


 

ก 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียว 
เกณฑ์การรับรองและส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน    พ.ศ. 2554 จ านวน 1,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม    พ.ศ. 2554 จ านวน 1,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 จ านวน 5,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 6,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 5 กันยายน    พ.ศ. 2557 จ านวน 5,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 จ านวน 2,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 7 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 จ านวน 3,000 เล่ม 
พิมพ์ครั้งที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 จ านวน 3,000 เล่ม 
 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7) 
 
 
ส านักเทคโนโลยีน้ าและสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โทร. 0 2202 4163  โทรสาร. 0 2202 4170 
www.greenindustry.go.th 
พิมพ์ที่  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 



 

ก 

 

 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทาง

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่
เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพ่ิมผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วยเป็น
การพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมท าให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างเป็นสุขและยั่งยืน  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียว โดยจะต้องสร้างความตระหนักให้บุคลากรในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เป็น
ตัวอย่างและแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแก่สถานประกอบการผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการสร้างและ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินและการให้บริการช่วยเหลือแก่สถานประกอบการ เพ่ือให้สามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

 คู่มือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนากิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งได้
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นอุตสาหกรรม  
สีเขียวในระดับที่ 1-5 โดยมีแนวทางที่ส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้ยึดมั่นในการประกอบ
กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 คู่มือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ข้อก าหนด
ก าหนดการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว จนถึงระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว ได้
อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวง
อุตสาหกรรมต่อไป 
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1.1  ขอบเขต 

คู่มืออุตสาหกรรมสีเขียวเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทุกขนาด ทุกประเภท ทุก
พื้นที่ เพื่อการด าเนินการขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุม นิยามศัพท์ 
หลักการ หลักเกณฑ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม 
สีเขียว นอกจากนี้ ได้อธิบายถึงขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในแต่ละระดับของกระทรวงอุตสาหกรรม 

1.2  นิยามศัพท ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต ต้อง

ประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
การปรับปรุงที่เกิดขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มี

อยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการท างานประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการ 
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

สว่นเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ 

ความมุ่งมั่นสีเขียว 
การแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมี

การสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ท าหน้าที่ก าหนดกรอบแนวความคิด 

แผนงาน แนวทางด าเนินการ และกรอบงบประมาณเพื่อการพัฒนาและด าเนนิโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว บูรณาการ
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการและสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการก ากับ
ดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ 
และด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย  

การประยุกตใ์ช้แนวทางปฏบิตัิเพื่อพฒันา 

เข้าสูอุ่ตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 1  
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ให้ท า

หน้าที่พจิารณาจัดท าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประเมินระดับอุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งคู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
และเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน คัดเลือก ตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด พิจารณาให้การ
รับรองตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว และด าเนินงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและสิทธิประโยชน์ แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและ
ประชาชนบูรณาการโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 

เศรษฐกิจสีเขียว 
ระบบเศรษฐกิจที่ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในปัจจุบันดีขึ้นและสามารถลดความไม่เสมอภาคได้ใน

ระยะยาวด้วยในขณะที่ไม่ท าให้ประชาชนรุ่นหลังประสบกับความเสี่ยงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสภาพ
และปัญหาด้านนิเวศวิทยา 

ปฏิบัติการสีเขียว 
การด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงานที่ก าหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

รูปธรรมส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ 

ระบบสีเขียว 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

วัฒนธรรมสีเขียว 
การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจด าเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการ

ประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

เครือข่ายสีเขียว 
การแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการ

รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย 

วัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
การสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความเชื่อ จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมร่วมกัน สร้าง

ค่านิยมการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และมีการเผยแพร่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
และผู้เกี่ยวข้อง มีการก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการให้ความส าคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการก าหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู่ของวัฒนธรรม
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และน ามาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
คุณลักษณะทางความประพฤติที่มนุษย์ควรยึดถือปฏิบัติต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง 

สัจธรรมว่าด้วยธรรมชาติได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โซ่อุปทานชั้นที่ 1 
สถานประกอบการที่ผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับผู้ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวโดยตรง และมีคุณสมบัติ

เป็นโรงงานจ าพวกที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.  2535 หรือสถานประกอบการภายใต้
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 

โรงงาน 
อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้า

ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เคร่ืองจักรหรือไม่ก็ตามส าหรับท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบ ารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

โรงงานจ าพวกที่ 1 
โรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 20 คน เป็นโรงงานขนาดเล็กที่ไม่มีปัญหามลพิษ 

สามารถประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นโรงงานขนาดเล็กบางประเภทที่มีปัญหามลพิษ (ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535) 

โรงงานจ าพวกที่ 2 
โรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน เป็นโรงงานขนาดกลาง ไม่มีปัญหามลพิษ

หรืออาจมีเล็กน้อย แก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก สามารถประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งแก่ทาง
ราชการทราบก่อนเดินเคร่ืองจักร และเสียค่าธรรมเนียมรายปี (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535) 

โรงงานจ าพวกที่ 3 
โรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า และคนงานเกิน 50 คน อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อน 

ร าคาญหรือเหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตก่อนจะตั้งโรงงาน (ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535) 

ผู้ได้รับการรับรอง 
สถานประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบ/ตรวจประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวใน

ระดับที่ยื่นขอรับการรับรอง และได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ผู้ส่งมอบ 
บุคคลหรือองค์กรที่ส่งปัจจัยน าเข้าให้หน่วยงานในการท างาน  
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ปัจจัยน าเข้า 
ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ เช่น เงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ

ต่างๆ 

ผลผลิต 
สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการ 
ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งผู้รับบริการที่

เป็นส่วนราชการด้วย 

ห่วงโซ่อุปทาน 
การจัดล าดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า เร่ิมต้นตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ 

(Procurement)  การผลิ ต  (Manufacturing) การจั ด เก็ บ  (Storage) เทคโน โลยี ส ารสน เทศ ( Information 
Technology) การจัดจ าหน่วย (Distribution) และการขนส่ง (Transportation) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะจัด 
ระบบให้ประสานกันอย่างคล่องตัว 

ผู้รับเหมา 
ผู้รับจ้างหลัก คือ ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่จะด าเนินการให้ลุล่วงแล้วเสร็จ

ด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย 

ผู้รับเหมาช่วง 
ผู้รับจ้างที่รับท างานให้ผู้รับจ้างหลักอีกทอดหนึ่ง ในการท างานใดๆ การที่ผู้รับจ้างหลักจะจ้างผู้รับจ้างช่วงให้

ท างานส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ รวมทั้งต้องรับผิดชอบใน
ผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย 

องค์กร 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมสีเขียว 
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

การประกอบกิจการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ระบบ (System) 
องค์ประกอบขององค์กรที่สัมพันธ์กันหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผน 

และก าหนดกระบวนการเพื่อให้บรรลุต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการประเมินสมรรถนะและการปรับปรุง 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
สภาพแวดล้อมที่มาจาก กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม 

และเศรษฐกิจ ทั้งในระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น 

สภาพแวดล้อมภายใน 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มาจากคุณค่า วัฒนธรรม ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะขององค์กร 

ผู้บริหารสูงสุด 
อาจเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือ ผู้มีอ านาจสูงสุดของโรงงานหรือสถานประกอบการที่ขอการรับรอง 

กฎหมาย 
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งองค์กรต้องกระท าให้สอดคล้อง ได้แก่ ข้อก าหนดภาคบังคับและมาตรฐาน

อุตสาหกรรม 

ข้อก าหนดอื่นๆ 
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเลือกที่จะปฏิบัติให้สอดคล้อง ได้แก่ การเกี่ยวพันธ์สัญญาว่าจ้าง แนว

ปฏิบัติ และข้อตกลงกับกลุ่มชุมชนหรือองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ 

ความเสี่ยงและโอกาส 
ผลกระทบของความไม่แน่นอน ที่ท าให้เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คาดหวังไว้ทั้งผลกระทบด้านลบ (ความเสี่ยง) 

และผลกระทบด้านบวก (โอกาส) 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) 
องค์ประกอบของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร ที่สามารถมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

วัฏจักรชีวิต (Life Cycle) 
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันของระบบผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) เริ่มจากการจัดซื้อวัตถุดิบหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย 

วิสาหกิจชุมชุน (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) 
กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความ 

ผูกผัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล 
เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตัวเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs หรือ Small and Medium Enterprises) 
เป็นหน่วยธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าวิสาหกิจชุมชนและเป็นหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความส าคัญ

ไม่น้อยต่อกระบวนการพัฒนาประเทศ 
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2.1 ความเป็นมา 

ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตามที่ได้ให้สัตยาบันรับรองปฏิญญา 
โจฮันเนสเบิร์กว่าด้วยการพัฒนาอันยั่งยืน (Johannesburg Declaration on Sustainable Development – JDSD) 
เมื่อปี พ.ศ. 2545 และปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว (Manila Declaration) เมื่อปี พ.ศ. 2552 รวมถึงได้
รับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการประชุม COP 21 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 
2558 ซึ่งเป็นตราสารกฎหมายที่รับรองภายใต้กรอบอนุสัญญา UNFCCC ฉบับล่าสุด โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการ
รักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลก ให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับของอุณหภูมิเฉลี่ยก่อนยุค
อุตสาหกรรม และจะพยายามรักษาเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อลดความเสี่ยง
จากผลกระทบรุนแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยด าเนินการในเชิงรุกมุ่งเน้นในการส่งเสริมและ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอดีตมุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
สังคมไทยยังคงเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ จากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยังมี
ข้อจ ากัด ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศอย่างไม่สมดุลอาจกล่าวได้ว่า การมุ่งเน้นการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในเชิงเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ไม่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ความสมดุลให้เกิดขึ้น โดยเร่งพัฒนาและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติอ่ืนๆ อันประกอบไปด้วยอุตสาหกรรม
ในมิติเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมในมิติเชิงพัฒนาสังคม และอุตสาหกรรมในมิติเชิงสร้างการมีส่วนร่วมของทกุ
ภาคส่วน และเนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 4 มิตินี้ มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และเกื้อหนุนกัน ดังนั้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม ตลอดจนเชื่อมโยงเข้ากับการ
พัฒนาในมิติอ่ืนๆ ของประเทศ อันจะน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน 

การวางกรอบแนวคิดในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระยะยาว นอกจากต้อง
พิจารณาบริบทของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งภูมิเศรษฐศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิประชากรศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในองค์รวมแล้ว ยังต้องค านึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในที่
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งข้อจ ากัดและเงื่อนไขในด้านอ่ืนๆ ของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่  

2  ความเปน็มาโครงการอุตสาหกรรมสีเขยีว 
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ท าให้ภาพโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นประเทศไทยจะต้องมีการ
เตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง ซึ่ งอาจส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม โดยบริบทของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคตสามารถแบ่งออกเป็น บริบทของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายนอกบริบทของ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-Economics) เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก เช่น การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Economic Community) การย้ายศูนย์กลาง
การพัฒนาเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า 7 ประเทศ (G7 - Canada, France, Germany, Italy, 
Japan, United Kingdom, and United State) มาสู่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาทีม่ีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกจิ
อย่างรวดเร็ว (BRICS - Brazil, Russia, India China and South Africa) การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานและการ
ลดลงของก าลังซื้อในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรปรวมทั้งผลกระทบจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลต่อ
การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจ เช่น กรอบข้อตกลงทางการค้า 

2) ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-Politics) เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง การปกครองและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น ผลกระทบจากเสถียรภาพทางการเมือง ผลกระทบของการก่อ
การร้ายข้ามชาติผลกระทบจากการเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการเมืองจากซีกโลกตะวันตก (สหรัฐอเมริกาและยุโรป) มาสู่
ภูมิภาคตะวันออก (เอเชีย จีนและอินเดีย) รวมทั้งผลกระทบจากการเพิ่มบทบาทของกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลก าไร (NGO) 
และกลุ่มพลังประชาชน ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมและมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และการปกครองมากข้ึน 

3) ภูมิประชากรศาสตร์ (Geo-Demographics) เป็นผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงจ านวนและ
โครงสร้างประชากรโลกโดยประเด็นส าคัญคือ การที่จ านวนประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น แต่ประชากรในแต่ละช่วงอายุมี
การเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างไม่สมดุลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ งสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้มีจ านวน
ประชากรวัยท างานลดลง จึงต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูผู้สูงวัยและประชากรวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบ
ถึงเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้การเพิ่มของจ านวนประชากรโลกยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึง
ปัญหาอ่ืนๆ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปัญหามลพิษและของเสียที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะวิกฤตเรื่องปริมาณมลภาวะและอุณหภูมิของบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การขาดแคลนน้ า การขาดแคลนพลังงาน การขาดแคลนอาหาร และ
ความเสี่ยงต่อโรคระบาดใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคท าให้ลดการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง นอกจากนี้
ข้อเรียกร้องขององค์กรสิทธิต่างๆ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มข้ึน  
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การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้เกิดพลวัตของโลกใหม่ กล่าวคือ เกิด
การรวมตัวกันของตลาดที่มีการกระจายตัวในแต่ละพื้นที่มาเป็นตลาดกลาง มีการร่วมมือกันระหว่างนานาประเทศใน
ด้านการผลิตและการบริการ รวมถึงมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิดการสร้างมาตรฐานของโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในวง
กว้าง และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงร่วมกัน พร้อมทั้งมีการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามบริบทใหม่ของโลก ดังนี้ 

(1) การผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการพัฒนากระบวนการผลิตจะค านึงถึงสภาพแวดล้อม
และความสะอาด (Environmental Friendly – Green and Clean) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการค านึงถึงประเด็นเหล่านี้
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Society) การสร้างสังคมที่มีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience 
Society) และอุตสาหกรรมที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Growth Industry) 

(2)  การแข่งขันของอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความยอมรับในเรื่องมาตรฐาน โดยยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคม(Adopt Global Standard/Business Ethic) ด้วยความแตกต่างทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม รวมถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในนานาประเทศส่งผลให้แต่ละประเทศ
มีการก าหนดเงื่อนไขกฎระเบียบที่แตกต่างกันไปทั้งในการน าเข้าและส่งออกสินค้า อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่ ที่สินค้าและบริการสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยอิสระ และไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงขอบเขตของ
ประเทศ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ ในแต่ละประเทศมีความคล้ายคลึง 

(3)  การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยเน้นการสร้างความสามารถของ
ประเทศผู้ผลิตแต่ละประเทศ โดยเฉพาะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และฐานความรู้ (Apply Technology/ 
Knowledge Based) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ มีอยู่เดิมใน 
แต่ละอุตสาหกรรมมาบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน และรองรับความเปลี่ยนแปลงตามกระแสความต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป 

(4)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Network/Cluster) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กันในการช่วยเหลือและพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละส่วน โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนี้ จะเน้นการปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษเฉพาะด้าน โดยการสร้างเครือข่ายดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
ร่วมกันของเครือข่ายผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันกัน เพื่อยกระดับศักยภาพของแต่
ละสถานประกอบการให้ทัดเทียมกับสถานประกอบการอ่ืนๆ ในเครือข่าย ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับนานาชาติต่อไป 

(5)  เชื่อมโยงการผลิตของเครือข่ายภายในกลุ่มอุตสาหกรรมและระหว่างอุตสาหกรรม ให้มีการผนึกพลัง
ในการผลิตโดยใช้ห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงกันกับประเทศต่างๆ ภายใต้รูปแบบการผลิตใหม่ ( New Mode of 
Production Through Global Value Chain) ตอบสนองต่อบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรมของโลก (Global Value Chain) ภายใต้บริบทใหม่ในการเปลี่ยนแปลงของโลกจากรูปแบบ 
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การผลิตเดิมที่เน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ไปสู่รูปแบบการผลิตใหม่ที่เน้นการสร้างฐานการ
ผลิตร่วมกันในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งการผลิตแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ
นั้น จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่างๆ ได้บนพื้นฐานการบริหารจัดการเพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบ
หรอืแหล่งผลิตซึ่งมีราคาต่ าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6)  การสร้างความสามารถหลักเฉพาะด้านที่ มีความสามารถสูงสุด (Focus on Specialized Core 
Competency) โดยการปรับเปลี่ยนจากการจ้างผลิตที่ขึ้นอยู่กับก าลังการผลิตของผู้ประกอบการแต่ละรายไปสู่การ
จ้างผลิตที่พิจารณาจากความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการเป็นส าคัญ ดังนั้นความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการปรับตัว (Economic for flexibility) และการก าหนดมาตรฐานการผลิตจะขึ้ นอยู่ กับ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงต้องให้ความส าคัญเพิ่มเติมกับศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small/Smart Enterprise) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่ ที่มีการกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ จะเป็นการพัฒนารากฐานที่ส าคัญของอุตสาหกรรม ทั้งส่วนของ
วัตถุดิบการผลิต และการตลาด ให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

(7)  การให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ ค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆ ภาวะความเสี่ยงและ
สภาวะความมั่นคงของโลกในรูปแบบใหม่ (Manage Through Global Risk) เพื่อรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการ
โยกย้ายฐานการผลิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ส าคัญที่ส่งผลให้รูปแบบและโครงสร้างการผลิตต้องมีการปรับตัว และมีการวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมมากนัก 

(8)  สร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางใหม่ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (New Market Access) 
จากแนวโน้มการรวมประเทศต่างๆ ของโลกในบริบทใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ มีการปรั บเปลี่ยน
โครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น รวมถึงประเทศเกิดใหม่ที่มี
แนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการสร้างตลาดใหม่ โดยการเข้าถึงตลาดเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัย
ความรวดเร็ว ภาพลักษณ์ ในการสร้างตลาด รวมไปถึงช่องทางในการกระจายสินค้า เพื่อการสร้างฐานการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมให้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้น 

บริบทการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในประเทศ 

นอกเหนือจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยแล้ว 
ยังมีบริบทและปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 

(1)  นโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อเรื่อง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Innovative Economy) และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน (Sustainable Development) 
เป็นต้น  
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(2)  คุณภาพมาตรฐานของสินค้าอุตสาหกรรม รวมไปถึงระบบบริหารจัดการที่ ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการ
ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค จากสินค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

3)  กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อาทิ รัฐธรรมนูญปี 50 ในมาตรา 57 และ 67 ว่าด้วยสิทธิใน
การรับรู้ข้อมูลและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นก่อนการด าเนินโครงการของภาครัฐและสิทธิในการมีส่ วนร่วม
บ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบต้องได้รับการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียก่อน หรือแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

(4)  ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการดูแลและ
การบริหารจัดการกากของเสียที่เกิดจากภาคการผลิต เพื่อมิให้การด าเนินการใดๆ ของภาคการผลิตสร้างความ
เดือดร้อนให้กับภาคส่วนอ่ืนๆ 

(5)  เศรษฐกิจชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องส่งเสริมให้มีความแข็งแกร่ง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิต 
โดยต้นน้ า คือ ภาคเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน กลางน้ าคือภาคการผลิต และปลายน้ าคือการบริการและการค้า เป็นต้น 

(6)  ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งส่วนนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต และความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย หากภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจร่วมกันปรับปรุงการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ทั้งระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงาน เช่น การบริหารจัดการกระบวนการผลิ ต และระบบโลจิสติกส์
ภายนอกโรงงาน เช่น การจัดการขนส่งวัตถุดิบและสินค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อ
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและมีความซับซ้อนมากขึ้น 
ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากระบบการค้าและการลงทุนอย่างเสรี โดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่งผลให้ประเทศที่ก าลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย และกลุ่มประเทศในอาเซียน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความ
ท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ประกอบกับประเด็นด้านมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล เช่น การตระหนักถึง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบการป้องกันและควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
ปัจจัยเร่งให้ประเทศก าลังพัฒนาต้องให้ความสนใจในการปรับปรุงศักยภาพและคุณภาพของผลผลิตและสินค้าของ
ประเทศ นอกจากนี้การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีความหลากหลาย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มี
พลวัตการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงและรวดเร็ว ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในทุก
ระดับ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ หรือขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ ระบบ
โครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ และแรงงาน อีกด้วย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมี
การปรับปรุงและพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในทุกด้าน ทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และระบบสนับสนุน
ด้านต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน 
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จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในดังกล่าว น าไปสู่การปรับปรุงนโยบาย
ยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่บูรณาการในทุกมิติ ได้แก่ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคม และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมยังต้องให้ความส าคัญกับโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุน เพื่อให้เกิดฐานรากที่มั่นคงในการต่อยอดส าหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมรายย่อย
ได้บนบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความ
ต้องการของลูกค้าในระดับสากล การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจทั้งในเรื่องของแหล่งเงินทุน  
กฎระเบียบข้อบังคับในการผลิต การน าเข้าและการส่งออก การส่งเสริมการใช้ทุนมนุษย์ผ่านการส่งเสริมการผลิตบน
ฐานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

การริเริ่มของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ของประเทศไทยเป็นการริเริ่มหลังการประชุม Green Industry 
ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization-
UNIDO) ซึ่งเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพื่ อให้มีการน ามาปฏิบัติใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 2 ประเด็น ดังนี้ 

1)  ก าหนดแนวทางและจัดท าอุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นรูปธรรมและสามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
ขัน้ตอนในแบบฉบับไทยๆ ภายใต้ 2 แนวคิดหลัก คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 

2)  บูรณาการโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมมารวมอยู่
ภายใต้ร่มเงาใหญ่ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนแนวคิดความสมัคร ใจของสถาน
ประกอบการที่ต้องการด าเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่ งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยด าเนินการ
อย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ จากระดับที่ง่ายไปสู่ระดับที่ยาก ในอดีต UNIDO ได้ริเริ่มนโยบายสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Industry) ในปี พ.ศ. 2552 และได้เร่ิมสร้างกรอบความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ในปี พ.ศ. 2554 แต่แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวของ 
UNIDO ยังเป็นนามธรรมและขาดขั้นตอนการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ท าให้สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมไม่ทราบว่าต้องเริ่มด าเนินการได้อย่างไร เพื่อให้แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวให้
เป็นรูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้น าหลักการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
(Total Quality Management - TQM) ผนวกกับหลักการสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Triple Bottom Line) พัฒนาและปรับปรุงเป็นหลักการของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” บนพื้นฐานส าคัญของ 2 เสา
หลัก คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) ขององค์กร  
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ในปลายปี พ.ศ. 2553 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่ิมด าเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังขึ้นโดย
ด าเนินการท าข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้มีการประกอบการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม อันจะส่งผลให้
ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ประชาชนไว้วางใจ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่
การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มี
มูลค่าสูงขึ้นด้วย และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในปี พ.ศ. 2554
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกก าลังกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันเครือข่าย โดยเฉพาะ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการ
ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ได้แก ่

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือ การแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบาย 
เป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายและ
แผนงานที่ก าหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ 

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม 
ประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับ
การรับรองมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การที่ทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกร่วมกันในการสงวน
และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และด าเนินการต่างๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือ การขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจาก
ภายในองค์กรเองออกสู่ภายนอก ตลอดโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวด้วย 

2.2  แนวคิดและกรอบการด าเนินการของอุตสาหกรรมสีเขียว 

การส่งเสริมและผลักดันให้ภาคการผลิตมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ถือเป็น
หัวใจส าคัญของโครงการต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม 
ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และเทคโนโลยีการผลิต
ที่สะอาด (Clean Technology) การปรับปรุงผลิตภาพสีเขียว (Green Pro-ductivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม (Eco Design) การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Analysis , LCA) การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวง
อุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึน้   
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“อุ ต ส าหกรรมสี เ ขี ย ว  ( Green Industry) หมายถึ ง
อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการ
ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่นใน
การประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

                           ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

“อุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งอยู่บน 2 เสาหลัก คือ 

การปรั บปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous 
Improvement) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) 
 

 

กรณีศึกษาตัวอย่างสถานประกอบการที่ปรับปรุงพัฒนาจนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น  
โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ที่เคยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตลอด เวลาผ่านไป 20 ปี 
ในวันนี้โรงงานแห่งนี้ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้เป็นที่แปลกใจว่าสามารถท าได้
อย่างไรที่สามารถปรับปรุงแก้ไขจนสังคมและชุมชนยอมรับได้ ปัจจุบันโรงงานกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
กิจกรรมร่วมกันซึ่งกรณีโรงงานนี้สามารถน ามาเป็นแบบอย่างการปฏิบัติได้ เพราะยังมีโรงงานอีกมากในประเทศไทยที่
ไม่เห็นความส าคัญและไม่เข้าใจว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการอย่างไร ส่วนใหญ่คิดว่าต้องลงทุนสูงไม่มี
ผลตอบแทนคืนให้กับองค์กร นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมไบเออร์ เมืองเลเวอร์คูเซ่น สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งพบมีปล่องควันปล่อยควันขาวออกจากนิคมฯ และรอบๆ ที่ตั้งโรงงานเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัย
อยู่อย่างหนาแน่นที่มีอพาร์ทเม้นท์สูงหลายสิบชั้น แต่พบว่าโรงงานและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ แบบ “We 
depend on each other” คือ อยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยคนอาศัยในชุมชนใกล้เคียงได้ไปท างานใน
โรงงานสิ่งส าคัญ คือ เมือง ชุมชนและอุตสาหกรรม สามารถอยู่ด้วยกันอย่างผสมกลมกลืนคล้ายกับหลักอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมก าลังพยายามผลักดันอยู่ในขณะนี้ 

ดังนั้นในการด าเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว อันดับแรกที่ต้องด าเนินการคือการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
โครงการให้ได้จ านวนมาก และสองต้องให้โอกาสได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่มีปัญหาคือจะขายความคิดนี้ได้หรือไม่ว่า
ถ้าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วจะน าไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable) ได้ ทั้งนี้คนทุกคนมักจะถูกตัดสินโดยบุคคลที่ 3 
เสมอ ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีใครบังคับให้เราเรียนปริญญาโท แต่เพราะเห็นคนรอบข้างได้ปริญญาโทกันหมดก็เลยต้อง
เรียนบ้าง เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมสีเขียว ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมรอบข้างได้รับกันหมด ก็เป็นตัวผลักดันให้ต้องท า
โรงงานของตนให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวบ้างเช่นกัน  

ขั้นตอนของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เริ่มจากระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียวเป็นการเชิญชวนให้เข้ามาร่วม
ท าความดีโดยให้มีความตั้งมั่นที่จะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และระดับที่ 2 กิจกรรมสีเขียว โรงงานต้องเริ่มท าตามที่ได้
สัญญาไว้ ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ต้องเริ่มออกแรงในการท าให้ได้มาตรฐานรองรับ ส่วนระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
ต้องท าให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยท าจนเป็นนิสัยติดตัว ซึ่งเมื่อท าทุกอย่างเป็นระบบระเบียบจนกลายเป็นนิสัย
และเป็นวัฒนธรรม คนรอบข้างอ่ืนๆ ในองค์กรที่ไม่เป็นระเบียบก็อยู่ ร่วมกับเรายาก จนสุดท้ายก็ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเขาให้เป็นระเบียบเหมือนเรา ทั้งนี้วัฒนธรรมสีเขียวจะเป็นตัวช่วยให้กลืนสิ่งที่ไม่ดีในที่สดุ แต่ทั้งนี้ต้องใช ้
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เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนระดับสุดท้ายเครือข่ายสีเขียวเนื่องจากด้วยว่าเราจะเป็นสีเขียวอยู่รายเดียว
ไม่ได้ รอบข้างเราก็ต้องเป็นสีเขียวด้วย    

โครงการอุตสาหกรรมสี เขียวได้รับความสนใจและมีหน่วยงานที่ เห็นคุณค่า เช่น มีโรงงานสนใจขอ
เครื่องหมาย Green Industry ไปติดข้างผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานภาครัฐด้วยกันอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้น าเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมไปบรรจุอยู่ใน “แผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2559” เห็นว่าหลักการของอุตสาหกรรมสีเขียวมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความยั่งยืนจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ถ้าสังคมและชุมชนไม่ยอมรับ และจะยั่งยืนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีก าไรเช่นกัน โดยตัวชี้วัดทางธุรกิจแบบเดิมที่ส าคัญมีอยู่ 
4 ตัว คือ ต้นทุน คุณภาพ การบริการ และความรวดเร็ว ซึ่งไม่มีธุรกิจไหนที่ไม่คิดเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มผลก าไร 
แต่ทั้งนี้ธุรกิจจะไม่สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่ งยืนถ้าขาดตัวชี้วัดอีก 2 ตัวที่ส าคัญ คือ นวัตกรรมการสร้างสรรค์ 
(Innovation and Creativity) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เหตุผลที่
นวัตกรรมส าคัญเพราะมีสินค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งท าให้ต้องพยายามพัฒนาเพื่อให้แข่งขันได้ ส่วนสาเหตุที่
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นกับการท าธุรกิจสมัยนี้เพราะถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ธุรกิจก็ไม่สามารถ
ยั่งยืนอยู่ได้ 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีงานหลักๆ ใน 2 ส่วน คือ การก ากับดูแล และการส่งเสริมพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยทุกคน
ร่วมกันคิดท าอย่างไรให้อุตสาหกรรมสีเขียวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสีเขียว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่นและยั่งยืน ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้ ก ากับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรม ถ้าสามารถท าให้โรงงานต่างๆด าเนินการภายใต้หลักการเหล่านี้ได้ ก็จะลดปัญหาประชาชนต่อต้าน
โรงงานอุตสาหกรรม ท าให้กระทรวงฯ สามารถใช้เวลาในการท างานอ่ืนๆ ได้ เช่น ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ แต่ถ้าหากผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ได้ หรือท าได้ไม่ดี ก็จะส่งผลให้กระทรวงฯ ท างานได้
ล าบาก ท าอย่างไรให้อุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชน
ได้ ซึ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 

1)  อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าได้โดยการปรับปรุงเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3Rs 
ประหยัดทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Resource Efficiency) โดยอุตสาหกรรมในอนาคตต้องเป็น
อุตสาหกรรมที่น าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า ซึ่งอาจต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) โดย
อุตสาหกรรมที่เป็นเอกเทศหรือที่อยู่ เดี่ยว ๆ อาจจะเกิดขึ้นยาก ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขึ้นมารองรับ 

2)  มีความรับผิดชอบต่อสังคม หลายหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม มีโครงการด้านนี้ เช่น โครงการ 
CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม, โครงการ CSR-DPIM และโครงการเหมืองแร่สีเขียวของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ฯลฯ ภายใต้หลักความคิดที่วา่อุตสาหกรรมต้องมีจิตส านึก ประชาชนต้องมีความเข้าใจซึ่งจะ
มาเชื่อมโยงกับเร่ืองการอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 
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3)  อยู่ร่วมกับชุมชนได้ อุตสาหกรรมต้องรักชุมชนและพื้นที่ที่อยู่ประชาชนถึงจะรักอุตสาหกรรม โดยต้อง

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและต้องสื่อสารกันให้เข้าใจ ดังเช่น โครงการต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมที่พยายาม
สร้างให้เกิดระบบธรรมาภิบาล ให้อุตสาหกรรมและชุมชนเข้าถึงข้อมูล มีความรักความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพื่อให้
ประชาชนไว้วางใจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวต้องอาศัยกลไกทั้ง 3 ส่วน คือ ภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน 

3.1) กลไกภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ออกนโยบาย โดยมีเครื่องมือที่ส าคัญ คือ กฎหมายส าหรับบังคับใช้เพื่อให้โรงงาน
หรือภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เช่น การขออนุญาตตั้งโรงงาน สิทธิ์ในการสั่งแก้ไข
เมื่อตรวจสอบพบว่าโรงงานด าเนินการใดไม่ถูกต้อง การด าเนินการทางกฎหมายกรณีโรงงานไม่มีใบอนุญาตฯลฯ อาจ
ไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงหรือยังมีจุดอ่อน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวจึงไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 
เมื่อออกกฎหมาย/พระราชบัญญัติเรื่องใดมาแล้วก็ต้องท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ นอกจากนี้ควรต้องมีการสร้างฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อจะได้ทราบว่าโรงงานอะไร อยู่ที่ไหน ยังด าเนินการอยู่
หรือไม่ ปัญหาเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและพัฒนาส่งเสริมโรงงานได้อย่างเหมาะสมกับประเภท
หรือชนิดของโรงงานนั้นๆ นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นการ
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพราะต่อไปนี้ถ้าเป็นนิคมที่ไม่มีการจัดการระบบเชิงนิเวศที่ดีก็จะถูกต่อต้าน 

3.2) กลไกภาคอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ที่ต้องด าเนินการตามนโยบาย โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงานสมัครเข้าร่วม ซึ่ง
โรงงานต้องมีการสร้างจิตส านึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน มีการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ และ
การปรับใช้เทคโนโลยี 

3.3) กลไกภาคประชาชน 

สิ่งส าคัญที่สุดคือต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึก และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบ
อุตสาหกรรม รวมถึงต้องมีการปรับพฤติกรรม เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การซื้อสินค้าฉลากเขียว เป็นต้น 

2.3  อุตสาหกรรมสเีขียวการตลาดแห่งอนาคต (Green Ocean) 

หลักการของ Green ocean เน้นในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ข้ึนมาใหม่ (Demand creation) โดย
ไม่สนใจและให้ความส าคัญกับคู่แข่งเดิมๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม เป็นการสร้างความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรม
ใหม่ขึ้นมา ก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้งต่อองค์กรเองและลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับคุณค่าที่แตกต่างจากสินค้าอ่ืนๆ 
ในตลาด ในขณะที่องค์กรจะลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จ าเป็นและน าไปสู่การเติบโตขององค์กร การตลาดแห่งอนาคต คือ 
ความสามารถในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภค คู่แข่ง และเข้าใจสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการประกอบกิจการ ท าให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ 
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ในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวความคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ Green ocean จุดให้ประเทศเกิด
กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการสร้างความต้องการสินค้าในตลาดที่ไร้การแข่งขัน  คือ ท าอย่างไรให้สินค้าเป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคโดยใช้แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมในแบบใหม่ๆ ควบคู่กับการลดต้นทุนการ
ผลิตในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรและลูกค้า หรืออีกนัยเร่ืองที่เราแสวงหาวิธีการที่ท าอย่างไรให้สินค้าเราขายได้ 
ภายใต้โลกที่ไร้พรมแดน และมีนวัตกรรมใหม่ๆ และลดต้นทุนให้ได้  

อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีแนวโน้มเปลี่ยนไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
พลานามัย และความปลอดภัยของประชากรโลก ท าให้หลายประเทศร่วมกันหารือถึงแนวทางในการแก้ไขป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดจากการท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเห็นได้จากการออกกฎบัตรเกียวโตว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าร่วมกันว่าจะลดลงร้อยละ 5.2 ภายในปี พ.ศ. 2555 
รวมทั้งการออกมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 
26000 หรือ มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ท าให้วิธีคิดของนักธุรกิจเปลี่ยนไป กลยุทธ์ต่างๆ ก็ต้อง
เปลี่ยนไปด้วยจากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ท าให้เศรษฐกิจและสังคมของโลกได้เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คนรุ่นหลังๆ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ไปกับสามส่วนคือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ไป
พร้อมกันเพื่อสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโลก ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเร่ือง SA 8000 (Social Accountability) 
ค านึงถึงความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ แรงงาน มาตรฐาน ISO 26000 เพื่อจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 14000 เรื่องสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน ISO 50001 เรื่องประหยัด
พลังงานเพื่อช่วยให้กิจการสามารถลดต้นทุนอย่างได้ผลเพราะฉะนัน้ต้นทุนคุณภาพสิ่งแวดลอ้มต้องไปด้วยกันหมด เมื่อ
ไม่นานองค์กร UNIDO ของสหประชาชาติได้มีนโยบายประกาศออกมาว่า ต่อจากนี้การพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของ
การเติบโตอย่างยั่งยืน ( Inclusive Growth) คือ ภาคเอกชนและภาคราชการจะต้องเติบโตไปอย่างมีความรู้สึก
รับผิดชอบที่ต้องมีการแบ่งปัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของภาคส่วนต่างๆ Inclusive Growth คือ การพัฒนาการเติบโต
โดยที่ไม่ได้โตคนเดียวหรือเก็บทรัพยากรต่างๆ ไว้ใช้เพียงคนเดียว พนักงานหรือคนงาน ชุมชน และสังคมก็ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการเติบโตขึ้นมาโดยที่ภาคส่วนอ่ืนๆได้รับประโยชน์ มีการแบ่งปันจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดที่ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน จากผลการวิจัยของอเมริกาบอกว่าในอีก 40 ปีข้างหน้า ถ้าผลิตภัณฑ์ใดที่ออก
มาแล้วไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ไม่ค านึงถึงผลต่อสิ่งแวดล้อม ของเหล่านี้จะหายไปจากโลก นี่
คือกระแสและแนวโน้มของโลก ทุกคนจะยอมจ่ายเงินมากขึ้นโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทุกคนมีจิตส านึกกับ
สิ่งแวดล้อมตัวอย่างที่ชัดเจนผู้ประกอบการต้องลงทุนไปเกือบ 2 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ติดตั้งระบบ
ดับเพลิงทั้งหมด ระดับที่ 4 ของสิ่งแวดล้อมของกรีน อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นจุดหนึ่งที่แทรกเข้ามากับกระแสโลกนี้ทั้งใบ
ไม่ใช่ของเราอย่างเดียว แต่มาจากพัฒนาการทางความคิดของโลกใบนี้ทั้งใบจนมาถึงของเรา กระทรวงอุตสาหกรรม 
บอกว่าอีก 20 ปี ข้างหน้า โรงงานแบบไหนจะอยู่รอดต่อไปอีกในสิบปีข้างหน้า การตลาดแห่งอนาคตเป็นการตลาดที่
ปราศจากสีเขียวไม่ได้ เป็นการตลาดที่ปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้ต้องเป็นการตลาดที่เปี่ยมล้นด้วย
คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องการตลาด Green Ocean ไม่พูดถึงคุณภาพ ไม่พูดถงึสีเขียวไม่ได้อีกต่อไป  



 

17 

 
 

ประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสิ่งที่ท าให้ธุรกิจของเราเกิดขึ้น คง
อยู่ และยั่งยืนในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 อีก 20 ปี ข้างหน้าของอุตสาหกรรม
ไทยเราเดินตามกรอบของยุทธศาสตร์ของประเทศ คือเติบโตและแข่งขันได้ ภายใต้ Green Growth เติบโตแบบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติบโตแบบแบ่งปัน เป็นการเติบโตแบบลดความเหลื่อมล้ า ในการเติบโตสามลักษณะนี้ 
เชื่อมโยงด้วยกระบวนการกลไกของภาครัฐ กลไกบริหารจัดการของภาคเอกชนเพื่อท าให้ 3 สิ่ง ได้แก่ การเติบโตแบบ
แข่งขันได้ เติบโตแบบสีเขียว และเติบโตแบบแบ่งปัน โดยมีกระบวนการภายในโครงสร้างยึดโยงตั้งแต่ปี 2555 เป็น
การเติบโตระยะกลาง ระยะสั้น ระยะยาว ทุกอย่างเร่ิมจากปีฐาน คือ ปี 2555 นับเป็นปีที่ 1 นับไปอีก 5 ปี ถึงปี 2559 
คือการใช้ความรู้ความสามารถเป็นการสร้างอนาคตอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อุตสาหกรรมไหนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องรีบพัฒนากระบวนการองค์ความรู้ที่เป็นของเรา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมหลายๆ อย่างที่เป็นของเรา โดยใช้ฐานความรู้เป็นตัวตั้งแล้วสร้างองค์ประกอบขึ้นมา เช่น เครื่องหอม
ต่างๆ ผ้าแพรวาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ของดีแต่ละจังหวัด การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการท าอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าการเกษตร สร้างครัวไทยสู่ครัวโลก การน าเอา Innovation เข้ามา การเอาภูมิปัญญา ท้องถิ่นไปสู่สากล โดย
อาศัยความรู้ความสามารถด้วยนวัตกรรม 

การมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้ทั่วโลกยอมรับ 

วันนี้อุตสาหกรรมสีเขียวตั้งอยู่บนสองเสาหลัก ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้การผลิตของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องมีวิญญาณของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบ
กิจการของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สองการประกอบกิจการมีวิญญาณความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ข้อหนึ่งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ข้อสองรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อหนึ่งส าคัญ
ที่สุดคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมมี 5 ระดับ คือ 1. ความมุ่งมั่นสีเขียว 2. การปฏิบัติการ 
สีเขียว 3. ระบบสีเขียว 4. วัฒนธรรมสีเขียว 5. เครือข่ายสีเขียว 

ขั้นตอน 5 พัฒนา ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว เช่น เราได้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ได้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
CSR ฉบับกรมโรงงาน ได้โรงงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ได้ EMS ใบรับรอง ISO 14000 สามารถน ามาขออุตสาหกรรม
สีเขียวระดับ 3 ได้ สามารถน าเอารางวัล วุฒิบัตรที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้มาจัดเข้าอุตสาหกรรมสีเขียว ท่าน
สามารถน าตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวจัดแสดงหน้าโรงงานได้ จุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมสีเขียวก็คือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เกิดขึ้น คงอยู่ และยั่งยืนขณะนี้มีการขอตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวลงไปในกล่องใน
บรรจุภัณฑ์มากมาย และเริ่มพัฒนาสู่การรับรองเครื่องหมายอุตสาหกรรมสีเขียวที่ส าคัญที่สุดคือแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมน้อมน ามาใช้ส าหรับภาคอุตสาหกรรม โดยมี ดร.
สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานที่ปรึกษา มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาคมเศรษฐกิจพอเพียงทุกแห่งเข้ามาร่วมใน
การร่างมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมาตรฐาน มอก.9999 โดยยึดปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มี 3 องค์ประกอบ 2 เงื่อนไข ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน 
บน 2 เงื่อนไข คือ ความรูคู้่คุณธรรม คุณธรรมเป็นตัวบอกว่าควรท าหรือไม่ควรท า เพราะฉะนั้นเมื่อเราน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามากับภาคอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ทุกขนาด จะเริ่มรู้ว่าเป็นตัวประกันได้ว่าธุรกิจจะไปได้อย่าง  
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ยั่งยืน คุณธรรมครอบคลุมทุกอย่างคือไม่เอาเปรียบสังคม อะไรควรท าไม่ควรท า เพราะฉะนั้ นมาตรฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นมาตรฐาน มอก.9999 คือต้องมีส่วนร่วมเคารพผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน คนงาน ต้องบริหาร
แบบองค์รวม ครบวงจร ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

ณ วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมีความพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ข้าราชการทุกคน
สามารถให้ค าแนะน าได้ทุกเรือ่ง เป็นแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรมพยายามจะชักชวนผู้ประกอบการตั้งแต่เริม่สร้าง
องค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักชัยในการประกอบกิจการ 

โดยส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งกลุ่มงานขึ้นภายใต้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวให้การประกอบ
กิจการเป็นมิตรกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวใน
ระดับต่างๆเพิ่มขึ้นมาก ต้องมีขั ้นตอนด าเนินการและบริหารจัดการ การตรวจติดตามผลการรับรองรวมทั้งการ
พิจารณาออกใบรับรองจ านวนมาก ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดความยั่งยืน อีกทั้ ง
อุตสาหกรรมสีเขียวได้ปรากฏเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

2.  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  แผนการจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ยังมีความส าคัญในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ปี พ.ศ. 2557 – 2561 
และการจัดท าตัวชี้วัดผลผลิตมวลรวมสีเขียว (Green GDP) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของ กพร. ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้อง
ด าเนินการร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 
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2.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับและสิทธิประโยชน์ 

ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนทั่วโลก ทั้งนี้
เพราะแหล่งพลังงานของโลกซึ่งได้แก่ น้ ามันและก๊าซลดลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับความตื่น
กลัวในเร่ืองของภัยธรรมชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
Gas) และการท าลายคุณภาพของน้ าและดินที่เป็นแหล่งอาหารของพืชและสัตว์ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร
ของมนุษย์และปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดังนั้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงถูกมองในแง่
ลบจากสังคม ชุมชน และประชาชนโดยรอบว่าเป็นแหล่งก่อ เกิดมลพิษและความเดือดร้อน การปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหนทางเดียวที่จะท าให้สถานประกอบการ
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ที่สถานประกอบการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจะ
ได้รับ ได้แก่ 

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน 
ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต 

• เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี
และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ 

• ชุมชนโดยรอบได้รับความเป็นธรรม เข้าถึงโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในชุมชน จากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว 

• มีการว่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม คนงานมีความปลอดภัย และมีความสุขกับการท างานในสภาพแวดล้อม
ที่ดี 

• ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการแข่งขัน 

• สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตซึ่งก าลังจะ
เป็นที่ยอมรับและต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก 

• สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 
สิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมสีเขียว 

สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมจะได้รับเมื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจะไดร้ับ ได้แก่ 

• อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถน าตราสัญลักษณ์ไปติดบนผลิตภัณฑ์ได้ 

• สามารถแสดงสินค้าและจัดบูธในงานของกระทรวงอุตสาหกรรม 

• สามารถเผยแพร่และโฆษณาผลิตภัณฑ์ในจุลสารอุตสาหกรรมสีเขียวได้ 

• สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ าได้ (Soft Loan) 
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กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าข้อก าหนดอุตสาหกรรม เพื่ อส่งเสริมและผลักดันให้ผลประกอบการ
อุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 : ความมุ่งม่ันสีเขียว (Green Commitment) 

ข้อ 1 องค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการใดๆที่
เก่ียวข้องกับ 

(ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) 
หรือ 

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

ข้อ 2 องค์กรต้องมีการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรในองค์กรทราบ  

3  ขอ้ก าหนดอุตสาหกรรมสเีขียว 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 

ข้อ 1 องค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการใดๆ ที่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างน้อยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) หรือ 

(ง) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) และ
สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กรทราบ 

ข้อ 2 องค์กรจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ หรือ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการ
ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ โดยแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ข้อ 3 องค์กรต้องน าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตัิให้เกิดประสิทธผิล 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 : ระบบสีเขียว (Green System) 

ข้อ 1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการเพื่อ 

(ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) หรือ 

(ง) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) และ
สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรทั้งหมดซึ่งท างานให้หรือในนามขององค์กรทราบ 

ข้อ 2 การวางแผน 

(1) องค์กรต้องชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กรและ
พิจารณา ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

(2) องค์กรต้องชี้บ่งและติดตามสืบค้นข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่
เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

(3) องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ  
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(4) องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยแผนงานต้องมี
รายละเอียดเก่ียวกับผู้รับผิดชอบในทุกระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดวิธีการและระยะเวลาแล้วเสร็จ 

(5) องค์กรต้องมีการด าเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการกระจายและชี้แจงแผนงานด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและมีความเข้าใจ เพื่อให้มีการด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

(6) องค์กรต้องมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดท าไว้ 

(7) องค์กรต้องมีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ 
ข้อ 3 การน าไปปฏิบัต ิ

(1) องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(2) องค์กรต้องมีการฝึกอบรมและการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรที่ท างานให้องค์กรหรือท างานในนาม
องค์กรเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) องค์กรต้องก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลภายในองค์กรและ
บุคคลภายนอกองค์กร 

(4) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการควบคุมเอกสารที่ถูกก าหนดโดยระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

(5) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 

(6) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มีผ ลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ข้อ 4 การติดตาม ประเมินผล 

(1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการเฝ้าติดตาม/ตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการเฝ้าติดตามและตรวจวัดต้องได้รับทวนสอบและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 

(2) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนในการด าเนินการประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
กับข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

(3) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการด าเนินการกับข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
แล้วหรืออาจจะเกิดขึ้น และปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 

(4) องค์กรต้องมีการชี้บ่ง จัดเก็บ ป้องกัน และก าหนดอายุการจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

(5) องค์กรต้องด าเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการน าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ  
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ข้อ 5 การทบทวนและรักษาระบบ 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีความ
เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 (Green System)  
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 นี้ ปรับปรุงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ
ที่ 3 ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีใบรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001, ISO 50001 เป็นต้น 

ข้อ 1 บริบทขององค์กร 

(1) องค์กรควรพิจารณาท าความเข้าใจบริบทขององค์กร พิจารณาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(2) องค์กรควรบ่งชี้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และพิจารณาความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้อ 2 ความเป็นผู้น า 

(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

(2) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ งต้องครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการ เพื่อ 

(ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 

(ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) 
หรือ 

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

โดยต้องจัดท าเอกสารและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรทั้งหมด ซึ่งท างานให้หรือในนามของ
องค์กรทราบ รวมทั้งพร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

(3) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมั่นใจว่าความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ส าหรับบทบาทหน้าที่ต่างๆ ได้มี
การมอบหมายและสื่อสารเป็นที่เข้าใจในองค์กร  
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ข้อ 3 การวางแผน 
(1) องค์กรต้องชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กร และ

พิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
(2) องค์กรต้องชี้บ่งและติดตามสืบค้นข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่

เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
(3) องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และ

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
(4) องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยแผนงานต้องมี

รายละเอียดเก่ียวกับผู้รับผิดชอบในทุกระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดวิธีการและระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ข้อ 4 การสนับสนุน 
(1) องค์กรต้องพิจารณาก าหนดและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
(2) องค์กรต้องก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานให้องค์กรหรือท างานนาม

องค์กร ซึ่งมีผลต่อสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มั่นใจว่าบุคลากร
เหล่านี้มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม 

(3) องค์กรต้องท าให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความตระหนักด้านระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

(4) องค์กรต้องสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กร 

(5) องค์กรควรจัดท าเอกสารและปรับปรุงเอกสาร โดยได้รับการทบทวนและอนุมัติตามความเหมาะสม 
รวมทั้งควรมีระบบการควบคุมเอกสาร 

ข้อ 5 การด าเนินการ 
(1) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อควบคุมการด าเนินการกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มี

ผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
(2) องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

ข้อ 6 การติดตามประเมินผล 
(1) องค์กรต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดท า และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจวัดได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบ
และบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม  

(2) องค์กรต้องประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลา
ที่ก าหนดและจัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐาน 
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(3) องค์กรต้องด าเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการน าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ 

(4) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนด
เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีความเหมาะสม 
และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 7 การปรับปรุง 
(1) องค์กรต้องด าเนินการกับข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และปฏิบัติการแก้ไข โดยวิเคราะห์สาเหตุ 

ด าเนินการก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า และจัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐาน 
(2) องค์กรต้องปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

ที่มา : คู่มือการขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green Industry) ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ปี 2558 (ISBN 
: 978-616-265-141-0) 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 

    ข้อ 1 องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดระดับที่ 3 ทุกข้อ 

     ข้อ 2 องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
การประกอบกิจการ อุตสาหกรรมขององค์กร และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลโดยให้ครอบคลุมตามหลักการของ
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ดังต่อไปนี้ 

2.1  องค์กรต้องมีความรับผิดชอบส าหรับผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่
เก่ียวข้องกับลักษณะการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขององค์กร โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อ 

(1) ผลกระทบจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 

(2) การด าเนินการเพื่อการป้องกันผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

2.2  องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย องค์กรต้องมีการเปิดเผยอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน โดย 

(1) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและง่ายต่อความเข้าใจ 
(2) ข้อมูลต้องเหมาะสมกับช่วงเวลาเป็นข้อเท็จจริง ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถ

ประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 

2.3  องค์กรต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่าง
จริงจังโดย 

(1) ประกาศก าหนดค่านิยมและหลักการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขององค์กรให้ชัดเจน  
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(2) ด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยภายในองค์กร 

(3) มีกลไกในการก ากับดูแล และการควบคุมต่างๆ เพื่อเฝ้าติดตามให้การสนับสนุน และการบังคับให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

(4) มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(5) มีการป้องกัน หรือแก้ไขการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมตลอดทั่วทั้งองค์กร 

(6) มีรายงานผลการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

2.4  องค์กรต้องเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  ด้านประเด็น
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

2.5  องค์กรต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

2.6 องค์กรต้องเคารพต่อการปฏิบัตติามแนวทางสากลในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานการณ์
ที่กฎหมายหรือการด าเนินการตามกฎหมายยังไม่พอเพียงส าหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้องค์กรต้องผลักดันให้เกิด
ความเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล 

2.7 องค์กรต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี และให้การยอมรับถึง
ความส าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ข้อ 3 องค์กรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 : เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 

ข้อ 1 องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 ทุกข้อ 

ข้อ 2 องค์กรต้องด าเนินการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stake Holder) ที่ครอบคลุมทั้งโซ่อุปทาน (Supply Chain) ชุมชน และผู้บริโภค และต้องท าให้ประสบความส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ และมีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย 

(1) ต้องส่งเสริมให้โซ่อุปทาน (Supply Chain) มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 
โดยต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งโซ่อุปทานและต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

(2) ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจิตส านึกและ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคที่ยั่งยืน 

ข้อ 3 องค์กรต้องจัดท ารายงานการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความส าเร็จเพื่อเผยแพร่  

4  
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แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว 

1) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 : ความมุ่งม่ันสีเขียว 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 
ข้อ 1 องค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการใดๆ ที่

เกีย่วข้องกับ 
(ก)  การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 
(ข)  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 
(ค)  การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) 

หรือ 
(ง)  การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) 
ข้อ 2 องค์กรต้องมีการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากรในองค์กรทราบ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ โดย
ผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้น 
- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมสินค้า และการบริการ 
- มุ่งมั่นปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดมลภาวะ 
- มุ่งมั่นปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
- ให้กรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
- จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร น าไปปฏิบัติและรักษาไว้ 
- สื่อสารให้ทุกคนที่ท างานให้องค์กร หรือท างานในนามขององค์กร 
- เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
ทั้งลงนามในประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควรมุ่งเน้นไป
ในทิศทางของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  

แนวทางการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 

อุตสาหกรรมสเีขียว 4  
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• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องเผยแพร่และท าความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนที่

ท างานให้กับองค์กร หรือท างานในนามขององค์กร เพื่ อให้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังและ
สม่ าเสมอ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เช่น การติดประกาศ การประชุมชี้แจง 
การฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดวิธีการในการเฝ้าติดตามว่าทุกคนที่ท างานให้กับองค์กรมีความ
เข้าใจและน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

• องค์กรมีการเปิดเผยและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสาธารณชนทั่วไป และเผยแพร่ต่อชุมชน
โดยรอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความ
เหมาะสม 

ตัวอย่างการก าหนดนโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม 
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2) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 2 : ปฏิบัติการสีเขียว 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 2 
ข้อ 1 องค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมัน่ที่จะด าเนนิการใดๆ ที่

เก่ียวข้องกับ 
(ก)  การลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 
(ข)  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยนื (Sustainable Resource Use) หรือ 
(ค)  การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and 

Adaptation) หรือ 
(ง)  การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) และ

สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กรทราบ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ โดย
ผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้น 
- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม สินค้า และการบริการ 
- มุ่งมั่นปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดมลภาวะ 
- มุ่งมั่นปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
- ให้กรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
- จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรน าไปปฏิบัติและรักษาไว้ 
- สื่อสารให้ทุกคนที่ท างานให้องค์กร หรือท างานในนามขององค์กร 
- เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
ทั้งลงนามในประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควรมุ่งเน้นไป
ในทิศทางของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องเผยแพร่และท าความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนที่
ท างานให้กับองค์กรหรือท างานในนามขององค์กร เพื่อให้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ 
โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เช่น การติดประกาศ การประชุมชี้แจง การฝึกอบรม 
การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดวิธีการในการเฝ้าติดตามว่าทุกคนที่ท างานให้กับองค์กรมีความ
เข้าใจและน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  
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• องค์กรควรเปิดเผยและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสาธารณชนทั่วไป และเผยแพร่ต่อชุมชน

โดยรอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความ
เหมาะสม 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 2 (ต่อ) 
ข้อ 2 องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ 

หรือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ
การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ โดยแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์  เป้าหมาย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ข้อ 3 องค์กรต้องน าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีการทบทวนกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และด าเนินการจัดล าดับความส าคัญโดยพิจารณาจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

• ด าเนินการเลือกกิจกรรมที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญอย่างน้อย 1 กิจกรรม ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเพื่อจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

• องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวัตถุประสงค์ควรมีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน 
ส่วนเป้าหมายควรจัดท าเป็นเป้าหมายรวม และมีการกระจายเป็นเป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เป้าหมายควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
- เฉพาะเจาะจง (Specific) 
- วัดผลได้ (Measurable) 
- บรรลุได้ (Achievable) 
- สัมพันธ์กับนโยบาย (Relevant) 
- ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ (Time) 

• องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย 
- รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เช่น 

ปัญหาเกิดจากสาเหตุใด มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนงาน 
- ก าหนดวิธีการด าเนินการโดยละเอียดที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
- ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของแผนงานและระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงานโดยรวม และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน 
- จัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร ค่าใช้จ่าย 
- ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ  
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• องค์กรต้องมีการน าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งควรก าหนดวิธีการเฝ้า

ติดตาม และการบันทึกผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

• ผู้บริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงด้วย 

ตัวอย่างการจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม EMP No : 01/2559 ผู้รับผิดชอบแผนงาน : คุณกิตติกร สีสะอาด 

ชื่อแผนงาน : โครงการประหยัดกระดาษ 
ผู้อนุมัติแผนงาน : คุณอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

งบประมาณที่ใช้ : 
3,000 บาท 

วันที่อนุมัติแผนงาน : 4 
สิงหาคม 2559 

ก าหนดเสร็จสิ้นแผนงาน : 31 ตุลาคม 
2559 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินการโครงการประหยัด
กระดาษ เป็นไปตามเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดและสร้างความตระหนักให้กับ
พนักงานในการช่วยการประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป้าหมาย 
ลดการใช้กระดาษลงจากเดิม 10% ของ
อัตราการใช้กระดาษ ตั้งแต่ปี 2558 ของ
แต่ละเดือน โดยเปรียบเทียบกับการใช้
กระดาษในปี 2559 ของแต่ละเดือน
...........โดยค านวณการใช้กระดาษ (รีม) 

ตัวชี้วัด 
จ านวนกระดาษท่ีลดลงในแต่ละเดือน 
  

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2559 

ก าหนดเสร็จ สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
เก็บข้อมูลปริมาณการใช้
กระดาษของเดือน
มกราคม-ธันวาคม 

ขวัญเดือน ค้ิมแหน                         24/08/2559 

2 

ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องและตัวแทนแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้กระดาษ 

กิตติกร สีสะอาด                         28/08/2559 

3 
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
ดังกล่าวให้พนักงานภายใน
องค์กรรับทราบ 

พรพรรณ ลัดดากลม                         05/09/2559 

4 

วิเคราะห์การใช้กระดาษใน
แต่ละเดือน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 58 ของ
แต่ละเดือน 

กิตติกร สีสะอาด                         ประจ าเดือน 

5 
ประชุมและสรุปการ
ท างานในโครงการดังกล่าว
ให้คณะกรรมการรับทราบ 

กิตติกร สีสะอาด                         19/12/2559 
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3) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 : ระบบสีเขียว 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 3 
ข้อ 1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะ

ด าเนินการ เพื่อ 
(ก)  การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ 
(ข)  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ 
(ค)  การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) 

หรือ 
(ง)  การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) และ

สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรทั้งหมดซึ่งท างานให้ หรือในนามขององค์กรทราบ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

• นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการ โดย
ผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้น 
- เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมสินค้า และการบริการ 
- มุ่งมั่นปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเกิดมลภาวะ 
- มุ่งมั่นปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
- ให้กรอบในการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
- จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรน าไปปฏิบัติและรักษาไว้ 
- สื่อสารให้ทุกคนที่ท างานให้องค์กร หรือท างานในนามขององค์กร 
- เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อม
ทั้งลงนามในประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควรมุ่งเน้นไป
ในทิศทางของการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องเผยแพร่และท าความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนท างาน
ให้กบัองค์กร หรือ ท างานในนามขององค์กร เพื่อให้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ โดย
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เช่น การติดประกาศ การประชุมชี้แจง การฝึกอบรม 
การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องก าหนดวิธีการในการเฝ้าติดตามว่าทุกคนที่ท างานให้กับองค์กรมีความ

เข้าใจและน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

• องค์กรควรเปิดเผยและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสาธารณชนทั่วไป และเผยแพร่ต่อชุมชน
โดยรอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความ
เหมาะสม 

• ผู้บริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงด้วย 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
ข้อ 2 การวางแผน 
(1)  องค์กรต้องชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กรและ

พิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
(2)  องค์กรต้องชี้บ่งและติดตามสืบค้นข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
(3)  องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและ

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
(4)  องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยแผนงานต้องมี

รายละเอียดเก่ียวกับผู้รับผิดชอบในทุกระดับและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดวิธีการและระยะเวลาแล้วเสร็จ 
(5)  องค์กรต้องมีการด าเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการกระจายและชี้แจงแผนงานด้าน

สิ่งแวดล้อมให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและมีความเข้าใจ เพื่อให้มีการด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
(6)  องค์กรต้องมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดท าไว้ 
(7)  องค์กรต้องมีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีการวางแผนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิผล เพื่อแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งควรมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับหลักการป้องกันมากกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุ 

• องค์กรต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์ และ
บริการ ภายใต้ขอบข่ายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และด าเนินการประเมินหาประเด็นที่ท าให้เกิดผล
กระทบที่มีนัยส าคัญ 

• องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งและติดตาม การท าความเข้าใจ กฎหมายและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ 
และการบริการขององค์กรโดยควรจัดท าทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องมีการสื่อสารให้  
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ติดตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่ออกใหม่ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

• องค์กรต้องมีการน าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยควรมีการกระจายและ
ชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้มีการด า เนินการตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 

• องค์กรต้องก าหนดวิธีการเฝ้าติดตามผลการด าเนินงาน และการบันทึกผลการด าเนินงานตามแผนงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยก าหนดการตรวจติดตามความคืบหน้าของแผนงาน และสรุปความคืบหน้าของผล
การด าเนินงานเทียบกับแผนงาน 

• ผู้บริหารระดับสูงควรมีการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วย ได้แก่ 
- เมื่อผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น ล่าช้า ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ไม่มีการ

ด าเนินงานตามแผน ให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก าหนดมาตรการแก้ไข เพื่อน ามาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนงาน 

- แผนงานในอนาคตหากมีการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ จะต้อง
ทบทวนแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
ข้อ 3 การน าไปปฏิบัติ 
(1)  องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(2)  องค์กรต้องมีการฝึกอบรมและการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรที่ท างานให้องค์กรหรือท างานในนาม

องค์กรเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(3)  องค์กรต้องก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลภายในองค์กรและ

บุคคลภายนอกองค์กร 
(4)  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการควบคุมเอกสารที่ถูกก าหนดโดยระบบการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม 
(5)  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลด

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
(6)  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ในการระบุ
ความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาถึง  
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- โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- การฝึกอบรม ทักษะเฉพาะทาง 
- เทคโนโลยี 
- การเงิน บุคลากร และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการ 

องค์กรต้องชี้บ่งความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมและสร้างจิตส านึกให้บุคลากรที่ท างานในองค์กรหรือท างานในนามขององค์กร 
และจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้อง องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการสื่อสารโดยก าหนดข้อมูลที่ต้องการ
สื่อสาร ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดต่อสื่อสาร ก าหนดช่องทางและวิธี การสื่อสาร ด าเนินการสื่อสาร และ
ประเมินผลการสื่อสารองค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการควบคุมเอกสารโดยครอบคลุมขั้นตอนการอนุมัติ
เอกสารก่อนใช้การแสดงสถานะของเอกสาร การแจกจ่ายเอกสารไปจุดที่จ าเป็นต้องใช้งาน และการป้องกันการใช้
เอกสารที่ล้าสมัยและการชี้บ่งอย่างเหมาะสมหากต้องการเก็บไว้  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเอกสาร น าไปปฏิบัติเพื่อควบคุมการด าเนินงานไม่ให้มีความผิดพลาด ก าหนดเกณฑ์
การด าเนินงานในขั้นตอนการด าเนินงานตลอดจนในกรณีที่มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกองค์กร
ต้องสื่อสารให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการรับทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงานและข้อก าหนดต่างๆ ขององค์กรด้วยองค์กรต้อง
จัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดจากกิจกรรมหรือสภาพต่างๆของ
องค์กรที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องมีแนวทางในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับและป้องกัน 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติภัยร้ายแรงนั้น มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อม
เพื่อทดสอบประสิทธิผลของขั้นตอนการด าเนินงานเป็นระยะๆ และต้องมีการทบทวนและปรับป รุงขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่จัดท าขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
ข้อ 4 การติดตามประเมินผล 
(1)  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการเฝ้าติดตาม/ตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเครื่องมือ

ที่น ามาใช้ในการเฝ้าติดตามและตรวจวัดต้องได้รับทวนสอบและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
(2)  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนในการด าเนินการประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมกับข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
(3)  องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการด าเนินการกับข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน

แล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน 
(4)  องค์กรต้องมีการชี้บ่ง จัดเก็บ ป้องกัน และก าหนดอายุการจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(5)  องค์กรต้องด าเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่ก าหนด

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการน าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการเฝ้าติดตามและวัดผลของค่าต่างๆ ให้ครอบคลุมค่าต่างๆ 
ของการปฏิบัติงานที่เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อมูลของการเฝ้าติดตามและตรวจวัด 
รวมทั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าติดตาม และตรวจวัดต้องได้รับการสอบเทียบ หรือทวน
สอบ และได้รับการบ ารุงรักษา และจัดเก็บบันทึกได้ 

• องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ระบุถึงความถี่และวิธีการส าหรับการประเมินความ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามระยะเวลาและ วิธีการที่ก าหนดไว้ บันทึก  ผลการประเมินความสอดคล้อง 
และรายงานผลการประเมินความสอดคล้องให้ผู้เกี่ยวข้อง 

• องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการด าเนินการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ
อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน โดยต้องประกอบด้วยขั้นตอนการแจ้งให้มีการแก้ไขและ
ป้องกันข้อบกพร่อง การด าเนินการเบื้องต้นกับข้อบกพร่อง การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง การด าเนินการ
ป้องกันการเกิดข้อบกพร่องซ้ า การทบทวนและปรับปรุงสิ่งที่เก่ียวข้องและการบันทึกผลการด าเนินการ 

• องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการชี้บ่ง จัดเก็บ ป้องกัน เรียกใช้งาน ก าหนดอายุ
จัดเก็บและท าลายบันทึกโดยบันทึกต่างๆ ต้องสามารถอ่านได้ง่าย ชี้บ่งและตอบกลับได้ 

• องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการตรวจประเมินภายในเพื่อตรวจสอบว่าระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนงานส าหรับการจัดการสิ่งแวดลอ้ม มีการน าไปปฏิบัติและคงไว้อยา่ง
เหมาะสม โดยขั้นตอนหลักประกอบด้วยการจัดเตรียมผู้ประเมินภายใน การวางแผนการตรวจประเมิน
ภายใน การด าเนินการตรวจประเมินภายใน การรายงานผลการตรวจประเมินภายใน การตรวจติดตาม
ผลการแก้ไขและป้องกัน และสรุปผลเพื่อน าเข้าทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
ข้อ 5 การทบทวนและรักษาระบบ 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนด

เพื่อให้ มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมี ความ
เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบยังคงมีความเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิผล 

• มีการประเมินถึงโอกาสในการปรับปรุงและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

• มีการจัดเก็บบันทึกการทบทวน  
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แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 : ระบบสีเขียว 
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 3 
ข้อ 1 บริบทขององค์กร 
1.1. การท าความเข้าใจบริบทขององค์กร 
องค์กรควรพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการการอุตสาหกรรม 

• องค์กรควรพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลวัฒนธรรม สังคม การเมือง การเงิน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยข้อมูลอาจมาจาก
แหล่งภายนอก เช่น สื่อต่างๆ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ หุ้นส่วน กลุ่มชุมชน ผลงานวิจัย รายงานเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ 

• องค์กรควรพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งอาจมาจากข้อมูลโครงสร้างองค์กรขีดความสามารถ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย วัฒนธรรมองค์กร งบประมาณ สถานภาพทางการเงินที่มีผลกระทบต่อระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลอาจมาจากแหล่งข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
ผลการด าเนินงาน รายงานข้อบกพร่องที่ผ่านมาและอ่ืนๆ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
1.2. การท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
องค์กรควรชี้บ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และพิจารณาความต้องการ

และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรควรชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น หน่วยงาน ภาครัฐ 
ผู้ส่งมอบ ลูกค้า ชุมชนใกล้เคียง ผู้ถือหุ้น และอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร 

• องค์กรควรชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียภายในที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น พนักงาน ลูกจ้าง 

• องค์กรควรพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น นักลงทุนคาดหวังว่าความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
จะต้องถูกจัดการเพื่อปกป้องผลตอบกลับจากการลงทุน ชุมชนใกล้เคียงคาดหวังความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์และความรวดเร็วในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 

2. ความเป็นผู้น า 
2.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่น 
ผู้บริหารสูงสุดแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

โดยความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่น ควรรวมถึง 
-  การเป็นผู้รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-  มั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพียงพอ 
-  สื่อสารถึงความส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-  สนับสนุนบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• ผู้บริหารควรติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อม และพิจารณาด าเนินการ
ทันทีต่อผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือการปฏิบัติการแก้ไข 

• ผู้บริหารควรก าหนด จัดหาและบ ารุงรักษาทรัพยากรที่จ าเป็น ส าหรับการจัดท า น าไปปฏิบัติบ ารุงรักษา
และปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความเพียงพอ พร้อมใช้ 

• ผู้บริหารควรก าหนดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียน อินทราเน็ต 
หรือช่องทางอื่น เพื่อสื่อสารข้อมูลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ผลการด าเนินงาน 

• ผู้บริหารควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

• ผู้บริหารควรส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การตัดสินใจช่องทางทบทวน
โดยฝ่ายบริหาร การแข่งขันการเสนอผลงานส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
2.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้บริหารสูงสดุขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อม ที่ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพื่อ 
a)  การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution) หรือ 
b)  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable resource use) หรือ 
c)  การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation and adaptation) 

หรือ 
d)  การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and restoration of the natural environment) นโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมต้องจัดท าเป็นเอกสารและสื่อสารให้บุคลากรขององค์กรทราบ รวมถึงพร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
โดยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควร 
-  เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 
-  ให้กรอบส าหรับการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม 
-  รวมถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุผลต่อกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

สิ่งแวดล้อม 
-  รวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
พร้อมทั้งลงนามในประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

• ส าหรับการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมควรมุ่งเน้นไปในทิศทางของการลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อการ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

• ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องเผยแพร่และท าความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคนที่
ท างานให้กับองค์กร หรือท างานในนามขององค์กร เพื่อให้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังและ
สม่ าเสมอ โดยอาจใช้วิธีการใดวิธีการตามความเหมาะสม เช่น การติดประกาศ การประชุมชี้แจง การ
ฝึกอบรม การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

• องค์กรควรเปิดเผยและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรชี้บ่งรวมถึง
สาธารณชนทั่วไป และเผยแพร่ต่อชุมชนโดยรอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม โดย
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม 

• นโยบายควรก าหนดกรอบชัดเจนถึงความมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรจะจัดการ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
2.3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในองค์กร 
ผู้บริหารสูงสุดต้องมั่นใจว่า ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ส าหรับบทบาทหน้าที่ต่างๆ ได้มีการมอบหมาย

และสื่อสารเป็นที่เข้าใจในองค์กร 
โดยความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ ควรรวมถึง 
-  ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของเกณฑ์ฉบับนี้ 
-  รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• ผู้บริหารสูงสุดต้องก าหนดความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ ส าหรับบทบาทหน้าที่ต่างๆในองค์กร 
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรรู้บทบาท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น หนังสือมอบหมายงาน ใบพรรณนางาน 

• ควรรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนั้น ควรรวมถึงความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ที่ระบุตาม
มาตรฐาน และหน้าที่รายงานสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
3. การวางแผน 
3.1. การปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
3.1.1. ทั่วไป 
ในการวางแผนส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรควรพิจารณาบริบทขององค์กร ความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  และควรชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสที่เก่ียวข้องกับ 
-  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อ 3.1.2) 
-  กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อ 3.1.3) 

และควรวางแผนด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสตามความเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรควรพิจารณาบริบทขององค์กร ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และ
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความเสี่ยงและโอกาสที่มี
ผลต่อการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลต่อการด า เนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อม และการบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

• องค์กรควรวางแผนด าเนินการกับความเสี่ยง เช่น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดโอกาสเกิดความเสี่ยง 
การลดผลกระทบ การก าหนดมาตรการควบคุมการด าเนินงาน อาจเป็นวิธีเดียวหรือหลายวิธีผสมผสานกัน 

• องค์กรควรวางแผนด าเนินการกับโอกาส เช่น การน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องระบบต่อไป 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
3.1.2. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรต้องชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กรและ

พิจารณาก าหนดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 

องค์กรต้องจัดท าเอกสาร เกี่ยวกับ 
-  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
-  เกณฑ์ที่ใช้เพื่อการพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
-  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
โดยการชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณา 
-  ผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรสามารถควบคุมและสามารถมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์และบริการนั้น (ถ้ามี) 
-  มุมมองวัฏจักรชีวิต (Life cycle) (ถ้ามี) การเปลี่ยนแปลง รวมถึงแผนหรือการพัฒนาใหม่ หรือปรับเปลี่ยน

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 
-  สภาวะผิดปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสมเหตุสมผล 
องค์กรควรสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญภายในองค์กรตามความเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และ
บริการภายใต้ขอบข่ายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และด าเนินการประเมินหาประเด็นที่ท าให้เกิดผล
กระทบที่มีนัยส าคัญ 

• ควรจัดท าเอกสารที่ระบุเกณฑ์ประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญ 

• ควรจัดท าเอกสารระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรชี้บ่งและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนั้น 

• ควรจัดท าเอกสารระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

• การชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควรชี้บ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรสามารถควบคุมได้ 
และสามารถมีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์และบริการนั้น (ถ้ามี) เช่น กิจกรรมอยู่นอกการควบคุมองค์กร แต่
องค์กรสามรถขอความร่วมมือให้ผู้ควบคุมกิจกรรมนั้นจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การจ้างผู้รับเหมา
ขนส่งอยู่นอกการควบคุม แต่องค์กรสามารถขอความร่วมมือผู้รับเหมาได้ ดังนั้นจึงควรชี้บ่งประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมขนส่งด้วย 

• การชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควรชี้บ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการตลอดวัฏจักรชีวิต (Life 
cycle) (ถ้ามี) เช่น ชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การ
ขนส่ง การใช้ ไปจนถึงการก าจัด 

• องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแผนหรือการพัฒนาใหม่ หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมผลิตภัณฑ์และ
บริการ ควรได้รับการชี้บ่งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 

3.1.3. กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรต้องชี้บ่ง ติดตาม และรวบรวมข้อก าหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน

สิ่งแวดล้อม 
องค์กรควรชี้บ่ง ติดตาม และรวบรวมข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อก าหนดสัญญา

ว่าจ้าง แนวปฏิบัติที่ดี และข้อตกลงกับกลุ่มชุมชนหรือองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ 
องค์กรควรจัดเก็บเอกสารกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียงข้อง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งและติดตาม กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และการบริการของ
องค์กร 

• องค์กรควรจัดท าทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

• องค์กรควรมีการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ ติดตามกฎหมายและข้อก าหนด
อ่ืนๆ ที่ออกใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
3.2. วัตถุประสงค์และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
3.2.1. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรต้องจัดท าวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญขององค์กร 

และกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
โดยวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม สามารถวัดได้ จัดท าเป็นเอกสาร 

และสื่อสารภายในองค์กร 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญขององค์กร และกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

• วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมต้องสามารถวัดได้ เป้าหมายควรมี
องค์ประกอบดังนี้ เฉพาะเจาะจง (Specific) วัดผลได้ (Measurable) บรรลุได้ (Achievable) สัมพันธ์
กับนโยบาย (Relevant) และก าหนดเวลาแล้วเสร็จ (Time)  

• วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต้องจัดท าเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร และสื่อสารภายในองค์กรด้วย
วิธีการที่เหมาะสม ได้แก่ การติดประกาศ การสื่อสารผ่านการประชุมพนักงาน 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
3.2.2. แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนต้อง

พิจารณาก าหนด 
-  วิธีการด าเนินการ 
-  ทรัพยากรที่ต้องการ 
-  ผู้รับผิดชอบ  
-  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
-  วิธีการประเมินผล 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดท าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย 
  -  รวบรวมรายละเอียดและข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เช่น ปัญหาเกิดจากสาเหตุใด มีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนงาน 
  -  ก าหนดวิธีการด าเนินการโดยละเอียด ที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  -  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จของแผนงานและระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
  -  ก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงานโดยรวม และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน 
  -  จัดเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร ค่าใช้จ่าย 
  -  ก าหนดวิธีการประเมินผลการบรรลุตามแผน และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
  -  ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
4. การสนับสนุน 
4.1. ทรัพยากร 
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านในการระบุความ
ต้องการทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
4.2. ความรู้ความสามารถ 
องค์กรต้อง 
-  ก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานหรือท างานในนามองค์กรซึ่งมีผลต่อ

สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 
-  ท าให้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความรู้ความสามารถบนพื้นฐานของการศึกษา การฝึกอบรมหรือ

ประสบการณ์ที่เหมาะสม 
องค์กรควร 
-  พิจารณาก าหนดการฝึกอบรมที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
-  ด าเนินกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การสอนงานโดยหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยง การฝึกอบรมงานจริงเพื่อให้

เกิดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระท า 
-  จัดเก็บบันทึกที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นหลักฐานของความรู้ความสามารถ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานให้องค์กรหรือท างานในนาม
องค์กร ซึ่งมีผลต่อสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นตามต าแหน่งงานซึ่งรวมถึงการศึกษา การ
ฝึกอบรมและประสบการณ์ 

• องค์กรต้องชี้บ่งความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

• องค์กรควรด าเนินกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การสอนงานโดยหัวหน้างานหรือพี่เลี้ยง การฝึกปฏิบัติงาน
จริง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระท า 

• องค์กรควรจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานของความรู้ความสามรถ ได้แก่ ประวัติการศึกษา 
บันทึกการฝึกอบรม บันทึกประสบการณ์ท างานตามที่ก าหนด 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
4.3. ความตระหนัก 
องค์กรต้องท าให้มั่นใจว่าบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความตระหนักด้านระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยความตระหนักควรรวมถึง 
-  นโยบายสิ่งแวดล้อม 
-  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ และผลกระทบที่เก่ียวข้อง 
-  การมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลของระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-  ผลกระทบของการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องสร้างความตระหนักด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรที่ท างานในองค์กรหรือ
ท างานในนามขององค์กร แนวทางการสร้างความตระหนัก ได้แก่ การประชุมชี้แจง การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ การท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น 

• โดยความตระหนักควรครอบคลุมถึง นโยบายสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลของระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมผลกระทบของ
การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
4.4. การสื่อสาร 
องค์กรต้องสื่อสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กร 
องค์การควรสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตาม

ความเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม  

• องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการสื่อสาร โดยก าหนดข้อมูลที่ต้องการการสื่อสารเป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

• ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงบุคลากรภายในองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

• ก าหนดช่องทางและวิธีการสื่อสาร ด าเนินการสื่อสาร และประเมินผลการสื่อสาร 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
4.5. เอกสารและบันทึก 
a)  การจัดท าและปรบัปรุงเอกสาร ควรได้รับการทบทวน และอนุมัติ ตามความเหมาะสม 
b)  การควบคุมเอกสารและบนัทึก องค์กรควรด าเนินการต่อไปนี้ ตามทีป่ฏิบัตไิด้ 

  -  การแจกจ่าย การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง 
  -  การจัดเก็บ รวมถึงการเก็บรักษาให้อ่านได้ชัดเจน 
  -  การก าหนดระยะเวลาจัดเก็บและท าลาย 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการควบคุมเอกสารโดยครอบคลุมขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร
โดยผู้มีอ านาจก่อนใช้ การแจกจ่ายเอกสารไปจุดที่จ าเป็นต้องใช้งาน การแสดงสถานะความเป็นปัจจุบัน
และสถานะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของเอกสาร และการป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัยและการชี้บ่ง
อย่างเหมาะสมหากต้องการเก็บไว้ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
5. การด าเนินการ 
5.1. การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ 
องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อควบคุมการด าเนินการกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้

เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
องค์กรควรจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
องค์กรควร 
-  จัดท าเกณฑ์ส าหรับควบคุมการด าเนินการ 
-  ด าเนินการปฏิบัติการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์ควบคุม 
-  ด าเนินการสอดคล้องกับมุมมองวงจรวัฏจักรชีวิต โดย 

  •  ก าหนดข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในการออกแบบและพัฒนาส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ 
      •  ก าหนดข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการตามความ
เหมาะสม 
  •  สื่อสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ส่งมอบภายนอก รวมถึงผู้รับเหมา 
  •  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ ที่เก่ียวข้องกับการขนส่งหรือส่งมอบ การ
ใช้ การก าจัด และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์และบริการ 
  •  จัดท าเอกสารที่จ าเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการได้ด าเนินการตามแผน 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเอกสารน าไปปฏิบัติ
เพื่อควบคุมการด าเนินงานไม่ให้มีความผิดพลาด 

• องค์กรควรก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานในขั้นตอนการด าเนินงาน และปฏิบัติตามเกณฑ์การควบคุม
อย่างเคร่งครัด รวมถึงกระบวนการที่มีการจ้างหน่วยงานภายนอกต้องได้รับการควบคุมตามเกณฑ์ด้วย 

• การควบคุมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควรด าเนินการสอดคล้องกับมุมมอง
วงจรวัฏจักรชีวิต ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การก าหนดข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญที่
เก่ียวข้องกับการขนส่งหรือ ส่งมอบ การใช้ การก าจัดสุดท้าย และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
5.2. การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน รวมถึงการเตรียมการส าหรับการตอบสนอง โดยการวางแผนกิจกรรมเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ฉุกเฉิน และการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง 

องค์กรควร 
-  ทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะๆ 
-  ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะ โดยเฉพาะหลังการเกิดเหตุฉุกเฉิน

หรือการทดสอบ 
-  จัดให้มีเอกสารและการอบรมที่เก่ียวข้อง เพื่อการเตรียมความพร้อมและตอบสนองตามความเหมาะสมกับ

ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคุม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการชี้บ่งสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือสภาพต่างๆ ขององค์กรที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้องมีแนวทาง
ในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับและป้องกัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์
ฉุกเฉินหรืออุบัติภัยร้ายแรงนั้น 

• องค์กรควรมีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเพื่อทดสอบประสิทธิผลของขั้นตอนการด า เนินงานเป็นระยะๆ 
และต้องมีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานที่จัดท าขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
6. การประเมินการด าเนินงาน 
6.1. การติดตาม ประเมิลผล  
6.1.1. ทั่วไป 
องค์กรต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดท าไว้ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจวัดได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบ
และบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 

องค์กรควรก าหนดวิธีการ เกณฑ์ และช่วงเวลา ส าหรับการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัด รวมถึงควร
วิเคราะห์และประเมินผล 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานในการเฝ้าติดตามและวัดผลของค่าต่างๆให้ครอบคลุมค่าต่างๆ 
ของการปฏิบัติงานที่เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม บันทึกข้อมูลของการเฝ้าติดตามและตรวจวัด 

• รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าติดตามและตรวจวัดต้องได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบ
และการได้รับการบ ารุงรักษาและจัดเก็บบันทึกไว้ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
6.1.2. การประเมินความสอดคล้อง 
องค์กรต้องประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่

ก าหนด และจัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐาน 
องค์กรควรประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่

เก่ียวข้อง ตามช่วงเวลาที่ก าหนด และจัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐาน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานที่ระบุความถี่และวิธีการส าหรับการประเมินความสอดคล้อง
กับกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดไว้บันทึกผลการประเมินความสอดคล้อง และ
รายงานผลการประเมินความสอดคล้องให้ผู้เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 

6.2. การตรวจประเมินภายใน 
องค์กรต้องด าเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจ

ว่ามีการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ และจัดเก็บ
บันทึกผลการตรวจประเมินภายในไว้เป็นหลักฐาน 

องค์กรควรระบุหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และขอบข่ายการตรวจประเมินแต่ละครั้ง และเลือกผู้ตรวจ
ประเมินที่เป็นกลางต่อกระบวนการตรวจประเมิน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการตรวจประเมินภายในเพื่อตรวจสอบว่าระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนงานส าหรับการจัดการสิ่งแวดลอ้ม มีการน าไปปฏิบัติและคงไว้อยา่ง
เหมาะสม 

• โดยขั้นตอนหลักประกอบด้วย การจัดเตรียมผู้ประเมินภายในที่เป็นกลางต่อกระบวนการตรวจประเมิน 
การวางแผนการตรวจประเมินภายใน การด าเนินการตรวจประเมินภายใน การรายงานผลการตรวจ
ประเมินภายใน การตรวจติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน และสรุปผลเพื่อน าเข้าทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
6.3. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพื่อให้

มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมยังคง
ความเหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อมูลส าหรับการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ควรรวมถึง 
- การติดตามผลของการด าเนินการจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครั้งก่อน 
- การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น บริบทขององค์กร กฎหมายและ

ข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญและความเสี่ยง 
- วัตถุประสงค์และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
- ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น ผลการตรวจประเมินภายในและผลการตรวจประเมิน

โดยหน่วยงานภายนอก ผลการประเมินความสอดคล้องผลการปฏิบัติการแก้ไข 
ผลลัพธ์ของการทบทวนโดยฝ่ายบริหารควรรวมถึง 
- ผลสรุปที่เก่ียวกับประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- การตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับโอกาสการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากร 
- การด าเนินการเมื่อวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผล 
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แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้น าในการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงมีความเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิผล มีการประเมินถึงโอกาสใน
การปรับปรุงและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดเก็บบันทึกการทบทวน 

• หัวข้อการทบทวนควรประกอบด้วย การติดตามผลของการด าเนินการจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ครั้งก่อน การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น บริบทขององค์กร กฎหมาย
และข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ และความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม และผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น ผล
การตรวจประเมินภายใน และผลการตรวจประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ผลการประเมินความ
สอดคล้อง ผลการปฏิบัติการแก้ไข 

• ภายหลังการทบทวนโดยฝ่ายบริหารแล้ว ผู้บริหารสูงสุดควรมีการตัดสินใจ และมีค าสั่งที่รวมถึงผลสรุปที่
เกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากร การ
ด าเนินการเมื่อวัตถุประสงค์ไม่บรรลุผล 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
7. การปรับปรุง 
7.1. ข้อบกพร่องและปฏิบัติการแก้ไข 
องค์กรต้องด าเนินการกับข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน และปฏิบัติการแก้ไข โดยวิเคราะห์สาเหตุของ

ข้อบกพร่อง ด าเนินการก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า และจัดเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการด าเนินการกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะ
เกิดขึ้น และปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน โดยต้องประกอบด้วยขั้นตอนการแจ้งให้มีการแก้ไขและป้องกนั
ข้อบกพร่อง การด าเนินการเบื้องต้นกับข้อบกพร่อง การค้นหาสาเหตุที่แท้จริง การด าเนินการป้องกัน
การเกิดข้อบกพร่องซ้ า การทบทวนและปรับปรุงสิ่งที่เก่ียวข้องและการบันทึกผลการด าเนินการ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ต่อ) 
7.2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
องค์กรต้องปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจน าผลจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
การพิจารณาบริบทขององค์กร การประเมินโอกาส และผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น  
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4) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 4 : วัฒนธรรมสีเขียว 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 4 
ข้อ 1 องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดระดับที่ 3 ทุกข้อ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก./ISO 14001 หรือตามมาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่เทียบเท่า 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 4 (ต่อ) 
ข้อ 2 องค์กรต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะ

การประกอบกิจการอุตสาหกรรมขององค์กรและน ามาปฏบิัติให้เกิดประสิทธิผล โดยให้ครอบคลมุตามหลักการของ
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสงัคม ISO 26000 ดังต่อไปนี ้

2.1  องค์กรต้องมีความรับผิดชอบส าหรับผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั โดย
ต้องมีความรับผิดชอบต่อ 

(1)  ผลกระทบจากการตัดสนิใจและการด าเนินการตา่งๆ ขององค์กรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ผลกระทบดา้นลบที่มีนัยส าคัญ 

(2)  การด าเนินการเพื่อการป้องกันผลกระทบดา้นลบที่เกิดขึ้นโดยไมไ่ด้ตั้งใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ตัวอย่างขั้นตอน
การสร้างวัฒนธรรม ได้แก ่
- มีกระบวนการเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับความสามารถขององค์กร

ในการด าเนินการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

- มีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
- มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่จะสะท้อนถึงการแสดงออกของค่านิยมด้าน

สิ่งแวดล้อม 
- มีการก าหนดแนวทางส าหรับการปฏิบัติเพื่อให้พฤติกรรมคงอยู่อย่างยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรม

องค์กรในการให้ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
- มีการก าหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

• องค์กรต้องมีการก าหนดวิธีการในการประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ของ
องค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ  
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• องค์กรต้องมีการประเมินผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกรณีที่มีการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์/บริการ กระบวนการผลิต เครื่องจักร/
อุปกรณ์ สถานที่ประกอบการกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

• องค์กรต้องจัดท าแผนงานหรือก าหนดมาตรการเพื่อรองรับและป้องกันผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 

• องค์กรต้องมีการทบทวนและทวนสอบมาตรการป้องกันผลกระทบที่มีนัยส าคัญเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ายังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

• ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากการท างานขึ้น องค์กรต้องมีการก าหนดมาตรการอย่างเหมาะสมในการ
แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และด าเนินการปฏิบัติการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นซ้ าอีก และบันทึก
ผลการด าเนินการต่างๆ 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 4 (ต่อ) 
2.2  องค์กรต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ความปลอดภัย องค์กรต้องมีการเปิดเผยอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน โดย 
(1)  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและง่ายต่อความเข้าใจ 
(2)  ข้อมูลต้องเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นข้อเท็จจริง ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน พร้อมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้มี
ส่วนได้เสียในแต่ละภาคส่วน ตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงานและครอบครัว ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ/ผู้รบั
จ้างช่วง ผู้แทนจ าหน่าย ลูกค้า หน่วยงานราชการ ชุมชน 

• องค์กรต้องจ าแนกสารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ และต้องจัดเตรียมให้ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละภาค
ส่วนรับทราบ 

• องค์กรต้องมีการจัดเตรียมสารสนเทศเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงได้โดยตรงและง่ายต่อการ
เข้าใจ นอกจากนี้สารสนเทศต้องมีความเหมาะสมกับช่วงเวลา เป็นข้อเท็จจริง และน าเสนอในลักษณะที่
มีความชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อท าให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละส่วนสามารถประเมินผลได้อย่าง
ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร 

• องค์กรต้องมีขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมี
ความถูกต้อง 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 4 (ต่อ) 
2.3  องค์กรต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง โดย  
(1)  ประกาศก าหนดค่านิยมและหลักการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ชัดเจน 
(2)  ด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้ อม

ภายในองค์กร 
(3)  มีกลไกในการก ากับดูแล และการควบคุมต่างๆ เพื่อเฝ้าติดตามให้การสนับสนุน และการบังคับให้เกิด

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(4)  มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
(5)  มีการป้องกันหรือแก้ไขการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมตลอดทั่วทั้งองค์กร 
(6)  มีรายงานผลการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• พฤติกรรมขององค์กรต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีค่านิยมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม และ
ความยุติธรรม ค่านิยมเหล่านี้ยังหมายรวมถึงข้อกังวลส าหรับชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม และความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรต่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

• องค์กรต้องมีการชี้บ่งและก าหนดค่านิยมและหลักการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

• องค์กรต้องมีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งรวมทั้งในกระบวนการตัดสินใจและการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆ 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการก ากับดูแล และการควบคุมต่างๆ เพื่อคอยเฝ้าติดตาม ให้
การสนับสนุน และการบังคับให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการกระตุ้นและการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการป้องกัน หรือแก้ไขการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่สามารถ
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มีจริยธรรมตลอดทั่วทั้งองค์กร 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการให้ความช่วยเหลือในการท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม และไม่มีจริยธรรมโดยปราศจากความหวาดกลัวจากการถูกข่มขู่ 
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ตัวอย่าง 
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เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ต่อ) 
2.4 องค์กรต้องเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  ด้านประเด็น

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ถึงแม้ว่า
วัตถุประสงค์ขององค์กรอาจจะมีข้อจ ากัดเพียงท าเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของเจ้าของ สมาชิก ลูกค้า 
หรือสมาคมที่องค์กรสังกัด อย่างไรก็ตามสิทธิการเรียกร้อง และผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
อ่ืนๆ ต้องได้รับการพิจารณาด้วย เนื่องจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กร 

• องค์กรต้องมีการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 

• องค์กรต้องให้ความส าคัญ และระมัดระวังเกี่ยวกับผลประโยชน์ รวมทั้งสิทธิทางกฎหมายของผู้มีส่วนได้
เสียและตอบสนองต่อข้อกังวลต่างๆ 

• องค์กรต้องให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญกับการด าเนินการ
ต่างๆ ขององค์กร 
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• องค์กรต้องประเมินและพิจารณาถึงการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการติดตาม การสาน

สัมพันธ์ และการมีอิทธิพลกับองค์กร 

• องค์กรต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกับความคาดหวังของสังคม/
ชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ต่อ) 
2.5 องค์กรต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องชี้บ่งและรวบรวมกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม 

• องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายทั้งหมดที่ครอบคลุมถึงการด าเนินการขององค์กร ถึงแม้ว่า
กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ เหล่านั้นจะไม่มีการบังคับใช้อย่างเหมาะสมก็ตาม 

• องค์กรต้องมีกลไกที่ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่องค์กรมีความสัมพันธ์มีการด าเนินการต่างๆ ตามกรอบ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการติดตามเพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อกฎหมายที่ต้องรับผิดชอบ
ทั้งหมด 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการทบทวนถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่
องค์กรเก่ียวข้องตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ต่อ) 
2.6 องค์กรต้องเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากลในด้านสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่กฎหมาย หรือ

การด าเนินการตามกฎหมายยังไม่พอเพียงส าหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ องค์กรต้องผลักดันให้เกิดความเคารพต่อ
การปฏิบัติตามแนวทางของสากล 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากลในขณะที่ยังคงยึดมั่นกับหลักการการเคารพต่อ
กฎหมายต่างๆ 

• ในสถานการณ์ที่กฎหมายหรือการด าเนินการตามกฎหมายยังไม่พอเพียงส าหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม
หรือสังคมได้ องค์กรต้องผลักดันให้เกิดการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากลเป็นอย่างน้อย 

• ในกรณีที่พบว่ากฎหมายหรือการด าเนินการตามกฎหมายขัดแย้งกับการปฏิบัติตามแนวทางของสากล องค์กร
ต้องผลักดันเพื่อให้เกิดการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากลให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

• องค์กรต้องพิจารณาถึงโอกาสและช่องทางต่างๆ ในกฎหมายเพื่อชักชวนองค์กรและหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อการขจัดปัญหาข้อขัดแย้ง  
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• องค์กรต้องหลีกเลี่ยงการร่วมการกระท าผิดกับองค์กรอ่ืนในการด าเนินการต่างๆ ที่ไม่เป็นตามการปฏิบัติ

ตามแนวทางสากล 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ต่อ) 
2.7 องค์กรต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และให้การยอมรับถึงความส าคัญและความ

เป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีการชี้บ่งและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการด าเนินการให้เกิดการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และให้การ
ยอมรับถึงความส าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการด าเนินการให้เกิดการเคารพและส่งเสริมสิทธิต่างๆ ที่
กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก าหนดโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

• ในสถานการณ์ที่สิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการปกป้อง องค์กรต้องด าเนินการให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
และหลีกเลี่ยง การได้มาซึ่งผลประโยชน์จากสถานการณ์ต่างๆ ดังกล่าว 

• ในสถานการณ์ที่กฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีความเหมาะสมต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
องค์กรต้องยึดถือหลักการของการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (ต่อ) 
ข้อ 3 องค์กรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีการชี้บ่งและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

• องค์กรต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมใดที่
ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 

• องค์กรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจอยู่ใน
รายงานประจ าปีขององค์กร หรือใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

• องค์กรต้องก าหนดช่องทางหรือวิธีการในการเผยแพร่รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้
มีส่วนได้เสียรับทราบและเข้าถึงได้โดยง่าย 
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5) แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 5 : เครือข่ายสีเขียว 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 
ข้อ 1 องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปตามเกณฑ์

ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ทุกข้อ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ต่อ) 
ข้อ 2 องค์กรต้องด าเนินการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย  

(Stake Holder) ที่ครอบคลุมทั้งโซ่อุปทาน (Supply Chain) ชุมชน และผู้บริโภค และต้องท าให้ประสบความส าเร็จที่
เป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย 

(1)  ต้องส่งเสริมให้โซ่อุปทาน (Supply Chain) มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธผิล 
โดยต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั่งโซ่อุปทาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองและยั่งยืน 

(2)  ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจิตส านึก
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

(3)  ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคที่ยั่งยืน 

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร 

• องค์กรต้องมีการก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการส่งเสริม สร้าง และสานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

• องค์กรต้องมีการจัดท าโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
กับองค์กร ตามศักยภาพและความพร้อมของผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับ
องค์กร 

• องค์กรต้องก าหนดและรักษาไว้ซึ่งกลไกในการส่งเสริมให้โซ่อุปทานขององค์กรมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
โดยอย่างน้อย ต้องครอบคลุมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบโดยตรงให้กับองค์กร (Supplier) ผู้รับจ้างช่วงงานของ
องค์กร (Subcontractor) ผู้ส่งมอบบริการโดยตรงให้กับองค์กร (Service Provider) 

• องค์กรต้องมีการจัดท าโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สร้างและสานสัมพันธ์กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมกับโซ่อุปทานขององค์กร โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบโดยตรงให้กับองค์กร 
(Supplier) ผู้รับจ้างช่วงงานขององค์กร (Subcontractor) ผู้ส่งมอบบริการโดยตรงให้กับองค์กร 
(Service Provider)  
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• องค์กรควรมีการวางแผนงานส่งเสริมผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทานในการส่งมอบวัตถุดิบ/บริการ ที่ไม่ได้ส่งมอบให้

องค์กรโดยตรง แต่เป็นผู้ส่งมอบในล าดับถัดๆ ไป รวมทั้งผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม เพือ่ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• องค์กรต้องมีการจัดท าโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมกับชุมชนที่มีโอกาสได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร 
เพือ่สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้าใจในการบริโภคอย่างยั่งยืน 

• องค์กรต้องมีกิจกรรมหรือวิธีการในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็น
กลุ่มลูกค้าขององค์กรผู้แทนจ าหน่ายสินค้าขององค์กร (Trade Agency) หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
ให้ตระหนักถึงการบริโภคที่ยั่งยืน 

เกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 (ต่อ) 
ข้อ 3 องค์กรต้องจัดท ารายงานการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความส าเร็จเพื่อเผยแพร ่

แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

• องค์กรต้องมีการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสาน
สัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โซ่อุปทาน ชุมชน และผู้บริโภค 

• องค์กรต้องจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

• องค์กรต้องก าหนดวิธีการในการเผยแพร่รายงานการด าเนินการต่างๆ 

ตัวอย่างการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 

         

      

      

          

       

     

NGO
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การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

 

 
กิจกรรม/แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางและกรอบการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (เพิ่มเติม) 

องค์ประกอบของการประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินอตุสาหกรรมสีเขียว (Auditors) 
- ประเมินความสอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดของอุตสาหกรรมสีเขียว โดยครอบคลุมโซ่อุปทาน ชุมชน

และผู้บริโภค 

2. ประเมินโดยชุมชนรอบข้าง (Communities) 
- ชุมชนรอบข้าง คือ ประชากรที่อาศัยอยู่โดยรอบองค์กร/สถานประกอบการ ในรัศมีอย่างน้อย 5 

กิโลเมตร มีส่วนในการประเมินสถานประกอบการที่ขอรับการรับรอง 
- วิธีการคือ ส่งแบบส ารวจให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการ ทั้งนี้ การส ารวจ

จะต้องไม่ด าเนินการโดยสถานประกอบการโดยตรง 
- จ านวนกลุ่มตัวอย่าง อปท. ละไม่น้อยกว่า 50 คน ทั้งนี้ รวมกันไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง โดยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นไปตามหลักการทางสถิติ 
- คะแนนความพึงพอใจที่ได้จากแบบส ารวจเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

เกณฑ์การตัดสิน ผลการประเมินทั้งหมดต้องผ่านทั้งส่วนของผู้ประเมิน และชุมชนรอบข้าง 

การพิจารณาขอบเขตของผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) จะพิจารณาเฉพาะผู้ผลิตที่เป็น First Tier ดังนี้ 

สถานประกอบการด าเนนิการประเมินความเสี่ยง Supplier ตามหลักการสากล หรือที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ก าหนดโดยแบง่เป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

1. กลุ่มที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก (High Impact) 
- สถานประกอบการในประเทศ ที่เป็นโรงงานจ าพวก 1, 2 และ 3 จะต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรม

สีเขียวระดับ 2 ขึ้นไปจากกระทรวงอุตสาหกรรมทุกราย 
- สถานประกอบการในต่างประเทศหรือ สถานประกอบการในประเทศที่ไม่เป็นโรงงานจ าพวก 1, 2 

และ 3 ต้องแสดงหลักฐานการประเมินของผู้ยื่นขอว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ข้ึนไป 

2. กลุ่มที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมปานกลาง (Medium Impact) 
- สถานประกอบการในประเทศที่เป็นโรงงานจ าพวก 1, 2 และ 3 จะต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรม 

สีเขียวระดับ 1 และมีแผนที่จะท าให้ได้อุตสาหกรรมสีเขียว อย่างน้อยระดับ 2 ภายใน 1 ปี 
- สถานประกอบการในต่างประเทศหรือ สถานประกอบการในประเทศที่ไม่เป็นโรงงานจ าพวก 1, 2 และ 

3 ต้องแสดงหลักฐานการประเมินของผู้ยื่นขอว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นไปตามอุตสาหกรรม 
สีเขียวระดับ 1 และมีแผนที่จะท าให้ได้อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อยระดับ 2 ภายใน 1 ปี 
  



 

61 

 

 

3. กลุ่มที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อย (Low Impact) 
- สถานประกอบการในประเทศที่เป็นโรงงานจ าพวก 1, 2 และ 3 มีแผนที่จะท าให้ได้อุตสาหกรรมสี

เขียวอย่างน้อยระดับ 2 ภายใน 3 ปี 
- สถานประกอบการในต่างประเทศ หรือสถานประกอบการในประเทศที่ไม่เป็นโรงงานจ าพวก 1 , 2 

และ 3 ต้องแสดงหลักฐานการประเมินของผู้ยื่นขอว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีแผนที่จะท าให้ได้
อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อยระดับ 2 ภายใน 3 ปี 

การก าหนดระดับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพิจารณาต้องประกอบด้วย 

» ระดับความรุนแรง (Severity) ความรุนแรงของผลกระทบใน 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง มาก 

» โอกาส (Opportunity) ที่จะเกิดผลกระทบใน 3 ระดบั คือ น้อย ปานกลาง มาก 

แนวทางการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นขั้นตอนที่ระบุล าดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงานที่ครอบคลุมสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และขั้นตอนการท างาน ที่อาจ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่างๆ รวมกัน การ
แบ่ง Supplier แนะน าให้ใช้หลักวิชาการในการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางสากลที่เป็นมาตรฐานสากลหรือตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบ 
  

5  
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ขั้นตอนการด าเนินการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ถึงระดับท่ี 5 

 

ผู้สมัครย่ืนใบสมัคร

รับสมัคร

ลงทะเบียนผู้สมัคร

ตรวจพิจารณาเอกสาร

ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน

ตรวจพิจารณาเอกสาร

เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม

ระดับ 1, 2, 3
(ที่มีเอกสารตามข้อก าหนด)

ระดับ 3, 4, 5

จัดท าการรับรอง **

พิจารณาให้การรับรอง
ตามหลักเกณฑ์ *

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์แจ้งแก้ไขไม่ผ่านเกณฑ์แจ้งแก้ไข

 

  

ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ใหก้ารรบัรองอุตสาหกรรมสีเขยีว 5  
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หมายเหตุ 
* การพิจารณาให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 (ที่มีเอกสารตามข้อก าหนด) 

ระดับที่ 1 ถึง 3 (หน่วยงานท่ีได้รบัมอบหมาย) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง โดยพจิารณาจากเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมคัร 
* การพิจารณาให้การรับรองระดับที่ 3 ระดับท่ี 4 และระดับท่ี 5  
 (1) คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและรับรองอุตสาหกรรมสเีขียว พิจารณาให้การรับรอง โดยคณะผูต้รวจประเมิน 
ไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ 
 (2) คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมสีเขียว รบัทราบผลการพิจารณาให้การรับรอง 

** กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้จัดท าใบรับรอง และด าเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดท าใบรับรองอุตสาหกรรมสเีขียว ตามระดับท่ีได้รับ 
(2) เสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อพิจารณาลงนามใบรับรอง 
(3) ประกาศรายช่ือสถานประกอบการที่ไดร้ับการรับรองผ่านเว็บไซต์ http://greenindustry.diw.go.th 
(4) การส่งมอบใบรับรอง 

- ส่งใบรับรองให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัที่สถานประกอบการตัง้อยู่ 
- สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถรับใบรับรองได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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การด าเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีหลายหน่วยงานร่วมมือกัน
ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(กสอ.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  (กพร.) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ซึ่งการด าเนินงานโครงการต่างๆ สามารถเทียบได้กับระดับของอุตสาหกรรมสีเขียว สรุปได้ดังนี้ 

 
 
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ได้หลากหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาโรงงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) และโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุม่น้ าหลัก (EMS for SMEs) ขัน้ที่ 2 ซึ่งสามารถเทียบ
ได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 นอกจากนี้ มีโครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
โครงการศึกษาศักยภาพในการลดการใช้น้ าในอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ ามาก โครงการประหยัดพลังงานส าหรับโรงงาน
ขนาดเล็ก (ES for SE) โครงการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)   

การบูรณาการโครงการตา่งๆ  

กบัระดบัของอุตสาหกรรมสเีขยีว 6  
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ าหลัก (EMS for SMEs) และ
โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้สามารถเทียบได้กับอุตสาหกรรม 
สีเขียวระดับที่ 2 

2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ได้ อาทิ โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) โครงการเหมืองแร่
สีเขียว (Green Mining) ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นโครงการที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 

3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ได้ อาทิ โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส าหรับอุตสาหกรรม โครงการ 
Lean Manufacturing โครงการเทคโนโลยีอาสาด้านการบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดสามารถเทียบได้กับ
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 

4) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

มีโครงการช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น โครงการฝึกอบรมและจัดท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 โครงการฝึกอบรมและจัดท าระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
ที่สามารถเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 

5) สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

มีการด าเนินงานและโครงการที่เก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถเทียบระดับอุตสาหกรรม
สีเขียวได้ อาทิ การด าเนินการตามนโยบายด้านมาตรฐานต่างๆ ซึ่งอาจเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CDM) ซึ่งอาจเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 การให้การรับรองระบบ
ต่างๆ เช่น ISO 14001 และ ISO 50001 ซึ่งอาจเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 การด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ซึ่งอาจเทียบได้กับระดับ 4 นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีการท ามาตรฐาน SEA 
(Sustainable Excellent Award) และมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

6) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

มีโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ได้ อาทิ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ซึ่ง
เทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 
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7) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

มีโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและสามารถใช้ในการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ได้ อาทิ โครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งเทียบได้กับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 

ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานได้ยกตัวอย่างมาในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการที่มีและ
เก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งข้อมูลโครงการเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์อุตสาหกรรมสีเขียว
และสอบถามโดยตรงที่แต่ละหน่วยงาน แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถสรุป
เป็นประเด็นหลักๆ ได้ ดังนี้ 

- การผลักดันให้อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นแผนงานความรับผิดชอบส าหรับทุกหน่วยงาน 
- การเผยแพร่อุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดงานต่างๆ 
- การเผยแพร่สิทธิประโยชน์ที่โรงงานต่างๆ จะได้รับจากการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในแต่ละระดับ 
- การเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ว่า ท าอย่างไรถึงจะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว โดยโรงงานที่ได้รับการ

รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในแต่ละระดับให้กับโรงงานอ่ืนๆ ที่สนใจเข้ารับการรับรอง 
- การท าให้โรงงานจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในแต่ละจังหวัด เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
- การส่งเสริมให้โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับการ

รับรองในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียวให้เกิดขึ้น โดยในส่วนของการส่งเสริมให้โรงงานมี
การพัฒนายกระดับการรับรองนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมมีหลายโครงการที่สามารถช่วยสนับสนุนการพัฒนาได้ใน 
แต่ละระดับ 
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กระทรวงอุตสาหกรรมให้บริการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริม สนับสนนุ 
และผลักดันให้องค์กร สถานประกอบการอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานประกอบการเหมืองแร่ของ
ประเทศไทยประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในการด าเนินการรับรองของ
กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

7.1 ขอบข่าย 

เอกสารนี้ก าหนดขอบข่ายระดับอุตสาหกรรมสีเขียว นิยาม คุณสมบัติของผู้สมัคร การรับรอง เงื่อนไขส าหรับ
ผู้ได้รับการรับรองเงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรองการตรวจติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่ การเพิกถอนการ
รับรอง การยกเลิกการรับรอง การอุทธรณ์ การร้องเรียน และการโต้แย้งการรักษาความลับ การแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
และอ่ืนๆ รวมทั้งรูปแบบใบสมัครใบรับรอง และวิธีแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในภาคผนวก 

7.2  ระดับอุตสาหกรรมสีเขียว 

อุตสาหกรรมสีเขียว มี 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) หมายถึง องค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน 

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) หมายถึง องค์กรที่มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ 

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) หมายถึง องค์กรที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่
ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง องค์กรที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจ
ด าเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร 

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) หมายถึง องค์กรที่แสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดโซ่
อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยรายละเอียดเกณฑ์
ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการประกาศก าหนด  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียว 7  
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7.3  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดงันี ้

- เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผู้รับประทานบัตรเหมืองแร่ หรือกิจการ
ได้รับการจดทะเบียนการค้าในการประกอบธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรม หรือเหมืองแร่ 

- ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมาก่อน เว้นแต่พ้นระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว 

- ต้องด าเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

7.4  การรับรอง 

1)  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแบบใบสมัครรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
ที่ก าหนดในภาคผนวก 8.2 พร้อมหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ 

2)  เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับใบสมัครแล้ว จะด าเนินการตามขั้นตอนในการตรวจสอบ/ตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ดังนี้ 

 2.1) พิจารณาใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ ของผู้สมัคร หากมีรายละเอียดที่จ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้สมัครทราบ 

 2.2) กรณียื่นขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ถึง ระดับที่ 3 เจ้าหน้าที่ในสังกัด
หน่วยงานส่วนกลางหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย จะด าเนินการประเมินเอกสารเอกสาร
ตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 หรือระดับที่ 2 หรือระดับที่ 3 ตามที่ประสงค์ขอรับการรับรอง และ
สรุปผลการประเมินเอกสารเสนอหัวหน้าหน่วยงานสว่นกลางหรือหัวหน้าหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบอ านาจเพือ่
พิจารณาอนุมัติให้การรับรอง 

 2.3)  กรณียื่นขอรับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 หรือระดับที่ 5 จะมีการแต่งตั้งคณะผู้
ประเมิน และด าเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 หรือระดับที่ 5 ที่ประสงค์ขอรับ
การรับรอง และสรุปผลการประเมินน าเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้การรับรอง 

3)  เมื่อคณะอนุกรรมการ หรือหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้พิจารณา
อนุมัติให้การรับรองแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมจะออกใบรับรองให้โดย 

 (3.1) ใบรับรองให้เป็นไปตามตัวอย่างที่ก าหนดใน ภาคผนวก 8.2 
 (3.2) ใบรับรอง ก าหนดอายุใบรับรองแต่ละระดับ ดังนี้ 

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1   มีอายุ 1 ปี 
• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2   มีอายุ 2 ปี 
• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, 4 และ 5  มีอายุ 3 ปี 

 (3.3) ไม่สามารถโอนใบรับรองให้กับผู้อ่ืนได้ 

4) การแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน ภาคผนวก 8.3  
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7.5  เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับการรับรอง 

ผู้ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1)  ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมหรือระบบที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสี

เขียวในแต่ละระดับที่ได้รับการรับรองตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 
2)  ผู้ได้รับการรับรองสามารถอ้างถึงการรับรองเฉพาะระดับที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 
3)  หากผู้ได้รับการรับรองมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจกรรมหรือระบบในสาระส าคัญให้แจ้งกระทรวง

อุตสาหกรรมทราบ 
4)  หากผู้ได้รับการรับรองโอนกิจการหรือย้ายสถานที่ประกอบการ ใบรับรองถือว่าหมดอายุ ให้ผู้ได้รับการ

รับรองแจ้งกระทรวงอุตสาหกรรมทราบ เพื่อด าเนินการตรวจประเมินเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาให้การ
รับรองใหม่พร้อมกับยกเลิกใบรับรองฉบับเดิม 

5)  ผู้ได้รับการรับรองต้องไม่น าใบรับรองหรือตราสัญลักษณ์การรับรองไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความ
เสียหาย หรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดในการได้รับการรับรอง 

6)  ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับการรับรองนั้นอยู่ทั้งหมด เมื่อ
มีการเพิกถอนหรือการยกเลิกการรับรองไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

7)  ผู้ได้รับการรับรองต้องระบุให้ชัดเจนในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าว่าใบรับรองหรือการได้รับการรับรอง
ไม่สามารถน าไปใช้ในนัยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วย 

8)  ผู้ได้รับการรับรองต้องให้ความร่วมมือแก่กระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจประเมินทุกครั้ง 
9)  ผู้ได้รับการรับรองต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อได้รับการร้องขอ 
10)  ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดให้มีมาตรการและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยที่จ าเป็นแก่เจ้าหน้าที่ของ

กระทรวงอุตสาหกรรมในการตรวจประเมินทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
11)  ผู้ได้รับการรับรองต้องจัดท าและเก็บรักษาบันทึกข้อร้องเรียน และผลการด าเนินการกับข้อร้องเรียน

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและระบบที่ได้รับการรับรองไว้ และต้องมอบบันทึกข้อร้องเรียนและผลการด าเนินการ
ให้กับส านักงานฯ เมื่อได้รับการร้องขอ 

12) หากผู้ได้รับการรับรองประสงค์จะยกเลิกการรับรองให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กระทรวง
อุตสาหกรรมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน 

7.6  การตรวจติดตามผลและการต่ออายุการรับรอง 

1)  กระทรวงอุตสาหกรรม จะตรวจติดตามผลกิจกรรมหรือระบบที่ได้รับการรับรองในแต่ละระดับอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม หากครบก าหนดการตรวจติดตามแล้วไม่ยินยอมให้ไปตรวจติดตามภายใน 
30 วัน กระทรวงอุตสาหกรรมจะยกเลิกการรับรอง 

2)  กระทรวงอุตสาหกรรม อาจด าเนินการตรวจติดตามผลก่อนครบก าหนดการตรวจติดตามปกติได้ 
ส าหรับกรณีต่อไปนี้  
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 (1) มีเหตุอันท าให้สงสัยว่าสมรรถนะการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมลดหย่อนลง ไม่เป็นไปตามระดับที่ได้รับ

การรับรอง 
 (2)  มีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญที่มีผลต่อกิจกรรม และการด าเนินการของผู้ได้รับการรับรอง เช่น 

การเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่ส าคัญ เป็นต้น 
 (3)  เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือข้อมูล แล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการรับรองไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขฉบับนี้ 
3)  ในการตรวจติดตามผลอาจตรวจประเมินกิจกรรมหรือระบบที่ ได้รับการรับรองทั้งหมด หรือเพียง

บางส่วนตามความเหมาะสม 
4)  การต่ออายุการรับรอง 
 (1) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ไม่สามารถต่ออายุการรับรองในระดับเดิมได้ 
 (2) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 สามารถต่ออายุการรับรองในระดับเดิมได้ แต่ต้องเป็น

ปฏิบัติการสีเขียวที่ไม่ซ้ ากับปฏิบัติการสีเขียวที่ได้รับการรับรองเดิม 
 (3) ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึง 5 สามารถต่ออายุการรับรองในระดับเดิมได้ 

5)  กระทรวงอุตสาหกรรมจะด าเนินการเพื่อต่ออายุการรับรอง โดยการตรวจประเมินใหม่เมื่อใบรับรองสิ้น
อายุ ทั้งนี้ต้องได้รับแจ้งจากผู้ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนใบรับรองสิ้นอายุ
ว่ามีความประสงค์ขอให้มีการรับรองอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการตรวจประเมินเอกสาร หรือตรวจประเมินระบบ
ทั้งหมดตามขั้นตอนในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

7.7  การเพิกถอนการรับรอง 

หากผู้ได้รับการรับรองไม่สามารถรักษากิจกรรมหรือระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับการรับรอง 
และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนด คณะอนุกรรมการอาจพิจารณาด าเนินการเพิกถอนการ
รับรองในกรณีใดกรณหีนึ่ง หรือหลายกรณีดังนี้ 

1)  ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
2)  ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ได้รับการรับรองในสาระส าคัญ 
3)  มีข้อร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง 

7.8  การยกเลิกการรับรอง 

ผู้ได้รับการรับรอง จะถูกยกเลิกในกรณี ดังต่อไปนี้ 
1)  ผู้ได้รับการรับรองเลิกประกอบกิจการ 
2)  ผู้ได้รับการรับรองเป็นบุคคลล้มละลาย 
3)  ผู้ได้รับการรับรองแจ้งขอยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
4)  กระทรวงอุตสาหกรรมมีการประกาศแก้ไข หรือยกเลิกเกณฑ์ก าหนดอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้ให้การ

รับรอง  
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5)  ผู้ได้รับการรับรองไม่ยินยอมให้กระทรวงอุตสาหกรรม ท าการตรวจติดตามภายใน 30 วัน นับจากวันที่

ครบก าหนดการตรวจติดตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีหนังสือแจ้งให้ทราบ 

7.9  การอุทธรณ์ การร้องเรียน และการโต้แย้ง 

1)  การอุทธรณ์ต่อการตัดสิน หรือการด าเนินการใดๆ ที่มีผลกับผู้สมัครหรือผู้ได้รับการรับรอง 
2)  ผู้สมัครหรือผู้ ได้รับการรับรอง สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กระทรวง

อุตสาหกรรม มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา หรือการด าเนินการให้ทราบ โดยการยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานคณะอนุกรรมการ 

 (1) กระทรวงอุตสาหกรรม จะแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์ที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลเพื่อด าเนินการ
พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับค า
อุทธรณ ์

 (2) ระหว่างการพิจารณาค าอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุดให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่ 
 (3) ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 (4) ผู้ยื่นค าอุทธรณ์ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่ค า

อุทธรณ์เป็นผลเนื่องจากความผิดพลาดของกระทรวงอุตสาหกรรม 
3)  การร้องเรียนและการโต้แย้ง การร้องเรียนและการโต้แย้งให้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกระทรวง

อุตสาหกรรมหรือประธานคณะอนุกรรมการเพื่อจะได้ด าเนินการหาข้อยุติตามขั้นตอนการด าเนินงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมต่อไป 

7.10  การรักษาความลับ 

กระทรวงอุตสาหกรรม จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ ได้รับจากผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการรับรองไว้
เป็นความลับ แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการรับรองอันเนื่องมาจากการ
เปิดเผยความลับโดยบุคคลอื่น เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากการกระท าของกระทรวงอุตสาหกรรม 

7.11  การแจ้งการเปลี่ยนแปลง 

1)  ในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง กระทรวงอุตสาหกรรม
จะแจ้งให้ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการรับรองทราบ 

2)  ผู้ได้รับการรับรองต้องปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะท าการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขของผู้ได้รับการรับรอง 

7.12  อ่ืนๆ 

1)  กระทรวงอุตสาหกรรมไม่รับผิดชอบในการกระท าใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระท าไปโดยไม่สุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

2)  คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาเพื่อออกใบรับรองฉบับใหม่ให้กับผู้ได้รับการรับรองในกรณีดังต่อไปนี้  
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 (1) ใบรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ และได้ด าเนินการตามข้อ 7.6 แล้ว 
 (2) ใบรับรองฉบับเดิมช ารุด หรือสูญหาย 
 (3) ผู้ได้รับการรับรองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่และไม่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการที่ได้รับ

การรับรอง ใบรับรองที่ออกใหม่ตามข้อ (2) และข้อ (3) มีอายุเท่ากับอายุใบรับรองฉบับเดิมที่ยังเหลืออยู่ 

3)  กระทรวงอุตสาหกรรม จะท าการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการรับรองให้สาธารณชนทราบในเว็บไซต์
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในก ากับ 
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ตวัอยา่งใบสมัคร 

การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียว 8.1 
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ตวัอยา่งใบรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียว 

ทัง้ 5 ระดับ 8.2 
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1. ตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบและสัดส่วน
ดังข้างล่างนี้ ขนาดของตราสัญลักษณ์ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และให้ใช้สีเขียวเท่านั้น 

2. ผู้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเท่านั้นจึงจะมีสิทธิแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ดังกล่าวได้ 

3. การแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้แสดงพร้อมระดับอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้รับการรับรอง
และเลขที่การรับรองซึ่งสามารถอ่านได้ชัดเจน โดยต้องใช้สีของตราสัญลักษณ์และข้อความเป็นสีเขียว 

 
ตัวอย่างการแสดงตราสัญลักษณ์การรับรอง มีดังต่อไปนี้ 

 
 

4. การแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้แสดงเพื่อการติดต่อโฆษณา และส่งเสริมการขายเท่านั้น 
และต้องไม่ใช้ในกิจการนอกเหนือจากที่ได้รับการรับรอง หรือท าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในกิจการที่ได้รับการรับรอง 

5. การน าตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ต้องอยู่ในกิจการที่
ได้รับการรับรองเท่านั้น หากมีผลิตภัณฑ์หรือบริการอ่ืนใดร่วมอยู่ด้วยต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่อยู่ ในกิจการที่ได้รับ
การรับรองนี้ 

6. การแสดงตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวบนผลิตภัณฑ์ หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์ ต้องไม่ท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่าเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ 

  

วธิแีสดงตราสญัลกัษณ์ 

การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียว 8.3 



 

82 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

ตวัอยา่งการใช้ตราสัญลกัษณ์  

การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียว 8.4 
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ตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
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1)  แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นการใช้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์สู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” และคาร์บอนต่ าบนฐานความรู้
เชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดย 

1)  พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชน และส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน 
สถาบันการศึกษาและภาครัฐร่วมกันพัฒนา ตั้งแต่การก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนามาตรฐานขององค์ประกอบที่
จ าเป็นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก าหนดมาตรการการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ไปจนถึงการมีศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก าหนดมาตรการ
ให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและภาครัฐในรูปแบบการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม รวมทั้ง
เตรียมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ โดยการก าหนดเขตพื้นที่ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ให้มี
ขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของชุมชนและขีดความสามารถในการรองรับของพื้ นที่และจัดหาข้อมูลขีด
ความสามารถการรองรับมลพิษของพื้นที่เพื่อเป็นเกณฑ์ก ากับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลกับพื้นที่และ
ชุมชน 

2)  พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่บนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและสร้างโอกาสทางการตลาดจากความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นตามจ านวน
ประชากรโลก โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มพัฒนาในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
เชื่อมโยงการผลิตกับวิสาหกิจหรือธุรกิจอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน
การผลิตและแปรรูปสินค้า 

3)  เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
และยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่า
สินค้าอุตสาหกรรม เพื่อลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทางในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และองค์ความรู ้

  

แนวทางการพฒันาภาคอุตสาหกรรม 

ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 8.5 
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4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับอุตสาหกรรมท้องถิ่น 

และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผ่านระบบโซ่
อุปทาน และเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการจับคู่
ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน 

การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย 

1)  ด าเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค อาทิ แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ และความร่วมมือ
ซึ่งการพัฒนาแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน และระดับภูมิภาค อาทิ มติที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน รวมทั้งพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

2)  เสริมสร้างการผลิต การบริโภคสินค้า และบริการที่น าไปสู่การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลด
มลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การขยาย 
“อุตสาหกรรมสีเขียว” การใช้พลังงานทดแทน การผลิตที่มีคาร์บอนต่ า การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การเผยแพร่ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลในการน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีต้นทุนที่ต่ า การสร้างแรงจูงใจ
ในภาคเอกชน และการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

2) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ขณะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี  2555-2559 
ก าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึง
ได้ก าหนด “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12” พร้อมทั้งจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 

2.1 กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
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(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 

(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2.2 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

2.2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2.2.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น โดย
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.2.3 เป้าหมาย 

(1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง

มีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

2.2.4 แนวทางการพัฒนา 

(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
- การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
- การพัฒนาผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
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- การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
- การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์

และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น  

- การปรับโครงสร้างการผลิต 

• ภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  

• ภาคบริการเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย 
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว 

• ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็น
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัย

เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มี
การพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัย
ผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการ
ด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเร้ือรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
- การพัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์

เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) 

- การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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- การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
- การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
- การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้

เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินใน
ที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีที่เป็นธรรม 

- การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
- การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
- การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
- การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว 
- การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี

ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ 
- การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว พัฒนาคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมสี

เขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการค้าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

- การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน 
- การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
- การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ 
- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน 
- ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

- การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  

7.6 
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แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร 

1)  ทั่วไป 

 การน ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ผู้บริหารระดับสูง
ควรมีบทบาทในการน าองค์กร  เพื่อใช้แนวทางอย่างต่อเนื่องในการวางแผน การน าปฏิบัติ การติดตามเฝ้าระวัง การ
วัดผลและการทบทวน และการปรับปรุง แสดงได้ดังนี้ 

การน าองค์กร 
 
 

 การวางแผน 
 

การปรับปรุง                                                                          การน าไปปฏิบัติ 
  

การติดตามเฝ้าระวัง 

การวัดผล และการทบทวน 
 

การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร 

2)  การน าองค์กร 

 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความมุ่งมั่นในการน ามาตรฐานและ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ผู้บริหารระดับสูงควรประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง และ 

(1)  ก าหนดทิศทางขององค์กร โดยการบูรณาการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ของปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย กลยุทธ์ วัฒนธรรม โครงสร้าง หรือการด าเนินการต่างๆ และสื่อสาร
ให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  ท าให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรมีความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติ 

  

มาตรฐานผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เลม่ 1-2556) 8.6 
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 (3)  จัดสรรบุคลากร เทคโนโลยี วิธีการ งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่าง
พอเพียง และท าให้มั่นใจว่ามีการใช้ทรัพยากร รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 (4)  ท าให้มั่นใจว่าองค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายและด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม 

 (5)  ให้ความส าคัญต่อการแบ่งปันและการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรม ควบคู่กับการด าเนิน
ธุรกิจ 

 (6)  มีการทบทวนผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และน าผลของการ
ทบทวนไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนต่อไป 

3) การวางแผน 

 องค์กรควรมีการวางแผนเพื่อการน าไปปฏิบัติ โดยก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
ติดตามเฝ้าระวังการวัดผลและการทบทวน และการปรับปรุง ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรควร 

 (1)  ประเมินขีดความสามารถทั้งปัจจุบันและอนาคตขององค์กร ซึ่งรวมถึงความพร้อมด้านบุคลากร 
กระบวนการ เทคโนโลยีงบประมาณ โดยพิจารณาข้อมูลประวัติศาสตร์และความเป็นมาขององค์กร และท้องถิ่นที่
ด าเนินธุรกิจ รวมถึง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 

 (2)  ก าหนดกลยุทธ์ที่สนับสนุนหลักการของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอพียงภาคอุตสาหกรรม และ
นโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กร โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวสภาพของอุตสาหกรรมทั้งใน
อดีต ปัจจุบันและความไม่แน่นอนในอนาคตการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม การเมือง
และกฎระเบียบ ทั้งในและต่างประเทศ 

 (3)  วางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถวัดผลได้ในทุกระดับขององค์กร รวมถึงระดับ
บุคคล 

 (4)  บริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

 (5)  สื่อสารกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นโยบาย และความเสี่ยง ให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจ
และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  การน าไปปฏิบัติ 

องค์กรควบคุมการด าเนินการด้านต่างๆ ได้แก่ บุคลากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และนโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ก าหนดไว้ องค์กรควรมีการก าหนดช่องทางและ
วิธีการในการสื่อสาร ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินการ ประสิทธิผล และผลลัพธ์ของการ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  
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4.1 บุคลากร 

องค์กรควร 

(1)  จัดฝึกอบรมบุคลากรหรือการด าเนินการวิธีอ่ืนใด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2)  สร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้บุคลากรมีความมัธยัสถ์ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพึ่งพา
ตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีน้ าใจ มีการแบ่งปัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

(3)  ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ ทฤษฎี และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
องค์กร ในการปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และท าให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความก้าวหน้าในการท างานและการด ารงชีวิต 

(4)  ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรและครอบครัว และการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ รวมถึงการเก็บออมตั้งแต่วัยท างาน การรักษาสุขภาพ การสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่น การรวมกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อการมีสังคมหลังเกษียณ การสร้างต้นทุนในชีวิตหลังเกษียณ เช่น การ
มีความรู้ในการด ารงชีวิต การเตรียมตัวให้พออยู่พอกิน เป็นต้น 

(5)  ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รวมถึง ดิน 
น้ า ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ในการจรรโลงจิตใจ การด ารงชีวิตและการพึ่งพากัน 

4.2 เศรษฐกิจ 

องค์กรควร 

(1)  สร้างหรือด าเนินธุรกิจหลักให้มีความมั่นคงโดยใช้ความรู้ความสามารถหลักขององค์กร 

(2)  พิจารณาผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบนพื้นฐานของการแบ่งปันโดย
มุ่งให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(3)  ขยายหรือลงทุนธุรกิจให้เหมาะสมกับฐานะขององค์กร โดยพิจารณาความสามารถในการรับภาระ
หนี้สินและภาระผูกพันอ่ืน และความเสี่ยงขององค์กรและคู่ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

(4)  ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เหมาะสม สามารถบริหารจัดการเองได้สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพแวดล้อมขององค์กร และตามสภาพภูมิศาสตร์และลักษณะสังคม 

(5)  ส่งเสริมการใช้พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย รวมทั้งจัดสรรส่วนที่ส าคัญและ
เป็นประโยชน์ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมขององค์กร 

(6)  ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย รวมทั้งจัดสรรส่วนที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ 
เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมขององค์กร  
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(7)  ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่การสร้างและ

พัฒนานวัตกรรม 

(8)  มีการสร้างนวัตกรรมด้านปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ เทคโนโลยี องค์กร หรือการบริหาร
จัดการ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ และก่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร ชุมชน และสังคม 

(9)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาขององค์กร ชุมชนและสังคม โดยอาจพัฒนาร่วมกับ
ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายธุรกิจ องค์กรผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ 

4.3 สังคม 

องค์กรควร 

(1)  ศึกษาประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมที่องค์กรตั้งอยู่ รวมทั้งรักษาและฟื้นฟู
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีไว้สืบเนื่องต่อไป 

(2)  ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองทั้งภายในองค์กร ชุมชม และสังคม 

(3)  มีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเครือข่ายธุรกิจ องค์กรผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสมในการพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม รวมทั้งการแบ่งปันความรู้และทรัพยากร เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ 

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานและปัจจัยการผลิตในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

(5)  เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชนและสังคม 

 4.4 สิ่งแวดล้อม 

 องค์กรควร 

(1)  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยค านึงการได้มาของทรัพยากรและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การ
จัดหาวัตถุดิบการใช้และการจัดการของเสีย และค านึงผลกระทบที่จะเกิดกับคนรุ่นต่อๆไป 

(2)  รู้และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กร และแสวงหาความรู้
ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการลดและขจัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น 

(3)  มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการผลิตที่ไม่มีการจัดการ
หรือการป้องกันมลภาวะ 

(4)  ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ศึกษาพลังงานทดแทน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร 
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(5)  ก าหนดแนวทางในการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบครอบคลุมถึงการจัดหา การกักเก็บ การควบคุม การ

บ าบัด และการระบาย โดยไม่ท าลายแหล่งน้ าธรรมชาติ และค านึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่ด าเนินธุรกิจ 

(6)  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูดิน น้ า และป่า อันเป็นรากฐานของการด ารงชีวิตของชุมชน
และสังคม 

5)  การติดตามเฝ้าระวัง การวัดผล และการทบทวน 

องค์กรควรก าหนดวิธีการและติดตามเฝ้าระวัง วัดผล และทบทวนผลการด าเนินงาน ตามช่วงเวลาที่ก าหนด
ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า 

(1) การด าเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

(2)  การด าเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 

(3)  กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายที่ก าหนดไว้ยังมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอก 

(4)  มีการป้องกันและการแก้ไขในกรณีที่ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์และมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 

6)  การปรับปรุง 

องค์กรควรปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการด าเนินงานตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องผ่านนโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ การติดตามเฝ้าระวังการวัดผลและ
การทบทวนผลการด าเนินงานการป้องกันและการแก้ไขหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย 

7)  การประยุกต์ใช้กับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว จะพิจารณา
หลักเกณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999) ประกอบในการพิจารณาให้การรับรองด้วย 
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แบบประเมนิอุตสาหกรรมสเีขียว ระดบัที่ 3-5 8.7 
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แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที ่3 ระบบสีเขียว (Green System) 

บริษัท................................................................... เลขทะเบียนโรงงาน......................................... 
วัน.............เดือน................................ปี....................... 

ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. บริบทขององค์กร 
1.1 การท าความเข้าใจบริบทขององค์กร 

สภาพแวดล้อมภายนอกทีม่ีผลกระทบต่อ 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคืออะไรบา้ง ? (ควร) 
แหล่งข้อมูล ได้แก่ ? 
สภาพแวดล้อมภายในท่ีมีผลกระทบต่อ 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคืออะไรบา้ง ? (ควร) 
แหล่งข้อมูล ได้แก่ ? 
 
 

   

1.2 
 
 
 
 
 
 

การท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนไดเ้สียทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีกี่กลุ่ม 
ได้แก่กลุม่ใดบ้าง ? (ควร) 
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีดังกล่าว ? 
(ควร) 
วิธีที่ใช้ในการได้มาซึ่งความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย? 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. ความเป็นผู้น า 
2.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งมัน่ 

ผู้บริหารสูงสุดแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นที่
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่? (ต้อง) 
- ผู้บริหารสูงสุดแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ

ประสิทธิผลของระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม อย่างไร? (ควร) 
- ผู้บริหารสูงสุดมีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพียงพอ 

หลักฐานได้แก่ ? (ควร) 
- ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารถึงความส าคญัของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีใด เรื่องอะไรบา้ง ? (ควร) 
- ผู้บริหารสูงสุดสนับสนุนบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีใด? (ควร) 
- ผู้บริหารสูงสุดส่งเสรมิการปรับปรงุอย่างต่อเนื่อง เรื่อง

อะไรบ้าง ? (ควร) 

   

2.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้แก่? (ต้อง) 
ได้กลา่วถึงหัวข้อต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ ? (ต้อง) 
(ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ 

(Prevention of pollution) หรือ 
(ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable resource use) 

หรือ 
(ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change mitigation and adaptation) หรือ 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
(ง) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and 

restoration of the natural environment) 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมจัดท าเปน็เอกสาร? (ต้อง) 
สื่อสารให้บุคลากรขององค์กรทราบ ด้วยวิธีใด ? (ต้อง) 
พร้อมเปิดเผยต่อผู้มสี่วนได้เสีย ด้วยวิธีใด ? (ต้อง) 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับบริบทขององค์กร และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และ บริการ 
หรือไม่ ? (ควร) 
 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมให้กรอบส าหรับการก าหนดและทบทวน
วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม โดยระบวุ่า ? (ควร) 
 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมระบุถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุผลต่อ
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือไม่ ? (ควร) 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมระบุถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง หรือไม่ ? (ควร) 

2.3 บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในองค์กร 
วิธีการมอบหมาย ความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ที่ส าหรับ
บทบาทหน้าท่ีต่างๆ ? (ต้อง) 
วิธีการสื่อสารเป็นท่ีเข้าใจในองค์กร ? (ต้อง) 
 

   

MOI-GI-F-80 REV.00 (DD/MM/YYYY) หน้าท่ี 3/15 



 

98 

ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
ได้มีการมอบหมาย ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ที่ท่ี
ครอบคลมุตามข้อก าหนดของเกณฑ์ฉบับนี ้หรือไม่ ? (ควร) 
ใคร/หน่วยงานใด ถูกมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบรายงาน
สมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหารสูงสุด 
หรือไม่ ? (ควร) 
 

3. การวางแผน 
3.1 การปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 

3.1.1. ทั่วไป 
การชี้บ่งความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วข้องกับ ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม  
มีความเสี่ยงอะไรบ้าง ? (ควร) 
มีโอกาสอะไรบา้ง ? (ควร) 
องค์กรวางแผนด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส อย่างไร ? 
(ควร) 
 

   

 3.1.2. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรชี้บ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรม 
ผลิตภณัฑ์และการบริการขององค์กร หรือไม่ ? (ต้อง) 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคญัต่อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่อะไรบ้าง ? (ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์กรจัดท าเอกสาร เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง? (ต้อง) 
องค์กรจัดท าเอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้เพื่อการพิจารณาประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ ? (ตอ้ง) 
องค์กรจัดท าเอกสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญ ? 
(ต้อง) 
องค์กรชี้บ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุผลิตภัณฑ์และ
บริการทีอ่งค์กรสามารถควบคุมและสามารถมีอิทธิพลต่อ
ผลิตภณัฑ์และบริการนั้น ? (ควร) 
องค์กรชี้บ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุมุมมองวัฏจักร
ชีวิต (Life cycle) (ถ้ามี) ? (ควร) 
องค์กรชี้บ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงแผน หรือการพัฒนาใหม่ หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
ผลิตภณัฑ์และ บริการ? (ควร) 
องค์กรชี้บ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุสภาวะผิดปกติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสมเหตุสมผล ? (ควร) 
องค์กรสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญภายในองค์กร
ด้วยวิธีใด  ? (ควร) 

 3.1.3. กฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรชี้บ่งข้อก าหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ? (ต้อง)  
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์กรชี้บ่ง ติดตาม และรวบรวมข้อก าหนดอืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อก าหนดสัญญาว่าจ้าง แนวปฏิบัติที่ดี และ
ข้อตกลงกับกลุ่มชุมชนหรือองค์กรทีไ่ม่ใช่ภาครัฐ  ? (ควร) 
 
องค์กรจัดเก็บเอกสารกฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง ? (ควร) 
 

3.2 วัตถุประสงคแ์ละแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม  
3.2.1. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้แก่อะไรบ้าง ? (ต้อง) 
 
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ครอบคลุมประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญขององค์กร และกฎหมายและข้อก าหนด
อืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง หรือไม่ ? (ต้อง) 
 
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่ ? (ต้อง) 
 
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถวัดได้ หรือไม่ ? (ต้อง) 
 
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้จดัท าเป็นเอกสาร หรือไม่ ? (ต้อง) 
วิธีการสื่อสารวัตถุประสงคด์้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร?  (ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
3.2.2. แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม มเีรื่องอะไรบ้าง ? (ตอ้ง) 
การวางแผนแตล่ะแผน ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ ? (ต้อง)  
- วิธีการด าเนินการ 
- ทรัพยากรที่ต้องการ 
- ผู้รับผิดชอบ 
- ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
- วิธีการประเมินผล 

4. การสนับสนนุ 
4.1 ทรัพยากร 

องค์กรก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ไว้ท่ีใด ? (ต้อง) 
องค์กรมีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรบัการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพียงพอหรือไม่ ? (ต้อง) 
 

   

4.2 ความรู้ความสามารถ 
องค์กรก าหนดความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากรที่
ท างานให้องค์กรหรือท างานในนาม องค์กร ซึ่งมีผลต่อสมรรถนะ
ด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง หรือไม่ ? (ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความรู้ความสามารถที่องค์กรก าหนด อยู่บนพ้ืนฐานของ
การศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือไม่ ? 
(ต้อง) 
องค์กรก าหนดการฝึกอบรมที่จ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือไม่? (ควร) 
องค์กรด าเนินกิจกรรม เช่น การฝกึอบรม การสอนงานโดย
หัวหน้างานหรือพี่เลีย้ง การฝึกปฏบิัติงานจริง เพื่อให้เกิดความรู้
ความสามารถท่ีจ าเป็น หรือไม่? (ควร) 
องค์กรประเมิน 
องค์กรประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมทีไ่ด้กระท า ด้วยวิธีใด ? 
(ควร) 
องค์กรจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวข้องเพือ่เป็นหลักฐานของความรู้
ความสามารถ (เช่น ผลการสอบ ใบประกาศนียบตัร ) หรือไม่? 
(ควร) 

4.3 ความตระหนัก 
องค์กรมีวิธีใดในการส่งเสรมิความตระหนักให้กับบุคลากรที่
ท างานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความตระหนักด้านระบบ ? 
(ต้อง) 
มีการส่งเสรมิความตระหนักเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือไม่? 
(ควร)  
มีการส่งเสรมิความตระหนักเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมี
นัยส าคญั และผลกระทบที่เกี่ยวข้องหรือไม่? (ควร)  
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
มีการส่งเสรมิความตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผล
ของระบบของการจัดการสิ่งแวดลอ้ม? (ควร) 
มีการส่งเสรมิความตระหนักเรื่องผลกระทบของการปฏิบัติทีไ่ม่
สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ? (ควร) 

4.4 การสื่อสาร 
องค์กรไดส้ื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
บุคลากรภายในองค์กร หรือไม่ ? (ต้อง) 
การสื่อสารภายในผ่านช่องทางใด ? (ต้อง)  
องค์กรไดส้ื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ให้กับกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก ตามความเหมาะสม หรือไม่? 
(ควร) 
การสื่อสารภายนอกผ่านช่องทางใด ? (ต้อง) 

   

4.5 เอกสารและบันทกึ 
เอกสารขององค์กรได้รับการทบทวน และอนุมัติ ตามความ
เหมาะสมก่อนน าไปใช้ หรือไม่? (ควร) 
เอกสารและบันทึกขององค์กรไดร้บัการควบคุม ตามการ
ด าเนินการต่อไปนี้ หรือไม่? (ควร) 
- การแจกจ่าย การก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึง  
- การจัดเก็บ รวมถึงการเก็บรักษาให้อ่านได้ชัดเจน 
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร  
- การก าหนดระยะเวลาจัดเก็บและการท าลาย 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

5. การด าเนินการ 
5.1 การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ 

องค์กรมีท าข้ันตอนการด าเนินงาน เพื่อควบคุมการด าเนินการกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มีนัยส าคญัต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ ? (ต้อง) 
 
องค์กรมีท าข้ันตอนการด าเนินงานเรื่องอะไรบ้าง ? (ต้อง)  
องค์กรจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือไม่? (ควร) 
 
องค์กรก าหนดเกณฑ์ส าหรับควบคมุการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือไม่? (ควร) 
องค์กรได้ด าเนินการปฏิบัติการควบคุมการด าเนินการตามเกณฑ์
ควบคุม หรือไม่? (ควร) 
 
องค์กรควบคุมการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการที่
รับจ้างช่วง ด้วยวิธีใด? (ควร) 
▪ ก าหนดข้อก าหนดดา้นสิ่งแวดล้อมในการออกแบบและ

พัฒนาส าหรับผลติภณัฑ์และบริการ 
▪ ก าหนดข้อก าหนดดา้นสิ่งแวดล้อมส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลิตภณัฑ์และบริการ ตามความเหมาะสม    
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

▪ สื่อสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ส่ง
มอบภายนอก รวมถึงผูร้ับเหมา 

▪ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญั ที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือส่งมอบ การใช้  การก าจัด
สุดท้าย และการจัดการเศษซากของผลิตภณัฑ์และบริการ 

▪ จัดท าเอกสารที่จ าเป็นเพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่า
กระบวนการไดด้ าเนินการตามแผน 

5.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
องค์กรจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรืออุบัติภัยทีม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงการ
เตรียมการส าหรับการตอบสนอง หรือไม่ ? (ต้อง) 
องค์กรมีการวางแผนกิจกรรมเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบ
ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ฉุกเฉิน และการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกดิขึ้นจรงิ หรือไม่ ? (ต้อง) 
องค์กรมีการทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะๆ หรือไม่? 
(ควร) 
องค์กรมีการทบทวนและปรับเปลีย่นแผนตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะ โดยเฉพาะหลังการเกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือการทดสอบ หรือไม่? (ควร) 
มีเอกสารและการอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเตรียมความพร้อม
และตอบสนองตาม ความเหมาะสมกับผู้มสี่วนได้เสยี รวมถึง
บุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคมุ หรือไม่? (ควร) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
6.การประเมินการด าเนินงาน 
6.1 การติดตาม ประเมินผล 

6.1.1. ทั่วไป 
องค์กรเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
ติดตามผลการด าเนินงาน ในหัวข้อใดบ้าง ? (ต้อง) 
องค์มีการวางแผนเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ? (ต้อง) 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการการเฝ้าระวังและตรวจวัดไดร้ับการ
สอบเทียบหรือทวนสอบและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม ? (ต้อง) 
องค์กรควรก าหนดวิธีการ เกณฑ์ และช่วงเวลา ส าหรับการเฝ้า
ระวัง ติดตาม และตรวจวดั รวมถงึควรวิเคราะห์และประเมินผล 
หรือไม่? (ควร) 
 

   

 6.1.2.  การประเมินการสอดคล้อง 
องค์กรด าเนินการประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามช่วงเวลาที่ก าหนด หรือไม่ 
? (ต้อง) 
จัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐานการประเมินความสอดคล้องหรือไม่ ? 
(ต้อง) 
องค์กรประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ
ข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
หรือไม่? (ควร)  
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
จัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐานการประเมินความสอดคล้องหรือไม่ ?  
(ควร) 

6.2 การตรวจประเมินภายใน 
องค์กรก าหนดแผนการตรวจประเมินภายใน หรือไม่ ? (ต้อง) 
 
องค์กรด าเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการน าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใหเ้กิดประสิทธิผลและสอดคล้อง
กับข้อก าหนดต่างๆ หรือไม่ ? (ต้อง) 
องค์กรจัดเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายในไว้เป็นหลักฐาน
หรือไม่ ? (ต้อง) 
องค์กรได้ระบุหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และขอบข่ายการ
ตรวจประเมินแต่ละครั้ง  หรือไม่ ?  (ควร) 
 
องค์กรเลือกผูต้รวจประเมินที่เป็นกลางต่อกระบวนการตรวจ
ประเมิน หรือไม่ ?  (ควร) 
 

   

6.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
ก าหนดแผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหารในด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ ? (ต้อง) 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรด าเนินการทบทวนระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนด หรือไม่ ? (ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
จัดเก็บบันทึกไวเ้ป็นหลักฐานหรือไม่ ? (ต้อง) 
 
ข้อมูลส าหรับการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ครอบคลมุหัวข้อต่อไปนี้
หรือไม่ ?  (ควร) 
 
- การติดตามผลของการด าเนินการจากการทบทวนโดยฝ่าย

บริหารครั้งก่อน  
- การเปลีย่นแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เช่น บริบทขององค์กร กฎหมาย และข้อก าหนดอืน่ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง ประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 
และความเสีย่ง 
วัตถุประสงค์และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

- ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น  ผลการ
ตรวจประเมินภายใน และผลการตรวจประเมินโดยหน่วยงาน
ภายนอก ผลการประเมินความสอดคล้อง ผลการปฏิบัติการ
แก้ไข 

ผลลัพธ์ของการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครอบคลมุหัวข้อต่อไปนี้
หรือไม่ ?  (ควร) 
 

- ผลสรุปที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

- การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากร 
- การด าเนินการเมื่อวัตถุประสงค์ไมบ่รรลผุล 

7.การปรับปรุง 
7.1 ข้อบกพร่องและการปฏิบัตกิารแก้ไข 

องค์กรได้วิเคราะหส์าเหตุของข้อบกพร่องส าหรับข้อบกพร่องด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้น และปฏิบัติการแก้ไข หรือไม่ ? (ต้อง) 
องค์กรด าเนินการก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
หรือไม่ ? (ต้อง) 
จัดเก็บบันทึกไวเ้ป็นหลักฐานหรือไม่ ? (ต้อง) 

   

7.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
องค์กรมีปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง ผ่าน
ช่องทางใดบ้าง ? (เช่น การปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การ
ปรับปรุงวัตถุประสงคด์้านสิ่งแวดล้อม ) (ต้อง) 
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แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที ่4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 

บริษัท................................................................... เลขทะเบียนโรงงาน......................................... 

วัน.............เดือน................................ปี....................... 
ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  :  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

1 นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมขององค์กรคืออะไร 
ครอบคลมุผู้มสี่วนได้ส่วนเสียขององค์กรหรือไม่ ใครบ้าง 
 

   

2 องค์กรมีการก าหนด ค่านิยมเพื่อสง่เสริมจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ
หลักการต่างๆ ของค่านิยมดังกล่าวไว้อย่างไร 
และผูบ้ริหารมีบทบาทอย่างไรบ้างในการส่งเสริมค่านยิมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

   

กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 

3 องค์กรมีกระบวนการในการสร้างให้บุคลากรภายในองค์กรเกดิความเชื่อและมี
พฤติกรรมร่วมกัน เกี่ยวกับการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

 

   

4 องค์กรมีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดลอ้ม 
อย่างไร 
และมีวิธีการเผยแพร่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมให้แก่พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง อย่างไร 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

5 องค์กรมีการก าหนดแนวทางส าหรบัการปฏิบตั ิ

เพื่อให้พฤติกรรมการให้ความส าคญัและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อยา่งยั่งยืน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร อยา่งไร 

 

   

6 องค์กรมีการก าหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

และน ามาปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 

 

   

การด าเนินการตามแนวทางหลักการ 7 ประการ ของ ISO 26000 (SR) 
1. ความรับผิดชอบ (Accountability) 

7 การด าเนินธรุกิจนี้ มีการประเมินผลกระทบ (ด้านลบ) ต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมหรือไม่ อะไรบ้าง 

 

   

8 ที่ผ่านมาองค์กรมีการปรับเปลีย่นกระบวนการผลติ/การเปลี่ยนแปลงอาคาร
สถานท่ี/การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดหรือไม่ อย่างไร 

 

และผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในผลกระทบจากการตัดสินใจ/ด าเนนิการ ใน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลีย่นแปลงอาคารสถานท่ี/การ
ปรับเปลีย่นกลยุทธ์การตลาดอย่างไร 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

9 หากพบว่า การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การเปลีย่นแปลงอาคารสถานท่ี/
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดมีผลกระทบดา้นลบที่มีนยัส าคญั องค์กรมี
มาตรการป้องกันผลกระทบ หรือไม่/อย่างไร 

 

   

10 องค์กรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟื้นฟู หากเกดิปัญหาและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการปรับปรุงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

 

   

11 องค์กรมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้ปญัหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ปรับปรุงดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ า ๆ อย่างไร 

 

   

2. ความโปร่งใส (Transparency) 

12 องค์กรมีการเปดิเผยข้อมูลการตดัสินใจและการด าเนินการต่างๆ กรณีที่มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้กับภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

 

   

13 องค์กรมีกระบวนการพิจารณาหรอืช้ีบ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
อย่างไร  และช้ีบ่งผูไ้ดร้ับผลกระทบจากการด าเนินการขององค์กร หรือไม/่
อย่างไร 
(การพิจารณาผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ ควรให้ครอบคลุม 
ชุมชน, ผู้บริโภค, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ผู้ส่งมอบ (supplier) 
ภาครัฐ)  
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

14 ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักขององค์กรคืออะไร รวมถึงแผนการจดัการ/มาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมท้ังหมดในองค์กร 
(ควรพิจารณาครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลติ/การเปลี่ยนแปลง
อาคารสถานท่ี/การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร) 
 

   

15 องค์กรมีกระบวนการติดตามข้อมลูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมี
ความถี่การท าให้ข้อมูลให้ทันสมัยเป็นอย่างไร 

 

   

16 บุคคลใดบ้างที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กร 

 

   

17 องค์กรมีช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบ ติดต่อสื่อสาร/เข้าถึงข้อมูล กับองค์กร
อย่างไร 
(เช่น รายงานผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม, Website, เสียงตามสาย
สื่อสารกับชุมชน, วิทยุชุมชน) 
 

   

3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior) 

18 องค์กรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร ท่ีช่วยส่งเสรมิให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ไว้อย่างไร 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
(เช่น หน่วยงาน/คณะท างานใดรับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ขององค์กร) 
 

19 โครงสร้างบริหาร หรือหน่วยงานดงักล่าว มีหน้าท่ีที่เกี่ยวกับมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างไร และผลการด าเนินการเป็นอย่างไร มี
ประสิทธิผลหรือไม ่
 

   

20 องค์กรมีการระบุ ปัญหา หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างไม่
มีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไว้อยา่งไร 
(ยกตัวอย่างเช่น 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีนี้ ให้ครอบคลุมเฉพาะผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิง
ธุรกิจ เช่น ผู้บริหารใช้อ านาจมาขอสัมปทานเพิ่ม  การปล่อยของเสยีโดยได้
สิทธิพิเศษ   
- การพิจารณาเรื่องนี้ ต้องขอข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงาน อสจ.หรือ 
กนอ. หรือ กรมที่เกี่ยวข้องมาก่อน) 
 

   

21 องค์กรมีวิธีการแก้ไข และหรือ ป้องกันปัญหา หรือผลประโยชน์ทับซอ้นที่
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างไม่มีจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ อย่างไร และมีการ
ติดตามผลหรือไม่ ผลการติดตามเป็นอย่างไร 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

22 องค์กรมีรายงานผลการปฏิบตัิที่เกีย่วข้องกับการสร้างค่านิยมที่ส่งเสริม
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้บรหิาร หรือไม่ และมีอะไรบ้าง ผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร 

 

   

4. การเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for stake holder interests) 

23 องค์กรมีการก าหนดผู้มสี่วนได้เสีย ด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม ไว้อยา่งไร  
 
(ควรครอบคลุมถึงลูกค้า ลูกจ้าง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง supply 
chain ได้แก่ ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ผู้ส่ง
มอบ (Supplier)) 
 
 

   

24 องค์กรมีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับผูส้่วนได้
ส่วนเสยีหรือไม่ อย่างไร 
 
 
(เช่น จ านวนครั้งท่ีถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มสี่วนได้เสยีขององค์กร) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

25 องค์กรมีการก าหนดช่องทางในการสื่อสารระหว่างองค์กรและผูม้ีส่วนได้เสีย
อย่างไร เพื่อรับฟังความคดิเห็นและแนะน าข้อมูลมาใช้ประกอบการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
(เช่น การรับข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และเเจ้งเบาะแสการกระท าผดิกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนไดเ้สีย (จดหมาย e-mail โทรศัพท ์โทรสาร และ
อืน่ๆ) 
 

   

5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law) 

26 องค์กรมีการชี้บ่ง ระบุกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรไว้หรือไม่ และมีอะไรบ้าง  
 
(เช่น พรบ.โรงงาน,  พรบ.สิ่งแวดล้อม, พรบ.วัตถุอันตราย, กฎกระทรวง, 
ประกาศกระทรวง กฎหมายด้าน น้ า อากาศ การจัดการสิ่งปฏิกลู, ข้อก าหนด
องค์กรท้องถิ่น เทศบาล) 
 

   

6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for international norms of behavior)   

27 องค์กรมีกระบวนการในการพิจารณาน าแนวทางสากลในด้านสิ่งแวดล้อม ท่ี
นอกเหนือจากกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ มาใช้ในองค์กรอย่างไร  
อะไรบ้าง 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

28 แนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเลือกน ามาปฏิบัตมิีอะไรบ้าง  
 
(ยกตัวอย่างเชน่ อนุสัญญาบาเซล,ปฏิญญา,พิธีสารเกียวโต, พิธีสารมอนทรี
ออล หรือมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO)  เช่น  
ISO14044 Life cycle assessment) 
 

   

29 องค์กรมีการผลักดันแนวทางสากลให้เกิดการปฏิบตัิอย่างไร เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางสากลในด้านสิ่งแวดลอ้ม 
 
และมีการตดิตามผลการด าเนินการและทบทวนการปฏิบัติอย่างไร 
 

   

30 องค์กรมีการตดิตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ รวมถึงแนวทางสากลด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องเพื่อปรับปรงุให้เป็นปัจจุบันอย่างไร 
 
องค์กรได้ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆดา้นสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง
ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 
 
และมีการตดิตามผลการด าเนินการและทบทวนการปฏิบัติอย่างไร 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)   

31 องค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี และใหก้าร
ยอมรับถึงความส าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
 

   

32 องค์กรมีกลไกในการแก้ไขปญัหาจากการเรยีกร้องความเป็นธรรม อย่างไร 
 

   

33 องค์กรมีแนวทางในการส่งเสริมสทิธิขั้นพื้นฐานในการท างาน อย่างไร 
 

   

ผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม    

34 ผลการด าเนินกจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลดกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านใดบ้าง มีผลการด าเนินงานเปน็อย่างไร 
 
 
 

   

35 องค์กรมีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร  
อะไรบ้างในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาและมีวิธีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไร 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

MOI-GI-F-04 REV.00 (DD/MM/YYYY) หน้าท่ี 10/10 



 

120 

 

 
แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 

บริษัท................................................................... เลขทะเบียนโรงงาน......................................... 

วัน.............เดือน................................ปี....................... 

ข้อ รายการทีต่รวจประเมิน 
แนวทางด าเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมกีารสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 ทุกข้อ 

Q1 มีใบรับรองอุตสาหกรรมสเีขียวระดับที่ 4 
หรือ 

   

การด าเนินการตามรายการตรวจประเมิน
ระดับที ่4 

   

2 องค์กรต้องด าเนินการส่งเสริม สร้างและสานสมัพันธ์ กจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกบัผู้มีส่วนได้เสีย ที่ครอบคลุมทั้ง 
ห่วงโซ่อุปทาน ชุมชน และผู้บริโภค และต้องท าให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดย 

สัมภาษณผ์ู้บริหาร : ดูนโยบาย การส่งเสริม และสานสมัพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนไดเ้สยี 
Q2 มีการก าหนดนโยบาย/โครงการ/มาตรการ

ที่แสดงถึงการส่งเสริมสรา้ง และสาน
สัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนได้
เสียไว้อย่างไร และมีอะไรบ้าง (ผู้มสี่วนได้
เสีย ควรครอบคลุมถึง 

• ลูกค้า ผู้บริโภค 

• พนักงาน ลูกจ้าง 

• ชุมชนรอบข้าง 

• สังคม ประเทศในภาพรวม 

• ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ได้แก่ 
- ผู้ส่งมอบ (Supplier) 
- ผู้รับเหมา (Contractor) 
- ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) 

   

Q3 มีการสนับสนุน resource (งบประมาณ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และคน) ส าหรบัด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนได้เสีย
อะไรบ้าง 
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ข้อ รายการทีต่รวจประเมิน 
แนวทางด าเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 Q4 ตัวอย่าง ความส าเร็จด้านสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นที่
ประจักษ ์มีอะไรบ้าง โครงการใดบ้าง ระยะเวลา
การด าเนินโครงการ ลงประมาณที่ใช้และ
ประสิทธิผลทีไ่ด้รับเป็นอย่างไร 

   

2 สัมภาษณ์ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม : ดูการด าเนินกิจกรรม และประสทิธิผล 
(1) ต้องส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยต้องด าเนินการให้
ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

Q5 มีแผนการส่งเสริม/สร้างให้ห่วงโซอุ่ปทาน มุ่งสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว อย่างไร และมีวิธีการ/
โครงการอะไรบา้ง (ห่วงโซ่อุปทาน supply 
chain ในที่น้ีให้ครอบคลุมถึง 
- ผู้ส่งมอบ (Supplier) (เฉพาะผูส้่งมอบ

โดยตรง (first tier)) 
- ผู้รับเหมา (Contractor) (เฉพาะผูร้ับเหมาที่

ท ากิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม)) 

- ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) (เฉพาะ
ผู้รับเหมาที่ท ากิจกรรมที่อาจมผีลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม)) 

โดยอย่างน้อยห่วงโซ่อุปทานต้องได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว) 

   

Q6 มีการตดิตาม ประสิทธิภาพของแผนงาน/
โครงการ/มาตรการต่างๆ ที่ให้ห่วงโซ่อุปทานมุ่งสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว หรือไม่อยา่งไร 

   

Q7 หากผลการด าเนินงาน/โครงการ/มาตรการไม่มี
ประสิทธิผล มีการแก้ไข ปรับปรุง อย่างไร เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   

(2) ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจิตส านึกและส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบริโภคที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

Q8 องคก์รมนีโยบายเกีย่วกบัการมสีว่นร่วมของ
ชุมชนอย่างไร (ชุมชน ในทีน่ี้ใหค้รบคลุมถงึ 
- ชุมชนรอบข้างของสถานประกอบการ 
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ข้อ รายการทีต่รวจประเมิน 
แนวทางด าเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  - กรณสีถานประกอบการตั้งอยู่ในสว่นภูมิภาค 
ให้ขยายการมสี่วนร่วมใหค้รอบคลมุถึง อบต. 
หรือเทศบาลต าบลที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ด้วยเป็นอย่างน้อย) 

   

 Q9 มีแผนงาน หรือโครงการ ส าหรับสง่เสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน หรือแผนการด าเนินกิจกรรม
ที่องค์กรเข้าไปมสี่วนร่วมกับชุมชนอย่างไร 

   

Q10 มีการปฏิบตัิตามแผนงานท่ีก าหนด มีการตดิตาม
ผลการด าเนินงาน หรือไม่อยา่งไร 

   

2 Q11 มีการประเมินผลความส าเรจ็ และพัฒนาปรับปรุง
หรือไม่ อย่างไร 

   

(3) ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคที่ยั่งยืน 
Q12 องค์กรมีการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 

แก่ผู้บริโภคส าหรับการบรโิภคที่ยั่งยืนอย่างไร 
เพื่อ 
- การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 

ปริมาณการลดการปล่อย CO2 
- การป้องกันมลพิษ 
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
- การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
- การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาต ิ

   

Q13 มีการมอบหมายและตดิตามการด าเนินการ
อย่างไร 

   

3 องค์กรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้างและสานสมัพันธก์ิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความส าเร็จ เพ่ือเผยแพร่ 

Q14 ผลการด าเนินกจิกรรม การส่งเสรมิ สร้างและ 
สานสมัพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มกับผู้มสี่วน 
ได้เสีย มผีลความส าเร็จอยา่งไรบ้าง ด้าน 
- การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

   

 
MOI-GI-F-05 REV.00 (DD/MM/YYYY) หน้าท่ี 3/4 



 

123 

 

 

ข้อ รายการทีต่รวจประเมิน 
แนวทางด าเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  - การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาต ิ

   

 Q15 มีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรมการส่งเสริม 
สร้างและสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย หรือไม่ อะไรบ้าง 
 

   

Q16 ความถี่ของการรายงานเป็นอยา่งไร 
 

   

Q17 มีวิธีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไร 
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แนวทางการตรวจประเมนิอุตสาหกรรมสีเขยีว 

ระดบัที่ 4-5 8.8 
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แนวทางการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 
ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
1 นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมขององค์กรคืออะไร 

ครอบคลมุผู้มสี่วนได้ส่วนเสียขององค์กรหรือไม่ ใคร
บ้าง 

- นโยบายดา้นความยั่งยืน 
- นโยบายการด าเนินธรุกิจอย่างยั่งยนื หรือ 
- นโยบายอนุรักษ์พลังงาน หรือ รายงานการด าเนินงาน

ร่วมกับผูม้ีส่วนได้เสีย 
- นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม 
- นโยบายการจัดการพลังงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานอนุรักษพ์ลังงาน สิ่งแวดล้อม 
- ค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานส่งเสริมการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
- นโยบายการจัดการกากอุตสาหกรรม 
- ค าสั่งแต่งตั้ง คณะท างานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- องค์กรมีนโยบายสิ่งแวดล้อมท่ีมีความมุ่งมั่นในการ

ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นใน
การลดและป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และไมส่่งผลกระทบต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร รวมทัง้มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

2 องค์กรมีการก าหนด ค่านิยมเพื่อสง่เสริมจริยธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการต่างๆ ของค่านิยม
ดังกล่าวไว้อย่างไร 
และผูบ้ริหารมีบทบาทอย่างไรบ้างในการส่งเสริม
ค่านิยมเพื่อส่งเสรมิจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

- แผนการด าเนินการกจิกรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
ส่งเสริมจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น แผนการ
อนุรักษ์แม่น้ าบริเวณใกลเ้คียงโรงงาน แผนการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือแผนการฝึกอบรมประจ าปี ด้าน ISO 
14001/OHSAS 18001 

- จรรยาบรรณ อุดมการณ์ต่างๆ (Code of Conduct) 
- คู่มือแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Guideline) 
- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน/คู่กรณ ี
- กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
- การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกจิกรรมต่างๆ 
- แผ่นพับ/โปสเตอร์/บอร์ดประชาสมัพันธ์ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมรณรงค์ส่งเสรมิการคดัแยกขยะ 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
  - กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day 

- Morning Talk 
- กิจกรรมการตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
- ตัวช้ีวัด (KPI) ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
- รายงานการประชุม Safety & Environment 
- รายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

และรายงานการประชุมอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
- แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภยั

ขององค์กรหรือแผนงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
- บอร์ดสื่อสารต่างๆ 
- โปสเตอร์รณรงคเ์รื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 

หรือการรณรงคด์้านสิ่งแวดล้อมผา่นกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 
3 องค์กรมีกระบวนการในการสร้างให้บุคลากรภายใน

องค์กรเกิดความเชื่อและมีพฤติกรรมร่วมกัน 
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

- มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมและใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร 

- มีการก าหนด KPI ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น 
พลังงาน, GHG, Hazardous waste, Non-
Hazardous waste เป็นต้น 

- มีการก าหนด Training Need ดา้นสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยให้กับพนักงานตามหน้าท่ีงาน เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หลักสตูรอบรม การส่งเสริมกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆที่มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดความเชื่อและมีพฤติกรรมร่วมกัน 

- การอบรมและชี้แจงความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับพนักงานและคู่ธุรกจิ 

- การรณรงค์ประชาสัมพันธด์้านต่างๆ เช่น การ
ประหยดัพลังงาน การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การ
แผนงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงงาน 
กิจกรรมเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

- คู่มือจริยธรรมพนักงาน 
- แผนการฝึกอบรมประจ าป ี
- บทความเสยีงตามสาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
4 องค์กรมีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและ

จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร 
และมีวิธีการเผยแพร่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม
ให้แก่พนักงานและผู้เกีย่วข้อง อย่างไร 

- รายงานการด าเนินงานร่วมกบัผู้มสี่วนไดเ้สีย เรื่อง
แผนการสื่อสาร 

- ข้อมูลสื่อสารเสียงตามสาย 
- แผนการฝึกอบรม 
- เอกสารโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีการสร้างค่านิยมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม โดย

การจัดกิจกรรมและการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ของ
องค์กร เช่น การติดป้ายประกาศ ประชาสมัพันธ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม การเผยแพร่และก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมส าหรับพนักงาน
และคู่ธุรกจิ การใส่ใจด้านสิ่งแวดลอ้มโดยผู้บริหาร เป็น
ต้น 

5 องค์กรมีการก าหนดแนวทางส าหรบัการปฏิบตั ิ
เพื่อให้พฤติกรรมการให้ความส าคญัและใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร อย่างไร 

- มีการก าหนดแนวทางการด าเนินธรุกิจอย่างยั่งยืน และ
ก าหนดโครงสร้างบุคลากร และคณะกรรมการต่างๆ 
เพื่อรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม 

- มีการปลูกฝังจิตส านึกพนักงานและคู่ธุรกิจ ให้มสี่วน
ร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามผล
การด าเนินงานประจ า ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การ
สื่อสารผ่านคูม่ือแนวปฏิบัติการพฒันาอย่างยั่งยืน วิธี
ปฏิบัติงานการประเมินลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุม ดแูลใหม้ีการปฏิบัติงานดา้นสิ่งแวดล้อมเป็นไป
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยนืท่ีเกี่ยวข้อง 

- มีแนวทางส าหรับการปฏิบตัิที่ใช้เป็นแนวทางให้กับ
พนักงานในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมอบรม
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส าหรับพนักงานและคู่
ธุรกิจ 

- มีแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงงานและพื้นที่
ใกล้เคียง หรือ แผนการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ แผนการฝึกอบรม
ประจ าป ี
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
6 องค์กรมีการก าหนดวิธีการในการประเมินความคง

อยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
และน ามาปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 

- มีการก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม และมีการตดิตามอย่างต่อเนื่อง 

- การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) 
- การตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจ า 
- รายงานการประชุมการทบทวนการบริการ MR 

(Management Review) ระบบการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการตามแนวทางหลักการ 7 ประการ ของ ISO 26000 (SR) 
1. ความรับผิดชอบ (Accountability) 

7 การด าเนินธรุกิจนี้ มีการประเมินผลกระทบ (ด้าน
ลบ) ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม่ อะไรบ้าง 

- มีการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์กรต่อผูม้ีส่วนได้เสีย
ขององค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 

- มีการด าเนินการประเมินผลกระทบด้านลบอย่าง
สม่ าเสมออย่างเคร่งครดั 

- มีรายงานผลการด าเนินงานร่วมกบัผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
8 ที่ผ่านมาองค์กรมีการปรับเปลีย่นกระบวนการผลติ/

การเปลีย่นแปลงอาคารสถานท่ี/การปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การตลาดหรือไม่ อย่างไร 
และผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในผลกระทบจาก
การตัดสินใจ/ด าเนินการ ในการปรับเปลีย่น
กระบวนการผลติ/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ี/
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดอย่างไร 

- มีแนวทางในการมีการประเมินผลกระทบทั้งทางด้าน
คุณภาพต้นทุนความสามารถในการส่งมอบและความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดจากการปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต 

- มีการด าเนินการที่เกีย่วข้องเพื่อผลกระทบ เช่น มี
ใบรับรองต่างๆ รายงานการประเมินและจดัการความ
เสี่ยง กลยุทธ์ใหม่องค์กร หรือ เอกสารโครงการต่างๆ 
ที่เกี่ยงข้อง 

9 หากพบว่า การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต/การ
เปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ี/การปรับเปลีย่นกลยุทธ์
การตลาดมผีลกระทบดา้นลบที่มนีัยส าคญั องค์กรมี
มาตรการป้องกันผลกระทบ หรือไม่/อย่างไร 

- มีกระบวนการในการควบคุมการปรับปรุงและการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวางแผนงาน 
หากพบว่ามีผลกระทบด้านลบ ก็ตอ้งจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันผลกระทบเหล่านั้น 

- มีการบรหิารความเสีย่งและการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ 
- รายงานการประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10 องค์กรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟื้นฟู หาก
เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ปรับปรุงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- มีขั้นตอนการด าเนินการ (Procedure) ที่เกี่ยวข้อง 
- มีวิธีการปฏิบตัิงาน (Work Instruction) และแผน

ฉุกเฉินท่ีจ าเป็นเพื่อลดหรือแกไ้ขผลกระทบที่เกดิขึ้น 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
11 องค์กรมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้ปญัหาและ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปรับปรุงดังกล่าว
เกิดขึ้นซ้ า ๆ อย่างไร 

- มีขั้นตอนการด าเนินการ Procedure การควบคุมการ
ปฏิบัติ (Operational Control) 

- มีขั้นตอนการด าเนินการแกไ้ขและป้องกัน Procedure 
Corrective & Preventive Action 

- มีการสื่อสารใหผู้้บรหิารทราบเพื่อหาแนวทางในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 

2. ความโปร่งใส (Transparency) 
12 องค์กรมีการเปดิเผยข้อมูลการตดัสินใจและการ

ด าเนินการต่างๆ กรณีที่มผีลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ให้กับภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

- การประสานงาน ประชุมหารือกับชุมชน เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม 

- การสื่อสารและการด าเนินกิจกรรมกับชุมชน 
- ชุมชน/ส่วนราชการ หรือสถานศึกษาสามารถเยี่ยมชม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
- รายงานการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 
- การเยี่ยมชมโรงงานจากองค์กรต่างๆ 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

13 องค์กรมีกระบวนการพิจารณาหรอืช้ีบ่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น อย่างไร  และช้ีบ่งผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินการขององค์กร หรือไม/่
อย่างไร 
(การพิจารณาผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ ควรให้ครอบคลุม 
ชุมชน, ผู้บริโภค, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ผู้ส่งมอบ 
(supplier) ภาครัฐ) 

- รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting 
เกี่ยวกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

- ผลการประเมินความเสีย่งด้านความยั่งยืน Product 
Sustainability 

- แบบประเมินความพึงพอใจด้านธรรมาภิบาลและ
ชุมชน ประจ าเดือน 

14 ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักขององค์กรคืออะไร รวมถึง
แผนการจดัการ/มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมท้ังหมด
ในองค์กร 
(ควรพิจารณาครอบคลุมการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลติ/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ี/
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีขององค์กร) 

- เอกสารข้อร้องเรียน และการประเมินผลกระทบดา้น
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

- แผนการจดัการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้น 

15 องค์กรมีกระบวนการติดตามข้อมลูผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอยา่งไร และมีความถีก่ารท าให้ข้อมูลให้
ทันสมัยเป็นอยา่งไร 

- แผนการตรวจสภาพแวดล้อมประจ าปี 
- แผนการตรวจตดิตาม 
- รายงาน SD Report ประจ าป ี
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
  - Monitoring Plan ISO 14001 
16 บุคคลใดบ้างที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก

องค์กร 
- รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting เรื่อง

การด าเนินงานร่วมกับผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย 
17 องค์กรมีช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบ ติดต่อสื่อสาร/

เข้าถึงข้อมูล กับองค์กรอย่างไร 
(เช่น รายงานผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม, 
Website, เสียงตามสายสื่อสารกบัชุมชน, วิทยุ
ชุมชน) 

- Procedure เรื่อง Communication 
- รายงานผลการด าเนินงานฝา่ยสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยประจ าป ี
- ภาพการลงชุมชน 
- ภาพเสยีงตามสายของผู้บรหิาร 
- Website องค์กร 

3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior) 
18 องค์กรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร ท่ีช่วย

ส่งเสริมให้เกิดการปฏบิัติอย่างมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ไว้อย่างไร 
(เช่น หน่วยงาน/คณะท างานใดรับผิดชอบเรื่องการ
ส่งเสริมจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กร) 

- ผังโครงสร้างองค์กร 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 

19 โครงสร้างบริหาร หรือหน่วยงานดงักล่าว มีหน้าท่ีที่
เกี่ยวกับมีจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
อย่างไร และผลการด าเนินการเปน็อย่างไร มี
ประสิทธิผลหรือไม ่

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานด้าน
ความรับชอบต่อสังคม (CSR-DIW) 

- ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรได้รับ 
- รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรไดร้ับ 

20 องค์กรมีการระบุ ปัญหา หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างไมม่ีจรยิธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม ไว้อย่างไร 
(ยกตัวอย่างเช่น 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีนี้ ให้ครอบคลุมเฉพาะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิงธุรกิจ เช่น ผู้บริหารใช้
อ านาจมาขอสัมปทานเพิ่ม  การปล่อยของเสียโดย
ได้สิทธิพิเศษ   
- การพิจารณาเรื่องนี้ ต้องขอข้อมูลเรื่องร้องเรียน
จากหน่วยงาน อสจ.หรือ กนอ. หรือ กรมที่
เกี่ยวข้องมาก่อน) 

- ผลประเมิน Aspect จากทุกฝา่ยภายในองค์กร 
- หนังสือยืนยันจากอุตสาหกรรมจังหวัด ว่าไมม่ีข้อ

ร้องเรียนของบริษัท 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
21 องค์กรมีวิธีการแก้ไข และหรือ ป้องกันปัญหา หรือ

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มี
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ อย่างไร และมีการ
ติดตามผลหรือไม่ ผลการติดตามเป็นอย่างไร 

- รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting 
- ระเบียบการจดัซื้อจัดจ้าง 

22 องค์กรมีรายงานผลการปฏิบตัิที่เกีย่วข้องกับการ
สร้างค่านิยมที่ส่งเสริมจริยธรรมดา้นสิ่งแวดล้อมต่อ
ผู้บริหาร หรือไม่ และมีอะไรบ้าง ผลการด าเนินงาน
เป็นอย่างไร 

- รายงานการประชุม MR(Management Review) 
- รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) 

4. การเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for stake holder interests) 
23 องค์กรมีการก าหนดผู้มสี่วนได้เสีย ด้านประเด็น

สิ่งแวดล้อม ไว้อย่างไร  
(ควรครอบคลุมถึงลูกค้า ลูกจ้าง ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึง supply chain ไดแ้ก่ ผู้รับเหมา 
(Contractor) ผูร้ับเหมาช่วง (Subcontractor) ผู้
ส่งมอบ (Supplier)) 

- รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW Reporting เรื่อง
การประเมินผลประโยชน์และกระทบของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 

24 องค์กรมีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียหรอืไม่ อย่างไร 
(เช่น จ านวนครั้งท่ีถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อบังคับ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มีส่วนไดเ้สียขององค์กร) 

- สรุปผลข้อร้องเรียนของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 

25 องค์กรมีการก าหนดช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนไดเ้สียอยา่งไร เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและแนะน าข้อมลูมาใช้ประกอบการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น 
(เช่น การรับข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และเเจ้ง
เบาะแสการกระท าผดิกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจาก
ผู้มีส่วนไดเ้สีย (จดหมาย e-mail โทรศัพท์ โทรสาร 
และอื่นๆ) 

- Procedure เรื่อง Communication 
- รายงานผลการด าเนินงานฝา่ยสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยประจ าป ี
- ภาพการลงชุมชน 
- ภาพเสยีงตามสายของผู้บรหิาร 
- Website องค์กร 

5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law) 
26 องค์กรมีการชี้บ่ง ระบุกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรไว้หรือไม่ และ
มีอะไรบ้าง  

- ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนด/ทะเบียนตดิตามการ
ด าเนินงานตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
 (เช่น พรบ.โรงงาน,  พรบ.สิ่งแวดล้อม, พรบ.วัตถุ

อันตราย, กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง 
กฎหมายด้าน น้ า อากาศ การจดัการสิ่งปฏิกลู, 
ข้อก าหนดองค์กรท้องถิ่น เทศบาล) 

 

6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for international norms of behavior) 
27 องค์กรมีกระบวนการในการพิจารณาน าแนวทาง

สากลในด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีนอกเหนือจากกฎหมาย
และข้อก าหนดต่างๆ มาใช้ในองค์กรอย่างไร  
อะไรบ้าง 

- Certificate ISO 14001 
 

28 แนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเลือกน ามา
ปฏิบัติมีอะไรบา้ง  
(ยกตัวอย่างเช่น อนุสัญญาบาเซล,ปฏิญญา,พิธีสาร
เกียวโต, พิธีสารมอนทรีออล หรือมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ (ISO)  เช่น ISO14044 Life cycle 
assessment) 

- Certificate ISO 14001 
- รางวัลฉลากลดคาร์บอน 

29 องค์กรมีการผลักดันแนวทางสากลให้เกิดการปฏิบตัิ
อย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางสากลในด้าน
สิ่งแวดล้อมและมีการตดิตามผลการด าเนินการและ
ทบทวนการปฏิบัติอย่างไร 

- บันทึกการประชุม Management Review ระบบ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม ประจ าปี 

- Certificate ISO 14001 
 

30 องค์กรมีการตดิตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ 
รวมถึงแนวทางสากลดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุันอย่างไร 
องค์กรได้ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 
และมีการตดิตามผลการด าเนินการและทบทวนการ
ปฏิบัติอย่างไร 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

- Procedure กฎหมายและการประเมินความสอดคล้อง 
- รายงาน SD Report ประจ าป ี
- บันทึกการประชุม Management Review ระบบ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม ประจ าปี 
- ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนด/ทะเบียนตดิตามการ

ด าเนินงานตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights) 
31 องค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีดี และให้การยอมรับถึงความส าคัญ
และความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

- คู่มือจริยธรรม ส าหรับพนักงาน 
- ประกาศจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
32 องค์กรมีกลไกในการแก้ไขปญัหาจากการเรยีกร้อง

ความเป็นธรรม อย่างไร 
- รายงานการประชุม MR (Management Review) 
- Procedure เรื่อง Communication 
- ภาพเสยีงตามสายของผู้บรหิาร 
- Website องค์กร 

33 องค์กรมีแนวทางในการส่งเสริมสทิธิขั้นพื้นฐานใน
การท างาน อย่างไร 

- ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
- ภาพสื่อสารด้านสวัสดิการ 

ผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
34 ผลการด าเนินกจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลด

กระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง มีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร 

- ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
- สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีและสรุปผลโครงการ 
 

35 องค์กรมีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม อย่างไร  อะไรบ้างในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา
และมีวิธีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไร 

- รายงานข้อมูล SD Report ประจ าปี 
- สื่อการประชาสัมพันธ ์
- รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรไดร้ับ 
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แนวทางการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว 
ข้อ รายการตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
1 องค์กรต้องมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมกีารสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 ทุกข้อ 
Q1 มีใบรับรองอุตสาหกรรมสเีขียวระดับที่ 4 

หรือ 
- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขยีวระดบัท่ี 4 

การด าเนินการตามรายการตรวจประเมิน
ระดับที่ 4 

- ได้รับการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน มอก./ISO 
14001 หรือตามมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า 

2 องค์กรต้องด าเนินการส่งเสริม สร้างและสานสมัพันธ์ กจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกบัผู้มีส่วนได้เสีย ที่ครอบคลุมทั้ง 
ห่วงโซ่อุปทาน ชุมชน และผู้บริโภค และต้องท าให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดย 
สัมภาษณผ์ู้บริหาร : ดูนโยบาย การส่งเสริม และสานสมัพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนไดเ้สยี 

Q2 มีการก าหนดนโยบาย/โครงการ/มาตรการที่
แสดงถึงการส่งเสรมิ สรา้ง และสานสัมพันธ์
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนได้เสียไว้
อย่างไร และมีอะไรบ้าง (ผู้มสี่วนได้เสีย ควร
ครอบคลมุถึง 

● ลูกค้า ผู้บริโภค 

● พนักงาน ลูกจ้าง 

● ชุมชนรอบข้าง 

● สังคม ประเทศในภาพรวม 

● ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ได้แก่ 
- ผู้ส่งมอบ (Supplier) 
- ผู้รับเหมา (Contractor) 
- ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) 

- นโยบายองค์กร เช่น ด้านสิ่งแวดลอ้ม
คุณภาพและความปลอดภัย 

- สารจากประธานบริษัท หรือผู้บรหิาร
ระดับสูง 

- ปรัชญา และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท 

- แผนงานหรือโครงการในการส่งเสริม การมี
ส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชน และห่วงโซ่
อุปทาน 

- การเปิดสถานท่ีให้บุคคลที่สนใจเขา้ศึกษาดู
งาน 

Q3 มีการสนับสนุน resource (งบประมาณ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และคน) ส าหรบัด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนได้เสีย
อะไรบ้าง 

- งบประมาณและแผนงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมประจ าป ี

- การให้ค าปรึกษากับผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา 
เรื่องอุตสาหกรรมสีเขยีว 

Q4 ตัวอย่าง ความส าเร็จด้านสิ่งแวดลอ้มท่ีเป็นที่
ประจักษ์ มีอะไรบ้าง โครงการใดบ้าง  

- แผนงานหรือรายงานการด าเนินโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น 3Rs, Zero 
Waste to Landfill เป็นต้น 
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ข้อ รายการตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ งบประมาณที่

ใช้และประสิทธิผลที่ไดร้ับเป็นอย่างไร 
 

2 สัมภาษณ์ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม : ดูการด าเนินกิจกรรม และประสทิธิผล 
(1) ต้องส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยต้อง
ด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

Q5 มีแผนการส่งเสริม/สร้างให้ห่วงโซอุ่ปทาน มุ่ง
สู่อุตสาหกรรมสเีขียว อย่างไร และมีวิธีการ/
โครงการอะไรบา้ง (ห่วงโซ่อุปทาน supply 
chain) ในที่น้ีให้ครอบคลุมถึง 
- ผู้ส่งมอบ (Supplier) (เฉพาะผูส้่งมอบ

โดยตรง) (first tier) 
- ผู้รับเหมา (Contractor) (เฉพาะ

ผู้รับเหมาที่ท ากิจกรรมที่อาจมผีลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม) 

- ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) (เฉพาะ
ผู้รับเหมาที่ท ากิจกรรมที่อาจมผีลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม) 

โดยอย่างน้อยห่วงโซ่อุปทานต้องได้รับการ
รับรองอุตสาหกรรมสเีขียว ระดับที่ 1 : ความ
มุ่งมั่นสีเขียว 

- แผนงานและรายละเอียดโครงการ เช่น การ
ประชุมคู่ค้าและผู้รับเหมา การให้ค าปรึกษา
กับผู้ส่งมอบผู้รับเหมา เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สีเขียว 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้กับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น สถานศึกษา ชุมชน 
หรือส่วนราชการ 

- แผนงานในการส่งเสรมิให้ผู้ที่อยู่ในโซ่อุปทาน
ในการส่งมอบวัตถุดิบ/บริการ ท่ีไม่ไดส้่งมอบ
ให้องค์กรโดยตรง แต่เป็นผู้ส่งมอบในล าดับ
ถัดๆไป รวมทั้งผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก เข้าร่วม
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกดิการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

Q6 มีการตดิตาม ประสิทธิภาพของแผนงาน/
โครงการ/มาตรการต่างๆ ท่ีให้ห่วงโซ่อุปทาน
มุ่งสู่อุตสาหกรรมสเีขียว หรือไม่อย่างไร 

- แบบส ารวจและให้ค าปรึกษากับโซอุ่ปทาน 
เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสเีขียว 

Q7 หากผลการด าเนินงาน/โครงการ/มาตรการไม่
มีประสิทธิผล มีการแกไ้ข ปรับปรงุ อย่างไร 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- การประชุมน าเสนอปญัหาในการประชุม
ระดับผู้บริหารหรือคณะท างาน เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและหามาตรการเพิ่มในการ
บรรลเุป้าหมาย 

(2) ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจิตส านึกและ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบริโภคที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

Q8 องค์กรมีนโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างไร (ชุมชน ในท่ีนี้ให้ครบคลุมถึง 
- ชุมชนรอบข้างของสถานประกอบการ 

- แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมประจ าป ี
- การลงพื้นที่ชุมชนสัมพันธ์ ผ่านเอกสารแผ่น

พับด้านสิ่งแวดล้อม,ส่งเสรมิ 3Rs เช่น ท าน้ า
หมักชีวภาพ 
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ข้อ รายการตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
  - กรณสีถานประกอบการตั้งอยู่ในสว่น

ภูมิภาค ให้ขยายการมีส่วนร่วมให้
ครอบคลมุถึง อบต. หรือเทศบาลต าบลที่
สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยเป็นอย่าง
น้อย) 

- จัดท าโครงการร่วมกับเทศบาล เช่น การ
จัดการของเสยีชุมชนอย่างยั่งยืน 

Q9 มีแผนงาน หรือโครงการ ส าหรับสง่เสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน หรือแผนการด าเนิน
กิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมสี่วนร่วมกับชุมชน
อย่างไร 

- การจัดท าโครงการร่วมกับเทศบาลหรือ 
อบต. จัดโครงการหรือแผนท่ีเกี่ยวข้อง
ส่งเสริม สร้าง และสานสมัพันธ์กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมกับชุมชน 

Q10 มีการปฏิบตัิตามแผนงานท่ีก าหนด มีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน หรือไมอ่ย่างไร 

- การติดตามผลการด าเนินงานรายเดือน (KPI) 
และตดิตามผ่านวาระการประชุมตา่งๆ 

2 Q11 มีการประเมินผลความส าเรจ็ และพัฒนา
ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร 

- ประเมินผลความส าเร็จ วัดได้จาก KPI และ
พัฒนาปรับปรุงตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการ 

(3) ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคที่ยั่งยืน 
Q12 องค์กรมีการให้ความรู้และสร้างความ

ตระหนักแกผู่้บรโิภคส าหรับการบริโภคที่
ยั่งยืนอย่างไร เพื่อ 
- การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 

ปริมาณการลดการปล่อย CO2 

- การป้องกันมลพิษ 

- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

- การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

- การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาต ิ

- กิจกรรมหรือวิธีการในการสรา้งความรู้ความ
เข้าใจและสร้างจติส านึกให้กับผู้บริโภคซึ่ง
เป็นกลุ่มลูกค้าขององค์กร หรือผู้ใช้
ผลิตภณัฑ์ขององค์กรให้ตระหนักถึงการ
บริโภคที่ยั่งยืน ผ่านโครงการตา่งๆ เช่น 
ฉลากคาร์บอน การจัดตั้งกิจกรรม ปลูกป่า 
เก็บขยะ 

 

Q13 มีการมอบหมายและตดิตามการด าเนินการ
อย่างไร 

- ติดตามจากการจัดประชุมรายเดือน หรือการ
ประชุมต่างๆ 

3 องค์กรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้างและสานสมัพันธก์ิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความส าเร็จ เพ่ือเผยแพร่ 

Q14 ผลการด าเนินกจิกรรม การส่งเสรมิ สร้างและ
สานสมัพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มกับผู้มี
ส่วนไดเ้สีย มีผลความส าเร็จอย่างไรบ้าง ด้าน 
- การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

- แจ้งผลการด าเนินการต่างๆ เช่น ตรวจวัด
คุณภาพน้ า อากาศ หรือสารเคมี ให้ชุมชน
รับทราบ ผ่าน เสียงตามสาย หรือจัดบอร์ด
ชุมชน 
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ข้อ รายการตรวจประเมิน ข้อสังเกต/เอกสาร 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

- การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

- การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาต ิ

- โครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหว่งโซ่
อุปทาน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ฉลาก
คาร์บอน 

 Q15 มีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรมการ
ส่งเสริม สร้างและสานสัมพันธ์กิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมกับผู้มสี่วนได้เสยี หรือไม่ 
อะไรบ้าง 

- แผ่นพับหรือจัดบอร์ดข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อมประกาศใน website ขององค์กร 
หรือแจ้งข่าวสารผ่านระบบ intranet 

- รวบรวมข้อมลูผลการด าเนินการตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้าง และสาน
สัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกบั ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ห่วงโซ่อุปทาน ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

Q16 ความถี่ของการรายงานเป็นอยา่งไร - รายงานแบบรายเดือน หรือในโอกาสต่างๆ 
เช่น การประชุมในวาระต่างๆ ที่เกีย่วข้อ 

Q17 มีวิธีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไร - สรุปรายงานผลการด าเนินการต่างๆเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงผลความส าเร็จของการ
ด าเนินการ เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น
ในวันส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมหรืองานวิชาการ
ตามสถานศึกษา และ website ขององค์กร 
รายงานข้อมูล SD Report ประจ าปี 

- สื่อการประชาสัมพันธ ์
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คณะกรรมการผู้จัดท า 

คณะกรรมการผู้จัดท าคู่มือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1. นางอรอนงค์ ทรงกิตติ      ประธานกรรมการ 

2. นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ      กรรมการ 

3. นายบุญรวย เลิศวนิชย์ทิพย์     กรรมการ 

4. นายขจรพงศ ์ศิริวิสูตร      กรรมการ 

5. นายประกิจ พงศ์ภพไพบูลย์     กรรมการ 

6. นางสาวสุวลักษณ์ เยาว์นุ่น     กรรมการ 

7. นางสาวอังคณา สุกใส      กรรมการ 

8. นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม    กรรมการและเลขานุการ 

9. นายปิยะวัชร สุวรรณค า      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ที่ปรึกษา 

 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

โทร 0 2763 2828  โทรสาร 0 2763 2800 

เว็บไซต์ www.uaeconsultant.com 
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