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แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว Green Network 
บริษัท................................................................... เลขทะเบียนโรงงาน..................................... 

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

ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน 
แนวทางด าเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 องค์กรตอ้งมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมีการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด
อุตสาหกรรมสเีขยีวระดับท่ี 4 ทุกข้อ 

Q1 มีใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที่ 4 
หรือ    

การด าเนินการตามรายการตรวจประเมิน
ระดับที่ 4    

2 องค์กรตอ้งด าเนนิการส่งเสริม สร้างและสานสัมพันธ์ กิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสยี ท่ีครอบคลุมท้ัง ห่วง
โซ่อุปทาน ชุมชน และผู้บริโภค และต้องท าให้ประสบความส าเรจ็เป็นท่ีประจักษ์และมีการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งและ
ยั่งยนื โดย 

 สัมภาษณ์ผู้บริหาร : ดูนโยบาย การส่งเสริม และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มกับผู้มีสว่นได้เสีย 
 Q2 มีการก าหนดนโยบาย/โครงการ/มาตรการ

ที่แสดงถึงการส่งเสริมสร้าง และสาน
สัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดลอ้มกับผู้มสีว่นได้
เสีย ไว ้
อย่างไร และมีอะไรบ้าง 
(ผู้มีส่วนได้เสีย ควรครอบคลุมถึง 
 ลูกค้า ผู้บริโภค 
 พนักงาน ลูกจ้าง 
 ชุมชนรอบข้าง 
 สังคม ประเทศในภาพรวม 
 ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 

ได้แก ่
- ผู้ส่งมอบ (Supplier) 
- ผู้รับเหมา (Contractor) 
- ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) 

 

  

 Q3 มีการสนับสนุน resource (งบประมาณ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และคน) ส าหรับด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย
อะไรบ้าง 

 

  

 

 

 

ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน 
แนวทางด าเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 Q4 ตัวอย่าง ความส าเร็จด้านสิ่งแวดล้อมที่
เป็นที่ประจักษ์ มีอะไรบ้าง โครงการ
ใดบ้าง ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน 
แนวทางด าเนินการ

โดยสังเขป 
ชื่อเอกสารที่
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ลงประมาณที่ใช้และประสิทธิผลทีไ่ด้รับ
เป็นอย่างไร 

2 สัมภาษณ์ทีมงานด้านส่ิงแวดล้อม : ดูการด าเนินกิจกรรม และประสิทธิผล 
 (1) ต้องส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล โดยตอ้งด าเนินการ

ให้ครอบคลมุท้ังห่วงโซ่อุปทาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งและยั่งยนื 
 Q5 

 
มีแผนการส่งเสริม/สร้างให้ห่วงโซ่
อุปทาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
อย่างไร และมีวิธีการ/โครงการ
อะไรบ้าง 
(ห่วงโซ่อุปทาน supply chain ในที่น้ี
ให้ครอบคลุมถึง 
- ผู้ส่งมอบ (Supplier) 
(เฉพาะผู้ส่งมอบโดยตรง (first tier)) 
- ผู้รับเหมา (Contractor) 
(เฉพาะผู้รับเหมาทีท่ ากิจกรรมทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม)) 
- ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) 
(เฉพาะผู้รับเหมาทีท่ ากิจกรรมทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม)) 
โดยอย่างน้อยห่วงโซ่อุปทานต้องไดรั้บ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 
1 : ความมุ่งม่ันสีเขียว) 

 

  

 Q6 มีการติดตาม ประสิทธิภาพของ
แผนงาน/โครงการ/มาตรการต่างๆ ที่
ให้ห่วงโซ่อุปทานมุ่งสูอุ่ตสาหกรรมสี
เขียว หรือไมอ่ย่างไร 

 

  

 Q7 หากผลการด าเนินงาน/โครงการ/
มาตรการไม่มีประสิทธิผล มีการแกไ้ข 
ปรับปรุง อย่างไร เพือ่ให้เกิดการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง 

 

  

2 (2) ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพฒันาชุมชน และต้องร่วมกับชุมชนในการกระตุ้นจติส านึก
และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบริโภคทีย่ั่งยืน โดยให้ความส าคัญและใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 

 Q8 องค์กรมีนโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างไร 
(ชุมชน ในที่น้ีให้ครบคลุมถึง 
- ชุมชนรอบขา้งของสถานประกอบการ 
- กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค ให้ขยายการมีส่วนร่วมให้
ครอบคลุมถึง อบต. หรือเทศบาลต าบล
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วยเป็น
อย่างน้อย) 
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 Q9 มีแผนงาน หรือโครงการ ส าหรับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ
แผนการด าเนินกิจกรรมทีอ่งค์กรเขา้ไป
มีส่วนร่วมกับชุมชนอยา่งไร 

 

  

 Q10 มีการปฏิบัติตามแผนงานทีก่ าหนด มี
การ 
ติดตามผลการด าเนินงาน หรือไม่
อย่างไร 

 

  

 Q11 มีการประเมินผลความส าเร็จ และ
พัฒนา 
ปรับปรุงหรือไม ่อย่างไร 

 
  

 (3) ต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการบริโภคทีย่ั่งยนื 
 Q12 องค์กรมีการให้ความรู้และสร้างความ

ตระหนัก 
แก่ผู้บริโภคส าหรับการบริโภคที่ย่ังยืน
อย่างไร 
เพื่อ 
-การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปริมาณการลดการปล่อย CO2 

-การป้องกันมลพิษ 
-การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 
-การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพ 
ภูมิอากาศ 
-การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาต ิ
 

 

  

 Q13 มีการมอบหมายและติดตามการ
ด าเนินการ 
อย่างไร 
 

 

  

 3 องค์กรต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการต่างๆทีเ่กีย่วข้องกับการส่งเสริม สร้างและสานสัมพันธ์
กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมกับผู้ มีส่วนได้เสีย และสรุปรายงานผลความส าเร็จ เพือ่เผยแพร่ 

 Q14 ผลการด าเนินกิจกรรม การส่งเสริม 
สร้างและ 
สานสัมพันธก์ิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
กับผู้มีส่วนได้เสีย มีผลความส าเร็จ
อย่างไรบ้าง ด้าน 
-การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
-การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 
-การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพ 
ภูมิอากาศ 
-การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาต ิ
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 Q15 มีรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม

การ 
ส่งเสริม สร้างและสานสัมพันธ์กิจกรรม
ด้าน 
สิ่งแวดลอ้มกับผู้มีสว่นได้เสีย หรือไม ่
อะไรบ้าง 
 
 

 

  

 Q16 ความถี่ของการรายงานเป็นอย่างไร 
 
 
 

 

  

 Q17 มีวิธีการเปิดเผยต่อสาธารณะอยา่งไร 
 
 

 
  

 


