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เกณฑระดับที่ 4

3.รายงาน
เผยแพรตอสาธารณะ

2.สรางวฒันธรรมองคกร 

ตามแนวทาง SR 

(ISO 26000)

1.ตองจดัทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม

ระดับท่ี 3 ทุกขอ

July 22, 2012 Footer text here1

พิชิตอตุสาหกรรมสเีขียว ระดับ 4

July 22, 2012 Footer text here2

ความมุงมั่นของผูบริหาร : นโยบายดานสิ่งแวดลอม
1. นโยบายดานสิ่งแวดลอมขององคกรคืออะไรครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรหรือไม 

ใครบาง

2. องคกรมกีารกําหนดคานิยมเพ่ือสงเสริมจรยิธรรมดานสิ่งแวดลอม และ หลักการตางๆ     
ของคานิยมดังกลาวไวอยางไรและผูบริหารมีบทบาท อยางไรบางในการสงเสริมคานิยม  
เพ่ือสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม

ความมุงมั่นของผูบริหาร : นโยบายดานสิ่งแวดลอม
1. นโยบายดานสิ่งแวดลอมขององคกรคืออะไรครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรหรือไม 

ใครบาง

แนวทางการดําเนินงาน

• องคกรมีนโยบายสิ่งแวดลอม (การปองกนัมลพิษ การใชทรพัยากรอยางย่ังยืน การลดโลกรอน 
และการปกปอง/ฟนฟูธรรมชาต)ิ ที่แสดงถึงความตั้งใจ มุงมั่น และ ทิศทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดสวน ครอบคลุมถงึ พนักงาน ชุมชน ลูกคา  
และผูบริโภค ตลอดจน รวมมือกับผูจําหนาย วัตถุดิบที่เก่ียวของเพ่ือจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
อยางมสีวนรวม

เอกสารที่เกี่ยวของ

• นโยบายสิ่งแวดลอมลงนามโดยผูบริหาร
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ความมุงมั่นของผูบริหาร : นโยบายดานสิ่งแวดลอม
2. องคกรมกีารกําหนด คานิยมเพ่ือสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม และหลักการตางๆ     

ของคานิยมดังกลาวไวอยางไรและผูบริหารมีบทบาทอยางไรบางในการสงเสรมิคานิยม   
เพ่ือสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม

แนวทางการดําเนินงาน

• มีคานิยมเพ่ือสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม (นโยบาย แผนงาน การตรวจติดตาม        
เพ่ือวัดผล) เพ่ือใหเกดิการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงาน             
ผูที่เก่ียวของ รวมทั้งมีการจัดโครงสรางการบริหารฝายสิ่งแวดลอม

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารคานิยมเพ่ือสงเสริมจรยิธรรมดานสิ่งแวดลอมลงนามโดยผูบริหาร

• Organization Chart
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กระบวนการสรางวฒันธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม
3. องคกรมีกระบวนการในการสรางใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความเชื่อและมีพฤตกิรรม

รวมกันเกี่ยวกับการดาํเนินการดานสิ่งแวดลอม อยางไร

4. องคกรมีกระบวนการในการสรางคานิยมและจติสํานึกดานสิ่งแวดลอม อยางไร และมีวิธีการ
เผยแพร ทําความเขาใจเก่ียวกับคานิยมใหแกพนักงานและผูเก่ียวของ อยางไร

5. องคกรมกีารกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพ่ือใหพฤติกรรมการใหความสําคัญและใสใจ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางย่ังยืนจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร อยางไร

6. องคกรมกีารกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม
อยางไร และนํามาปรับปรุง พัฒนา อยางตอเน่ือง ไดอยางไร
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3. องคกรมีกระบวนการในการสรางใหบุคลากรภายในองคกรเกิดความเชื่อและมี พฤตกิรรม
รวมกันเกี่ยวกับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มี Code of conduct และมีกระบวนการเผยแพร สรางความเขาใจกับพนักงาน              
ใหเกิดความเชื่อและมีพฤตกิรรมรวมกนั เก่ียวกับการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสาร Code of conduct ลงนามโดยผูบริหาร
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กระบวนการสรางวฒันธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม
4. องคกรมีกระบวนการในการสรางคานิยมและจติสํานึกดานส่ิงแวดลอม อยางไร และมีวิธีการ

เผยแพร ทําความเขาใจเก่ียวกับคานยิมใหแกพนักงานและผูเก่ียวของ อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน
• กระบวนการสรางคานิยมและจิตสาํนึกดานส่ิงแวดลอม

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

เอกสารที่เก่ียวของ

• เอกสารบันทึกการอบรม

• เอกสารการปฐมนิเทศ

• เอกสารกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

July 22, 2012 Footer text here8

กระบวนการสรางวฒันธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม
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5. องคกรมีการกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติเพ่ือใหพฤติกรรมการใหความสําคญัและใสใจ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางย่ังยนืจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มีระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 และแสดงวาทําใหเกดิการปรับปรุง อยาง
ตอเน่ือง

เอกสารที่เกี่ยวของ

• ISO 14001 certificate

• แผนการดําเนินงานระยะยาว

• KPI สิ่งแวดลอม

• เอกสารกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่มีการดําเนินการอยางตอเน่ือง
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กระบวนการสรางวฒันธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม
6. องคกรมีการกําหนดวธิีการในการประเมินความคงอยูของวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอม

อยางไร และนํามาปรับปรุง พัฒนา อยางตอเน่ือง ไดอยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• จัดทํา Management review ของระบบการจดัการสิ่งแวดลอม เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ 
และปรับปรุงแกไข กําหนดเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการปรับปรุง พัฒนา อยางตอเน่ือง

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสาร Management review report (KPI สิ่งแวดลอม)
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กระบวนการสรางวฒันธรรมองคกรดานส่ิงแวดลอม

ความรับผิดชอบ (Accountability)
7. การดําเนินธุรกิจน้ี มกีารประเมินผลกระทบ (ดานลบ) ตอสิ่งแวดลอมและสังคมหรือไม อะไรบาง

ดานสิ่งแวดลอมอยางไรและนํามาปรบัปรงุ พัฒนา อยางตอเนื่องไดอยางไร

8. ท่ีผานมาองคกรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปล่ียนแปลงอาคารสถานที/่การปรบัเปลี่ยน
กลยุทธการตลาดหรือไม อยางไร และผูบริหารมีความรับผิดชอบในผลกระทบจากการตัดสินใจ/
ดําเนนิการ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ี/การปรบัเปล่ียน 
กลยุทธการตลาด อยางไร

9. หากพบวา การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปล่ียนแปลงอาคารสถานที/่การ ปรับเปลี่ยน    
กลยุทธการตลาดมีผลกระทบดานลบที่มีนัยสําคัญ องคกรมมีาตรการปองกันผลกระทบหรือไม/
อยางไร

10. องคกรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟนฟู หากเกิดปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม       
จากการปรับปรุงดังกลาวหรือไม อยางไร

11. องคกรมีมาตรการปองกัน ไมใหปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปรับปรุงดงักลาว
เกิดข้ึนซํ้าๆ อยางไร
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7. การดําเนินธุรกิจน้ี มีการประเมินผลกระทบ (ดานลบ) ตอสิ่งแวดลอมและสงัคมหรือไม 
อะไรบางดานสิ่งแวดลอมอยางไรและนํามาปรับปรุง พัฒนา อยางตอเน่ืองไดอยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม

• บงชี้ประเดน็ปญหาสิ่งแวดลอมหลักขององคกร

เอกสารที่เกี่ยวของ

• CSR report บทที่ 9

• การประเมินผลกระบทตอสิ่งแวดลอมและสังคมตามระบบ ISO 14001
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ความรับผิดชอบ (Accountability)
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8. ที่ผานมาองคกรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที/่
การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดหรือไม อยางไร และผูบรหิารมีความรับผดิชอบ
ในผลกระทบจากการตัดสินใจ/ดําเนินการ ในการปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติ/
การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• วิเคราะหผลกระทบตอสิง่แวดลอมและสังคม หากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/ การ
เปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด “Management of changes”
เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารระเบียบปฏิบัติ Management of changes

• เอกสารการประชมุหรอืพิจารณาอนุมัติการปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติ/การเปลี่ยนแปลง
อาคารสถานที/่การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด
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ความรับผิดชอบ (Accountability)
9. หากพบวา การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/            

การ ปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาดมีผลกระทบดานลบที่มีนัยสาํคัญ                        
องคกรมีมาตรการปองกันผลกระทบหรือไม/อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มาตราการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสงัคม หากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/   
การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารระเบียบปฏิบัติ Management of changes (มาตรการลดผลกระทบ)
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ความรับผิดชอบ (Accountability)

10. องคกรมีมาตรการเยยีวยาหรอืมาตรการฟนฟู หากเกิดปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม       
จากการปรับปรุงดังกลาวหรือไม อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• กําหนดมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟนฟู หากเกิดปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม   
จากการการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยน   
กลยุทธการตลาด

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารระเบียบปฏิบัติ Management of changes (มาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟนฟู)
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ความรับผิดชอบ (Accountability)
11. องคกรมีมาตรการปองกัน ไมใหปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปรับปรงุ

ดงักลาวเกิดขึ้นซํ้าๆ อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มาตรการปองกนัไมใหปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการปรับเปลี่ยน      
กระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารระเบียบปฏิบัติ Management of changes (มาตรการปองกนัการเกิดผลกระทบ)
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ความโปรงใส (Transparency)
12. องคกรมีการเปดเผยขอมูลการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ กรณีที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดลอม     

ใหกับภายนอกหรือไม อยางไร

13. องคกรมีกระบวนการพิจารณาหรือชี้บงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น อยางไร  และชี้บงผูไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการขององคกร หรือไม/อยางไร (การพจิารณาผูที่ไดรับ ผลกระทบ ควรให
ครอบคลมุภาครัฐ, ชุมชน, ผูบริโภค, ผูถือหุน, พนักงาน, ผูสงมอบ (supplier)

14. ปญหาสิ่งแวดลอมหลักขององคกรคืออะไร รวมถึง แผนการจัดการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอม ทั้งหมดใน
องคกร (ควรพิจารณาครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลี่ยนแปลง อาคารสถานที/่      
การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด และผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร)

15. องคกรมีกระบวนการติดตามขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางไร และมีความถ่ีการทําใหขอมูล        
ใหทนัสมยัเปนอยางไร

16. บคุคลใดบางที่ไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากองคกร

17. องคกรมีชองทางใหผูไดรับผลกระทบ ติดตอสื่อสาร/เขาถึงขอมลู กับองคกร อยางไร (เชน รายงานผล     
การดําเนินการดานสิ่งแวดลอม, Website, เสียงตามสายสื่อสารกับ ชุมชน, วิทยุชุมชน)

July 22, 2012 Footer text here17

ความโปรงใส (Transparency)
12. องคกรมีการเปดเผยขอมูลการตัดสินใจและการดําเนินการตางๆ กรณีที่มีผลกระทบ        

กับสิ่งแวดลอมใหกับภายนอกหรือไม อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• แสดงผลการวิเคราะหนํ้าเสีย อากาศเสีย การดาํเนินงานตางๆที่อาจเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ บนบอรดประชาสัมพันธใหกับชุมชน หรอื เว็บไซด

• สงเสริมการดูงานของชุมชน

เอกสารที่เกี่ยวของ

• รายงานผลวิเคราะหนํ้าเสีย อากาศเสีย ฯลฯ

• เอกสารโครงการดูงานของชุมชน

July 22, 2012 Footer text here18

ความโปรงใส (Transparency)
13. องคกรมีกระบวนการพิจารณาหรือชี้บงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกดิขึ้น อยางไร  และชี้บง

ผูไดรบัผลกระทบจากการดําเนินการขององคกร หรือไม/อยางไร (การพิจารณาผูที่ไดรับ 
ผลกระทบ ควรใหครอบคลุมภาครัฐ, ชุมชน, ผูบริโภค, ผูถือหุน, พนักงาน, ผูสงมอบ 
(supplier)

แนวทางการดําเนินงาน

• มีการวิเคราะหผูมีสวนไดเสียเพ่ือชี้บงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น

• มีการจัดลําดับความสําคญัของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

เอกสารที่เกี่ยวของ

• CSR DIW report (บทที่ 9 และ 10)

July 22, 2012 Footer text here19

ความโปรงใส (Transparency)
14. ปญหาสิ่งแวดลอมหลักขององคกรคืออะไร รวมถึง แผนการจัดการ/มาตรการดาน

สิ่งแวดลอม ทั้งหมดในองคกร (ควรพิจารณาครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/
การเปลี่ยนแปลง อาคารสถานที่/การปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด และผูมีสวนไดสวนเสีย
ขององคกร)

แนวทางการดําเนินงาน

• วิเคราะหปญหาหลักดานสิ่งแวดลอม และ จัดทําแผนการจัดการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอม 
โครงการที่มารองรับ และผลลัพธของการดําเนินงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสาร Environment management program

• เอกสารโครงการ

July 22, 2012 Footer text here20
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ความโปรงใส (Transparency)
15. องคกรมีกระบวนการติดตามขอมลูผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางไร และมีความถ่ี       

การทําใหขอมูลใหทันสมัยเปนอยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• ตรวจติดตามขอมูลดานสิ่งแวดลอมจะมีการตรวจตามลําดบัความสาํคัญ เชน ตรวจวัดนํ้าเสีย
ทุกวัน ตรวจวัดอากาศเสียโดยผูเช่ียวชาญภายนอก ปละ 2 ครั้ง ตรวจวัดแสงและเสียง       
ทุก 6เดือน

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารผลการตรวจติดตามขอมูลดานสิ่งแวดลอมเอกสารโครงการ

• เอกสารผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนในการตรวจติดตามขอมูลดานสิ่งแวดลอม

July 22, 2012 Footer text here21

ความโปรงใส (Transparency)
16. บุคคลใดบางที่ไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากองคกร

แนวทางการดําเนินงาน

• วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียและผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสาร CSR report

July 22, 2012 Footer text here22

ความโปรงใส (Transparency)
17. องคกรมีชองทางใหผูไดรับผลกระทบ ติดตอสื่อสาร/เขาถึงขอมลู กับองคกร อยางไร      

(เชน รายงานผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม, Website, เสียงตามสายสื่อสารกับ ชุมชน, 
วิทยุชุมชน)

แนวทางการดําเนินงาน

• มีกระบวนการพิจารณาขอรองเรียน ทั้งภายในและภายนอก

• มีชองทางรับขอรองเรียน เชน เว็บไซด กลองรับเรื่องรองเรยีน

เอกสารที่เกี่ยวของ

• ระเบียบปฏิบัติกระบวนรับเรื่องรองเรยีน

July 22, 2012 Footer text here23

การปฏิบัติอยางมจีริยธรรม (Ethical behavior)
18. องคกรมกีารกําหนดโครงสรางการบริหาร ที่ชวยสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติอยางมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมภายใน

องคกร  ไวอยางไร (เชน หนวยงาน/คณะทํางานใดรับผิดชอบเรื่องการ สงเสริมจริยธรรมดานส่ิงแวดลอม ขององคกร)

19. โครงสรางบริหาร หรือหนวยงานดังกลาว มีหนาที่เก่ียวกับมีจรยิธรรมดานส่ิงแวดลอมภายใน องคกรอยางไร และผล
การดําเนินการเปนอยางไร มีประสิทธิผลหรอืไม

20. องคกรมกีารระบุ ปญหา หรือผลประโยชนทับซอนที่นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจรยิธรรมดานสิ่งแวดลอม ไวอยางไร
(ยกตัวอยางเชน -ผลประโยชนทับซอนในที่น้ีใหครอบคลุมเฉพาะผลประโยชนทับซอนในเชิงธุรกิจ เชน ผูบริหารใช
อํานาจมาขอสัมปทานเพ่ิม การปลอยของเสียโดยไดสทิธิพิเศษ  -การพิจารณาเรื่องน้ีตองขอขอมูลเรื่องรองเรียน   
จากหนวยงาน อสจ. หรือ กนอ. หรือ กรมที่เก่ียวของมากอน)

21. องคกรมวีิธีการแกไข และหรือ ปองกันปญหา หรือผลประโยชนทบัซอนที่นําไปสูการปฏิบัติ อยางไมมจีริยธรรมดาน
ส่ิงแวดลอมไวอยางไร และมกีารติดตามผลหรอืไม ผลการติดตามเปนอยางไร

July 22, 2012 Footer text here24
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การปฏิบัติอยางมจีริยธรรม (Ethical behavior)
18. องคกรมกีารกําหนดโครงสรางการบรหิาร ที่ชวยสงเสริมใหเกดิการปฏิบัติอยางมีจรยิธรรม

ดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร  ไวอยางไร (เชน หนวยงาน/คณะทํางานใดรับผดิชอบ    
เรื่องการสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม ขององคกร)

แนวทางการดําเนินงาน

• มีโครงสรางการบริหารฝายสิ่งแวดลอม และมกีารจัดกิจกรรมเพ่ือสรางจริยธรรม            
ใหกับพนักงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

• Organization chart

• กิจกรรมเพ่ือสรางจริยธรรมใหกับพนักงาน เชน สัปดาหอนุรักษพลังงาน

July 22, 2012 Footer text here25

การปฏิบัติอยางมจีริยธรรม (Ethical behavior)
19. โครงสรางบริหาร หรอืหนวยงานดังกลาว มีหนาที่เก่ียวกับมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมภายใน 

องคกรอยางไร และผลการดําเนินการเปนอยางไร มีประสิทธิผลหรือไม

แนวทางการดําเนินงาน

• กําหนดบทบาทและหนาที่ของฝายสิ่งแวดลอมในการสงเสรมิจริยธรรมดานสิ่งแวดลอม ภายใน
องคกร

เอกสารที่เกี่ยวของ

• กิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร

• KPI ดานสิ่งแวดลอม

July 22, 2012 Footer text here26

การปฏิบัติอยางมจีริยธรรม (Ethical behavior)
20. องคกรมีการระบุ ปญหา หรือผลประโยชนทับซอนที่นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจริยธรรม

ดานสิ่งแวดลอม ไวอยางไร(ยกตัวอยางเชน -ผลประโยชนทับซอนในที่น้ีใหครอบคลมุเฉพาะ
ผลประโยชนทับซอนในเชิงธุรกิจ เชน ผูบริหารใชอํานาจมาขอสัมปทานเพ่ิม การปลอยของ
เสียโดยไดสิทธิพิเศษ  -การพิจารณาเรื่องน้ีตองขอขอมูลเรื่องรองเรียนจากหนวยงาน อสจ. 
หรือ กนอ. หรือ กรมที่เก่ียวของมากอน)

แนวทางการดําเนินงาน

• ไมเคยไดรับการเรื่องขอรองเรยีนดานสิ่งแวดลอมจากบุคคลภายนอก

เอกสารที่เกี่ยวของ

• หนังสอืยืนยันจากจาก กนอ. และ อสจ. วาไมเคยมเีรื่องรองเรียน

July 22, 2012 Footer text here27

การปฏิบัติอยางมจีริยธรรม (Ethical behavior)
21. องคกรมีวธิีการแกไข และหรอื ปองกันปญหา หรือผลประโยชนทับซอนที่นําไปสูการปฏิบัติ 

อยางไมมีจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมไวอยางไร และมีการติดตามผลหรือไม ผลการตดิตาม
เปนอยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มีมาตรการปองกันปญหา หรือผลประโยชนทับซอนที่นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมี จริยธรรมดาน
สิ่งแวดลอม เชน No conflict of interest ของผูทวนสอบ / ตรวจติดตาม การดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ

เอกสารที่เกี่ยวของ

• รายงานตรวจติดตามการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางสมํ่าเสมอ

• เอกสาร Management review report

• จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
July 22, 2012 Footer text here28
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การปฏิบัติอยางมจีริยธรรม (Ethical behavior)
22. องคกรมีรายงานผลการปฏบิตัิที่เกี่ยวของกับการสรางคานิยมที่สงเสริมจริยธรรม         

ดานสิ่งแวดลอมตอผูบริหาร หรือไม   และมีอะไรบาง ผลการดําเนินงานเปนอยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มีการจัดประชุมประเมินผลการปฏิบัตทิี่เกี่ยวของกับการสรางคานิยมที่สงเสริมจริยธรรม และ
ทบทวนโดยฝายบริหาร

เอกสารที่เกี่ยวของ

• รายงานผลการปฏิบัตทิี่เกี่ยวของกับการสรางคานิยมที่สงเสริมจริยธรรม

• เอกสาร Management review report

July 22, 2012 Footer text here29

การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Respect for stake holder interests)
23. องคกรมีการกําหนดผูมีสวนไดเสีย ดานประเด็นสิ่งแวดลอม ไวอยางไร (ควรครอบคลุมถึง

ลูกคา ลูกจาง ชุมชน หนวยงานภาครัฐ รวมถึง supply chain ไดแก ผูรบัเหมา 
(Contractor) ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) ผูสงมอบ (Supplier))

24. องคกรมีการกําหนดตวัช้ีวัดดานประเด็นสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับผูสวนไดสวนเสียหรือไม 
อยางไร (เชน จํานวนครั้งที่ถูกฟองรองดําเนินคดีในประเดน็ที่เก่ียวของกบักฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอบงัคับดานสิ่งแวดลอมจากผูมีสวนไดเสียขององคกร)

25. องคกรมีการกําหนดชองทางในการสื่อสารระหวางองคกรและผูมีสวนไดเสียอยางไร เพ่ือรับ
ฟงความคิดเหน็และแนะนําขอมูลมาใชประกอบการแกไขปญหาขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
(เชน การรับขอคิดเห็น ขอรองเรียน และเเจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
จากผูมีสวนไดเสีย (จดหมาย e-mail โทรศัพท โทรสาร และอ่ืนๆ)

July 22, 2012 Footer text here30

การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Respect for stake holder interests)
23. องคกรมีการกําหนดผูมีสวนไดเสีย ดานประเด็นสิ่งแวดลอม ไวอยางไร (ควรครอบคลมุถงึ

ลกูคา ลกูจาง ชุมชน หนวยงานภาครัฐ รวมถึง supply chain ไดแก ผูรบัเหมา 
(Contractor) ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) ผูสงมอบ (Supplier))

แนวทางการดําเนินงาน

• วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสาร CSR report

July 22, 2012 Footer text here31

การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Respect for stake holder interests)
24. องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดดานประเดน็สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับผูสวนไดสวนเสียหรือไม 

อยางไร (เชน จาํนวนครั้งที่ถูกฟองรองดาํเนินคดีในประเด็นที่เก่ียวของกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอบังคับดานสิ่งแวดลอมจากผูมีสวนไดเสียขององคกร)

แนวทางการดําเนินงาน

• กําหนดเปาหมายและตวัช้ีวัดดานประเด็นสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูสวนไดสวนเสีย เชน 
จํานวนการรองเรียนเปนศูนย หรือ ความพึงพอใจของชุมชนตอการจัดการสิ่งแวดลอม

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสาร CSR report (บทที่ 12)

• เอกสารการกําหนดตัวช้ีวัดดานสิ่งแวดลอมขององคกร

July 22, 2012 Footer text here32
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การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Respect for stake holder interests)
25. องคกรมีการกําหนดชองทางในการสื่อสารระหวางองคกรและผูมีสวนไดเสียอยางไร เพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็นและแนะนําขอมูลมาใชประกอบการแกไขปญหาขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น 
(เชน การรับขอคิดเห็น ขอรองเรียน และเเจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมจากผูมีสวนไดเสีย (จดหมาย e-mail โทรศัพท โทรสาร และอื่นๆ)

แนวทางการดําเนินงาน

• เปดชองทางการสื่อสารเพ่ือรับฟงความคดิเห็นของทุกกลุมของผูมสีวนไดเสีย เชน Supplier 
ผานทาง E-mail พนักงานผานทางขอเสนอแนะทางกลองรับฟงความคิดเห็น                 
การนิคมอุตสาหกรรมผานทางโทรศัพทหรอืจดหมาย

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารระเบียบปฏิบัติกระบวนการรับเรื่องรองเรยีน

• แบบฟอรม/กลองรับขอรองเรยีน

July 22, 2012 Footer text here33

การเคารพตอหลักนิติธรรม 

(Respect for the rule of law)
26. องคกรมีการชี้บง ระบุกฎหมายและขอกําหนดตางๆดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับองคกร  

ไวหรือไม และมีอะไรบาง (เชน พรบ.โรงงาน,  พรบ.สิ่งแวดลอม, พรบ.วัตถอุันตราย, 
กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง กฎหมายดาน นํ้า อากาศ การจัดการสิ่งปฏิกูล,    
ขอกําหนดองคกรทองถ่ิน เทศบาล)

แนวทางการดําเนินงาน

• ตดิตามขอมูลดานกฎหมายและขอกําหนดตางๆดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับองคกร        
และนํามาปฏิบัติใชไดอยางครบถวน

เอกสารที่เกี่ยวของ

• รายงานการตดิตามขอมูลดานกฎหมายและขอกําหนดตางๆ

• ชองทางในการเขาถึงขอมูลทางดนกฎหมาย และขอกาํหนดตางๆ ของพนักงาน

July 22, 2012 Footer text here34

การเคารพตอการปฏบิัติตามแนวทางสากล 

(Respect for international norms of behavior)
27. องคกรมกีระบวนการในการพิจารณานําแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอม ที่นอกเหนือจาก

กฎหมายและขอกําหนดตางๆ มาใชในองคกรอยางไร  อะไรบาง

28. แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอมที่องคกรเลอืกนํามาปฏิบัตมิีอะไรบาง (ยกตัวอยางเชน 
อนุสัญญาบาเซล,ปฏิญญา,พิธีสาร เกียวโต, พิธีสารมอนทรีออล หรอืมาตรฐานระหวาง
ประเทศ (ISO)  เชน ISO14044 Life cycle assessment)

29. องคกรมีการผลักดันแนวทางสากลใหเกิดการปฏิบัตอิยางไร เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางสากล
ในดานสิ่งแวดลอมและมีการติดตามผลการดําเนินการและทบทวนการปฏิบัตอิยางไร

30. องคกรมีการติดตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ รวมถงึแนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของเพ่ือปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางไร องคกรไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ตางๆดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของครบถวนหรือไม อยางไร และมีการติดตามผลการ
ดาํเนินการและทบทวนการปฏิบัตอิยางไร

July 22, 2012 Footer text here35

การเคารพตอการปฏบิัติตามแนวทางสากล 

(Respect for international norms of behavior)
27. องคกรมกีระบวนการในการพิจารณานําแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอม ที่นอกเหนือจาก

กฎหมายและขอกําหนดตางๆ มาใชในองคกรอยางไร  อะไรบาง

แนวทางการดําเนินงาน

• มีกระบวนการในการพิจารณา คัดเลือก นําแนวทางสากลในดานสิ่งแวดลอมมาใชในองคกร

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารนโยบายสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

• แนวทางในการพิจารณานําแนวทางสากลมาใช

July 22, 2012 Footer text here36
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การเคารพตอการปฏบิัติตามแนวทางสากล 

(Respect for international norms of behavior)
28. แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอมที่องคกรเลือกนํามาปฏิบัติมีอะไรบาง (ยกตัวอยางเชน 

อนุสัญญาบาเซล,ปฏิญญา,พิธีสาร เกียวโต, พิธีสารมอนทรีออล หรอืมาตรฐานระหวาง
ประเทศ (ISO)  เชน ISO14044 Life cycle assessment)

แนวทางการดําเนินงาน

• ดาํเนินการตามแนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม เชน LCA / LEAN management/Kaisen/ 
Environmental product declaration (ecolabels)

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสารโครงการ LCA / LEAN management/ Kaisen / Carbon footprint 
label/Water footprint label/ Green label

July 22, 2012 Footer text here37

การเคารพตอการปฏบิัติตามแนวทางสากล 

(Respect for international norms of behavior)
29. องคกรมีการผลกัดันแนวทางสากลใหเกิดการปฏิบัติอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามแนวทาง

สากลในดานสิ่งแวดลอมและมีการติดตามผลการดําเนินการและทบทวนการปฏิบัติอยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• ปฏิบัติและติดตามผลดําเนินการตามแนวทางสากล

เอกสารที่เกี่ยวของ

• โลหรางวัล/ ใบรับรอง

July 22, 2012 Footer text here38

การเคารพตอการปฏบิัติตามแนวทางสากล 

(Respect for international norms of behavior)
30. องคกรมีการติดตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ รวมถึงแนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม    

ที่เกี่ยวของเพ่ือปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางไร องคกรไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ตางๆดานสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของครบถวนหรือไม อยางไร และมีการติดตามผลการ
ดาํเนินการและทบทวนการปฏิบัตอิยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มีแผนงานและตดิตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ รวมถึง แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม    
ที่เกี่ยวของเพ่ือปรับปรุงใหเปนปจจบัุน

เอกสารที่เกี่ยวของ

• รายงานตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย รวมถึง แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอม    
ที่เกี่ยวของ

July 22, 2012 Footer text here39

การเคารพตอสิทธมินุษยชน 

(Respect for human rights)
31. องคกรมีความเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมที่ดี และใหการยอมรับถึง

ความสําคัญและความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร

32. องคกรมกีลไกในการแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม อยางไร

33. องคกรมแีนวทางในการสงเสริมสทิธิขั้นพ้ืนฐานในการทํางาน อยางไร

July 22, 2012 Footer text here40
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การเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

(Respect for human rights)
31. องคกรมีความเคารพตอสทิธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมที่ดี และใหการยอมรบัถึง

ความสําคัญและความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มี Code of conduct ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการเคารพตอสิทธมินุษยชนในดานสิ่งแวดลอม 
เชน ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน แสง เสียง ฝุน ฯลฯ แผน ซอมดับเพลิง/รองรับ
เหตฉุกุเฉนิ

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสาร Code of conduct

• รายงานการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน

• รายงานการดาํเนินการตามแผนซอมดับเพลิง/รองรับเหตุฉุกเฉิน

July 22, 2012 Footer text here41

การเคารพตอสิทธมินุษยชน 

(Respect for human rights)
32. องคกรมีกลไกในการแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มีการกระบวนการพิจารณาขอรองเรียน ทั้งภายในและภายนอก

เอกสารที่เกี่ยวของ

• ระเบียบปฏิบัติกระบวนการพิจารณาขอรองเรียน

July 22, 2012 Footer text here42

การเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

(Respect for human rights)
33. องคกรมีแนวทางในการสงเสริมสิทธิข้ันพื้นฐานในการทํางาน อยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• มีการตรวจสขุภาพประจําป

• มีการตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน

• มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน

• มีการตรวจสภาพอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

เอกสารที่เก่ียวของ

• รายงานการตรวจสุขภาพประจําป

• รายงานการตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน

• รายงานการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน

• รายงานการตรวจสภาพอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

July 22, 2012 Footer text here43

ผลงานและการเผยแพรกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม
34. ผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม สามารถลดกระทบดานสิ่งแวดลอมดานใดบาง มีผล

การดาํเนินงานเปนอยางไร

35. องคกรมีรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม อยางไร  อะไรบางในชวง 5 ป 
ที่ผานมาและมีวิธีการเปดเผยตอสาธารณะอยางไร

July 22, 2012 Footer text here44
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ผลงานและการเผยแพรกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม
34. ผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม สามารถลดกระทบดานสิ่งแวดลอมดานใดบาง มีผล

การดําเนินงานเปนอยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

เอกสารที่เกี่ยวของ

• รายงานผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

July 22, 2012 Footer text here45

ผลงานและการเผยแพรกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม
34. องคกรมีรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม อยางไร  อะไรบางในชวง 5 ป 

ที่ผานมาและมีวิธีการเปดเผยตอสาธารณะอยางไร

แนวทางการดําเนินงาน

• รายงานผลการดําเนินการกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

เอกสารที่เกี่ยวของ

• เอกสาร Environmental report/ CSR report/ SD report

• เอกสาร TV / Newspaper/ Magazine

July 22, 2012 Footer text here46


