสมัคร 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เปนนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผูรับประทานบัตรเหมืองแร 

หรือกิจการไดรับการจดทะเบียนการคาในการประกอบธุรกิจทางดานอุตสาหกรรม หรือเหมือง

แร 

- ไมเปนผูถูกเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมากอน เวนแตพนระยะเวลา 6 เดือน

มาแลว 

- ตองดําเนินงานสอดคลองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

6.4 การรับรอง 

1) ผูสมัครตองยื่นใบสมัครตอกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแบบใบสมัครรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่ี

กําหนดในภาคผนวก 7.2 พรอมหลักฐาน และเอกสารตางๆ ตามท่ีระบุไว 

2) เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมไดรับใบสมัครแลว จะดําเนินการตามข้ันตอนในการตรวจสอบ/ตรวจประเมิน

เพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ดังนี้ 

2.1) พิจารณาใบสมัครและรายละเอียดตางๆ ของผูสมัคร หากมีรายละเอียดท่ีจําเปนตองปรับปรุง

แกไขจะแจงเปนหนังสือใหผูสมัครทราบ 

2.2) กรณียื่นขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 1 ถึง ระดับท่ี 3 เจาหนาท่ีในสังกัด

หนวยงานสวนกลาง หรือเจาหนาท่ีในสังกัดหนวยงานภูมิภาคท่ีไดรับมอบหมาย จะดําเนินการ

ประเมินเอกสารเอกสารตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 1 หรือระดับท่ี 2 หรือ

ระดับท่ี 3 ตามท่ีประสงคขอรับการรับรอง และสรุปผลการประเมินเอกสารเสนอหัวหนา

หนวยงานสวนกลางหรือหัวหนาหนวยงานสวนภูมิภาคท่ีไดรับมอบอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติให

การรับรอง 

2.3) กรณียื่นขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 หรือระดับท่ี 5 จะมีการแตงต้ังคณะผู

ประเมิน และดําเนินการตรวจประเมินตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 หรือ

ระดับท่ี 5 ท่ีประสงคขอรับการรับรอง และสรุปผลการประเมินนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาอนุมัติใหการรับรอง 

3) เมื่อคณะอนุกรรมการ หรือหัวหนาหนวยงานสวนกลาง หรือหัวหนาหนวยงานสวนภูมิภาคไดพิจารณา

อนุมัติใหการรับรองแลว กระทรวงอุตสาหกรรมจะออกใบรับรองใหโดย 

(3.1) ใบรับรองใหเปนไปตามตัวอยางท่ีกําหนดใน ภาคผนวก 7.3 
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(3.2) ใบรับรอง กําหนดอายุใบรับรองแตละระดับ  ดังนี้ 

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 1   มีอายุ 1 ป  

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2   มีอายุ 2 ป  

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3, 4 และ 5   มีอายุ 3 ป  

(3.3) ไมสามารถโอนใบรับรองใหกับผูอื่นได 

4) การแสดงตราสัญลักษณการรับรองใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน ภาคผนวก 7.4 

6.5 เงื่อนไขสําหรับผูไดรับการรับรอง 

ผูไดรับการรับรองตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1) ผูไดรับการรับรองตองรักษาไวซึ่งกิจกรรมหรือระบบท่ีไดรับการรับรองตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรม  

สีเขียวในแตละระดับท่ีไดรับการรับรองตลอดระยะเวลาท่ีไดรับการรับรอง 

2) ผูไดรับการรับรองสามารถอางถึงการรับรองเฉพาะระดับท่ีไดรับการรับรองเทานั้น 

3) หากผูไดรับการรับรองมีการเปล่ียนแปลงแกไขกิจกรรมหรือระบบในสาระสําคัญใหแจงกระทรวง

อุตสาหกรรมทราบ 

4) หากผูไดรับการรับรองโอนกิจการหรือยายสถานท่ีประกอบการใบรับรองถือวาหมดอายุ ใหผูไดรับการ

รับรองแจงกระทรวงอุตสาหกรรม ทราบเพื่อดําเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ 

พิจารณาใหการรับรองใหมพรอมกับยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม 

5) ผูไดรับการรับรองตองไมนําใบรับรองหรือตราสัญลักษณการรับรองไปใชในทางท่ีทําใหเกิดความเสียหาย 

หรืออาจทําใหเกิดความเขาใจผิดในการไดรับการรับรอง 

6) ผูไดรับการรับรองตองยุติการใชส่ิงพิมพส่ือโฆษณาท่ีมีการอางถึงการไดรับการรับรองนั้นอยูท้ังหมด เมื่อ

มีการเพิกถอน หรือการยกเลิกการรับรองไมวาจะดวยสาเหตุใด 

7) ผูไดรับการรับรองตองระบุใหชัดเจนในการติดตอส่ือสารกับลูกคาวาใบรับรอง หรือการไดรับการรับรอง

ไมสามารถนําไปใชในนัยวากระทรวงอุตสาหกรรมใหความเห็นชอบตอผลิตภัณฑหรือบริการดวย 

8) ผูไดรับการรับรองตองใหความรวมมือแกกระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจประเมินทุกครั้ง 

9) ผูไดรับการรับรองตองสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆ ใหแกกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อไดรับการรองขอ 

10) ผูไดรับการรับรองตองจัดใหมีมาตรการและจัดหาอุปกรณปองกันอุบัติภัยท่ีจําเปนแกเจาหนาท่ีของ

กระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาท่ี 

11) ผูไดรับการรับรองตองจัดทําและเก็บรักษาบันทึกขอรองเรียน และผลการดําเนินการกับขอรองเรียน

ท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมและระบบท่ีไดรับการรับรองไว และตองมอบบันทึกขอรองเรียนและผลการ

ดําเนินการใหกับสํานักงานฯ เมื่อไดรับการรองขอ 
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12) หากผูไดรับการรับรองประสงคจะยกเลิกการรับรองใหแจงเปนลายลักษณอักษรใหกระทรวงอุตสาหกรรม

ทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน 

6.6 การตรวจติดตามผลและการตออายุการรับรอง 

1) กระทรวงอุตสาหกรรม จะตรวจติดตามผลกิจกรรมหรือระบบท่ีไดรับการรับรองในแตละระดับอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง หรือตามความความเหมาะสม หากครบกําหนดการตรวจติดตามแลวไมยินยอมใหไปตรวจ

ติดตามภายใน 30 วัน กระทรวงอุตสาหกรรมจะยกเลิกการรับรอง 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม อาจดําเนินการตรวจติดตามผลกอนครบกําหนดการตรวจติดตามปกติได สําหรับ

กรณีตอไปนี้ 

(1) มีเหตุอันทําใหสงสัยวาสมรรถนะการดูแลดานส่ิงแวดลอมลดหยอนลง ไมเปนไปตามระดับท่ีไดรับ

การรับรอง 

(2) มีการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญท่ีมีผลตอกิจกรรม และการดําเนินการของผูไดรับการรับรอง เชน 

การเปล่ียนโครงสรางองคกรท่ีสําคัญ เปนตน 

(3) เมื่อมีการวิเคราะหขอรองเรียนหรือขอมูล แลวเห็นวา ผูไดรับการรับรองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขฉบับนี้ 

3) ในการตรวจติดตามผลอาจตรวจประเมินกิจกรรมหรือระบบท่ีไดรับการรับรองท้ังหมด หรือเพียงบางสวนตาม

ความเหมาะสม 

4) การตออายุการรับรอง 

(1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 1 ไมสามารถตออายุการรับรองในระดับเดิมได   

(2) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2 สามารถตออายุการรับรองในระดับเดิมได แตตองเปน

ปฏิบัติการสีเขียวท่ีไมซ้ํากับปฏิบัติการสีเขียวท่ีไดรับการรับรองเดิม 

(3) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ถึง 5 สามารถตออายุการรับรองในระดับเดิมได   

5) กระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการเพื่อตออายุการรับรอง โดยการตรวจประเมินใหมเมื่อใบรับรองส้ิน

อายุ ท้ังนี้ตองไดรับแจงจากผูไดรับการรับรองเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน กอน

ใบรับรองส้ินอายุ วามีความประสงคขอใหมีการรับรองอยางตอเนื่องโดยดําเนินการตรวจประเมินเอกสาร 

หรือตรวจประเมินระบบท้ังหมดตามข้ันตอนในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว   

6.7 การเพิกถอนการรับรอง 

หากผูไดรับการรับรองไมสามารถรักษากิจกรรมหรือระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมตามท่ีไดรับการ

รับรอง และ/หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ท่ีกําหนด คณะอนุกรรมการอาจพิจารณา

ดําเนินการเพิกถอนการรับรองในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีดังนี้ 

(1) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะอนุกรรมการกําหนด 

(2) ไมปฏิบัติตามเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ีไดรับการรับรองในสาระสําคัญ 
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(3) มีขอรองเรียนท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา อาจทําใหเกิดความเสียหายตอการรับรอง 

6.8 การยกเลิกการรับรอง 

ผูไดรับการรับรอง จะถูกยกเลิกในกรณี ดังตอไปนี้ 

1) ผูไดรับการรับรองเลิกประกอบกิจการ 

2) ผูไดรับการรับรองเปนบุคคลลมละลาย 

3) ผูไดรับการรับรองแจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษร  

4) กระทรวงอุตสาหกรรมมีการประกาศแกไข หรือยกเลิกเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีไดให

การรับรอง 

5) ผูไดรับการรับรองไมยินยอมใหกระทรวงอุตสาหกรรม ทําการตรวจติดตามภายใน 30 วัน นับ

จากวันท่ีครบกําหนดการตรวจติดตาม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือแจงใหทราบ 

6.9 การอุทธรณ การรองเรียน และการโตแยง 

1) การอุทธรณตอการตัดสิน หรือการดําเนินการใดๆ ท่ีมีผลกับผูสมัครหรือผูไดรับการรับรอง 

2) ผูสมัครหรือผูไดรับการรับรอง สามารถยื่นอุทธรณไดภายใน  30 วัน นับต้ังแตวันท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 

มีหนังสือแจงผลการพิจารณา หรือการดําเนินการใหทราบ โดยการยื่นอุทธรณใหยื่นเปนลายลักษณอักษร

ตอประธานคณะอนุกรรมการ 

(1) กระทรวงอุตสาหกรรม จะแตงต้ังคณะพิจารณาอุทธรณท่ีประกอบดวยกลุมบุคคลเพื่อดําเนินการ

พิจารณาคําอุทธรณ และแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 60 วัน นับต้ังแตวันท่ีกระทรวง

อุตสาหกรรมไดรับคําอุทธรณ 

(2) ระหวางการพิจารณาคําอุทธรณยังไมส้ินสุดใหถือวาผลการพิจารณาเดิมยังมีผลใชบังคับอยู 

(3) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณใหถือเปนท่ีส้ินสุด 

(4) ผูยื่นคําอุทธรณตองเปนผูรับภาระคาใชจายตางๆ ในการพิจารณาอุทธรณท้ังหมด ยกเวนกรณีท่ีคํา

อุทธรณเปนผลเนื่องจากความผิดพลาดของกระทรวงอุตสาหกรรม 

3) การรองเรียนและการโตแยง 

 การรองเรียนและการโตแยงใหยื่นเปนลายลักษณอักษรตอกระทรวงอุตสาหกรรมหรือประธานคณะ   

อนกุรรมการเพื่อจะไดดําเนินการหาขอยุติตามข้ันตอนการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมตอไป 
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6.10 การรักษาความลับ 

กระทรวงอุตสาหกรรม จะเก็บรักษาขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีไดรับจากผูสมัคร หรือผูไดรับการ

รับรองไวเปนความลับ แตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผูสมัคร หรือผูไดรับการรับรองอัน

เนื่องมาจากการเปดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เวนแตจะเกิดข้ึนจากการกระทําของกระทรวงอุตสาหกรรม 

6.11 การแจงการเปลี่ยนแปลง 

1) ในกรณีท่ีมีการแกไขหลักเกณฑและเงื่อนไขใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรับรอง กระทรวงอุตสาหกรรมจะแจง

ใหผูสมัคร หรือผูไดรับการรับรองทราบ 

2) ผูไดรับการรับรองตองปรับปรุงแกไขตามหลักเกณฑและเงื่อนไขใหม ใหถูกตองภายในระยะ เวลาท่ี

กําหนด จากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะทําการตรวจสอบการปรับปรุงแกไขของผูไดรับการรับรอง 

6.12 อ่ืนๆ 

1) กระทรวงอุตสาหกรรมไมรับผิดชอบในการกระทําใดๆ ของผูไดรับการรับรองท่ีไดกระทําไปโดยไมสุจริต 

หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนด 

2) คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาเพื่อออกใบรับรองฉบับใหมใหกับผูไดรับการรับรองในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ใบรับรองฉบับเดิมส้ินอายุ และไดดําเนินการตามขอ 6.6 แลว 

(2) ใบรับรองฉบับเดิมชํารุด หรือสูญหาย 

(3) ผูไดรับการรับรองจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือใหมและไมมีผลกระทบตอระบบการจัดการท่ีไดรับการ

รับรอง ใบรับรองท่ีออกใหมตามขอ (2) และขอ (3) มีอายุเทากับอายุใบรับรองฉบับเดิมท่ียังเหลืออยู 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม จะทําการเผยแพรรายช่ือผูไดรับการรับรองใหสาธารณชนทราบในเวบไซต

กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานในกํากับ 
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คําสัง่สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
        ที่    427/๒๕๕๕        

เรือ่ง ตัง้สาํนกังานสงเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมสเีขยีว เปนการภายใน 
________________________________ 

เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวใหการประกอบกิจการเปนมิตรกับสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม 
และผลักดันใหประเทศมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากยิ่งข้ึน 
ประกอบกับปจจุบันมีผูประกอบการเขารวมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับตางๆ เพิ่มข้ึนมาก ตองมี
ข้ันตอนดําเนินการและบริหารจัดการรวมท้ังการพิจารณาออกใบรับรองจํานวนมาก ซึ่งเปนภารกิจสําคัญของ
การผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมเกิดความยั่งยืน อีกท้ังอุตสาหกรรมสีเขียวไดปรากฏเปนหนึ่งในยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 และในแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงใหต้ัง
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เปนการภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ และอัตรากําลัง  ดังตอไปนี้ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
๑. เปนหนวยงานสนับสนุนในสถานะของฝายเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

๒. จัดทําแผนแมบทและกําหนดยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อมุงสู

การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

๓. จัดทําและพัฒนาแผนงาน โครงการ ระบบขอมูล ฐานขอมูล ตลอดจนเอกสารเชิงวิชาการท่ี

สอดคลองกับนโยบาย แผนแมบท และยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมสีเขียว  

๔. ประชาสัมพันธ และเชิญชวนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใหเขารวมเปนอุตสาหกรรมสีเขียว  

๕. บริหารจัดการ บูรณาการการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

ของหนวยงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1329740978&grpid=03&catid=&subcatid=
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๖. สนับสนุนและใหคําแนะนําทางวิชาการท่ีเกี่ยวของแกหนวยงานภายในและภายนอก

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๗. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม 

๘. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

อัตรากําลังผูปฏิบัติงาน 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มี
อัตรากําลังผูปฏิบัติงานดังบัญชีรายช่ือแนบทายนี้ 

ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใช
อักษรยอวา สอข. หัวหนาหนวยงานใชอักษรยอวา ผอ. สอข. และเลขท่ีหนังสือออกใชท่ี อก ๐๒๑๒/……… 

โดยในระยะเริ่มตน ใหประสานงานและขอความรวมมือจากบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยใหอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดใหการสนับสนุน รวมท้ังการ
ประสานกับหนวยงานระดับกรมภายในกระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

ส่ัง ณ วันท่ี  12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      

 

                   (นายวิฑูรย สิมะโชคดี) 
                ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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บญัชรีายชือ่ผูปฏบิัตงิานในสํานกังานสงเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมสีเขยีว 
สํานกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

(แนบทายคาํสัง่สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ที่ 427/ 2555 ลงวนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง ตําแหนงเลขที ่
๑. นายเดชา จาตุธนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๕ 

๒. นายสาธิต เทอดเกียรติกุล  วิศวกรโลหการชํานาญการพิเศษ กพร.  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
ปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๔๐๗ 

๓. นายอาทิตย พัฒนพงษชัย  วิศวกรชํานาญการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๕๔๕ 

๔. นางศิตา ดอนชมไพร นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๖๕ 

๕. นางสุพรรณี ปวาวัฒนพานิช เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๔๔ 
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ใบสมัครการรบัรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
1. ขาพเจา  )ชื่อองคกร( ………………………………………...........................………………………...…… …… …………………………………….. 

2. ท่ีต้ังสถานประกอบการ………………………………….......………………………………......……………................................................. 

รหัสไปรษณีย……………………….ทะเบียนโรงงานเลขท่ี………………………..โทรศัพท…………...………โทรสาร……..……...……….. 

3. ชื่อผูประสานงาน…………………………………..……………………………….......….โทรศัพท…….……………..

โทรสาร……...........…....... 

 มีความประสงคขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 

(….)   ระดับท่ี 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) 

(….)   ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 

(….)   ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

(….)   ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 

(….)   ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว (Green Network) 

 ไดแนบเอกสารเพ่ือการพิจารณา ดังตอไปน้ี 

 (   ) ระดับท่ี  1:    ประกาศนโยบายดานสิ่งแวดลอม  และหลักฐานการสื่อสารนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

 (   ) ระดับท่ี 2 :    ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ..........................................................                        

                        แผนงานดานสิ่งแวดลอม  และรายงานผลความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนด 

 (   ) ระดับท่ี 3 :    ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ.......................................................... 

 (   ) ระดับท่ี 4 :    ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 

                             ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ...................................................                 

                             รายงานการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม 

                             รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ท่ีเปดเผยตอสาธารณะ 

 (   ) ระดับท่ี 5 :   ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 

                             ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของ...................................................                       

                             รายงานการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม  

                             รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ท่ีเปดเผยตอสาธารณะ 

                                    รายงานการดําเนินการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริม สราง และสานสัมพันธกิจกรรม 

                                         ดานสิ่งแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย  และสรุปรายงานผลความสําเร็จเพ่ือเผยแพร   

ขาพเจาขอยืนยันวา 

- ขอมูลรายละเอียดท่ีระบุไวในใบสมัครและขอมูลอ่ืนท่ีแนบประกอบเปนความจริง 

- จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

สําหรับเจาหนาที ่

เลขท่ีใบสมัคร……………………………………………… 

รับเมื่อ………..………….......……………………………… 

ผูรับใบสมัคร………………………...……………………… 

ลงชื่อ………………………….....………….……...…… 

ชื่อ………………………........…………………….… 

ตําแหนง…………….....……………………...……… 
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      การรับรองเลขท่ี : ............................. 

 
 

 

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ 

บรษิทั โรงสนีาแกพงษเจรญิ จาํกดั 

 

 

 

เพื่อรับรองวาเปน 

อุตสาหกรรมสเีขียวระดบัที่ 1 

ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) 

มีความมุงมั่นท่ีจะลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมีการส่ือสารภายในองคกรใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

  

ลงช่ือ ......................................... 

( นายวิฑูรย  สิมะโชคดี ) 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ออกให ณ วันที่ ......................................................... 

มีผลถึง  วันที่......................................................... 

เลขทะเบียนโรงงาน :................................................ 

31 พฤษภาคม 2557 

จ 3-9(1)-1/44 นพ 

ท่ีต้ังสถานประกอบการ เลขท่ี 144 หมู 10 ถนนสายหนองญาติ-นาแก  
ตําบลนาคู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 
 
 

 1-1/2554 นพ 

1 มิถนุายน 2554 
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      การรับรองเลขท่ี : ............................. 

 
 

 

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ 

บรษิทั แพนเอเชยีฟตุแวร จาํกดั 

 

 

 

เพื่อรับรองวาเปน 

อุตสาหกรรมสเีขียวระดบัที่ 2 

ปฏบิัติการสีเขยีว (Green Activity) 

การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงมั่นท่ีต้ังใจ 

 

  

ลงช่ือ ......................................... 

( นายวิฑูรย  สิมะโชคดี ) 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ออกให ณ วันที่ ......................................................... 

มีผลถึง  วันที่......................................................... 

เลขทะเบียนโรงงาน :................................................ 

31 พฤษภาคม 2557 

3-52(4)-1/41 นม 

ท่ีต้ังสถานประกอบการ เลขท่ี 578 หมู 14 ถนนเล่ียงเมือง ตําบลในเมือง 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 
 
 

 2-1/2554 นม 

1 มิถนุายน 2554 
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      การรับรองเลขท่ี : ............................. 

 
 

 

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ 

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

เพื่อรับรองวาเปน 

อุตสาหกรรมสเีขียวระดบัที่ 3 

ระบบสีเขียว (Green System) 

การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ 

มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

ลงช่ือ ......................................... 

( นายวิฑูรย  สิมะโชคดี ) 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ออกให ณ วันที่ ......................................................... 

มีผลถึง  วันที่......................................................... 

เลขทะเบียนโรงงาน :................................................ 
 

 

31 พฤษภาคม 2557 

น 42(1)-3/2549-ญอล 

ท่ีต้ังสถานประกอบการ เลขท่ี 89/9 นิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล ตําบลมาบตาพุต 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
 
 

 3-1/2555 รย 

1 มิถนุายน 2554 
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      การรับรองเลขท่ี : ............................. 

 
 

 

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ 

บรษิทั ไทยยามาฮามอเตอร จาํกดั 

 

 

 

เพื่อรับรองวาเปน 

อุตสาหกรรมสเีขียวระดบัที่ 4 

วัฒนธรรมสีเขยีว (Green Culture) 

ทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจดําเนินงานอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในทุกดาน 

 ของการประกอบกิจการ จนกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร 

 

ลงช่ือ ......................................... 

( นายวิฑูรย  สิมะโชคดี ) 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ออกให ณ วันที่ ......................................................... 

มีผลถึง  วันที่......................................................... 

เลขทะเบียนโรงงาน :................................................ 

19 ธนัวาคม 2558 

3-78(1)-3/50สป 

ท่ีต้ังสถานประกอบการ เลขท่ี 64 หมู 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตําบลศรีษะจรเขใหญ 
อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 
 

 4-001/2555 

20 ธนัวาคม 2555 
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การรับรองเลขท่ี : ............................. 

 
 

 

ใบรับรองฉบับนี้ใหไวกับ 

ชือ่สถานประกอบการ…………………………… 

 

 

 

เพื่อรับรองวาเปน 

อุตสาหกรรมสเีขียวระดบัที่ 5 

เครือขายสีเขียว (Green Network) 

มีเครือขายตลอดหวงโซอุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสู 

 กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย 

 

ลงช่ือ ......................................... 

( นายวิฑูรย  สิมะโชคดี ) 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ออกให ณ วันที่ ......................................................... 

มีผลถึง  วันที่......................................................... 

เลขทะเบียนโรงงาน :................................................ 

 

 

 

ที่ต้ังสถานประกอบการ ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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1. ตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบและ

สัดสวนดังขางลางนี้ ขนาดของตราสัญลักษณใหเปนไปตามความเหมาะสม และใหใชสีเขียวเทานั้น  

2. ผูไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเทานั้นจึงจะมีสิทธิแสดงตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรม       

สีเขียวดังกลาวได 

3. การแสดงตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหแสดงพรอมระดับอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีไดรับการ

รับรองและเลขท่ีการรับรอง  ซึ่งสามารถอานไดชัดเจน โดยตองใชสีของตราสัญลักษณและขอความเปน

สีเขียว  

ตัวอยางการแสดงตราสัญลักษณการรับรอง มีดังตอไปนี ้

 
 

4.  การแสดงตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวใหแสดงเพื่อการติดตอโฆษณา และสงเสริมการขาย

เทานั้น และตองไมใชในกิจการนอกเหนือจากท่ีไดรับการรับรอง หรือทําใหผูอื่นเขาใจผิดในกิจการท่ีไดรับ

การรับรอง 

5.  การนําตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวไปใชรวมกับผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ ตองอยูในกิจการ

ท่ีไดรับการรับรองเทานั้น หากมีผลิตภัณฑหรือบริการอื่นใดรวมอยูดวยตองระบุใหชัดเจนวาไมอยูในกิจการ

ท่ีไดรับการรับรองนี้ 

6.  การแสดงตราสัญลักษณการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวบนผลิตภัณฑ หรือหีบหอผลิตภัณฑ ตองไมทําให

เกิดความเขาใจผิดวาเปน การรับรองผลิตภัณฑ 
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การใชตราสัญลักษณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธสนิคา 
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การติดตราสัญลักษณท่ีสินคา (Green Industry Mark)  
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การใชตราสัญลักษณเพื่อการประชาสัมพันธ 

 

แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืนดวยการมุงเนน

การใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคสู “อุตสาหกรรมสีเขียว” และคารบอนตํ่า

บนฐานความรูเชิงสรางสรรค และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน โดย 

1) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟนฟูส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยาง

ตอเนื่อง โดยการสรางความตระหนักถึงการอยูรวมกันของอุตสาหกรรมและชุมชน และสงเสริมให

ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐรวมกันพัฒนา ต้ังแตการกำหนดกรอบแนวทางการ

พัฒนามาตรฐานขององคประกอบท่ีจำเปนของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กําหนดมาตรการการบริหาร

จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี ไป

จนถึงการมีศูนยเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีกําหนดมาตรการใหภาคเอกชนลงทุนเพื่อฟนฟู

ส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชนและภาครัฐในรูปแบบการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม รวมท้ังเตรียมพัฒนา

พื้นท่ีเศรษฐกิจหลักแหงใหม โดยการกําหนดเขตพื้นท่ีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในแตละพื้นท่ีให

มีขนาดท่ีเหมาะสมสอดคลองกับขนาดของชุมชนและขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี และ

จัดหาขอมูลขีดความสามารถการรองรับมลพิษของพื้นท่ีเพื่อเปนเกณฑกำกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ใหมีความสมดุลกับพื้นท่ีและชุมชน 

2) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหมบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และสรางโอกาสทางการตลาดจากความตองการอาหารท่ีเพิ่มข้ึน

ตามจำนวนประชากรโลก โดยสนับสนุนใหมีการรวมกลุมพัฒนาในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ สราง

เครือขายความรวมมือและเช่ือมโยงการผลิตกับวิสาหกิจหรือธุรกิจอื่นๆ และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการผลิตและแปรรูปสินคา 

3) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาปจจัยพื้นฐานท่ีสงเสริมประสิทธิภาพ

และยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ

สรางคุณคาสินคาอุตสาหกรรม เพื่อลดการนาเขาสินคาจากตางประเทศ รวมท้ังประสานความรวมมือ
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การพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทางในการฝกอบรม

บุคลากรใหมีทักษะ มีการใชความคิดสรางสรรค และองคความรู 

4) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเช่ือมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญกับอุตสาหกรรมทองถ่ิน และ

กระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค โดยสรางความเช่ือมโยงระหวางผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมและผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) กับภาคอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ ผานระบบโซอุปทาน และเนนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ควบคูไปกับการจับคูทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกัน 

การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี

จริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย 

1) ดําเนินการตามกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค อาทิ แผนงานดานส่ิงแวดลอม

และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ และ

ความรวมมือซึ่งการพัฒนาแมน้ําโขงอยางยั่งยืน และระดับภูมิภาค อาทิ มติท่ีประชุมรัฐมนตรี

ส่ิงแวดลอมอาเซียน รวมท้ังพันธกรณีระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอมตางๆ อยางตอเนื่อง 

2) เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการท่ีนำสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดมลพิษ 

ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน การขยาย 

“อุตสาหกรรมสีเขียว” การใชพลังงานทดแทน การผลิตท่ีมีคารบอนตํ่า การบริหารจัดการน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการเผยแพรความรูเรื่องเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผลในการนำไปใชไดอยางเหมาะสม

และมีตนทุนท่ีตํ่า การสรางแรงจูงใจในภาคเอกชน และการสรางหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐ

และเอกชน 
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แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอพียงภาคอุตสาหกรรมท่ัวท้ังองคกร 

1 ท่ัวไป 

การนํามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอพียงภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล 

ผูบริหารระดับสูงควรมีบทบาทในการนําองคกร เพื่อใชแนวทางอยางตอเนื่องในการวางแผน การนําปฏิบัติ 

การติดตามเฝาระวัง การวัดผลและการทบทวน และการปรับปรุง ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมท่ัวท้ังองคกร 

2 การนําองคกร 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาตอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความมุงมั่นในการนํา

มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ผูบริหารระดับสูงควร

ประพฤติตนเปนแบบอยาง และ 

(1) กําหนดทิศทางขององคกร โดยการบูรณาการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมเปนสวน

หนึ่งของปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม นโยบาย กลยุทธ วัฒนธรรม โครงสราง หรือการ

การนําองคกร 

การวางแผน 

การนําไปปฏิบัติ 

การติดตามเฝาระวัง 

การวัดผล และการทบทวน 

การปรับปรุง 
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ดําเนินการตางๆ และส่ือสารใหบุคคลากรในองคกรมีความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(2) ทําใหมั่นใจวาบุคลากรในองคกรมีความสามัคคี และมีสวนรวมในการนําแนวทางเศรษฐกิจพอพียง

ภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติ 

(3) จัดสรรบุคลากร เทคโนโลยี วิธีการ งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนตอการดําเนินงานอยาง

พอเพียง และทําใหมั่นใจวามีการใชทรัพยากรรวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

(4) ทําใหมั่นใจวางองคกรมีการปฏิบัติตามกฎหมายและดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและมีจริยธรรม 

(5) ใหความสําคัญตอการแบงปนและการพัฒนาสังคม ส่ิงแวดลอม รวมท้ังวัฒนธรรม ควบคูกับการ

ดําเนินธุรกิจ 

(6) มีการทบทวนผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียงในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดไว และนําผลของการ

ทบทวนไปใชในการปรับปรุงและวางแผนตอไป 

3 การวางแผน 

องคกรควรมีการวางแผนเพื่อการนําไปปฏิบัติ โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ชัดเจน มีการติดตามเฝาระวัง การวัดผลและการทบทวน และการปรับปรุง ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียงอยางสมเหตุสมผล และสอดคลองกับขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการองคกรควร 

(1) ประเมินขีดความสามารถท้ังปจจุบันและอนาคตขององคกร ซึ่งรวมถึงความพรอมดานบุคลากร 

กระบวนการ เทคโนโลยี งบประมาณ โดยพิจารณาขอมูลประวัติศาสตรและความเปนมาขององคกร 

และทองถ่ินท่ีดําเนินธุรกิจ รวมถึง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ในการดําเนินธุรกิจของ

องคกร 

(2) กําหนดกลยุทธท่ีสนับสนุนหลักการของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอพียงภาคอุตสาหกรรม และ

นโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียงขององคกร โดยพิจารณาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึง

ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ปจจัยแหงความสําเร็จและปจจัยแหงความ

ลมเหลวสภาพของอุตสาหกรรมท่ังในอดีต ปจจุบันและความไมแนนอนในอนาคต การเปล่ียนแปลง

ดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม การเมืองและกฎระเบียบ ท้ังในและตางประเทศ 

(3) วางแผนและกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีสามารถวัดผลไดในทุกระดับขององคกร รวมถึงระดับ

บุคคล 

(4) บริหารความเส่ียงเชิงกลยุทธ รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินการบริหารความเส่ียง 



         74  

(5) ส่ือสารกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ นโยบาย และความเส่ียง ใหบุคลากรในองคกรมีความเขาใจ

และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4 การนําไปปฏิบัติ 

องคกรควบคุมการดําเนินการดานตางๆ ไดแก บุคลากร เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ให

เปนไปตามกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และนโยบายดานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีกําหนดไว 

องคกรควรมีการกําหนดชองทางและวิธีการในการส่ือสาร ท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร

เกี่ยวกับการดําเนินการ ประสิทธิผล และผลลัพธของการนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล 

4.1 บุคลากร 

องคกรควร 

(1) จัดฝกอบรมบุคลากรหรือการดําเนินการวิธีอื่นใด เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอพียง 

(2) สรางจิตสํานึกและสงเสริมใหบุคลากรมีความมัธยัสถ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพึ่งพา

ตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น มีน้ําใจ มีการแบงปน และมีความซื่อสัตยสุจริต 

(3) สงเสริมใหบุคลากรศึกษาหาความรู ทฤษฏี และแนวคิดใหมๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและ

องคกร ในการปรับตัวและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และทําใหเกิดความสมดุล

ระหวางความกาวหนาในการทํางานและการดํารงชีวิต 

(4) สงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรและครอบครัว และการ

เตรียมความพรอมสําหรับการใชชีวิตหลังเกษียณ รวมถึงการเก็บออมต้ังแตวัยทํางาน การรักษา

สุขภาพ การสรางครอบครัวท่ีอบอุน การรวมกลุมหรือเครือขายเพื่อการมีสังคมหลังเกษียณ การสราง

ตนทุนในชีวิตหลังเกษียณ เชน การมีความรูในการดํารงชีวิต การเตรียมตัวใหพออยูพอกิน เปนตน 

(5) สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูและเขาใจถึงประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึง ดิน 

น้ํา ปา และความหลากหลายทางชีวภาพ ในการจรรโลงจิตใจ การดํารงชีวิตและการพึ่งพากัน 

4.2 เศรษฐกิจ 

องคกรควร 

(1) สรางหรือดําเนินธุรกิจหลักใหมีความมั่นคงโดยใชความรูความสามารถหลักขององคกร 

(2) พิจารณาผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจท้ังในระยะส้ันและระยะยาวบนพื้นฐานของการแบงปนโดย

มุงใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดรับประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

(3) ขยายหรือลงทุนธุรกิจใหเหมาะสมกับฐานะขององคกร โดยพิจารณาความสามารถในการรับภาระ

หนี้สินและภาระผูกพันอื่น และความเส่ียงขององคกรและคูธุรกิจท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
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(4) ใชและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีอยูใหเหมาะสม สามารถบริหารจัดการเองไดสอดคลองกับความตองการ

และสภาพแวดลอมขององคกร และตามสภาพภูมิศาสตรและลักษณะสังคม 

(5) สงเสริมการใชพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีท่ีกาวหนาและทันสมัย รวมท้ังสรรสวนท่ีสําคัญและเปน

ประโยชน เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับความตองการและสภาพแวดลอมขององคกร 

(6) ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีกาวหนาและทันสมัย รวมท้ังสรรสวนท่ีสําคัญและเปนประโยชน เพื่อ

นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับความตองการและสภาพแวดลอมขององคกร 

(7) สงเสริมการสรางบรรยากาศใหบุคลากรท่ัวท้ังองคกรมีความคิดสรางสรรค อันจะนําไปสูการสรางและ

พัฒนานวัตกรรม 

(8) มีการสรางนวัตกรรมดานปจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ กระบวนการ เทคโนโลยี องคกร หรือการบริหาร

จัดการ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองกับกลยุทธ และกอใหเกิดความยั่งยืนขององคกร ชุมชน และสังคม 

(9) สงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปญญาขององคกร ชุมชนและสังคม โดยอาจพัฒนารวมกับ

ชุมชน ผูเช่ียวชาญ เครือขายธุรกิจ องคกรผูบริโภค หนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ 

4.3 สังคม 

องคกรควร 

(1) ศึกษาประวิติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมท่ีองคกรต้ังอยู รวมท้ังรักษาและ

ฟนฟูประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีไวสืบเนื่องตอไป 

(2) สงเสริมกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความสามัคคีปรองดองท้ังภายในองคกร ชุมชม และสังคม 

(3) มีสวนรวมกับผูเช่ียวชาญเครือขายธุรกิจ องคกรผูบริโภค หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆตาม

ความเหมาะสมในการพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม รวมท้ังการแบงปนความรูและทรัพยากร เพื่อให

เกิดความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได 

(4) สงเสริมและสนับสนุนการใชแรงงานและปจจัยการผลิตในชุมชนและสังคม เพื่อใหเกิดการชวยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

(5) เผยแพรความรูและสงเสริมใหมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชนและสังคม 

4.4 ส่ิงแวดลอม 

องคกรควร 

(1) ใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยคํานึงการไดมาของทรัพยากรและการใชใหเกิดประโยชนสูงสุดต้ังแตการ

จัดหาวัตถุดิบ การใชและการจัดการของเสีย และคํานึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับคนรุนตอๆไป 

(2) รูและแสดงใหเห็นถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากการดําเนินงานขององคกร และแสวงหาความรู

ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการใหมๆ ในการลดและขจัดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมเหลานั้น 
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(3) มุงพัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และหลีกเล่ียงการผลิตท่ีไมมีการจัดการ

หรือการปองกันมลภาวะ 

(4) ใชพลังงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ศึกษาพลังงานทดแทน เพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ดําเนินธุรกิจขององคกร 

(5) กําหนดแนวทางในการจัดการน้ําอยางเปนระบบครอบคุลมถึงการจัดหา การกักเก็บ การควบคุม การ

บําบัด และการระบาย โดยไมทําลายแหลงน้ําธรรมชาติ และคํานึงประโยชนของชุมชนและสังคมท่ี

ดําเนินธุรกิจ 

(6) มีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูดิน น้ํา และปา อันเปนรากฐานของการดํารงชีวิตของชุมชน

และสังคม 

5 การติดตามเฝาระวัง การวัดผล และการทบทวน 

องคกรควรกําหนดวิธีการและติดตามเฝาระวัง วัดผล และทบทวนผลการดําเนินงาน ตามชวงเวลาท่ีกําหนดไว 

เพื่อแสดงใหเห็นวา 

(1) การดําเนินขององคกรสอดคลองกับกลยุทธ วัตถุประสงค และนโยบายท่ีกําหนดไว 

(2) การดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 

(3) กลยุทธ วัตถุประสงค และนโยบายท่ีกําหนดไวยังมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 

(4) มีการปองกันและการแกไข ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานมีแนวโนมวาจะไมเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ 

วัตถุประสงค และมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 

6 การปรับปรุง 

องคกรควรปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการดําเนินงานตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงภาคอุตสาหกรรม อยางเปนข้ันตอนและตอเนื่องผานนโยบาย กลยุทธ วัตถุประสงค การติดตามเฝา

ระวังการวัดผลและการทบทวนผลดารดําเนินงานการปองกันและการแกไข หรือการมีสวนรวมของบุคลากร

และเครือขาย 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        77  

 
คณะทํางานสนับสนุนงานของกระทรวงอุตสาหกรรม (Support Team) 

 

1. นายเดชา จาตุธนานันท   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

2. นายสวัสด์ิ ลิขิตประยูรพงศ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. นายชัชวาลย จิตติเรืองเกียรติ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4. นางสาวศิรกาญจน เหลืองสกุล  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5. นางดวงกมล สุริยฉัตร   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

6. นายสาธิต เทอดเกียรติกุล   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

7. นางสาวธารกมล ถาวรพานิช  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

8. นายทินวัฒน แกวสว ี   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

9. นายบุญศิริ อังคุรัตน   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

10. นางสาวจุฑารัตน อาชวรัตนถาวร  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

11. นางสาวอรัญญา คชชาญ   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

12. นายธนะ อัลภาชน   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

13. นางณัฎฐิญา เนตยสุภา   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

14. นายอาทิตย พัฒนพงศชัย   สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

15. นางศิริเพ็ญ กุศลานนท   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

 
 

การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการอุตสาหกรรม 
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บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จํากัด ผูผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ยํายํา 

 

 
 

บริษัท มาบตาพุตโอเลฟนส จํากัด ในกลุม เอสซีจีเคมิคอล 
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คําส่ังคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

ท่ี  16/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 

------------------------  
 
  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแตง ต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว ตามคําส่ังกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี ๓๔๓/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อ
พัฒนาและดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม ตามแผนแมบทการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗) นั้น เพื่อใหการพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรม     
สีเขียว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเห็นสมควรแตง ต้ัง
คณะอนุกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว ท้ังนี้ ใหคณะอนุกรรมการฯ มีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

๑.  องคประกอบ 
๑.  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดรับมอบหมาย   ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับมอบหมาย  รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๓. ผูแทน สํานักบริหารกลาง     อนุกรรมการ 

      สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๔. ผูแทน สํานักพัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน   อนุกรรมการ 

      สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
๕. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาบุคลากรดานการมาตรฐาน  อนุกรรมการ 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน  

      สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
๖. หัวหนากลุมพัฒนาระบบโลจิสติกส สํานักโลจิสติกส  อนุกรรมการ 

      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
๗. ผูอํานวยการสวนพัฒนาการใชพลังงานและส่ิงแวดลอม  อนุกรรมการ 

      สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
๘. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาดานออยน้ําตาลทราย    อนุกรรมการ 

      และอุตสาหกรรมตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
๙. ผูแทนสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค    อนุกรรมการ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๑๐. ผูอํานวยการฝายบริหาร     อนุกรรมการ 

    การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
๑๑. ผูแทน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อนุกรรมการ   
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๑๒. ผูแทน สถาบันพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  อนุกรรมการ 
๑๓. ผูแทน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   อนุกรรมการ 

      แหงประเทศไทย          
๑๔. ผูแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    อนุกรรมการ  
๑๕. นายสาธิต  เทอดเกียรติกุล             อนุกรรมการและเลขานุการ 

      วิศวกรโลหการชํานาญการพิเศษ 
      สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว  
      สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๖. นางศิตา  ดอนชมไพร      อนุกรรมการและเลขานุการ 
      นักวิชาการพัสดุชํานาญการ   
      สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว  
      สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๗. นางสาวขนิษฐา  ใจจอง                อนุกรรมการและ 
      นักวิทยาศาสตรชํานาญการ       ผูชวยเลขานุการ 
      สํานักบริหารงานการมีสวนรวม 
      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

 
๒.  อาํนาจหนาที ่

๑.  กําหนดมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและสิทธิประโยชนใหแกผูประกอบการท่ีเขารวม         
     โครงการแตละระดับ 
๒.  กําหนดแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธใหสถานประกอบการ และประชาชน มีสวนรวมในการ 
     พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว  
๓.  บูรณาการโครงการ/กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อการสงเสริมและ 
     พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
๔. รายงานความคืบหนาการดําเนินการตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม 
     สีเขียว 
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 
          ส่ัง  ณ  วันท่ี  30 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖     
 
           
            (นายวิฑูรย  สิมะโชคดี) 
                                      ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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คําส่ังกระทรวงอุตสาหกรรม 

ท่ี  15 / 2555 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

________________________________ 

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได จัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป                

(พ.ศ.2553-2557) ข้ึน โดยกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาใน 4 ดาน  คือ (1)  ยุทธศาสตรการเพิ่มขีด

ความสามารถของผูประกอบการและภาคอุตสาหกรรมในการแขงขัน และการสรางความเช่ือมโยงสูพื้นท่ีและ

ตลาดอาเซียน (2) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสรางคุณคา มีนวัตกรรม และเช่ือมโยงกับ

การใชวัตถุดิบในประเทศ รวมท้ังอุตสาหกรรมตนน้ํา (3) ยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอม และ (4) ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  นั้น 

เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

ยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงสูเศรษฐกิจสีเขียว 

(Green Economy) ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและ

พัฒนา “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” ของกระทรวงอุตสาหกรรมข้ึนใหม โดยยกเลิกคําส่ังกระทรวง

อุตสาหกรรมท่ี 259/2553 ลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2553  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการฯ มีองคประกอบและ

อํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบ 
1) คณะกรรมการอํานวยการ 

1.1 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    ประธาน 
1.2 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ท่ีไดรับมอบหมาย)  รองประธาน 
1.3-1.5 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 
1.6-1.11 ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 
1.12 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม    กรรมการ 
1.13 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  กรรมการ 
1.14 เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรรมการ 
1.15 อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม    กรรมการ 
1.16 เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กรรมการ 
1.17 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กรรมการ 
1.18 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  กรรมการ 
1.19 ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  กรรมการ 
1.20 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  กรรมการ 
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และขนาดยอม  
1.21 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กรรมการและ

เลขานุการ 

2) คณะกรรมการบริหารและดําเนินการ 

2.1 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ท่ีไดรับมอบหมาย)  ประธาน

คณะกรรมการ 

2.2 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม    รองประธาน 

2.3 รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร รองประธาน 

2.4 รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  รองประธาน 

2.5 รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รองประธาน 

2.6 รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม   รองประธาน 

2.7 รองผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  รองประธาน 

2.8 ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีน้ําและส่ิงแวดลอมโรงงาน กรรมการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.9 ผูอํานวยการสํานักบริหารส่ิงแวดลอม   กรรมการ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร   

2.10 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ  กรรมการ 

วาดวยการรับรองระบบงาน     

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

2.11 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมออย  กรรมการ 

น้ําตาลทรายและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

2.12 ผูอํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค  กรรมการ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

2.13 ผูอํานวยการฝาย 10 ฝายส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย กรรมการ 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2.14 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม  กรรมการ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

2.15 นายเดชา จาตุธนานันท     กรรมการและเลขานุการ 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ 

ดานการสงเสริมอุตสาหกรรม 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
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2.16 นายสาธิต  เทอดเกียรติกุล    กรรมการและ 

วิศวกรโลหการชํานาญการพิเศษ    ผูชวยเลขานุการ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

2.17 นายอาทิตย  พัฒนพงศชัย    กรรมการและ 

วิศวกรชํานาญการ  ผูชวยเลขานุการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      

2. อํานาจหนาท่ี 

1. กําหนดกรอบแนวความคิด แผนงาน แนวทางดําเนินการ และกรอบงบประมาณ เพื่อ

การพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

2. เปนศูนยกลางในการบูรณาการโครงการและกิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเปนองครวมของ “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” 

3. ให “คณะกรรมการบริหารและดําเนินการ” กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขของ 

“อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับตางๆ ตลอดจนมาตรการและสิทธิประโยชนใหกับ

ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ 

4. ให “คณะกรรมการอํานวยการ” เปนผูพิจารณาอนุมัติระดับตางๆ ของอุตสาหกรรม    

สีเขียวแกผูประกอบการ รวมท้ังการพิจารณาอนุมัติใหใชเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ

ของอุตสาหกรรมสีเขียวใหผูประกอบการเพื่อการตางๆ ดวย 

5. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

6. แตงต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ

7. ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดยใหรายงานผลความคืบหนาของโครงการทุกเดือน 

 

       ส่ัง ณ วันท่ี 30 ธันวาคม  พ.ศ.  2555 
 

 

        (นายวิฑูรย สิมะโชคดี) 
              ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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คําส่ังกระทรวงอุตสาหกรรม 

ท่ี 15 / 2556 

เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการประเมินและการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

------------------------ 

  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรม  

สีเขียว ตามคําส่ังกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี ๓๔๓/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาและดําเนิน

โครงการตามยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม ตามแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๓–๒๕๕๗) นั้น เพื่อใหการพัฒนาและดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และมุงสูเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควร

แตงต้ังคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการประเมินและการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ท้ังนี้  ให

คณะอนุกรรมการฯ มีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. องคประกอบ 
๑. รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม              ประธานคณะอนุกรรมการ 

 นายพสุ โลหารชุน 

๒. รองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   รองประธานคณะอนุกรรมการ 

๓. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย   อนุกรรมการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๔. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีน้ําและส่ิงแวดลอมโรงงาน  อนุกรรมการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๕. ผูอํานวยการสํานักบริหารส่ิงแวดลอม    อนุกรรมการ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

๖. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ   อนุกรรมการ 
วาดวยการรับรองระบบงาน 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๗. รองผูอํานวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   อนุกรรมการ 

๘. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการมาตรฐาน อนุกรรมการ 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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๙. ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ     อนุกรรมการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

๑๐. ผูแทนสถาบันส่ิงแวดลอม     อนุกรรมการ 

๑๑. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย    อนุกรรมการ 

๑๒. นางสาวอรัญญา คชชาญ            อนุกรรมการและเลขานุการ 

     นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ 

    สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๑๓. นายอาทิตย พัฒนพงศชัย      อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      วิศวกรชํานาญการ 
      สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๔. นางสาวจุฑารัตน อาชวรัตนถาวร    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  

      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

 

2. อํานาจหนาที่ 
๙. กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และแนวทางในการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว  

๑๐. คัดเลือกและแตงต้ังผูตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 

๑๑. ตรวจสอบผลการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว 

๑๒. รายงานความคืบหนาการดําเนินการตอคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
   
       ส่ัง  ณ  วันท่ี  30 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 
 
                (นายวิฑูรย  สิมะโชคดี) 
                                   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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