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เกณฑระดับที่ 4
3.รายงาน
เผยแพรตอสาธารณะ
2.สรางวัฒนธรรมองคกร
ตามแนวทาง SR
(ISO 26000)

พิชิตอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4

1.ตองจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
ระดับที่ 3 ทุกขอ
1

July 22, 2012

Footer text here

2

July 22, 2012

Footer text here

ความมุงมั่นของผูบริหาร : นโยบายดานสิ่งแวดลอม

ความมุงมั่นของผูบริหาร : นโยบายดานสิ่งแวดลอม

1. นโยบายดานสิ่งแวดลอมขององคกรคืออะไรครอบคลุมผูมีสว นไดสวนเสียขององคกรหรือไม
ใครบาง
2. องคกรมีการกําหนดคานิยมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม และ หลักการตางๆ
ของคานิยมดังกลาวไวอยางไรและผูบริหารมีบทบาท อยางไรบางในการสงเสริมคานิยม
เพื่อสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม

1. นโยบายดานสิ่งแวดลอมขององคกรคืออะไรครอบคลุมผูมีสว นไดสวนเสียขององคกรหรือไม
ใครบาง
แนวทางการดําเนินงาน
• องคกรมีนโยบายสิ่งแวดลอม (การปองกันมลพิษ การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน การลดโลกรอน
และการปกปอง/ฟนฟูธรรมชาติ) ที่แสดงถึงความตั้งใจ มุงมั่น และ ทิศทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสว นไดสว น ครอบคลุมถึง พนักงาน ชุมชน ลูกคา
และผูบริโภค ตลอดจน รวมมือกับผูจําหนาย วัตถุดิบที่เกี่ยวของเพื่อจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวม
เอกสารที่เกี่ยวของ
• นโยบายสิ่งแวดลอมลงนามโดยผูบริหาร
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ความมุงมั่นของผูบริหาร : นโยบายดานสิ่งแวดลอม

กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม

2. องคกรมีการกําหนด คานิยมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม และหลักการตางๆ
ของคานิยมดังกลาวไวอยางไรและผูบริหารมีบทบาทอยางไรบางในการสงเสริมคานิยม
เพื่อสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการดําเนินงาน
• มีคานิยมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม (นโยบาย แผนงาน การตรวจติดตาม
เพื่อวัดผล) เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงาน
ผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการจัดโครงสรางการบริหารฝายสิ่งแวดลอม
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารคานิยมเพื่อสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมลงนามโดยผูบริหาร
• Organization Chart
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3. องคกรมีกระบวนการในการสรางใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความเชื่อและมีพฤติกรรม
รวมกันเกี่ยวกับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม อยางไร
4. องคกรมีกระบวนการในการสรางคานิยมและจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม อยางไร และมีวิธีการ
เผยแพร ทําความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมใหแกพนักงานและผูเกี่ยวของ อยางไร
5. องคกรมีการกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหพฤติกรรมการใหความสําคัญและใสใจ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืนจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร อยางไร
6. องคกรมีการกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
อยางไร และนํามาปรับปรุง พัฒนา อยางตอเนื่อง ไดอยางไร
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กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม

กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
4.

องคกรมีกระบวนการในการสรางคานิยมและจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม อยางไร และมีวิธีการ
เผยแพร ทําความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมใหแกพนักงานและผูเกี่ยวของ อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน

3. องคกรมีกระบวนการในการสรางใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความเชื่อและมี พฤติกรรม
รวมกันเกี่ยวกับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มี Code of conduct และมีกระบวนการเผยแพร สรางความเขาใจกับพนักงาน
ใหเกิดความเชื่อและมีพฤติกรรมรวมกัน เกี่ยวกับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสาร Code of conduct ลงนามโดยผูบริหาร
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• กระบวนการสรางคานิยมและจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

- ปฐมนิเทศนพนักงานเขาใหม เรื่องการสรางคานิยมและจิตสํานึก
- อบรมประจําป เรื่องการสรางคานิยมและจิตสํานึก
- เผยแพรคานิยมและหลักปฏิบัติโดยการติดบอรด / เสียงตามสาย
- สงเสริมการทํากิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอม

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารบันทึกการอบรม
• เอกสารการปฐมนิเทศ
• เอกสารกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
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กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม

กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม

5. องคกรมีการกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพื่อใหพฤติกรรมการใหความสําคัญและใสใจ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืนจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 และแสดงวาทําใหเกิดการปรับปรุง อยาง
ตอเนื่อง
เอกสารที่เกี่ยวของ
• ISO 14001 certificate
• แผนการดําเนินงานระยะยาว
• KPI สิ่งแวดลอม
• เอกสารกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

6. องคกรมีการกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
อยางไร และนํามาปรับปรุง พัฒนา อยางตอเนื่อง ไดอยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• จัดทํา Management review ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และปรับปรุงแกไข กําหนดเปาหมาย เพื่อใหเกิดการปรับปรุง พัฒนา อยางตอเนื่อง
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสาร Management review report (KPI สิ่งแวดลอม)

Footer text here
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ความรับผิดชอบ (Accountability)

ความรับผิดชอบ (Accountability)

7. การดําเนินธุรกิจนี้ มีการประเมินผลกระทบ (ดานลบ) ตอสิ่งแวดลอมและสังคมหรือไม อะไรบาง
ดานสิ่งแวดลอมอยางไรและนํามาปรับปรุง พัฒนา อยางตอเนื่องไดอยางไร
8. ที่ผานมาองคกรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที/่ การปรับเปลี่ยน
กลยุทธการตลาดหรือไม อยางไร และผูบริหารมีความรับผิดชอบในผลกระทบจากการตัดสินใจ/
ดําเนินการ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยน
กลยุทธการตลาด อยางไร
9. หากพบวา การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที/่ การ ปรับเปลี่ยน
กลยุทธการตลาดมีผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญ องคกรมีมาตรการปองกันผลกระทบหรือไม/
อยางไร
10. องคกรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟน ฟู หากเกิดปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการปรับปรุงดังกลาวหรือไม อยางไร
11. องคกรมีมาตรการปองกัน ไมใหปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปรับปรุงดังกลาว
เกิดขึ้นซ้ําๆ อยางไร

11

July 22, 2012

Footer text here

7. การดําเนินธุรกิจนี้ มีการประเมินผลกระทบ (ดานลบ) ตอสิ่งแวดลอมและสังคมหรือไม
อะไรบางดานสิ่งแวดลอมอยางไรและนํามาปรับปรุง พัฒนา อยางตอเนื่องไดอยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
• บงชี้ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมหลักขององคกร
เอกสารที่เกี่ยวของ
• CSR report บทที่ 9
• การประเมินผลกระบทตอสิ่งแวดลอมและสังคมตามระบบ ISO 14001
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ความรับผิดชอบ (Accountability)

ความรับผิดชอบ (Accountability)

8. ที่ผานมาองคกรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที/่
การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดหรือไม อยางไร และผูบริหารมีความรับผิดชอบ
ในผลกระทบจากการตัดสินใจ/ดําเนินการ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/
การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• วิเคราะหผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและสังคม หากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/ การ
เปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด “Management of changes”
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารระเบียบปฏิบัติ Management of changes
• เอกสารการประชุมหรือพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลง
อาคารสถานที/่ การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด
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9. หากพบวา การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/
การ ปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดมีผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญ
องคกรมีมาตรการปองกันผลกระทบหรือไม/อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มาตราการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม หากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/
การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารระเบียบปฏิบัติ Management of changes (มาตรการลดผลกระทบ)
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ความรับผิดชอบ (Accountability)

ความรับผิดชอบ (Accountability)

10. องคกรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟนฟู หากเกิดปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการปรับปรุงดังกลาวหรือไม อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• กําหนดมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟนฟู หากเกิดปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากการการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยน
กลยุทธการตลาด
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารระเบียบปฏิบัติ Management of changes (มาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟนฟู)
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11. องคกรมีมาตรการปองกัน ไมใหปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปรับปรุง
ดังกลาวเกิดขึ้นซ้ําๆ อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มาตรการปองกันไมใหปญ
 หาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารระเบียบปฏิบัติ Management of changes (มาตรการปองกันการเกิดผลกระทบ)
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ความโปรงใส (Transparency)

ความโปรงใส (Transparency)
12. องคกรมีการเปดเผยขอมูลการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ กรณีที่มีผลกระทบ
กับสิ่งแวดลอมใหกับภายนอกหรือไม อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• แสดงผลการวิเคราะหน้ําเสีย อากาศเสีย การดําเนินงานตางๆที่อาจเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ บนบอรดประชาสัมพันธใหกับชุมชน หรือ เว็บไซด
• สงเสริมการดูงานของชุมชน
เอกสารที่เกี่ยวของ
• รายงานผลวิเคราะหน้ําเสีย อากาศเสีย ฯลฯ
• เอกสารโครงการดูงานของชุมชน

12. องคกรมีการเปดเผยขอมูลการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ กรณีที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม
ใหกับภายนอกหรือไม อยางไร
13. องคกรมีกระบวนการพิจารณาหรือชี้บงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น อยางไร และชี้บงผูไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการขององคกร หรือไม/อยางไร (การพิจารณาผูท ่ไี ดรับ ผลกระทบ ควรให
ครอบคลุมภาครัฐ, ชุมชน, ผูบริโภค, ผูถือหุน, พนักงาน, ผูสงมอบ (supplier)
14. ปญหาสิ่งแวดลอมหลักขององคกรคืออะไร รวมถึง แผนการจัดการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอม ทั้งหมดใน
องคกร (ควรพิจารณาครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลง อาคารสถานที/่
การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด และผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร)
15. องคกรมีกระบวนการติดตามขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางไร และมีความถี่การทําใหขอ มูล
ใหทนั สมัยเปนอยางไร
16. บุคคลใดบางที่ไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากองคกร
17. องคกรมีชองทางใหผูไดรับผลกระทบ ติดตอสื่อสาร/เขาถึงขอมูล กับองคกร อยางไร (เชน รายงานผล
การดําเนินการดานสิ่งแวดลอม, Website, เสียงตามสายสื่อสารกับ ชุมชน, วิทยุชุมชน)
17

July 22, 2012

Footer text here

18

July 22, 2012

Footer text here

ความโปรงใส (Transparency)

ความโปรงใส (Transparency)

13. องคกรมีกระบวนการพิจารณาหรือชี้บงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น อยางไร และชี้บง
ผูไดรบั ผลกระทบจากการดําเนินการขององคกร หรือไม/อยางไร (การพิจารณาผูที่ไดรับ
ผลกระทบ ควรใหครอบคลุมภาครัฐ, ชุมชน, ผูบริโภค, ผูถือหุน, พนักงาน, ผูสงมอบ
(supplier)
แนวทางการดําเนินงาน
• มีการวิเคราะหผูมีสว นไดเสียเพื่อชี้บง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
• มีการจัดลําดับความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
เอกสารที่เกี่ยวของ
• CSR DIW report (บทที่ 9 และ 10)
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14. ปญหาสิ่งแวดลอมหลักขององคกรคืออะไร รวมถึง แผนการจัดการ/มาตรการดาน
สิ่งแวดลอม ทั้งหมดในองคกร (ควรพิจารณาครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/
การเปลี่ยนแปลง อาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด และผูมีสว นไดสวนเสีย
ขององคกร)
แนวทางการดําเนินงาน
• วิเคราะหปญหาหลักดานสิ่งแวดลอม และ จัดทําแผนการจัดการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอม
โครงการที่มารองรับ และผลลัพธของการดําเนินงาน
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสาร Environment management program
• เอกสารโครงการ
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ความโปรงใส (Transparency)

ความโปรงใส (Transparency)

15. องคกรมีกระบวนการติดตามขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางไร และมีความถี่
การทําใหขอมูลใหทันสมัยเปนอยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• ตรวจติดตามขอมูลดานสิ่งแวดลอมจะมีการตรวจตามลําดับความสําคัญ เชน ตรวจวัดน้ําเสีย
ทุกวัน ตรวจวัดอากาศเสียโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก ปละ 2 ครั้ง ตรวจวัดแสงและเสียง
ทุก 6เดือน
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารผลการตรวจติดตามขอมูลดานสิ่งแวดลอมเอกสารโครงการ
• เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนในการตรวจติดตามขอมูลดานสิ่งแวดลอม
21
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16. บุคคลใดบางที่ไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากองคกร
แนวทางการดําเนินงาน
• วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสาร CSR report
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ความโปรงใส (Transparency)

การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior)

17. องคกรมีชองทางใหผูไดรับผลกระทบ ติดตอสื่อสาร/เขาถึงขอมูล กับองคกร อยางไร
(เชน รายงานผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม, Website, เสียงตามสายสื่อสารกับ ชุมชน,
วิทยุชุมชน)
แนวทางการดําเนินงาน
• มีกระบวนการพิจารณาขอรองเรียน ทั้งภายในและภายนอก
• มีชองทางรับขอรองเรียน เชน เว็บไซด กลองรับเรื่องรองเรียน
เอกสารที่เกี่ยวของ
• ระเบียบปฏิบัติกระบวนรับเรื่องรองเรียน

18. องคกรมีการกําหนดโครงสรางการบริหาร ที่ชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมภายใน
องคกร ไวอยางไร (เชน หนวยงาน/คณะทํางานใดรับผิดชอบเรื่องการ สงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม ขององคกร)

Footer text here

19. โครงสรางบริหาร หรือหนวยงานดังกลาว มีหนาที่เกี่ยวกับมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมภายใน องคกรอยางไร และผล
การดําเนินการเปนอยางไร มีประสิทธิผลหรือไม
20. องคกรมีการระบุ ปญหา หรือผลประโยชนทับซอนที่นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม ไวอยางไร
(ยกตัวอยางเชน -ผลประโยชนทับซอนในที่นี้ใหครอบคลุมเฉพาะผลประโยชนทับซอนในเชิงธุรกิจ เชน ผูบริหารใช
อํานาจมาขอสัมปทานเพิ่ม การปลอยของเสียโดยไดสทิ ธิพิเศษ -การพิจารณาเรื่องนี้ตองขอขอมูลเรื่องรองเรียน
จากหนวยงาน อสจ. หรือ กนอ. หรือ กรมที่เกี่ยวของมากอน)
21. องคกรมีวิธีการแกไข และหรือ ปองกันปญหา หรือผลประโยชนทบั ซอนที่นําไปสูการปฏิบัติ อยางไมมจี ริยธรรมดาน
สิ่งแวดลอมไวอยางไร และมีการติดตามผลหรือไม ผลการติดตามเปนอยางไร
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การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior)

การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior)

18. องคกรมีการกําหนดโครงสรางการบริหาร ที่ชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรม
ดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร ไวอยางไร (เชน หนวยงาน/คณะทํางานใดรับผิดชอบ
เรื่องการสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม ขององคกร)
แนวทางการดําเนินงาน
• มีโครงสรางการบริหารฝายสิ่งแวดลอม และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางจริยธรรม
ใหกับพนักงาน
เอกสารที่เกี่ยวของ
• Organization chart
• กิจกรรมเพื่อสรางจริยธรรมใหกับพนักงาน เชน สัปดาหอนุรักษพลังงาน
25
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19. โครงสรางบริหาร หรือหนวยงานดังกลาว มีหนาที่เกี่ยวกับมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมภายใน
องคกรอยางไร และผลการดําเนินการเปนอยางไร มีประสิทธิผลหรือไม
แนวทางการดําเนินงาน
• กําหนดบทบาทและหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมในการสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม ภายใน
องคกร
เอกสารที่เกี่ยวของ
• กิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร
• KPI ดานสิ่งแวดลอม
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การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior)

การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior)

20. องคกรมีการระบุ ปญหา หรือผลประโยชนทับซอนที่นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจริยธรรม
ดานสิ่งแวดลอม ไวอยางไร(ยกตัวอยางเชน -ผลประโยชนทับซอนในที่นี้ใหครอบคลุมเฉพาะ
ผลประโยชนทับซอนในเชิงธุรกิจ เชน ผูบริหารใชอํานาจมาขอสัมปทานเพิ่ม การปลอยของ
เสียโดยไดสิทธิพิเศษ -การพิจารณาเรื่องนี้ตองขอขอมูลเรื่องรองเรียนจากหนวยงาน อสจ.
หรือ กนอ. หรือ กรมที่เกี่ยวของมากอน)
แนวทางการดําเนินงาน
• ไมเคยไดรับการเรื่องขอรองเรียนดานสิ่งแวดลอมจากบุคคลภายนอก
เอกสารที่เกี่ยวของ
• หนังสือยืนยันจากจาก กนอ. และ อสจ. วาไมเคยมีเรื่องรองเรียน

21. องคกรมีวธิ ีการแกไข และหรือ ปองกันปญหา หรือผลประโยชนทับซอนที่นําไปสูการปฏิบัติ
อยางไมมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมไวอยางไร และมีการติดตามผลหรือไม ผลการติดตาม
เปนอยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มีมาตรการปองกันปญหา หรือผลประโยชนทับซอนที่นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมี จริยธรรมดาน
สิ่งแวดลอม เชน No conflict of interest ของผูทวนสอบ / ตรวจติดตาม การดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
เอกสารที่เกี่ยวของ
• รายงานตรวจติดตามการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ
• เอกสาร Management review report
• จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)

Footer text here
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การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Respect for stake holder interests)

การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior)
22. องคกรมีรายงานผลการปฏิบตั ิที่เกี่ยวของกับการสรางคานิยมที่สงเสริมจริยธรรม
ดานสิ่งแวดลอมตอผูบริหาร หรือไม และมีอะไรบาง ผลการดําเนินงานเปนอยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มีการจัดประชุมประเมินผลการปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับการสรางคานิยมที่สงเสริมจริยธรรม และ
ทบทวนโดยฝายบริหาร
เอกสารที่เกี่ยวของ
• รายงานผลการปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับการสรางคานิยมที่สงเสริมจริยธรรม
• เอกสาร Management review report
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23. องคกรมีการกําหนดผูมีสวนไดเสีย ดานประเด็นสิ่งแวดลอม ไวอยางไร (ควรครอบคลุมถึง
ลูกคา ลูกจาง ชุมชน หนวยงานภาครัฐ รวมถึง supply chain ไดแก ผูรบั เหมา
(Contractor) ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) ผูสงมอบ (Supplier))
24. องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดดานประเด็นสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูสวนไดสวนเสียหรือไม
อยางไร (เชน จํานวนครั้งที่ถูกฟองรองดําเนินคดีในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับดานสิ่งแวดลอมจากผูมีสวนไดเสียขององคกร)
25. องคกรมีการกําหนดชองทางในการสื่อสารระหวางองคกรและผูมีสว นไดเสียอยางไร เพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นและแนะนําขอมูลมาใชประกอบการแกไขปญหาขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
(เชน การรับขอคิดเห็น ขอรองเรียน และเเจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
จากผูมีสวนไดเสีย (จดหมาย e-mail โทรศัพท โทรสาร และอื่นๆ)
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การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Respect for stake holder interests)

การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Respect for stake holder interests)

23. องคกรมีการกําหนดผูมีสว นไดเสีย ดานประเด็นสิ่งแวดลอม ไวอยางไร (ควรครอบคลุมถึง
ลูกคา ลูกจาง ชุมชน หนวยงานภาครัฐ รวมถึง supply chain ไดแก ผูรบั เหมา
(Contractor) ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) ผูสงมอบ (Supplier))
แนวทางการดําเนินงาน
• วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสาร CSR report
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24. องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดดานประเด็นสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูสวนไดสว นเสียหรือไม
อยางไร (เชน จํานวนครั้งที่ถูกฟองรองดําเนินคดีในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
กฎระเบียบ และขอบังคับดานสิ่งแวดลอมจากผูมีสว นไดเสียขององคกร)
แนวทางการดําเนินงาน
• กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดดานประเด็นสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูสวนไดสวนเสีย เชน
จํานวนการรองเรียนเปนศูนย หรือ ความพึงพอใจของชุมชนตอการจัดการสิ่งแวดลอม
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสาร CSR report (บทที่ 12)
• เอกสารการกําหนดตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอมขององคกร
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1/7/2018

การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Respect for stake holder interests)

การเคารพตอหลักนิติธรรม
(Respect for the rule of law)

25. องคกรมีการกําหนดชองทางในการสื่อสารระหวางองคกรและผูมีสว นไดเสียอยางไร เพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นและแนะนําขอมูลมาใชประกอบการแกไขปญหาขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
(เชน การรับขอคิดเห็น ขอรองเรียน และเเจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมจากผูมีสวนไดเสีย (จดหมาย e-mail โทรศัพท โทรสาร และอื่นๆ)
แนวทางการดําเนินงาน
• เปดชองทางการสื่อสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกกลุมของผูมสี วนไดเสีย เชน Supplier
ผานทาง E-mail พนักงานผานทางขอเสนอแนะทางกลองรับฟงความคิดเห็น
การนิคมอุตสาหกรรมผานทางโทรศัพทหรือจดหมาย
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารระเบียบปฏิบัติกระบวนการรับเรื่องรองเรียน
• แบบฟอรม/กลองรับขอรองเรียน
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26. องคกรมีการชี้บง ระบุกฎหมายและขอกําหนดตางๆดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกร
ไวหรือไม และมีอะไรบาง (เชน พรบ.โรงงาน, พรบ.สิ่งแวดลอม, พรบ.วัตถุอันตราย,
กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง กฎหมายดาน น้ํา อากาศ การจัดการสิ่งปฏิกูล,
ขอกําหนดองคกรทองถิ่น เทศบาล)
แนวทางการดําเนินงาน
• ติดตามขอมูลดานกฎหมายและขอกําหนดตางๆดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกร
และนํามาปฏิบัติใชไดอยางครบถวน
เอกสารที่เกี่ยวของ
• รายงานการติดตามขอมูลดานกฎหมายและขอกําหนดตางๆ
• ชองทางในการเขาถึงขอมูลทางดนกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ของพนักงาน
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การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล
(Respect for international norms of behavior)

การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล
(Respect for international norms of behavior)

27. องคกรมีกระบวนการในการพิจารณานําแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอม ที่นอกเหนือจาก
กฎหมายและขอกําหนดตางๆ มาใชในองคกรอยางไร อะไรบาง
28. แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอมที่องคกรเลือกนํามาปฏิบัตมิ ีอะไรบาง (ยกตัวอยางเชน
อนุสัญญาบาเซล,ปฏิญญา,พิธีสาร เกียวโต, พิธีสารมอนทรีออล หรือมาตรฐานระหวาง
ประเทศ (ISO) เชน ISO14044 Life cycle assessment)
29. องคกรมีการผลักดันแนวทางสากลใหเกิดการปฏิบัตอิ ยางไร เพื่อใหเปนไปตามแนวทางสากล
ในดานสิ่งแวดลอมและมีการติดตามผลการดําเนินการและทบทวนการปฏิบัตอิ ยางไร
30. องคกรมีการติดตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ รวมถึงแนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางไร องคกรไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ตางๆดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของครบถวนหรือไม อยางไร และมีการติดตามผลการ
ดําเนินการและทบทวนการปฏิบัตอิ ยางไร

27. องคกรมีกระบวนการในการพิจารณานําแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอม ที่นอกเหนือจาก
กฎหมายและขอกําหนดตางๆ มาใชในองคกรอยางไร อะไรบาง
แนวทางการดําเนินงาน
• มีกระบวนการในการพิจารณา คัดเลือก นําแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอมมาใชในองคกร
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารนโยบายสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
• แนวทางในการพิจารณานําแนวทางสากลมาใช
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การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล
(Respect for international norms of behavior)

การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล
(Respect for international norms of behavior)

28. แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอมที่องคกรเลือกนํามาปฏิบัติมีอะไรบาง (ยกตัวอยางเชน
อนุสัญญาบาเซล,ปฏิญญา,พิธีสาร เกียวโต, พิธีสารมอนทรีออล หรือมาตรฐานระหวาง
ประเทศ (ISO) เชน ISO14044 Life cycle assessment)
แนวทางการดําเนินงาน
• ดําเนินการตามแนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม เชน LCA / LEAN management/Kaisen/
Environmental product declaration (ecolabels)
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสารโครงการ LCA / LEAN management/ Kaisen / Carbon footprint
label/Water footprint label/ Green label

29. องคกรมีการผลักดันแนวทางสากลใหเกิดการปฏิบัติอยางไร เพื่อใหเปนไปตามแนวทาง
สากลในดานสิ่งแวดลอมและมีการติดตามผลการดําเนินการและทบทวนการปฏิบัติอยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• ปฏิบัติและติดตามผลดําเนินการตามแนวทางสากล
เอกสารที่เกี่ยวของ
• โลหร างวัล/ ใบรับรอง
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การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล
(Respect for international norms of behavior)

การเคารพตอสิทธิมนุษยชน
(Respect for human rights)

30. องคกรมีการติดตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ รวมถึงแนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางไร องคกรไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ตางๆดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของครบถวนหรือไม อยางไร และมีการติดตามผลการ
ดําเนินการและทบทวนการปฏิบัตอิ ยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มีแผนงานและติดตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ รวมถึง แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
เอกสารที่เกี่ยวของ
• รายงานตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย รวมถึง แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของ
39

July 22, 2012

Footer text here

31. องคกรมีความเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมที่ดี และใหการยอมรับถึง
ความสําคัญและความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร
32. องคกรมีกลไกในการแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม อยางไร
33. องคกรมีแนวทางในการสงเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน อยางไร
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1/7/2018

การเคารพตอสิทธิมนุษยชน
(Respect for human rights)

การเคารพตอสิทธิมนุษยชน
(Respect for human rights)

31. องคกรมีความเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมที่ดี และใหการยอมรับถึง
ความสําคัญและความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มี Code of conduct ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับการเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอม
เชน ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน แสง เสียง ฝุน ฯลฯ แผน ซอมดับเพลิง/รองรับ
เหตุฉกุ เฉิน
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสาร Code of conduct
• รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน
• รายงานการดําเนินการตามแผนซอมดับเพลิง/รองรับเหตุฉุกเฉิน
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32. องคกรมีกลไกในการแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มีการกระบวนการพิจารณาขอรองเรียน ทั้งภายในและภายนอก
เอกสารที่เกี่ยวของ
• ระเบียบปฏิบัติกระบวนการพิจารณาขอรองเรียน
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การเคารพตอสิทธิมนุษยชน
(Respect for human rights)

ผลงานและการเผยแพรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

33. องคกรมีแนวทางในการสงเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน อยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• มีการตรวจสุขภาพประจําป
• มีการตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
• มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
• มีการตรวจสภาพอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
เอกสารที่เกี่ยวของ
• รายงานการตรวจสุขภาพประจําป
• รายงานการตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
• รายงานการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
• รายงานการตรวจสภาพอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
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34. ผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม สามารถลดกระทบดานสิ่งแวดลอมดานใดบาง มีผล
การดําเนินงานเปนอยางไร
35. องคกรมีรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม อยางไร อะไรบางในชวง 5 ป
ที่ผานมาและมีวิธีการเปดเผยตอสาธารณะอยางไร
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ผลงานและการเผยแพรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

ผลงานและการเผยแพรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

34. ผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม สามารถลดกระทบดานสิ่งแวดลอมดานใดบาง มีผล
การดําเนินงานเปนอยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
เอกสารที่เกี่ยวของ
• รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

34. องคกรมีรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม อยางไร อะไรบางในชวง 5 ป
ที่ผานมาและมีวิธีการเปดเผยตอสาธารณะอยางไร
แนวทางการดําเนินงาน
• รายงานผลการดําเนินการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
เอกสารที่เกี่ยวของ
• เอกสาร Environmental report/ CSR report/ SD report
• เอกสาร TV / Newspaper/ Magazine
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