รายงานการตรวจติดตามรายปี ด้วยตนเอง
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Self-Surveillance Audit Report)

Logo
บริษทั
ชือ่ บริษทั :
ทีอ่ ยู่/ทีต่ งั ้ สถานประกอบการ :
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ :
เลขทะเบียนโรงงาน :
ประเภทอุตสาหกรรม :
เลขทีร่ บั รอง:
วันที่ได้รบั รอง :
เดือน/ปี ทีส่ ่งรายงานผลการตรวจติดตาม :
ระยะเวลาในการติดตามผล :
เพื่อรายงานผลการดาเนิ นงาน
ตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ (Eco Factory)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1.

ข้อมูลเบือ้ งต้น
1.1 ข้อมูลทั ่วไป
ชื่อบริษทั
:
เลขทะเบียนโรงงาน :
ประเภทอุตสาหกรรม :
ทีอ่ ยู/่ ทีต่ งั ้ สถานประกอบการ :
นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ :
ประเภทอุตสาหกรรม :
ผลิตภัณฑ์หลัก :
มูลค่าสินทรัพย์ถาวร:
ล้านบาท
จานวนพนักงาน : พนักงานประจา
คน
พนักงานคู่ธุรกิจ/พนักงานรับเหมาช่วง(Out Source)
ชั ่วโมงการทางานต่อวัน:
ชม. จานวนกะ
ขนาดสถานประกอบการ :
(ขนาดเล็ก/ กลาง/ ใหญ่)

คน
กะ/วัน

ขนาดสถานประกอบการ
จานวนการจ้างงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร
ขนาดเล็ก
ไม่เกิน 50 คน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ขนาดกลาง
ไม่เกิน 51-200 คน
ไม่เกิน 51-200 ล้านบาท
ขนาดใหญ่
มากกว่า 200 คนขึน้ ไป
มากกว่า 200 ล้านบาทขึน้ ไป
หมายเหตุ: หากจานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่สอดคล้องกับเงือนไขข้
่
างบน ให้ยดึ ปริมาณทีม่ ากเป็น
หลักในการพิจารณา เช่น จานวนการจ้างงาน 40 คน และมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 220 ล้านบาท ถือว่าเป็นสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั และปริมาณการผลิตในช่วงระยะเวลาติดตามผล
ชื่อผลิ ตภัณฑ์
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1.3 โครงสร้างองค์กร (หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้ระบุ)
แสดงแผนผังโครงสร้างขององค์กรและระบุ ขอบเขตขององค์กรทีด่ าเนิ นการติ ดตามผลห
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1.4 แผนผังโรงงาน (หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายให้ระบุ)
แสดงแผนผังโรงงาน

1.5 แผนผังกระบวนการผลิ ต (หากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิ ตให้ระบุด้วย)
แสดงแผนผังกระบวนการผลิต

FTI/WEIS/EF-SSR-2018
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมิ นตามข้อกาหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
เชิ งนิ เวศ
2.1. ข้อกาหนดทั ่วไป (General requirements)

 ผ่าน

 ไม่ผ่าน
เอกสารอ้างอิ ง

ข้อกาหนดทั ่วไป (General requirements)

()

(ระบุชอ่ื เอกสาร)

 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม


พลังงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ดาเนินการระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง)
สถานประกอบการขนาดใหญ่
 การจัดทาระบบมาตรฐาน ISO 14001
 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
 มาตรฐานอื่นๆ เทียบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรือ อุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 3 โปรดระบุ ...........................................................
สถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
 การจัดทาระบบมาตรฐาน ISO 14001
 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)





 มาตรฐานอื่นๆ เทียบเท่ามาตรฐาน ISO 14001 หรือ อุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 3 โปรดระบุ......................................................
 มีนโยบายสิง่ แวดล้อมและดาเนินการโครงการสิง่ แวดล้อมเพื่อ
จัดการประเมินปัญหาสิง่ แวดล้อมหลัก
 Green Industry ระดับที่ 2 (GI2)
 รางวัลธงขาวดาวเขียว
ไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
ทีก่ ระทบกับภายนอกองค์กรภายในระยะทีต่ ดิ ตามผล
มีขอ้ ร้องเรียนภายด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
ทีก่ ระทบกับภายนอกองค์กร ภายในระยะทีต่ ดิ ตามผล แต่ได้รบั การ
แก้ไขแล้วเสร็จภายในวันรายงานผล
มีขอ้ ร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย/อุบตั เิ หตุรา้ ยแรง
ทีก่ ระทบกับภายนอกองค์กร ภายในระยะทีต่ ดิ ตามผล
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2.2 ข้อกาหนดเฉพาะของมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ (Specific requirements
for Eco factory)
ผลคะแนนประเมิน

ข้อกาหนด

พ.ศ. 25…

พ.ศ. 25…

(รอบปี ก่อนหน้ า)

(รอบปี ที่ติดตามผล)

1) การจัดการวัตถุดบิ
2) การจัดการพลังงาน
3) การจัดการน้าและน้าเสีย
4) การจัดการมลภาวะทางอากาศ
5) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6) การจัดการกากของเสีย
7) การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
8) การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
9) การจัดการระบบโลจิสติกส์
10) การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
11) การจัดการภูมทิ ศั น์สเี ขียว
12) การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
13) การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน
14) การอยูร่ ่วมกับชุมชนโดยรอบ
คะแนน
ผลรวม
ร้อยละ
หมายเหตุ:
1. ต้องปฏิบตั ิตามอย่างสอดคล้องตามข้อกาหนดในทุกหัวข้อและแสดงผลการประเมินในรูปของระดับคะแนน
1, 2, 3, 4, 5 เรียงตามลาดับ ซึง่ หมายความว่า ต้องมีผลคะแนนประเมินอย่างน้อย 1 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่า
สอดคล้องตามข้อกาหนด
2. ข้อใดไม่เกียวข้
่ องให้แสดงผล N/A และไม่รวมผลคะแนนข้อทีแ่ สดงผล N/A
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2.2.1 การจัดการวัตถุดิบ (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

จัดทาบัญชีรายการวัตถุดบิ หลัก วัตถุดบิ รอง และ
ทรัพยากรสนับสนุนอืน่ ๆ รวมทัง้ ระบุปริมาณการใช้
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการวัตถุดบิ โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุตาม
ค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด คิดเป็ นร้อยละ ............
ดาเนิ นการจัดการวัตถุ ดบิ อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
(Resource intensity) โดยมีค่าประสิทธิภาพ
ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลัง
 ใช้วสั ดุทไ่ี ม่ใช้แล้วจากสถานประกอบการหรือ
ภาคส่วนอื่นๆ มาใช้เป็ นวัตถุดบิ (Symbiosis)
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
(Performance benchmarking) การจัดการ
วัตถุดบิ โดยมีค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะสูง
กว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่มอุตสาหกรรมภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ได้รบั รางวัลด้านการจัดการวัตถุดบิ ระดับ
องค์กรทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับระดับชาติ ภูมภิ าค หรือ
สากลภายในระยะเวลา
3 ปี ย้อนหลัง
 ประเมินฟุตพริน้ ต์วสั ดุ (Material footprint)
อ้างอิงตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะรายการ
วัตถุดบิ หลักและนาไปบริหารจัดการเพื่อลด
ฟุตพริน้ ท์วสั ดุของวัตถุดบิ หลัก ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
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2.2.2 การจัดการพลังงาน (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

จัดทาบัญชีรายการและปริมาณการใช้พลังงาน
แยกตามประเภทพลังงาน
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทา
แผนการดาเนินงานและดาเนินมาตรการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กร
กาหนด คิดเป็ นร้อยละ ...........
ดาเนินการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(Energy intensity) โดยมีค่า
ประสิทธิภาพดีขน้ึ ต่อเนื่องทุกปี อ้างอิง
ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
 นาพลังงานเหลือทิง้ จากสถาน
ประกอบการหรือภาคส่วนอื่นๆ มาใช้
เป็ นพลังงาน (Symbiosis) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
(Performance Benchmarking) การ
จัดการ พลังงาน โดยมีค่าเปรียบเทียบ
เชิงสมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุม่
อุตสาหกรรม ภายในระยะเวลา 3 ปี
ย้อนหลัง
 ได้รบั รางวัลด้านการจัดการพลังงาน
ระดับองค์กร ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับระดับชาติ
ภูมภิ าค หรือ สากล ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
นับจากวันตรวจประเมิน ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ได้รบั การรับรองระบบการจัด
การพลังงาน (ISO 50001) ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
FTI/WEIS/EF-SSR-2018
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2.2.3 การจัดการน้าและน้าเสีย (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

จัดทาบัญชีรายการและปริมาณการใช้น้าและ
ปริมาณน้าเสีย รวมทัง้ สมดุลน้า (Water
balance) ระบุกจิ กรรมทีใ่ ช้น้ากับปริมาณน้าเสีย
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการผลิตและกิจกรรม
สนับสนุนอืน่ ๆ ขององค์กร
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทา
แผนการดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการน้าและน้าเสีย โดยมีผล
การดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กร
กาหนด คิดเป็ นร้อยละ ............
ดาเนินการการจัดการน้าและน้าเสีย อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
 ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้น้า (Water
use intensity) และ ค่าประสิทธิภาพการ
เกิดน้าเสีย (Wastewater intensity) โดยมี
ค่าประสิทธิภาพการใช้น้า หรือการเกิดน้า
เสีย ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล
3 ปี ย้อนหลัง
 นาน้าหรือน้าทิง้ ไปใช้ภายนอกองค์กรหรือ
นาน้าทิง้ จากภายนอกมาใช้ประโยชน์
ภายในสถานประกอบการ (Symbiosis)
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ไม่ปล่อยน้าทิง้ สู่สงิ่ แวดล้อมภายนอก
(Zero wastewater discharge) ทัง้ นี้
ไม่ประยุกต์ใช้กบั องค์กรทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
(Performance Benchmarking) การจัดการ
น้า โดยมีค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะสูง
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ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

กว่าค่าเฉลีย่ ของกลุ่มอุตสาหกรรม
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ได้รบั รางวัลด้านการจัดการน้าและน้าเสีย
ระดับองค์กรทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับระดับชาติ
ระดับภูมภิ าค หรือ ระดับสากล ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ประเมินวอเตอร์ฟุตพริน้ ท์ (Water
footprint) อ้างอิงตามมาตรฐานสากลและ
นาไปบริหารจัดการเพื่อลดค่าวอเตอร์
ฟุตพรินต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
2.2.4 การจัดการมลพิ ษอากาศ (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

จัดทาบัญชีรายการมลพิษทางอากาศ ระบุแหล่ง
ปล่อยมลพิษอากาศชนิดของมลสารทีป่ ล่อย
ปริมาณของมลสาร และ มาตรการควบคุม/บาบัด
มลพิษอากาศ
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมายขององค์กร
จัดทาแผนการดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษอากาศทีม่ ี
นัยสาคัญขององค์กรได้มากกว่าค่าทีก่ ฎหมาย หรือ
EIA กาหนด คิดเป็นร้อยละ .........................
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2.2.5 การจัดการก๊าซเรือนกระจก (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

จัดทาบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกและประเมิน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ
องค์กรทังทางตรงและทางอ้
้
อม ตามวิธกี ารของแนว
ทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยมีผลการดาเนินงาน
บรรลุตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กรกาหนด คิดเป็ น
ร้อยละ...............
มีการดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ประเมินค่าประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHG intensity) โดยมีค่า
ประสิทธิภาพดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิง
ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
 ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะ
(Performance benchmarking) การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยมีค่าเปรียบเทียบ
เชิงสมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของกลุม่
อุตสาหกรรมภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ได้รบั การรับรองคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของ
องค์กร ตามแนวทางการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริน้ ท์องค์กร (องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) หรือ
ISO14064-1 Greenhouse gases
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 ได้รบั การรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชย
คาร์บอนองค์กรแบบบางส่วน (Carbon
offsetting) หรือชดเชยคาร์บอนองค์กรแบบ
ทัง้ หมด (Carbon neutral)
FTI/WEIS/EF-SSR-2018
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ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง

2.2.6 การจัดการกากของเสีย (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

จัดทาบัญชีรายการของเสีย (Waste inventory)
ประวัตขิ องเสีย (Waste profile) และแผนผังการไหล
ของเสีย (Waste flow diagram)
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย โดยมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กร คิดเป็นร้อยละ ...............
ดาเนินการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ประเมินค่าประสิทธิภาพการเกิดของเสีย
(Waste intensity) โดยมีค่าประสิทธิภาพดีขน้ึ
อย่างต่อเนื่องทุกปี อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
 นากากของเสียจากสถานประกอบการหรือ
ภาคส่วนอื่นๆ มาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดบิ หรือ
พลังงานภายในโรงงาน หรือ นาของเสียของ
สถานประกอบการไปใช้กบั สถานประกอบการ
หรือภาคส่วนอืน่ (Symbiosis)
 ประเมินค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะของการ
จัดการของเสีย (Performance benchmarking)
โดยมีค่าเปรียบเทียบเชิงสมรรถนะสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ อุตสาหกรรม
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 มีการดาเนินงานตามมาตรการจัดการของเสีย
จนกระทั ่งไม่มกี ารนาของเสียไปกาจัดด้วยการ
ฝั งกลบ (Zero-waste-to-landfill)
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
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ข้อกาหนด

เอกสารอ้างอิ ง

ผลการดาเนิ นงาน

(ระบุชอ่ื เอกสาร)

 ได้รบั รางวัลด้านการจัดการของเสีย เช่น 3Rs
award หรือ Zero-waste-to-landfill award
หรือรางวัลอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
2.2.7 การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย (คะแนน
ข้อกาหนด

)
เอกสารอ้างอิ ง

ผลการดาเนิ นงาน

(ระบุชอ่ื เอกสาร)

จัดทาบัญชีรายการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย ปริมาณ
ครอบครอง รายละเอียดข้อมูลความปลอดภัย
มีระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย เพื่อป้ องกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุร ั ่วไหล อัคคีภยั อุบตั ภิ ยั ตามคู่มอื
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอนั ตรายของ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือ อื่น ๆ ทีเ่ ทียบเท่า
มีการประเมินความเสีย่ งของสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
มีนโยบายและดาเนินการใช้สารทดแทนหรือสารทีเ่ ป็ น
อันตรายน้อยกว่า
ไม่มกี ารเกิดอุบตั เิ หตุร ั ่วไหล อัคคีภยั และอุบตั ภิ ยั
จากสารเคมี และ/หรือวัตถุอนั ตราย
2.2.8 การจัดการความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน (คะแนน
ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

)
เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

มีการประเมินความเสีย่ งด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และไม่เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงถึงขันเสี
้ ยชีวติ
หรือทุพพลภาพในปี ล่าสุด
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายการควบคุมอุบตั เิ หตุ
ในการทางาน จัดทาแผนการดาเนินงานด้าน
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
FTI/WEIS/EF-SSR-2018
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ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายการควบคุมอุบตั เิ หตุ
ในการทางาน จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีผล
การดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กร
กาหนด หรือได้รบั การรับรองตามมาตรฐานระบบ
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
ไม่เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงทีก่ ระทบกับภายนอกองค์กร
และ ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขันหยุ
้ ดงาน (DAWC) ในปี
ล่าสุด หรือ อัตราความถี่ของการเกิดประสบอันตราย
(Injury Frequency Rate ; IFR) ที่ 200,000 ชั ่วโมง
มีอตั ราลดลงในปี ล่าสุด
ดาเนินการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ไม่เกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขันหยุ
้ ดงาน (DAWC)
ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
 อัตราความถีข่ องการเกิดประสบอันตราย
(Injury Frequency Rate ; IFR ที่ 200,000
ชั ่วโมง) มีอตั ราลดลงต่อเนื่อง
อ้างอิงข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง
 ได้รบั รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค หรือ ระดับ
สากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
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2.2.9 การจัดการระบบโลจิสติ กส์ (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

จัดทาข้อมูลระบบโลจิสติกส์ของวัตถุดบิ สินค้า และ
พนักงานขององค์กร
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย วางแผนการ
ดาเนินงาน และมีการดาเนินมาตรการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมของระบบโลจิสติกส์ขององค์กร โดยมีผล
การดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายตามทีอ่ งค์กร
กาหนด คิดเป็ นร้อยละ........
ดาเนินการจัดการการจัดการระบบโลจิสติกส์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ขนส่งวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ดว้ ยระบบขนส่ง
ทางท่อหรือระบบปิด โดยพิจารณาความ
เป็ นไปได้ในการดาเนินการของแต่ละธุรกิจ
 บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ขององค์กรที่
คานึงถึงผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและสิง่ แวดล้อม
 ได้รบั รางวัลการจัดการระบบโลจิสติกส์ ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค หรือ ระดับ
สากล ภายในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
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2.2.10 การจัดการโซ่อปุ ทานสีเขียว (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

กาหนดนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมและ จัดทาบัญชีบญ
ั ชีผคู้ า้ (Vendor list)
ตามรายการผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
มีการจัดซือ้ สินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม หรือมาตรฐานอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ ................ ของงบประมาณการจัดการซือ้
ทัง้ หมด
มีนโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม
มีผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั รองฉลากสิง่ แวดล้อม จานวน
......................... ผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมให้ผสู้ ง่ มอบขันที
้ ่ 1 (First-tier suppliers) ใน
รายการวัตถุดบิ พลังงาน สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีม่ คี วามเสีย่ งในการก่อเกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม โดยผูส้ ง่ มอบขันที
้ ่ 1 ดังกล่าวทังหมด
้
ต้องมีนโยบายสิง่ แวดล้อมและดาเนินโครงการ
สิง่ แวดล้อมเพื่อจัดการประเด็นปัญหาสิง่ แวดล้อม
หลัก และได้รบั รองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
ขึน้ ไป
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2.2.11 การจัดการภูมิทศั น์สีเขียว (คะแนน

)

ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

มีพน้ื ทีส่ เี ขียวอ้างอิงขันต
้ ่า (Baseline) ภายใน
และ/หรือ ภายนอกสถานประกอบการ คิดเป็ นร้อย
ละ ............ ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมดของสถาน
ประกอบการ พร้อมทัง้ มีการบารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
มีพน้ื ทีส่ เี ขียวภายใน และ/หรือ ภายนอกสถาน
ประกอบการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ .................. ของพืน้ ที่
สีเขียวอ้างอิงขันต
้ ่า (Baseline) รวมทัง้ มีการจัดผัง
บริเวณและภูมทิ ศั น์ทด่ี ี พร้อมทังมี
้ การบารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ: หากเป็นสถานประกอบการทีต่ ่ออายุการรับรอง Eco Factory ต้องมีพ้นื ทีส่ เี ขียวปั จจุบนั
ไม่น้อยกว่าพื้นทีส่ เี ขียวเดิมทีเ่ คยเสนอตอนขอรับรอง Eco Factory ในปีล่าสุด
2.2.12 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (คะแนน
ข้อกาหนด

)

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

การประเมินผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กร
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้ จัดทาแผน
ป้ องกันผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
กาหนดวัตถุประสงค์ ระบุเป้ าหมาย จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน และ ดาเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ผลการดาเนินงานบรรลุตามค่าเป้ าหมายทีอ่ งค์กร
กาหนด คิดเป็ นร้อยละ..........

FTI/WEIS/EF-SSR-2018

17/25

เริม่ ใช้วนั ที่ 27 กันยายน 2561

2.2.13 การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน (คะแนน
ข้อกาหนด

)
ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนใน
ท้องถิน่ คิดเป็ นร้อยละ...................ของ
พนักงานทัง้ หมดของสถานประกอบการ
การจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าหรือบริการจากชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพให้กบั ชุมชน
ตามความต้องการของชุมชนเกิดขึน้
สนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด
สนับสนุนให้เกิดความยั ่งยืนของธุรกิจ หรือ
การพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมอาชีพหรือทักษะ
แรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
2.2.14 การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ (คะแนน
ข้อกาหนด

)
ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

สื่อสารและเผยแพร่ขอ้ มูล การจัดการด้าน
ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม และสารเคมี
ของสถานประกอบการต่อสาธารณะ
จัดตัง้ เครือข่ายภาคีระหว่างชุมชน สถาน
ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวมทัง้ จัดกระบวนการทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ขอ้ มูล
ข้อเท็จจริง รวมทัง้ ตัดสินใจและเสนอแนะ
แนวทางในการตรวจสอบเฝ้ าระวังคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการ
เปิ ดโอกาสให้เครือข่าย มีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ และร่วมเสนอแนะ แนวทางในการ
ตรวจสอบเฝ้ าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้อม และ
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ข้อกาหนด

ผลการดาเนิ นงาน

เอกสารอ้างอิ ง
(ระบุชอ่ื เอกสาร)

สารเคมี ของสถานประกอบการ
เปิ ดโอกาสให้เครือข่าย มีสว่ นร่วมในการ
ตัดสินใจ และดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง ในการตรวจสอบเฝ้ าระวังคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและสารเคมี ของสถาน
ประกอบการรวมทัง้ มีการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ชุมชน หรือกิจกรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมของชุมชน
ไม่มขี อ้ ร้องเรียน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี
ภายในวันตรวจประเมินและดาเนินการเพื่อ
สนับสนุนการอยูร่ ่วมกับชุมชนโดยรอบ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 ดาเนินการตามมาตรฐานแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง
(เช่น ISO 26000, CSR DIW)
 จัดทารายงานความยั ่งยืนของสถาน
ประกอบการ และเผยแพร่ต่อผูม้ สี ่วน
ได้เสีย
 ส่งเสริมให้ความรูค้ วามเข้าใจและ
สร้างความตระหนักแก่ผบู้ ริโภค
ในการบริโภคทีย่ ั ่งยืน
 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของ
ชุมชนโดยรอบ โดยบุคคลที่ 3 (Third
party) และต้องได้คะแนนความพึง
พอใจจากแบบสารวจเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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2.3 ข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Specific requirements for continual
improvement)

 ผ่าน



ไม่ผ่าน

2.3.1 ด้านสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิ จ
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ อย่างน้อย 2 ประเด็น
ในข้อ (1) - (2) ดังนี้
(1) แสดงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเด็น
 การจัดการวัตถุดบิ
 การจัดการพลังงาน
 การจัดการน้าและน้าเสีย

 การจัดการมลภาวะทางอากาศ
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 การจัดการกากของเสีย

ระบุเหตุผลความมีนยั สาคัญของหัวข้อทีเ่ ลือกนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงข้อมูลการคานวณค่าเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
รายละเอียดข้อมูล

ปี พ.ศ.

หน่ วย

25....

25....

25....

(อ้างอิง)

ข้อมูลทีน่ ามาใช้ประเมิน
มูลค่าการขาย (Net Sale Value)
ปริมาณผลิตภัณฑ์
ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ
ปริมาณการใช้พลังงาน
ปริมาณการใช้น้ า
ปริมาณมลภาวะทางอากาศ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณกากของเสีย
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รายละเอียดข้อมูล

ปี พ.ศ.

หน่ วย

25....

25....

25....

(อ้างอิง)

ค่าประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
การจัดการวัตถุดบิ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้ าและน้ าเสีย
การจัดการมลภาวะทางอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดการกากของเสีย
แฟกเตอร์ (X)
การจัดการวัตถุดบิ
การจัดการพลังงาน
การจัดการน้ าและน้ าเสีย
การจัดการมลภาวะทางอากาศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การจัดการกากของเสีย

-

แสดงกราฟข้อ มูล การปรับปรุ ง ต่อเนื่ อ งเชิง ประสิท ธิภ าพเชิง นิ เ วศ ด้า นสิ่ง แวดล้อมและเศรษฐกิจ
(ให้แสดงข้อมูลทุกหัวข้อ)
หัวข้อทีเ่ ลือกนาเสนอ
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(2) แสดงผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 ประเด็น
 การจัดการสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
 การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทางาน
 การจัดการระบบโลจิสติกส์
รายละเอียดข้อมูล

 การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว
 การจัดการภูมทิ ศั น์สเี ขียว
 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่ วย

ปี พ.ศ.
25....
(อ้างอิง)

25....

25....

แสดงกราฟข้อมูลการปรับปรุงต่อเนื่อง ด้านสิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ
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2.3.2 ด้านสังคมและเศรษฐกิ จ หรือสังคมและสิ่ งแวดล้อม
เลือกประเด็นนาเสนอการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ประเด็น
 การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชน
 การอยูร่ ่วมกับชุมชนโดยรอบ
ชื่อโครงการ/กิ จกรรม
อธิบายผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ดั ทางด้านสังคมเป็ นการอธิบายถึงประโยชน์ของการจัดทาโครงการหรือ
กิจกรรมทีอ่ งค์กรทาร่วมกับชุมชน
(อธิบายทีม่ า/หรือรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม)

ผลการดาเนิ นโครงการ/กิ จกรรม
รายละเอียดข้อมูล
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ตารางการอธิ บายการชี้วดั ทางเศรษฐกิ จและสังคม (Outcome/Impact Evaluation)
ปี พ.ศ.

Input

Output

Outcome

Impact

25…………
25…………
25…………
Background: รายได้เฉลีย่ ของชุมชน หรือ จานวนสมาชิกก่อนเข้าร่วมโครงการ.....................

สรุป
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