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แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที ่4 วัฒนธรรมสีเขียว Green culture 
บริษัท................................................................... เลขทะเบียนโรงงาน......................................... 

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

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  :  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

1 นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมขององค์กรคืออะไร 
ครอบคลมุผู้มสี่วนได้ส่วนเสียขององค์กรหรือไม ่ใคร
บ้าง 
 

   

2 องค์กรมีการก าหนด ค่านิยมเพื่อสง่เสริมจริยธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม และหลักการต่างๆ ของค่านิยม
ดังกล่าวไว้อย่างไร 
 
และผูบ้ริหารมีบทบาทอย่างไรบ้างในการส่งเสริม
ค่านิยมเพื่อส่งเสรมิจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

   

กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม 

3 องค์กรมีกระบวนการในการสร้างให้บุคลากรภายใน
องค์กรเกิดความเชือ่และมีพฤติกรรมร่วมกัน เกี่ยวกับ
การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร 

 

   

4 องค์กรมีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตส านึก
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไร 
 
และมีวิธีการเผยแพร่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
ให้แก่พนักงานและผู้เกีย่วข้อง อย่างไร 
 

5 องค์กรมีการก าหนดแนวทางส าหรบัการปฏิบตั ิ

เพื่อให้พฤติกรรมการให้ความส าคญัและใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร อย่างไร 

 

   

6 องค์กรมีการก าหนดวิธีการในการประเมินความคงอยู่
ของวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

และน ามาปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร 

 

   

การด าเนินการตามแนวทางหลักการ 7 ประการ ของ ISO 26000 (SR) 

1.ความรับผิดชอบ ( Accountability ) 

7 การด าเนินธรุกิจนี้ มีการประเมินผลกระทบ (ด้านลบ) 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม ่อะไรบา้ง 

 

   

8 ที่ผ่านมาองค์กรมีการปรับเปลีย่นกระบวนการผลติ/
การเปลีย่นแปลงอาคารสถานท่ี/การปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ์การตลาดหรือไม่ อย่างไร 

 

และผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ/ด าเนินการ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต/การเปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ี/การปรับเปลีย่น
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การตลาดอย่างไร 

 

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

   

10 องค์กรมีมาตรการเยียวยาหรือมาตรการฟื้นฟู หาก
เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ปรับปรุงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

   

11 องค์กรมีมาตรการป้องกัน ไม่ให้ปญัหาและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการปรับปรุงดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ า ๆ 
อย่างไร 

 

   

2.ความโปร่งใส (Transparency) 

12 องค์กรมีการเปดิเผยข้อมูลการตดัสินใจและการ
ด าเนินการต่างๆ กรณีที่มผีลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ให้กับภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

 

   

13 องค์กรมีกระบวนการพิจารณาหรอืช้ีบ่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้น อย่างไร  และชี้บ่งผู้ไดร้ับ
ผลกระทบจากการด าเนินการขององค์กร หรือไม/่
อย่างไร 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
(การพิจารณาผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ ควรให้ครอบคลุม 
ชุมชน, ผู้บริโภค, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ผู้ส่งมอบ 
(supplier) ภาครัฐ) 

 

14 ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักขององค์กรคืออะไร รวมถึง
แผนการจดัการ/มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมท้ังหมดใน
องค์กร 

(ควรพิจารณาครอบคลุมการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิต/การเปลีย่นแปลงอาคารสถานที่/การปรับเปลีย่น
กลยุทธ์การตลาด และผู้มสี่วนไดส้ว่นเสียขององค์กร) 

   

15 องค์กรมีกระบวนการติดตามข้อมลูผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอยา่งไร และมีความถีก่ารท าให้ข้อมูลให้
ทันสมัยเป็นอยา่งไร 

 

   

16 บุคคลใดบ้างที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
องค์กร 

 

   

17 องค์กรมีช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบ ติดต่อสื่อสาร/
เข้าถึงข้อมูล กับองค์กรอย่างไร 

( เช่น รายงานผลการด าเนินการดา้นสิ่งแวดล้อม, 
Website, เสียงตามสายสื่อสารกบัชุมชน, วิทยุชุมชน) 

 

   

3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

18 องค์กรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร ที่ช่วย
ส่งเสริมให้เกิดการปฏบิัติอย่างมีจริยธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร  ไว้อย่างไร 

(เช่น หน่วยงาน/คณะท างานใดรับผิดชอบเรื่องการ
ส่งเสริมจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กร) 

 

   

19 โครงสร้างบริหาร หรือหน่วยงานดงักล่าว มีหน้าท่ีที่
เกี่ยวกับมีจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
อย่างไร และผลการด าเนินการเปน็อย่างไร มี
ประสิทธิผลหรือไม ่

 

   

20 องค์กรมีการระบุ ปัญหา หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างไม่มีจรยิธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ไว้อย่างไร 

(ยกตัวอย่างเช่น 

-ผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีนี้ ให้ครอบคลุมเฉพาะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิงธุรกิจ เช่น ผู้บริหารใช้
อ านาจมาขอสัมปทานเพิ่ม  การปล่อยของเสียโดยได้
สิทธิพิเศษ   
- การพิจารณาเรื่องนี้ ต้องขอข้อมูลเรื่องร้องเรียนจาก
หน่วยงาน อสจ. หรือ กนอ. หรือ กรมที่เกี่ยวข้องมา
ก่อน) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

21 องค์กรมีวิธีการแก้ไข และหรือ ป้องกันปัญหา หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่มี
จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ อย่างไร และมีการ
ติดตามผลหรือไม่ ผลการติดตามเป็นอย่างไร 

   

22 องค์กรมีรายงานผลการปฏิบตัิที่เกีย่วข้องกับการสร้าง
ค่านิยมที่ส่งเสรมิจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ผู้บริหาร หรือไม่   และมีอะไรบ้าง ผลการด าเนินงาน
เป็นอย่างไร 

 

   

4. การเคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for stake holder interests) 

23 องค์กรมีการก าหนดผู้มสี่วนได้เสีย ด้านประเด็น
สิ่งแวดล้อม ไว้อย่างไร  

 
(ควรครอบคลมุถึงลูกค้า ลูกจา้ง ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึง supply chain ได้แก่ ผู้รับเหมา 
(Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ผู้
ส่งมอบ (Supplier)) 

 

   

24 องค์กรมีการก าหนดตัวช้ีวัดด้านประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร 

 

(เช่น จ านวนครั้งท่ีถูกฟ้องร้องด าเนินคดีในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับด้าน
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
สิ่งแวดล้อมจากผู้มสี่วนได้เสียขององค์กร) 

 

25 องค์กรมีการก าหนดช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนไดเ้สียอยา่งไร เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและแนะน าข้อมลูมาใช้ประกอบการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น 

(เช่น การรับข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และเเจ้งเบาะแส
การกระท าผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้มสี่วนได้
เสีย (จดหมาย e-mail โทรศัพท ์โทรสาร และอื่นๆ) 

 

   

5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law) 

26 องค์กรมีการชี้บ่ง ระบุกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรไว้หรือไม่ และมี
อะไรบ้าง  

(เช่น พรบ.โรงงาน,  พรบ.สิ่งแวดล้อม, พรบ.วัตถุ
อันตราย, กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง กฎหมาย
ด้าน น้ า อากาศ การจัดการสิ่งปฏกิูล, ข้อก าหนด
องค์กรท้องถิ่น เทศบาล) 

 

   

6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล (Respect for international norms of behavior)   

27 องค์กรมีกระบวนการในการพิจารณาน าแนวทาง
สากลในด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีนอกเหนือจากกฎหมาย
และข้อก าหนดต่างๆ มาใช้ในองค์กรอย่างไร  
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
อะไรบ้าง 

 

28 แนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรเลือกน ามา
ปฏิบัติมีอะไรบา้ง  

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

 

   

29 องค์กรมีการผลักดันแนวทางสากลให้เกิดการปฏิบตัิ
อย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางสากลในด้าน
สิ่งแวดล้อม 

และมีการตดิตามผลการด าเนินการและทบทวนการ
ปฏิบัติอย่างไร 

 

   

30 องค์กรมีการตดิตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ 
รวมถึงแนวทางสากลดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุันอย่างไร 

องค์กรได้ปฏบิัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 

และมีการตดิตามผลการด าเนินการและทบทวนการ
ปฏิบัติอย่างไร 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)   

31 องค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีด ีและให้การยอมรับถึงความส าคัญและ
ความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนในด้านสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ อย่างไร 

 

   

32 องค์กรมีกลไกในการแก้ไขปญัหาจากการเรยีกร้อง
ความเป็นธรรม อย่างไร 

 

 

   

33 องค์กรมีแนวทางในการส่งเสริมสทิธิขั้นพื้นฐานในการ
ท างาน อย่างไร 

 

   

ผลงานและการเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม    

34 ผลการด าเนินกจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลด
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง มีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร 

   

35 องค์กรมีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม อย่างไร  อะไรบ้างในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
และมีวิธีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไร 

   

 


