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แบบประเมินเบ้ืองตนอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว Green Network 

บริษัท................................................................... เลขทะเบียนโรงงาน..................................... 
วัน.............เดือน................................ป....................... 

ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน 
แนวทางดําเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 องคกรตองมีระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมและมีการสรางวัฒนธรรมองคกรเปนไปตามเกณฑกําหนด
อุตสาหกรรมสีเขยีวระดับท่ี 4 ทุกขอ 

Q1 มีใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที ่4 

หรือ 
 

  

การดําเนินการตามรายการตรวจประเมิน

ระดับที ่4 
 

  

2 องคกรตองดาํเนนิการสงเสริม สรางและสานสัมพันธ กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย ท่ีครอบคลุมท้ัง หวง
โซอุปทาน ชุมชน และผูบริโภค และตองทําใหประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษและมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและ
ยั่งยนื โดย 

 สัมภาษณผูบริหาร : ดูนโยบาย การสงเสริม และสานสัมพันธกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย 
 Q2 มีการกาํหนดนโยบาย/โครงการ/มาตรการ

ที่แสดงถึงการสงเสริมสราง และสาน

สัมพันธกิจกรรมส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนได

เสีย ไว 

อยางไร และมีอะไรบาง 

(ผูมีสวนไดเสีย ควรครอบคลุมถึง 

• ลูกคา ผูบริโภค 

• พนักงาน ลูกจาง 

• ชุมชนรอบขาง 

• สังคม ประเทศในภาพรวม 

• หวงโซอุปทาน (supply chain) 

ไดแก 

- ผูสงมอบ (Supplier) 

- ผูรับเหมา (Contractor) 

- ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) 

 

  

 Q3 มีการสนับสนุน resource (งบประมาณ

เคร่ืองมือ อุปกรณ และคน) สําหรับดําเนิน

กิจกรรมดานส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย

อะไรบาง 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน 
แนวทางดําเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 Q4 ตัวอยาง ความสําเร็จดานสิ่งแวดลอมที่

เปนที่ประจักษ มีอะไรบาง โครงการ

ใดบาง ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

ลงประมาณที่ใชและประสิทธิผลทีไ่ดรับ

เปนอยางไร 

 

  

2 สัมภาษณ์ทีมงานด้านส่ิงแวดล้อม : ดูการดาํเนินกิจกรรม และประสิทธิผล 

 (1) ตองสงเสริมใหหวงโซอุปทาน มุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว และนํามาปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล โดยตองดําเนินการ

ใหครอบคลุมท้ังหวงโซอุปทาน และตองมีการพัฒนาอยางตอเนือ่งและยั่งยนื 

 Q5 

 

มีแผนการสงเสริม/สรางใหหวงโซ

อุปทาน มุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว 

อยางไร และมีวิธีการ/โครงการ

อะไรบาง 

(หวงโซอุปทาน supply chain ในที่น้ี

ใหครอบคลุมถึง 

- ผูสงมอบ (Supplier) 

(เฉพาะผูสงมอบโดยตรง (first tier)) 

- ผูรับเหมา (Contractor) 

(เฉพาะผูรับเหมาทีท่ํากิจกรรมทีอ่าจมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม)) 

- ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) 

(เฉพาะผูรับเหมาทีท่ํากิจกรรมทีอ่าจมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม)) 

โดยอยางนอยหวงโซอุปทานตองไดรับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที ่
1 : ความมุงม่ันสีเขียว) 

 

  

 Q6 มีการติดตาม ประสิทธิภาพของ

แผนงาน/โครงการ/มาตรการตางๆ ที่

ใหหวงโซอุปทานมุงสูอุตสาหกรรมสี

เขียว หรือไมอยางไร 

 

  

 Q7 หากผลการดําเนินงาน/โครงการ/

มาตรการไมมีประสิทธิผล มีการแกไข 

ปรับปรุง อยางไร เพือ่ใหเกิดการพฒันา

อยางตอเน่ือง 

 

  

2 (2) ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจติสํานึก

และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบริโภคทีย่ั่งยืน โดยให้ความสําคัญและใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 

 Q8 องคกรมีนโยบายเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ของชุมชนอยางไร 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน 
แนวทางดําเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

(ชุมชน ในที่น้ีใหครบคลุมถึง 

- ชุมชนรอบขางของสถานประกอบการ 

- กรณีสถานประกอบการต้ังอยูในสวน

ภูมิภาค ใหขยายการมีสวนรวมให

ครอบคลุมถึง อบต. หรือเทศบาลตําบล

ที่สถานประกอบการต้ังอยูดวยเปน

อยางนอย) 

 Q9 มีแผนงาน หรือโครงการ สําหรับ

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน หรือ

แผนการดําเนินกจิกรรมทีอ่งคกรเขาไป

มีสวนรวมกับชุมชนอยางไร 

 

  

 Q10 มีการปฏิบัติตามแผนงานทีก่ําหนด มี

การ 

ติดตามผลการดําเนินงาน หรือไม

อยางไร 

 

  

 Q11 มีการประเมินผลความสําเร็จ และ

พัฒนา 

ปรับปรุงหรือไม อยางไร 
 

  

 (3) ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคทีย่ั่งยนื 

 Q12 องคกรมีการใหความรูและสรางความ

ตระหนัก 

แกผูบริโภคสําหรับการบริโภคที่ย่ังยืน

อยางไร 

เพื่อ 
-การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เชน 
ปริมาณการลดการปลอย CO2 

-การปองกันมลพิษ 
-การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน 
-การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
สภาพ 
ภูมิอากาศ 
-การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ 
 

 

  

 Q13 มีการมอบหมายและติดตามการ

ดําเนินการ 

อยางไร 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน 
แนวทางดําเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 3 องค์กรต้องจัดทาํรายงานผลการดําเนินการต่างๆทีเ่กีย่วข้องกับการส่งเสริม สร้างและสานสัมพันธ์

กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมกับผู้ มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความสําเร็จ เพือ่เผยแพร่ 

 Q14 ผลการดําเนินกิจกรรม การสงเสริม 

สรางและ 

สานสัมพันธกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม

กับผูมีสวนไดเสีย มีผลความสําเร็จ

อยางไรบาง ดาน 

-การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

-การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน 

-การลดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง

สภาพ 

ภูมิอากาศ 

-การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ 

 

 

  

 Q15 มีรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม

การ 

สงเสริม สรางและสานสัมพันธกิจกรรม

ดาน 

ส่ิงแวดลอมกับผูมีสวนไดเสีย หรือไม 

อะไรบาง 

 

 

 

  

 Q16 ความถี่ของการรายงานเปนอยางไร 

 

 

 

 

  

 Q17 มีวิธีการเปดเผยตอสาธารณะอยางไร 

 

 
 

  

 


