สำนักงำนท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด 2561

แบบสอบถามข้อมูล เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดับ Eco-Excellence
กรุณำใส่เครื่องหมำย กรณีที่มีข้อมูล หรือ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล พร้อมใส่เครื่องหมำยระบุประเภทของข้อมูลที่แนบส่ง
โดยขอข้อมูลในช่วงเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
ประเภทข้อมูล
การตรวจสอบ
ที่แนบส่ง
รายการ
ลาดับที่
ดิจิตอล
มี
ไม่มี เอกสาร
ไฟล์
ข้อ 1 การจัดทาแนวป้องกัน หรือพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ หรือพื้นที่สีเขียว
1.1 มีเอกสำร/ หลักฐำน/ รำยงำน/ แบบก่อสร้ำง ที่มีกำรจัดสรรพื้นที่
เพื่อสร้ำงแนวป้องกัน พืน้ ที่แนวกันชนเชิงนิเวศ หรือ พื้นที่สีเขียว
1.2 มีหลักฐำน/ เอกสำรที่แสดงกำรดำเนินงำนและดูแลรักษำ
พื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ หรือ พื้นที่สีเขียวอย่ำงต่อเนื่อง
1.3 มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อพัฒนำ ส่งเสริม
เพื่อสร้ำงแนวป้องกัน พืน้ ที่แนวกันชนเชิงนิเวศ หรือ พื้นที่สีเขียว
ข้อ 2 การดาเนินงานเกี่ยวกับระบบขนส่งและโลจิสติกส์สีเขียว
2.1 มีแผนงำน/ มำตรกำร/ ค่ำเป้ำหมำย และกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สีเขียว ซึ่งรวมถึงกำรขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือ
และทำงท่อ
2.2 มีรำยงำน/ เอกสำรที่แสดงถึงกำรดำเนินกิจกรรมหรือมำตรกำร
เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย ลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภำพระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่ถูกต้อง เช่น
(1) รำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมหรือมำตรกำร เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภัย ลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภำพระบบขนส่งและ
โลจิสติกส์ (ลดอุบัติเหตุ เช่น หลีกเลี่ยงพื้นทีช่ ุมชน ลดต้นทุน เช่น
หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หรือเพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่ง)
(2) รำยงำนกำรตรวจสอบเส้นทำงกำรขนส่งและโลจิสติกส์
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบขนส่ง
(4) มีกำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับกำรลำเลียง
สินค้ำทีส่ ำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้
ข้อ 3 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ ในรูปแบบการสร้างคุณค่า
ร่วม (Creating Share Value: CSV) ที่ยั่งยืน
3.1 มีแผนงำนและผลกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนหรือกลุ่มอำชีพ
ที่มีควำมเชื่อมโยงกับฐำนกำรผลิตของบริษัท
3.2 มีเอกสำร/ หลักฐำน/ รำยงำนกำรดำเนินกิจกรรมหรือมำตรกำร
เพื่อพัฒนำวิสำหกิจชุมชนหรือกลุ่มอำชีพ
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ข้อ 4 การวางแผนและดาเนินการวิเคราะห์ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ น้า พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ ร่วมกัน (Symbiosis) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและลดการเกิดของเสีย
4.1 มีเอกสำร/ บันทึก/ รำยงำน ผลกำรรวบรวมข้อมูลบัญชีกำรใช้
ทรัพยำกร ในกระบวนกำรผลิตของโรงงำน ประกอบด้วย
(1) ปริมำณกำรใช้วตั ถุดิบ
(2) ปริมำณกำรใช้น้ำ
(3) ปริมำณกำรใช้พลังงำน
(4) ด้ำนกำกของเสียและวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
4.2 มีกำรปรับปรุงกระบวนกำร หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดกำรเกิดของเสีย
4.3 มีเอกสำร/ บันทึก/ รำยงำน ที่แสดงถึงกำรดำเนินกิจกรรมหรือ
มำตรกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้วัตถุดิบ น้ำ พลังงำน และ
ทรัพยำกรอื่นๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน เช่น
การตรวจสอบ

ข้อ 5
5.1

(1) รำยงำนผลกำรดำเนินกิจกรรมหรือมำตรกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้วัตถุดบิ น้ำ พลังงำน และทรัพยำกรอื่นๆ
(2) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรจัดทำแผนงำนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้วัตถุดบิ น้ำ พลังงำน และทรัพยำกรอื่นๆ
(3) รำยงำนกำรนำเอำวัสดุไม่ใช้แล้วจำกโรงงำนหรือภำคส่วนอื่นๆ
มำใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อให้เกิดกำรพึ่งพำอำศัย (Symbiosis)
และลดกำรนำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้
ระบบบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการข้อมูล เกิดการแลกเปลี่ยนวัสดุ
เหลือใช้ เพื่อลดปริมาณกากของเสียที่จะนาไปฝังกลบหรือเผาทาลาย
มีเอกสำร/ บันทึก/ รำยงำน ระบบบริหำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้ เช่น
(1) ฐำนข้อมูลวัสดุเหลือใช้และแผนผังกำรไหลของวัสดุเหลือใช้
จำกโรงงำนอุตสำหกรรม
(2) ฐำนข้อมูลกำรนำวัสดุไม่ใช้แล้วไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือวัตถุดิบ
ทำงอ้อมในโรงงำนหรือภำคส่วนอื่นๆ
(3) ผลกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรนำวัสดุเหลือใช้กลับมำใช้ใหม่
หรือมีกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงโรงงำนกับภำคส่วนอื่นๆ
(4) ปริมำณของเสียที่จะนำไปฝังกลบหรือเผำทำลำย เทียบกับปีก่อน
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การดาเนินงานตามแนวทางการเป็นที่ทางานมีสุข (Happy Workplace) 8 ประการ
เอกสำร/ หลักฐำน/ รำยงำน แสดงแผนและผลกิจกรรมส่งเสริม
พนักงำน 8 ด้ำน ตำมหลักกำร Happy Workplace ดังนี้
(1) สุขภำพดี (Happy Body) มีสุขภำพแข็งแรงทั้งกำยใจ
(2) สร้ำงกำรใฝ่รู้ (Happy Brain) มีกำรศึกษำหำควำมรู้เพื่อพัฒนำ
ตนเอง นำไปสู่กำรเป็นมืออำชีพและควำมมัน่ คงก้ำวหน้ำ
(3) น้ำใจงำม (Happy Heart) มีน้ำใจเอื้ออำทรต่อกันและกัน
(4) รู้จักผ่อนคลำย (Happy Relax)
(5) ครอบครัวดี (Happy Family) มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
ปลูกฝังนิสัยรักครอบครัว
(6) ใจสงบ (Happy Soul) มีควำมศรัทธำในศำสนำและศีลธรรม
(7) สังคมดี (Happy Society) มีควำมรัก สำมัคคี เอื้อเฟื้อ
(8) กำรปลอดหนี้ (Happy Money) มีเงิน รู้จักเก็บ ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง
การดาเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) หรือ
มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000: Social Responsibility) และมีการวัดระดับ
ความพึงพอใจจากชุมชน
มีแผนงำนและกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 7 ประกำร ได้แก่
(1) หลักควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
(2) หลักกำรควำมโปร่งใส (Transparency)
(3) หลักกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม (Ethical behavior)
(4) หลักกำรยอมรับถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย (Respect
for stakeholder interests)
(5) หลักกำรเคำรพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the rule of
law)
(6) หลักกำรเคำรพต่อแนวปฏิบตั ิสำกล (Respect for
international norms of behavior)
(7) หลักกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)
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ลาดับที่

การตรวจสอบ

รายการ

มี
7.2

ข้อ 8
8.1

ข้อ 9
9.1

มีเอกสำร/ หลักฐำน/ บันทึก/ รำยงำน กำรดำเนินงำนตำม
มำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผูป้ ระกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม
(CSR-DIW) หรือมำตรฐำนสำกลว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(ISO26000: Social Responsibility) และมีกำรวัดระดับควำม
พึงพอใจจำกชุมชน ที่ถูกต้อง ชัดเจน เช่น
(1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) หรือ
มำตรฐำนสำกลว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (ISO26000:
Social Responsibility)
(2) ใบรับรอง ประกำศนียบัตร หรือเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่รับรอง
ว่ำโรงงำนอุตสำหกรรมได้รับรองมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หรือระบบอื่นๆ เทียบเท่า
มีเอกสำร/ หลักฐำนกำรได้รบั รองอุตสำหกรรมสีเขียว (Green
Industry) หรือระบบอื่นๆ เทียบเท่ำของโรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรม โดยมีอำยุกำรรับรองเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
ข้อมูลสารเคมี
รำยกำร/ ชนิดของสำรเคมี มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกปี 2560

หรือไม่ (โปรดแนบเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี
(SDS) ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง)
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