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แบบประเมินเบื้องตนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที ่4 วัฒนธรรมสีเขียว Green culture 

บริษัท................................................................... เลขทะเบยีนโรงงาน......................................... 

วัน.............เดือน................................ป....................... 

ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

ความมุงมั่นของผูบริหาร  :  นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

1 นโยบายดานสิ่งแวดลอมขององคกรคืออะไร 

ครอบคลมุผูมสีวนไดสวนเสียขององคกรหรือไม ใคร

บาง 

 

   

2 องคกรมีการกําหนด คานิยมเพ่ือสงเสริมจริยธรรม

ดานสิ่งแวดลอม และหลักการตางๆ ของคานิยม

ดังกลาวไวอยางไร 

 

และผูบริหารมีบทบาทอยางไรบางในการสงเสริม

คานิยมเพ่ือสงเสรมิจรยิธรรมดานสิ่งแวดลอม 

 

   

กระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรดานสิง่แวดลอม 

3 องคกรมีกระบวนการในการสรางใหบุคลากรภายใน

องคกรเกิดความเช่ือและมีพฤติกรรมรวมกัน เก่ียวกับ

การดําเนินการดานสิ่งแวดลอม อยางไร 

 

   

4 องคกรมีกระบวนการในการสรางคานิยมและจิตสํานึก

ดานสิ่งแวดลอม อยางไร 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
 

และมีวิธีการเผยแพรทําความเขาใจเก่ียวกับคานิยม

ใหแกพนักงานและผูเก่ียวของ อยางไร 
 

5 องคกรมีการกําหนดแนวทางสําหรบัการปฏิบัต ิ

เพ่ือใหพฤติกรรมการใหความสําคญัและใสใจ

สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืนจนกลายเปน

วัฒนธรรมองคกร อยางไร 

 

   

6 องคกรมีการกําหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู

ของวัฒนธรรมองคกรดานสิ่งแวดลอมอยางไร 

และนํามาปรับปรุง พัฒนา อยางตอเน่ืองไดอยางไร 

 

   

การดําเนินการตามแนวทางหลักการ 7 ประการ ของ ISO 26000 (SR) 

1.ความรับผิดชอบ ( Accountability ) 

7 การดําเนินธุรกิจน้ี มีการประเมินผลกระทบ (ดานลบ) 

ตอสิ่งแวดลอมและสังคมหรือไม อะไรบาง 

 

   

8 ท่ีผานมาองคกรมีการปรับเปลีย่นกระบวนการผลติ/

การเปลีย่นแปลงอาคารสถานท่ี/การปรับเปลี่ยนกล

ยุทธการตลาดหรือไม อยางไร 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

 

และผูบริหารมีความรับผิดชอบในผลกระทบจากการ

ตัดสินใจ/ดําเนินการ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ี/การปรับเปลีย่น

กลยุทธการตลาดอยาไงไร 

 

9 หากพบวา การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การ

เปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ี/การปรับเปลีย่นกลยุทธ

การตลาดมผีลกระทบดานลบท่ีมนัียสําคญั องคกรมี

มาตรการปองกันผลกระทบ หรือไม/อยางไร 

   

10 องคกรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟนฟู หาก

เกิดปญหาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการ

ปรับปรุงดังกลาวหรือไม อยางไร 

   

11 องคกรมีมาตรการปองกัน ไมใหปญหาและผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมจากการปรับปรุงดังกลาวเกิดข้ึนซ้ํา ๆ 

อยางไร 

 

   

2.ความโปรงใส (Transparency) 

12 องคกรมีการเปดเผยขอมูลการตดัสินใจและการ

ดําเนินการตางๆ กรณีท่ีมผีลกระทบกับสิ่งแวดลอม
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
ใหกับภายนอกหรือไม อยางไร 

 

13 องคกรมีกระบวนการพิจารณาหรอืช้ีบงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน อยางไร  และช้ีบงผูไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินการขององคกร หรือไม/

อยางไร 

 

(การพิจารณาผูท่ีไดรบัผลกระทบ ควรใหครอบคลุม 

ชุมชน, ผูบริโภค, ผูถือหุน, พนักงาน, ผูสงมอบ 

(supplier) ภาครัฐ) 

 

   

14 ปญหาสิ่งแวดลอมหลักขององคกรคืออะไร รวมถึง

แผนการจดัการ/มาตรการดานสิ่งแวดลอมท้ังหมดใน

องคกร 

(ควรพิจารณาครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิต/การเปลีย่นแปลงอาคารสถานท่ี/การปรับเปลีย่น

กลยุทธการตลาด และผูมสีวนไดสวนเสียขององคกร) 

   

15 องคกรมีกระบวนการติดตามขอมลูผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมอยางไร และมีความถ่ีการทําใหขอมูลให

ทันสมัยเปนอยางไร 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

16 บุคคลใดบางท่ีไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจาก

องคกร 

 

   

17 องคกรมีชองทางใหผูไดรับผลกระทบ ติดตอสื่อสาร/

เขาถึงขอมูล กับองคกรอยางไร 

( เชน รายงานผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอม, 

Website, เสียงตามสายสื่อสารกับชุมชน, วิทยุชุมชน) 

 

   

3. การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior) 

18 องคกรมีการกําหนดโครงสรางการบริหาร ท่ีชวย

สงเสริมใหเกิดการปฏบัิติอยางมีจริยธรรมดาน

สิ่งแวดลอมภายในองคกร  ไวอยางไร 

(เชน หนวยงาน/คณะทํางานใดรับผิดชอบเรื่องการ

สงเสริมจรยิธรรมดานสิ่งแวดลอม ขององคกร) 

 

   

19 โครงสรางบริหาร หรือหนวยงานดงักลาว มีหนาท่ีท่ี

เก่ียวกับมีจรยิธรรมดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร

อยางไร และผลการดําเนินการเปนอยางไร มี

ประสิทธิผลหรือไม 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

20 องคกรมีการระบุ ปญหา หรือผลประโยชนทับซอนท่ี

นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจรยิธรรมดานสิ่งแวดลอม 

ไวอยางไร 

(ยกตัวอยางเชน 

-ผลประโยชนทับซอนในท่ีน้ี ใหครอบคลุมเฉพาะ

ผลประโยชนทับซอนในเชิงธุรกิจ เชน ผูบริหารใช

อํานาจมาขอสัมปทานเพ่ิม  การปลอยของเสียโดยได

สิทธิพิเศษ   

- การพิจารณาเรื่องน้ี ตองขอขอมูลเรื่องรองเรียนจาก

หนวยงาน อสจ. หรือ กนอ. หรือ กรมท่ีเก่ียวของมา

กอน) 

 

   

21 องคกรมีวิธีการแกไข และหรือ ปองกันปญหา หรือ

ผลประโยชนทับซอนท่ีนําไปสูการปฏิบัติอยางไมมี

จริยธรรมดานสิ่งแวดลอม ไว อยางไร และมีการ

ติดตามผลหรือไม ผลการติดตามเปนอยางไร 

   

22 องคกรมีรายงานผลการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการสราง

คานิยมท่ีสงเสรมิจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมตอ

ผูบริหาร หรือไม   และมีอะไรบาง ผลการดําเนินงาน

เปนอยางไร 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

4. การเคารพตอประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Respect for stake holder interests) 

23 องคกรมีการกําหนดผูมสีวนไดเสีย ดานประเด็น

สิ่งแวดลอม ไวอยางไร  

 
(ควรครอบคลมุถึงลูกคา ลูกจาง ชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐ รวมถึง supply chain ไดแก ผูรับเหมา 

(Contractor) ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) ผู

สงมอบ (Supplier)) 

 

   

24 องคกรมีการกําหนดตัวช้ีวัดดานประเด็นสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวของกับผูสวนไดสวนเสียหรือไม อยางไร 

 

(เชน จํานวนครั้งท่ีถูกฟองรองดําเนินคดีในประเด็นท่ี

เก่ียวของกับกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับดาน

สิ่งแวดลอมจากผูมสีวนไดเสียขององคกร) 

 

   

25 องคกรมีการกําหนดชองทางในการสื่อสารระหวาง

องคกรและผูมีสวนไดเสียอยางไร เพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นและแนะนําขอมลูมาใชประกอบการแกไข

ปญหาขอขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

(เชน การรับขอคิดเห็น ขอรองเรียน และเเจงเบาะแส

การกระทําผิดกฎหมายดานสิ่งแวดลอมจากผูมสีวนได

เสีย (จดหมาย e-mail โทรศัพท โทรสาร และอ่ืนๆ) 

 

5. การเคารพตอหลักนติิธรรม (Respect for the rule of law) 

26 องคกรมีการช้ีบง ระบุกฎหมายและขอกําหนดตางๆ

ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับองคกรไวหรือไม และมี

อะไรบาง  

(เชน พรบ.โรงงาน,  พรบ.สิ่งแวดลอม, พรบ.วัตถุ

อันตราย, กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง กฎหมาย

ดาน นํ้า อากาศ การจัดการสิ่งปฏกูิล, ขอกําหนด

องคกรทองถ่ิน เทศบาล) 

 

   

6. การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for international norms of behavior)   

27 องคกรมีกระบวนการในการพิจารณานําแนวทาง

สากลในดานสิ่งแวดลอม ท่ีนอกเหนือจากกฎหมาย

และขอกําหนดตางๆ มาใชในองคกรอยางไร  

อะไรบาง 

 

   

28 แนวทางสากลดานสิ่งแวดลอมท่ีองคกรเลือกนํามา    
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
ปฏิบัติมีอะไรบาง  

 

(ยกตัวอยางเชน อนุสัญญาบาเซล,ปฏิญญา,พิธีสาร 

เกียวโต, พิธีสารมอนทรีออล หรือมาตรฐานระหวาง

ประเทศ (ISO)  เชน   

ISO14044 Life cycle assessment) 

 

29 องคกรมีการผลักดันแนวทางสากลใหเกิดการปฏิบัติ

อยางไร เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางสากลในดาน

สิ่งแวดลอม 

และมีการตดิตามผลการดาํเนินการและทบทวนการ

ปฏิบัติอยางไร 

 

   

30 องคกรมีการตดิตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ 

รวมถึงแนวทางสากลดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ปรับปรุงใหเปนปจจบัุนอยางไร 

องคกรไดปฏบัิติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ

ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของครบถวนหรือไม อยางไร 

และมีการตดิตามผลการดาํเนินการและทบทวนการ

ปฏิบัติอยางไร 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

 

7. การเคารพตอสิทธิมนษุยชน (Respect for human rights)   

31 องคกรมีความเคารพตอสิทธิมนุษยชนในดาน

สิ่งแวดลอมท่ีด ีและใหการยอมรับถึงความสําคัญและ

ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชนในดานสิ่งแวดลอม

หรือไม อยางไร 

 

   

32 องคกรมีกลไกในการแกไขปญหาจากการเรยีกรอง

ความเปนธรรม อยางไร 

 

 

   

33 องคกรมีแนวทางในการสงเสริมสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการ

ทํางาน อยางไร 

 

   

ผลงานและการเผยแพรกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม    

34 ผลการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม สามารถลด

กระทบดานสิ่งแวดลอมดานใดบาง มีผลการ

ดําเนินงานเปนอยางไร 

   

35 องคกรมีรายงานผลการดําเนินการกิจกรรมดาน

สิ่งแวดลอม อยางไร  อะไรบางในชวง 5 ปท่ีผานมา 
   



MOI-GI-F-04 Rev.00 (DD/MM/YYYY) หนาที่ 11/11 
 

 

ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
และมีวิธีการเปดเผยตอสาธารณะอยางไร 

 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 


