คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการ ตามเกณฑ์อุตสาหกรรมการบริหาร
จัดการภาครัฐ ( PMQA )

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

คานา
คณะทางานจัดการความรู้จังหวัดเลย ( kM Team) ปี 2559 ได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานจังหวัดเลย
ในการดาเนินงานปฏิบัติงานส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการความรู้จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดการคู่มือฉบับนี้เป็นการ
ดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (
PMQA ) หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ “กระบวนการส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและประสานกันอย่างเป็นกระบวนการ อันจะช่วยให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

สารบัญ
หัวเรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา

หน้า

1.1 ความเป็นมาของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์
2
1.3 ขอบเขตการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน 2
1.4 คาจากัดความ
2
1.5 หน้าที่ความรับผิดชอบ 3
ส่วนที่ 2 คู่มือกระบวนการส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
4
2.1 กรอบแนวความคิดส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม 4
2.2 หลักเกณฑ์การประเมินธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม 5
2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม 8
2.4 ระบบติดตามการประเมินผล
9
ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 .1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ภาคผนวก 1.2 แบบประเมินการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก 1.3 ผลการดาเนินงานโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2559

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการ ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรม
ความเป็นมาของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
จากการที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ส่วนราชการนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
( PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐานสากล ( High Performance) ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการของ
สานักงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ส่วน
ราชการต้องได้รับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ( Certify FL) ซึ่งประกอบด้วย
7 หมวด คือ
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
การจัดทาคู่มือฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการตามหมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ที่กาหนดให้ส่วนราชการต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ
สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรของหน่วยงานนาไปปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุผลตามข้อกาหนดที่สาคัญ ตลอดจนแสดงวิธีการที่ส่วนราชการนามาตรฐานการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติ
การเผยแพร่มาตรฐาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และการมีระบบติดตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดในกระบวนการส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในทุก
กระบวนการจะมีการบวนงานย่อยที่จะแสดงวัตถุประสงค์ของกระบวนงานรายละเอียดการดาเนินงาน
มาตรฐานการปฏิบัติการติดตามประเมิน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการแบบฟอร์มและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีแนวทางหรือวิธีการในการปูองกันไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาด การทางานซ้าและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสามารถบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการ ตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

-21. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝุายโรงงานอุตสาหกรรม และฝุายอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการปูองกันปัญหามลพิษด้านต่างๆ รวมถึง
ความปลอดภัยควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
2. ขอบเขต
เป็นคู่มือการดาเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่การนาเสนอขออนุมัติแผนงาน / โครงการ การกาหนดเกณฑ์
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และทาการคัดเลือกสถานประกอบการ การประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
จังหวัด และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ การตรวจประเมินสถานประกอบการตาม
หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัด การจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
3. คาจากัดความ
3.1 การส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม หมายถึง การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีนิติธรรม และมีความยุติธรรม
3.2 หลักเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการมีธรรมาภิบาลที่ดี
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 หลัก ดังนี้








ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบต่อสังคม
นิติธรรม
ความยุติธรรม
ความยั่งยืน

3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล/กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ภายนอกที่อาจจะมี
ผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน เช่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน สถานประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย โดยร่วมมือ 3 ฝุาย ประกอบด้วย
 หน่วยงานภาครัฐ
 ภาคเอกชน (สถานประกอบการอุตสาหกรรม)

 ชุมชนและประชาชน
-34. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
มีหน้าที่ : อนุมัติเห็นชอบโครงการและติดตามผลการดาเนินงาน
4.2 อุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มีหน้าที่ : อนุมัติ / ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดาเนินงาน
4.3 วิศวกร ชานาญการ
มีหน้าที่
: เป็นผู้รับผิดชอบและดาเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย
และติดตามสรุปผลการดาเนินการ
4.4 คณะกรรมการตรวจประเมิน
มีหน้าที่
: ตรวจติดตามสถานประกอบการอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
พร้อมรายงานผล

-4ส่วนที่ 2
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
2.1 . กรอบแนวความคิด
ปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งและการต่อต้านด้านชุมชนต่อสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีมากขึ้นโดย
เนื่องจากหลายสาเหตุ ได้แก่ จากผลกระทบสิ่งแวดล้อม เหตุเดือดร้อนราคาญ จากการขาดการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา รวมทั้งมีความแตกต่างทางอุดมการณ์หรือความต้องการ นับเป็นปัญหาสาคัญในการแก้ปัญหาสาคัญที่
เหนี่ยวรั้งความเจริญก้าวหน้าและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้อนุมัติโครงการ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเลยดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการจัดการมลพิษอย่างถูกต้องโปร่งใส มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีการจัดการมลพิษ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงให้ความสาคัญกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมและสังคมควบคู่กันไป เพื่อให้เป็นพื้นฐานสาคัญ
ที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมสามารถ เพื่อให้เป็นพื้นฐานสาคัญที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมสามารถอยู่
ร่วมกันกับสังคม ชุมชนได้อย่างมีความสุข และยั่งยืนต่อไป
รูปแบบความสัมพันธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมภาครัฐและประชาชนในอดีตที่ประชาชนเกิดข้อกังขา
กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชน
มีกระบวนการผลิตอย่างไรผลิตภัณฑ์คืออะไรมีวัตถุดิบมีสารเคมีของเสียจากกระบวนการผลิตสามารถส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างไรบ้างทาให้ประชาชนเกิดการไม่ยอมรับสถานประกอบการอุตสาหกรรม
และกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของปัญหามลภาวะโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนอกจากนี้ยังมีความไม่ไว้วางใจใน
องค์กรภาครัฐที่กากับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมเพราะไม่ได้รับการชี้แจงหรือชี้แจงแล้วแต่ไม่
น่าเชื่อถือด้วยเหตุเพราะต่างฝุายต่างมุ่ง แต่หน้าที่หรือความต้องการของตนเองดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนจะต้องประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ของสามฝุายหลักซึ่งประกอบด้วยภาครัฐภาคเอกชนและ
ประชาชนที่มีความร่วมมือกันร่วมใจกันอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์แห่งความยั่งยืนทั้ง
3 ด้านซึ่งประกอบไปด้วย
1. ด้านสังคม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสามารถได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชนเนื่องด้วย
สถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมโปร่งใสเป็นธรรมคืนประโยชน์ให้สังคมไม่เอารัด
เอาเปรียบพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.ด้านเศรษฐกิจ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสามารถประกอบกิจการได้สามารถสร้างสรรค์ผลผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ
และนามาซึ่งรายได้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจได้

-53.ด้านสิ่งแวดล้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมประกอบกิจการด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและทรัพยากรรวมถึงความพยายามในการ
ประกอบกิจการที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยในการนาหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
มาปรับใช้ในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อที่จะทาให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของทั้งสามฝุาย
คือภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนตามหลักเกณฑ์ 7 ประการดังนี้คือ
1) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3) ความโปร่งใส
4) ความรับผิดชอบต่อสังคม
5) นิติธรรม
6) ความยุติธรรม
7) ความยั่งยืน
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมของกระทรวง
อุตสาหกรรมได้สนับสนุนให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 และ 2552 และ 2553 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่ในปีต่อไปจะมี
ขยายการดาเนินงานของโครงการนี้ไปสู่พื้นที่เปูาหมายทั่วประเทศจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลอดจนแนวทางการตรวจประเมินที่มีความ
สอดคล้องกับภาคการปฏิบัติที่ชัดเจนจึงได้มีการนาหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมและแบบประเมินตามแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมลงวันที่ 17 มีนาคม
2551 มาขยายความเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ผู้ประกอบการสามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและภาคประชาชน
สามารถรับทราบและตรวจสอบแนวทางการดาเนินงานโดยไม่กระทบกับเนื้อหาเดิมที่ได้ผ่านการประชาวิจารณ์
มาแล้ว
4. หลักเกณฑ์การใช้หลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการปรับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ในการปรับหลักเกณฑ์จะดาเนินการโดยไม่กระทบต่อ
สาระสาคัญของหลักเกณฑ์ การประเมินที่ได้ประชาวิจารณ์ไว้ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ตามหลักเกณฑ์
การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานประกอบการอุตสาหกรรมดังนี้

-6ข้อที่

หลักการ

แนวทาง

การปฏิบัติ

1

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร

1.1 ข้อมูลการจัดการมลภาวะที่
ถูกต้อง
1.2 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล
และการเข้าถึงข้อมูล

2

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหา

2.1.แจ้งข้อมูลเมื่อการ
ประกอบการอาจก่อผลกระทบ

1.1.1มีข้อมูลการจัดการมลภาวะน้าอากาศกากเสียง
สารเคมี กลิ่น
1.2.1 เปิดเผยข้อมูล ณ สถานประกอบการพื้นที่
ชุมชนวัดโรงเรียนสถานีอนามัยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยผ่านเว็บไซต์
2.1.1 แจ้งหน่วยงานราชการสถานประกอบการ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาสถานประกอบการ

2..2ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมใน
การแก้ไข
ปัญหา
3.1 มีข้อมูลมลภาวะ
3.2 เปิดเผยข้อมูล

3

ความโปร่งใส

4

ความรับผิดชอบต่อ 4.1 แสดงความรับผิดชอบเมื่อ
สังคม
กิจการก่อผลกระทบต่อสังคม
4.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
และมีขบวนการในการตอบสนอง
ข้อร้องเรียน
นิติธรรม
5.1 มีการจัดการด้านมลภาวะ
เป็นไปตามกฎหมาย
5.2 มีการจัดการด้านความ
ปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมาย
ความยุติธรรม
6.1 การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม
6.2 คืนประโยชน์ให้สังคม

5

6

3.1.1 มีข้อมูลการจัดการมลภาวะทางน้าอากาศเสียง
สารเคมี
3.2.1 เปิดเผยข้อมูล ณ สถานประกอบการพื้นที่
ชุมชน

4.2.1 มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนที่สถาน
ประกอบการ
4.2.2 มีการนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการแก้ไข
ปูองกัน
4.2.3 ผู้ร้องเรียนได้รับข้อชี้แจง
5.1.1 มีข้อมูลการตรวจวัดมลภาวะที่เป็นไปตาม
กฎหมาย
5.2.1 มีเอกสารในการรับรองความปลอดภัย
6.1.1 การอนุรักษ์พลังงานและประหยัดทรัพยากร
6.2.1 มีการตอบสนองทางด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

เช่น จัดนิทรรศการสาธารณะประโยชน์ต่างๆโดยเน้น
ชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่
7

ความยั่งยืน

7.1 ผู้ประกอบการประกอบ
กิจการอย่างมีจิตสานึกและไม่มี
ผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม
7.2 ลดปัญหาการร้องเรียน
7.3 ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่
ด้วยกันอย่างมีความสุข

7.1.1 ผู้ประกอบการประกอบกิจการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
7.2.1 การร้องเรียนน้อยลงหรือไม่มี
7.3.2 ผู้ประกอบการและชุมชนร่วมกันพัฒนา
อุตสาหกรรมและสังคมอย่างยั่งยืน

การกาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า
จากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (PM) จังหวัดเลย
ให้ทุกส่วนราชการเลือกทาคู่มือกระบวนการสร้างคุณค่าเพียง 1 กระบวนการ
 ถ้าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกลยุทธ์ในฟอร์ม PM 1.1 ไม่ต้องทาฟอร์ม PM 1.2
 ถ้าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้รับผิดชอบตามกลยุทธ์ในฟอร์ม PM 1.1 ให้เลือกทากระบวนการสร้างคุณค่าเพียง 1 กระบวนการ ตามแบบฟอร์ม PM 1.2 โดยพิจารณา
กระบวนการที่มาจากพันธกิจหลัก หรือภารกิจงานที่สาคัญที่สุดของหน่วยงาน
ฟอร์ม PM 1.1
ประเด็นยุทธศาสตร์

กระบวนการ
=กลยุทธ์/ เจ้าภาพ

ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระบวนการส่งเสริม
ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสถาน
การผลิต การค้า
การลงทุน เชื่อมโยงกับ ประกอบการอุตสาหกรรม
ประเทศ
เพื่อนบ้าน

เจ้าภาพ

ผู้รับบริการ

อุตสาหกรรม
จังหวัดเลย

ผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน/เหมืองแร่

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถานประกอบการช่วย ประชาชน/ชุมชน
ลดปัญหามลพิษใน ใกล้เคียง
โรงงานที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
สถานประกอบการ
ปฏิบัติครบตาม
หลักธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อม

ความต้องการ/
ความคาดหวัง
ประชาชนมีความพึง
พอใจในสถาน
ประกอบการและลด
ปัญหาข้อร้องเรียน
ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นในสถาน
ประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กระบวนการ
=กลยุทธ์/ เจ้าภาพ

เจ้าภาพ

ผู้รับบริการ
ผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน/เหมืองแร่

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ/
ความคาดหวัง
เมื่อเกิดปัญหาได้รับ
การแก้ไขตามที่
ต้องการ /ตอบสนอง
ภายในเวลากาหนด

การจัดการกระบวนการ (PM) จังหวัดเลย
PM 2 การวิเคราะห์ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า
ชื่อกระบวนการ ส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ชื่อหน่วยงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ลาดับที่
1

ความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อกาหนดกฎหมาย

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและการลด
ของกระบวนการ
ต้นทุน

ตัวชี้วัด

เป็นการลดปัญหาการ
ร้องเรียนสถานประกอบการ
ที่มีปัญหาการปล่อยมลพิษ
ด้านต่างๆในจังหวัดเลย

ลดปัญหาการร้องเรียน
ของชุมชน
ปัญหาได้รับการแก้ไข
ตามที่ต้องการ/
ช่วยเหลือ

ความสาเร็จของ
สถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมหลักการ
จัดการธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อม
เพื่อขจัดระบบ
ข้อร้องเรียน
จานวน 5 ราย

ผู้ประกอบการได้รับ
ความเข้าใจใน
หลักธรรมภิบาล
ที่ถูกต้อง

ประชาชนการได้รับความพึง
พอใจในสถานประกอบการเมื่อ
ใช้หลักธรรมภิบาลในสถาน
ประกอบการ

2

ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วม
ตามหลักเกณฑ์ธรรม
ภิบาลสิ่งแวดล้อม

การได้รับความเข้าใจในเรื่องที่ ระเบียบและขั้นตอนการตาม
ขอข้อมูลขั้นตอนต่างๆของ
หลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
หลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
จานวน 7 ขั้นตอน
ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นจริง

สถานประกอบการ สถานประกอบการสามารถ
มีครบตามหลักธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้
ภิบาลสิ่งแวดล้อม
ประชาชนและชุมชน
โดยรอบ

ลดปัญหาการร้องเรียน
ของชุมชน
ปัญหาได้รับการแก้ไข
ตามที่ต้องการ/
ช่วยเหลือ

ความสาเร็จของ
สถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมหลักการ
จัดการธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อม
เพื่อขจัดระบบ
ข้อร้องเรียน

4

การตอบสนองภายใน
ระยะเวลากาหนด

ความพึงพอใจใน

เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานที่ดีขึ้น

ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ

ความสาเร็จใน
การตอบสนอง
การบริการตาม
ระยะเวลากาหนด

การรับบริการ

-คาสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ 41/2551
ลงวันที่ 18 มีนาคม
พ.ศ.2551

-

เป็นการตรวจ
ติดตามสถาน
ประกอบการให้
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การ
ประเมินธรรมา
ภิบาลสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์

PM 3 Work flow กระบวนการหลัก : การส่งเสริมธรรมภิบาลวิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ชื่อหน่วยงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ : จานวนของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการเข้าร่วมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
ผังกระบวนการ
รายละเอียด
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์ม
เอกสารอ้างอิง
1.
ประชุมหารือร่วมกันใน
การจัดทาโครงการ
ธรรมภิบาลิ่งแวดล้อม

2.

15 วัน

จัดทาและขออนุมัติโครงการและ
แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินฯ
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

10 วัน

3.
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน

- ฝุายโรงงานอุตสาหกรรมจัด
ประชุมหารือ ในการจัดทา
โครงการใน สอจ.ประกอบด้วย
ฝ.พร. เพื่อกาหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน

-โครงการธรรมภิบาล - เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
สิ่งแวดล้อมและ
อุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติงานฯ จาก - เจ้าหน้าที่ฝุาย
การประชุมหารือร่วมกัน อุตสาหกรรมพื้นฐาน
จานวน 1 วัน
และการเหมืองแร่

-

-รายละเอียดโครงการมี - เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
ความครอบคลุมเป็นไป
อุตสาหกรรม
ตามหลักการธรรม
- เจ้าหน้าที่ฝุาย
ภิบาลิ่งแวดล้อม
- แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมิน -คณะทางานที่ได้รับการ อุตสาหกรรมพื้นฐาน
เสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก และการเหมืองแร่
เพื่อโปรดลงนามในคาสั่ง
หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ส่วน

-

-โครงการธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อมสถาน
ประกอบการอนุมัติ
- บันทึกการแต่งตั้ง
คณะทางานตรวจ
ประเมินโครงการฯ

- ผวจ.จังหวัดเลย ลงนามในคาสั่ง

-

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานตรวจ
ประเมินโครงการธรรม
ภิบาลสิ่งแวดล้อม
สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมจังหวัด
เลย

- จัดทารายละเอียดโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ เสนอต่อ
อุตสาหกรรมจังหวัด

-ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
- แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมิน เห็นชอบและลงนามใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับจังหวัด คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

7 วัน

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
อุตสาหกรรม
- เจ้าหน้าที่ฝุาย
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

-รายงานการประชุม
-โครงการธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อมสถาน
ประกอบการจังหวัด
เลย

ลาดับที่

ผังกระบวนการ

4.
กาหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

- กาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
โรงงานและจัดลาดับความสาคัญ
รวมทั้งเปูาหมายที่เป็น โรงงาน
กลุ่มเสีย

- เกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกโรงงาน
เปูาหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
เข้าร่วมโครงการ

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

- การจัดลาดับ
ความสาคัญและการ
คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
อุตสาหกรรม

- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงานโครงการ
ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม

- ผู้เข้าร่วมประชุม และ
คณะทางานเกิดความ
เข้าใจในการดาเนินงาน
อย่างถูกต้อง ตรงกัน

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

- หนังสือเชิญประชุม
ชี้แจง ฯ

- บันทึกลงนามข้อตกลง ( MOU)
ระหว่างอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมเป็นสักขีพยาน

- จัดงานพิธีเปิดธรรม
ภิบาลสิ่งแวดล้อมและลง
นามบันทึกข้อตกลงโดย
สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ( สปอ.)

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
อุตสาหกรรม

บันทึกลงนาม
ข้อตกลง
( MOU)

แบบบันทึกลงนาม
ข้อตกลง ( MOU)

14วัน

5.

- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงาน
2 วัน

6.

ลงนามบันทึกข้อตกลง
(MoU)

2 วัน
7.

ตรวจติดตามผลการ
ดาเนินงานและจัดทาข้อมูล
45 วัน

-คณะกรรมการตรวจประเมินผล
- ตรวจประเมินตาม
การดาเนินงาน และจัดทาข้อมูลผล เกณฑ์การประเมินการมี
การตรวจประเมิน
ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมที่
ดีของสถานระกอบการ
อุตสาหกรรม

- เจ้าหน้าที่ฝุาย
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

- เจ้าหน้าที่ฝุาย
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

- เจ้าหน้าที่ฝุาย
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน แบบประเมิน คู่มือการดาเนินงาน
โครงการธรรมภิ ตามหลักเกณฑ์ธรรม
อุตสาหกรรม
บาลสิ่งแวดล้อม ภิบาลสิ่งแวดล้อม
- เจ้าหน้าที่ฝุาย
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

ลาดับที่
8.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

การเยี่ยมชมโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการ
2 วัน

9.

สรุปข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
เผยแพร่ข้อมูล
20 วัน

10.
จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ชุมชน

- จัดสัมมนาให้แก่ผู้แทนชุมชนและ - ผู้แทนชุมชนเยี่ยมชม
เยี่ยมชมสถานประกอบการ
สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม เพื่อเรียนรู้
และรับทราบข้อมูลการ
ประกอบกิจการของ
โรงงาน
- สรุปข้อมูลตามหลักเกณฑ์
การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี
และจัดทาหนังสือเผยแพร่
การดาเนินกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตร

ผู้รับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

ภาพถ่ายการเข้า
เยี่ยมชมโรงงาน

-

เอกสารการดาเนิน
กิจกรรม

- เจ้าหน้าที่ฝุาย
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

- จัดทาเอกสารเผยแพร่ - เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อุตสาหกรรม
การดาเนินกิจกรรม - เจ้าหน้าที่ฝุาย
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

- จัดนิทรรศการเผยแพร่การ
ดาเนินงาน ณ ส่วนราชการที่มี
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการตั้งอยู่

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
อุตสาหกรรม

- มอบประกาศนียบัตรให้แก่สถาน
ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
อุตสาหกรรม

ใบประกาศศนียบัตร

- จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

- เจ้าหน้าที่ฝุายโรงงาน
อุตสาหกรรม

รายงานการ
ประเมินผล

1 วัน
11.

มาตรฐานคุณภาพงาน

-

- เจ้าหน้าที่ฝุาย
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

1 วัน
12

รายงานประเมินผล
และสรุปโครงการ
15 วัน

แผนสารองฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบกับการจัดการกระบวนการ จังหวัดเลย
ฟอร์ม PM 4 ชื่อกระบวนการหลัก ส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ชื่อหน่วยงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ลาดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
- ฝุายโรงงานอุตสาหกรรมจัดประชุมหารือ
ในการจัดทาโครงการใน สอจ.ประกอบด้วย
ฝ.พร. เพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติงาน

ประชุมหารือร่วมกัน
ในการจัดทาโครงการ
ธรรมภิบาลิ่งแวดล้อม

ภาวะฉุกเฉิน/ ความเสี่ยง

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการจัดโครงการ จัดห่วงเวลาและลาดับความสาคัญให้เหมาะสม เจ้าหน้าที่
/ไม่มีความพร้อมในการ
เพื่อจัดเตรียมโครงการฯ
สานักงาน
ดาเนินโครงการ
อุตสาหกรรม

15

2
จัดทาและขออนุมัติ
โครงการและแต่งตั้ง
คณะทางานตรวจ
ประเมินฯ เสนอต่อผู้ว่า 10
ราชการจังหวัดเลย

3
ผู้ว่าราชการจังหวัเห็
ด นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ตรวจประเมิน
7

ผู้บริหารไปราชการ/
แต่งตั้งหรือมอบอานาจให้มีผู้แทน
- จัดทารายละเอียดโครงการและขออนุมัติโครงการ
ต่างจังหวัด เป็นเวลาหลายวัน สามารถทางานทดแทนกันได้
เสนอต่ออุตสาหกรรมจังหวัด
- แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินเสนอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลย เพื่อโปรดลงนามในคาสั่ง

เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม

- ผวจ.จังหวัดเลย ลงนามในคาสั่ง
ผู้บริหารไปราชการ/
- แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วน ต่างจังหวัด เป็นเวลาหลายวัน
เสีย ระดับจังหวัด

เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม

แต่งตั้งหรือมอบอานาจให้มีผู้แทน
สามารถทางานทดแทนกันได้

4

กาหนดเกณฑ์และคัดเลือกสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม/ประชุมชีแจง

- กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงงานและจัดลาดับ
ความสาคัญรวมทั้งเปูาหมายที่เป็น โรงงานกลุ่มเสีย

โรงงานที่เข้าตามหลักเกณฑ์
ธรรมภิบาลมีน้อยราย

- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ แนวทางการ
ดาเนินงานโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม

- ผู้เข้าร่วมประชุม ติด - จัดห่วงเวลาและลาดับความสาคัญให้
ภารกิจต่างจังหวัด เหมาะสม

เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม

ผู้บริหารไปราชการ/
ต่างจังหวัด เป็นเวลาหลาย
วันสถานประกอบการติด
ภารกิจ

เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม

14

5

- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงาน

คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายโรงงานที่มีศักยภาพ เจ้าหน้าที่
และเข้าตามหลักเกณฑ์ธรรมภิบาล
สานักงาน
สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม

1

6

7

ลงนามบันทึกข้อตกลง
(MoU)

2

ตรวจติดตามผลการดาเนินงาน
และจัดทาข้อมูล

- บันทึกลงนามข้อตกลง ( MOU) ระหว่าง
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมเป็นสักขีพยาน
คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดาเนิน
งาน และจัดทาข้อมูลผลการตรวจประเมิน

การจัดทาข้อมูลมีความล่าช้า
และมีครบถ้วน

กาหนดวันลงนามบันทึกข้อตกลง
ที่ชัดเจนแน่นอน

พัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถคิด
ตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม

15

8

การเยี่ยมชมโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการ

- จัดสัมมนาให้แก่ผู้แทนชุมชนและเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม

สถานประกอบการบางสถาน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจ้าหน้าที่
ประกอบการไม่มีความพร้อม เตรียมสถานที่ศึกษาดูงานให้มีความพร้อมใน สานักงาน
ในการรับการตรวจประเมิน ทุกด้าน
อุตสาหกรรม

- สรุปข้อมูลตามหลักเกณฑ์การมีธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมที่ดีและจัดทาหนังสือเผยแพร่
การดาเนินกิจกรรม

การจัดทาข้อมูลมีความล่าช้า จัดทาข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วทันต่อ
เวลา

เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม

ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจใน
การจัดนิทรรศการน้อยราย

เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม

1

9

สรุปข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
เผยแพร่ข้อมูล

20

10
จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ชุมชน
2

- จัดนิทรรศการเผยแพร่การดาเนินงาน ณ ส่วน
ราชการที่มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ตั้งอยู่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่
ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

11
มอบประกาศนียบัตร
1

- มอบประกาศนียบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่าน ผู้ประกอบการติดภารกิจ/
ต่างจังหวัด
เกณฑ์ธรรมาภิบาล

- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ

12

การจัดทาข้อมูลสรุปล่าช้า

มอบหมายให้บุคคลอื่นรับประกาศนียบัตร
แทน

แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าในการสรุปผล

โครงการให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายงานประเมินผล
และสรุปโครงการ
15 วัน

เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่
สานักงาน
อุตสาหกรรม

ฟอร์ม PM 6 Work flow เปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า/ กระบวนการสนับสนุน จังหวัดเลย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อกระบวนการหลัก:
ลาดับ
ที่
1

ส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา
(เดิม)

รายละเอียดงาน
ฝุายโรงงานอุตสาหกรรมจัดประชุม
หารือ ในการจัดทาโครงการใน สอจ.
ประกอบด้วย

ประชุมหารือร่วมกัน
ในการจัดทาโครงการ
ธรรมภิบาลิ่งแวดล้อม

ฝ.พร. เพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติงาน

- จัดทารายละเอียดโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ เสนอต่ออุตสาหกรรม
จังหวัด

2
จัดทาและขออนุมัติโครงการ
และแต่งตั้งคณะทางานตรวจ

10

4

ผู้ว่าราชการจังหวัเดห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจ
ประเมิน
7

กาหนดเกณฑ์และคัดเลือก
สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
14

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา
(ใหม่)

- แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมิน
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อ
โปรดลงนามในคาสั่ง
- ผวจ.จังหวัดเลย ลงนามในคาสั่ง
- แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมิน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับจังหวัด

รายละเอียดงาน
ฝุายโรงงานอุตสาหกรรมจัด
ประชุมหารือ ในการจัดทา
โครงการใน สอจ.ประกอบด้วย

ประชุมหารือร่วมกันใน
การจัดทาโครงการธรรม
ภิบาลลิ่งแวดล้อม
10
ซม.

15

3

ชื่อหน่วยงาน: สานักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดเลย

ซมมมม
จัดทาและขออนุมัติโครงการ
มซ:m,d
และแต่งตั้งคณะทางานตรวจ
ifuซ:
ซซม5

ผู้ว่าราชการจังหวัเดห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจ
ประเมิน

การปรับปรุงกระบวนการ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารโครงการต้องทาแล้วเสร็จภายใน
10 วัน

ฝ.พรเพื่อกาหนดแผนการ
ปฏิบัติงาน
- จัดทารายละเอียดโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ เสนอต่อ
อุตสาหกรรมจังหวัด

สามารถเสนอให้หัวหน้าส่วนพิจารณา
โครงการได้ภายใน 5 วันทาการ

- แต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมิน
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เพื่อโปรดลงนามในคาสั่ง
- ผวจ.จังหวัดเลย ลงนามในคาสั่ง สามารถเสนอให้ผู้บริหาร พิจารณาและ
- แต่งตั้งคณะทางานตรวจ
สั่งการได้ภายใน 1 วันทาการ
ประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ
จังหวัด

3

กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงงานและ
จัดลาดับความสาคัญรวมทั้งเปูาหมาย
ที่เป็น โรงงานกลุ่มเสีย

กาหนดเกณฑ์และคัดเลือก
สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 10

กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงงาน
และจัดลาดับความสาคัญรวมทั้ง
เปูาหมายที่เป็น โรงงานกลุ่มเสีย

ต้องกาหนดเกณฑ์การประเมิน
ให้คัดเลือกอุตสาหกรรม
เปูาหมาย ใน10 วัน

5
- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงาน

- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงานโครงการ
ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม

ครึ่งวัน

1

5

ลงนามบันทึกข้อตกลง
(MoU)
2

6

ตรวจติดตามผลการ
ดาเนินงานและจัดทาข้อมูล

บันทึกลงนามข้อตกลง ( MOU)
ระหว่างอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมเป็นสักขีพยาน
คณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
ดาเนินงาน และจัดทาข้อมูลผลการ
ตรวจประเมิน

การเยี่ยมชมโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการ

- จัดสัมมนาให้แก่ผู้แทนชุมชนและ
เยี่ยมชมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม

2

8

สรุปข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
เผยแพร่ข้อมูล
20

9

จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่
ชุมชน
2

ลงนามบันทึกข้อตกลง
(MoU)
1

ตรวจติดตามผลการ
ดาเนินงานและจัดทาข้อมูล

ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงาน
โครงการธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อม ภายใน ครึ่งวัน

บันทึกลงนามข้อตกลง
( MOU) ระหว่างอุตสาหกรรม
จังหวัดเลย กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม โดยมี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่วมเป็นสักขีพยาน
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินผลการดาเนินงาน
และจัดทาข้อมูลผลการตรวจ
ประเมิน

ต้องลงนามบันทึกให้แล้วเสร็จ
1 วัน

10

15

7

- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงาน

- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงาน
โครงการธรรมภิบาล
สิ่งแวดล้อม

การเยี่ยมชมโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการ
1

สรุปข้อมูลตามหลักเกณฑ์การมี
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
จัดทาหนังสือเผยแพร่
การดาเนินกิจกรรม
- จัดนิทรรศการเผยแพร่การ

สรุปข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
เผยแพร่ข้อมูล

10

จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่
ชุมชน
1

- จัดสัมมนาให้แก่ผู้แทนชุมชน
และเยี่ยมชมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการตรวจประเมินผล
การดาเนินงาน และจัดทาข้อมูลผล
การตรวจประเมิน

ภายใน 10 วัน
จัดสัมมนาให้แก่ผู้แทนชุมชนและ
เยี่ยมชมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม ภายใน 1 วัน

สรุปข้อมูลตามหลักเกณฑ์การ
มีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี
และจัดทาหนังสือเผยแพร่
การดาเนินกิจกรรม

สรุปข้อมูลตามหลักเกณฑ์การมี
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
จัดทาหนังสือเผยแพร่ ภายใน 10
วัน

- จัดนิทรรศการเผยแพร่การ
ดาเนินงาน ณ ส่วนราชการที่

จัดนิทรรศการเผยแพร่การ
ดาเนินงานณส่วนราชการ

ดาเนินงาน ณ ส่วนราชการที่มี
สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการตั้งอยู่

ลาดับ
ที่
10

มีสถานประกอบการที่เข้าร่วม 1 วัน
โครงการตั้งอยู่

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา
(เดิม)

รายละเอียดงาน

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา
(ใหม่)

มอบประกาศนียบัตร

- มอบประกาศนียบัตรให้แก่สถาน
ประกอบการที่ผ่าน เกณฑ์ธรรมาภิบาล

มอบประกาศนียบัตร

รายละเอียดงาน

การปรับปรุงกระบวนการ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- มอบประกาศนียบัตรให้แก่ มอบประกาศนียบัตรให้แก่
สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลครึ่งวัน/

ครึ่งวัน

1
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

11
รายงานประเมินผล
และสรุปโครงการ

ซมมมม
มซ:m,di
fuซ:ซซม
รายงานประเมินผล
และสรุปโครงการ

15

10

-จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

จัดทารายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ ภายใน 10
วัน

-8ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1
1 บุคลากรฝุายโรงงานอุตสาหกรรมและฝุายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประชุมหารือ
ร่วมกันในการทาโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการจังหวัดเลย และกาหนดแผนปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2
2 จัดทารายละเอียดโครงการและขออนุมัติโครงการ โดยเสนอต่ออุตสาหกรรมจังหวัดเลยเพื่อให้การ
อนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3
3 ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและลงนาม
ขั้นตอนที่ 4
4 กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงงาน และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาในการประกอบการของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งน้าทิ้ง อากาศ
กากอุตสาหกรรม เสียง อื่นๆ) รวมทั้ง คัดเลือกสถานประกอบ การอุตสาหกรรมเพื่อนาหลักการธรรมภิบาลไป
ปฏิบัติ ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกตามปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้
ลาดับความสาคัญ

ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดปัญหา

1

สถานประกอบที่มีความเสี่ยงในการก่อ ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความ
พร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

2

ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน

3

การประกอบกิจการก่อให้เกิดมลพิษ

4

ร้องเรียน

1 = มากที่สุด 2 = มาก 2 = ปานกลาง 4 = น้อย
ขั้นตอนที่ 5
5 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน โครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 6
6 ลงนามบันทึกตกลง
( MOU) ระหว่างอุตสาหกรรมจังหวัดเลย กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยาน
ขั้นตอนที่ 7
7 ตรวจติดตามผลการดาเนินงานและจัดทาข้อมูลผลการตรวจประเมิน

-9ขั้นตอนที่ 8
8 การเยี่ยมชมโรงงานที่เข้าร่วมโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 9
9 สรุปข้อมูลสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ข้อมูลในการดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 10
10 จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อเผยแพร่การดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 11
11 มอบประกาศนียบัตร มอบประกาศนียบัตรให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมภิบาล
ขั้นตอนที่ 12
12 รายงานประเมินผลและสรุปโครงการ
6. ระบบติดตามประเมินผล
S หลังจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด่านเกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย จะดาเนินการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง.

ภาคผนวก 1.3
ผลการดาเนินโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ปี 2559

ภาคผนวก 1 .1
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม

กิจกรรมส่งเสริมธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ประชุมชี้แจงความเข้าใจคณะทางานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 255 9 ซึ่งได้ดาเนินการ วันอังคารที่ 28 มกราคม 2559
เวลา 09.30 - 16.00 น ณ ห้องประชุมสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเลย ตาบลกุดปุอง อาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน
สถานประกอบการโดยใช้หลักธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ชัดเจน

2)

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดศึกษาดูงาน

สถานประกอบการอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จัด
กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประสบความสาเร็จ จากการนาหลักการของ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการดาเนินงานในระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2559 ดังนี้
1. บริษัท ซูมิรับเบอร์ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จากัด ประกอบกิจการยางพาราอัดแท่ง เพื่อเป็น
วัตถุดิบในการประกอบยางรถยนต์
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านหนองโอน ตาบลเชียงพิณ
อาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

รูปภาพกิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ณ บริษัท ซูมิรับเบอร์ไทยอีสเทิร์นคอร์ปอเรชั่น จากัด

2.บริษัท บัวสมหมายไบโอแมส จากัด ประกอบกิจการผลิตไฟฟูา 9 MW ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 259 หมู่ที่
5 ซอยบ้านหนองไผ่ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมินการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตรวจประเมินการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อโครงการธรรมาภิ
ม
บาล
ของสถานประกอบการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่22 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด,บริษัท ชาญ
ยุทธการศิลาเลย (1997) จากัด , โรงงานจิตรัตน์ยางพารา (นางสาวละม่อม พลซา) และในวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จากัด

ตัวอย่างโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมิน
1. บริษัท โซ่ล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ : บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2 ) จากัด
ประกอบกิจการ : ผลิตพลังงานกระแสไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 7.46 เมกะวัตต์
ทะเบียนโรงงาน : 3-88-29/57ลย
ที่อยู่โรงงาน : เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 9 ตาบลโคกหนองแก ตาบลศรีสงคราม อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
42130 โทรศัพท์ : 042-810808
ได้รับรองระบบการจัดการ : ISO 9001 : 2008 ระบบบริหารด้านคุณภาพ ,ISO 14001 : 2004
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม , OHSAS 18001 : 2007 และ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 สานักงานสี
เขียว
ผังโครงสร้างธุรกิจ :

แผนผังการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ(Process Flow Chart)
แผง

หม้อแปลง

พลังงาน
แสงอาทิตย์

กระแสไฟฟ้า

เครื่องแปลง

ตู้จ่าย

มิเตอร์

กระแสไฟฟ้

กระแสไฟฟ้

จาหน่ายไฟ

า

า

การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1.ประชาชนสามารถเข้าถึงการข้อมูลข่าวสาร
1.1 ข้อมูลการจัดการมลภาวะที่ถูกต้อง
1.1.1.ข้อมูลการจัดการมลภาวะอากาศ กลิ่น น้า ของเสีย และเสียง
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางอากาศ
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด ได้วิเคราะห์คุณภาพอากาศบริเวณ ก่อสร้างโครงการก่อนเริ่ม
ดาเนินการ เพื่อศึกษาคุณภาพอากาศพื้นฐาน เพื่อใช้อ้างอิในการประเมิ
ง
นออกแบบก่อสร้างเพื่อลดและปูองกันการ
ก่อหรือเพิ่มมลพิษสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้า
ไม่มีกิจกรรมใดจาก บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด ที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นหรือของเสีย
เน่าเหม็น เนื่องจาก บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด ผลิตกระแสไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของพนักงานในโครงการและชุมชนใกล้เคียง จึงทาให้ไม่มีเรื่องมลพิษเกิดขึ้นรอบๆ
บริเวณที่ตั้งโครงการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้า
น้าเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจะมีเฉพาะน้าเสียที่เกิดจากกระบวนการทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
และการอุปโภคบริโภคของพนักงานในโครงการเท่านั้น โดยน้าเสียที่เกิดจากการล้างแผงโซล่าเซลล์นั้น เป็น
เพียงน้าเสียที่เกิดจากการปนเปื้อนของฝุุนที่มาเกาะบนแผงโซล่าเซลล์เท่านั้น จึงไม่ทาให้เกิดมลภาวะใดต่อทาง
น้าและดิน หลังจากการที่ใช้น้าทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แล้ว น้าจะถูกปล่อยลงไปในดินและรางน้าของ
โครงการ ส่วนน้าเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานจะถูกส่งไปบาบัดน้าเสียสาเร็จรูปที่ติดตั้งใน
บริเวณใต้ดินด้านหลังอาคารสานักงานของโครงการ
การจัดการของเสีย
1.กากของเสียทั่วไปเกิดจากกิจวัตรประจาวันของพนักงาน ได้มีการจัดทาโครงการคัดแยกขยะ เพื่อให้
พื้นที่โครงการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พื้นที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังช่วยลดพลังงาน
ในการกาจัดขยะอีกทางหนึ่ง ส่วนที่เหลือจากการคัดแยก ณ แหล่งกาเนิดแล้วจะทาการรวบรวมใส่ถังรองรับ
ขยะมูลฝอยที่กระจากอยู่ทั่วไปและนาไปกาจัดโดยวิธีการฝังกลบ

2.เนื่องจากการโครงการผลิตไฟฟูาจากแสงอาทิตย์จะมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นจานวนมาก ซึ่งมี
อายุการใช้งานประมาณ 25 ปี ดังนั้นเมื่อครบอายุการ ใช้งานทางโครงการจาเป็นต้องมีแผนการจัดการแผง
เหล่านี้ ซึ่งทางโครงการได้แผนดาเนินการว่าจ้างบริษัทรับกาจัดของเสียที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไปจัดการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง
หากมีบริษัทที่สมารถรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไป recycle เกิดขึ้นในประเทศไทยทางโครงการก็จะ
จัดส่งเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับบริษัทรับ recycle เป็นลาดับแรก ซึ่งทางโครงการจะปฏิบัติตามคาแนะนาของ
ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในการกาจัดและ/หรือ recycle ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านเสียง
โครงการไม่มีเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียง และในขบวนการผลิตไฟฟูานั้นอุปกรณ์ต่างๆไม่มีการ
เคลื่อนไหวจึงไม่มีผลกระทบด้านเสียงจากโครงการในช่วงดาเนินการ
1.2 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลการจัดการมลภาวะต่างๆ ทางบริษัทได้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบถึง
กระบวนการผลิตไฟฟูาของบริษัท และได้มีการเปิดเผยข้อมูลของทางบริษัทให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ และการติดปูายประชาสัมพันธ์ ไว้ ณ สถานที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ ดังนี้โรงเรียน
เซไลวิทยาคม , ศาลาประชาคมบ้านโคกหนองแก ,โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก ,เทศบาลตาบลศรีสงคราม
และเว็บไซต์สานักงานใหญ่www.SPCG.co.th

ช่องทางในการสื่อสารข่าวสารของโครงการ สู่ภายนอก เรามีช่องทางดังนี้
1. ตู้รับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นที่ปูอมหน้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์
2) จ(เลย
ากัด
2.ติดต่อทางโทรศัพท์ :042-810808
3. E-mail : LO2@solarpower.co.th
4.ทางเว็บไซต์สานักงานใหญ่ www.SPCG.co.th

2.หลักการประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
2.1 แจ้งข้อมูลเมื่อการประกอบการอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
กิจกรรมในกระบวนการผลิตไฟฟูาของบริษัทโซล่า เพาเวอร์ (เลย
2) จากัด นั้นวัตถุดิบหลักที่ใช้คือพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อมลภาวะใดๆต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางสถานประกอบการได้ให้ข้อมูล
และชี้แจงแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้มั่นใจมากขึ้น ว่าการ
ดาเนินการกิจการของบริษัทโซล่า เพาเวอร์ (เลย2) จากัดนั้นไม่มีมลภาวะใดๆต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน
2.2 ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ทางบริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสาคัญอย่างยิ่ง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและ
สถานประกอบการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงได้มีโครงการ CSR-DIW เพื่อให้สถานประกอบและชุมชนมี
กิจกรรมร่วมกันโดยมุ่งหมายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการนี้ด้วย ระหว่างการดาเนินโครงการนั้นทางบริษัทได้ลงชุมชนเพื่อสอบถามความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อชุมชนจากการที่มีสถานประกอบการมาตั้งในพื้นที่ เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และดาเนินการแก้ปัญหาต่อไป

3. หลักการความโปร่งใส
โครงการมีการเปิดให้หน่วยงานราชการ ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานท้องถิ่น ฯลฯ
เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมถึงกระบวนการผลิตไฟฟูาจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทในเครือศูนย์เรียนรู้ บริษัท โซล่า
เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด

3.1 มีข้อมูลมลภาวะ
เนื่องจากกิจกรรมในกระบวนการผลิตไฟฟูาของบริษัทโซล่า เพาเวอร์ (เลย2) จากัด นั้นวัตถุดิบที่ใช้คือพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อมลภาวะใดๆต่อสิ่งแวดล้อม จึงไม่มีความจาเป็นในการตรวจวัด

3.2 เปิดเผยข้อมูล
ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ทางสถานประกอบการได้ชี้แจงเรื่องกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆ
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน และชุมชนใกล้เคียง โดยมีการจัดทาประชาคมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็น เพื่อชี้แจงผู้ที่สงสัย และเข้าใจผิดในกระบวนการและขั้นตอนการผลิตไฟฟูาของโซล่าฟาร์ม
ให้ชุมชนรับทราบและเข้าใจถึงกระบวนการผลิตไฟฟูามากขึ้น
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม

4.1 แสดงความรับผิดชอบเมื่อกิจการก่อผลกระทบต่อสังคม
เนื่องจากที่ผ่านมาทางบริษัทโซล่า เพาเวอร์ (เลย2) จากัด ยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ แต่เพื่อความ
มั่นใจจึงได้ทาหนังสือสอบถามเรื่องข้อร้องเรียนจาก
การดาเนินงานของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย2)
จากัด ไปยังสานักงานเทศบาลตาบลศรีสงคราม และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย และได้รับคาตอบว่า
“ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย2) จากัด แต่อย่างใด”

4.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและมีขบวนการในการตอบสนองข้อร้องเรียน
ผังการดาเนินงานการรับข้อร้องเรียน

ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน มีดังนี้
1. ตู้รับข้อร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นที่ปูอมหน้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย จากัด
2. ติดต่อทางโทรศัพท์ :042-810808
3. E-mail : LO2@solarpower.co.th
4. ทางเว็บไซต์สานักงานใหญ่ www.SPCG.co.th
5.หลักการนิติธรรม
5.1 มีข้อมูลการจัดการด้านมลภาวะเป็นไปตามกฎหมาย
ในการจัดการด้านมลภาวะเป็นไปตามกฎหมายนั้น ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001-2004) และข้อกาหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติ ตามความใน
มาตรา 12 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติโรงงาน 2535

5.2 มีข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมาย
- เอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟูาประจา
- ดาเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
- ตรวจรับรองโดยวิศวกร นายนัฐพงษ์ ภูแสงสั่น
- เลขทะเบียน ภฟก.40116

การเตรียมแผนป้องกันอุบัติเหตุและแผนฉุกเฉิน
โครงการยังให้ความสาคัญในเรื่องของการปูองกันและระงับอัคคีภัยจึงจัดให้มีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดไฟ
ไหม้และจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจาและจะมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้สามารถ
ระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกาหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของ
อุปกรณ์และระบบดับเพลิงทุกๆเดือนเดือนละ 1 ครั้งซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปูองกันอัคคีภัยและมาตรฐาน
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) พ.ศ. 2543 รวมทั้งจัดให้มีการ
ดูแลและรักษาความสะอาดของอาคารโรงงาน (Good House Keeping) เช่นมีการกวาดการดูดฝุุนบริเวณที่มี
การฟุูงกระจายของฝุุนเหล็กจัดอุปกรณ์เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบเพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเปูาหมายคือลดอันตรายที่จะเกิด
กับพนักงานและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ โดยแผนฉุกเฉินนี้ประกอบไปด้วย
- แผนฉุกเฉิน
- พื้นที่ปลอดภัย
- ผังที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน
- ขั้นตอนการปฐมพยาบาล
- การฝึกอบรมภาคปฏิบัติและการใช้เครื่องมือฉุกเฉินต่างๆ

การฝึกซ้อมดับเพลิง

แผนฉุกเฉิน

\

6.หลักการความยุติธรรม
โครงการดาเนินงานภายใต้หลักการยุติธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการกาหนดการ
ดาเนินงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในคู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
6.1 การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ทางบริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย
2) จากัด ได้จัดทาโครงการต่างๆ ขึ้น เพื่อจะได้จัดการทรัพยากรใน
ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งโครงการที่ได้จัดทาขึ้น มีดังนี้

โครงการกิจกรรม 5 ส.
 เพื่อจัดระเบียบพื้นที่การปฏิบัติงานให้สะอาด เรียบร้อย และมีพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้น

โครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- เพื่อลดการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถทดแทนได้

โครงการลดการใช้น้า
- เพื่อลดปริมาณการใช้น้าล้างแผงให้น้อยลง

โครงการคัดแยกขยะ
- เพื่อให้พื้นที่ในโครงการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังช่วยลดพลังงานในการกาจัดขยะอีกทาง
หนึ่ง

6.2 คืนประโยชน์ให้สังคม
ลงชุมชนทากิจกรรม CSR-DIW(บ้านโคกหนองแก)

ถวายเทียนพรรษา, พัดลม และปัจจัย (วัดโนนศิลา)

สนับสนุนเวชภัณฑ์การแพทย์(รพ.สต.บ้านโคกหนองแก)

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุบอล (เทศบาลตาบลศรีสงคราม)

7.หลักการความยั่งยืน
7.1 ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการอย่างมีจิตสานึกและไม่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด มีความมุ่งมั่นในการผลิตพลังงานไฟฟูาจากแสงอาทิตย์ที่มี
ประสิทธิภาพ และนาเอาระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO
14001:2004) และระบบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ( OHSAS 18001:2007) มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดาเนินธุรกิจ ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7.2 ลดปัญหาข้อร้องเรียน
ทางบริษัทได้เล็งเห็นและให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและ
สถานประกอบการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงได้จัดทาประชาคมขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดข้อร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นด้วย
7.3 ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การที่ผู้ประกอบการและชุมชนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั้นต้องเริ่มจากปัจจัยพื้นฐานง่ายๆ
ก่อน คือ ทั้งสองฝุายไม่ก่อความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่กัน อยู่ร่วมกันในลักษณะการเกื้อกูล และ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก็จะทาให้การอยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขมากขึ้น ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อตั้ง
ของโซล่าฟาร์ม มีดังนี้
1. ประเทศมีความมั่นคงในด้านพลังงานมากขึ้น
2. องค์กรบริการส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษี
3. คนในชุมชนมีรายได้จากการจ้างงาน
4. ผู้คนได้รับความรู้เกี่ยวกับโซล่าฟาร์มมากขึ้น
ฯล
ตรวจประเมินการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้
ณ บริอษมัท โซล่า เพาเวอร์ (เลย 2) จากัด

ตัวอย่างที่ 2 บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย(1997) จากัด
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จากัด ประกอบกิจการการ : โรงโม่หินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ทะเบียนโรงงาน : ธ.3-3(1)-1/43ลย
ประทานบัตรเลขที่ : 27157/15202 หมดอายุปี 2566 เนื้อที่ 299 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา เป็นที่ดิน
โฉนดส่วนบุคคลทั้งหมด พิกัด UTM. 805300 ตะวันออก 1925500 เหนือค่าระดับความสูงจากน้าทะเล
340 เมตร กาลังการผลิต : 1,500 เมตริกตัน ต่อ วัน
ที่อยู่โรงงาน : เลขที่ 41 หมู่ที่ 8 ตาบลเอราวัณ อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42200
วิธีการทาเหมือง : การทาเหมืองโดยวิธีการเหมืองแบบเหมืองเปิด ดาเนินการมาแล้วประมาณ 12 ปี โรงโม่
หินใช้วิธีการควบคุมฝุุนละอองในอากาศโดยใช้วิธี สเปรย์น้าดับฝุุนในตัวโรงงาน ทาการระเบิด วันละ 1 ครั้ง เวลา
17.00 – 18.00 น.
พื้นที่โครงการ :
พื้นที่นอกเหนือเขตประทานบัตรเป็น พื้นที่รอบเหมืองและพื้นที่ตั้งโรงโม่หิน จานวน
ประมาณ 200 ไร่ และพื้นที่ปลูกต้นไม้และเกษตรกรรม 300 ไร่
ชุมชนข้างเคียง : ระยะทางห่างจากชุมชนใกล้เคียงประมาณ 4 กิโลเมตรและห่างจากถนนสายวังไห –
ท่าสะอาด ประมาณ 3 กิโลเมตร ชุมชนที่ใกล้เคียงที่สุด บ้านพรประเสริฐ – บ้านเหล่าใหญ่ ระยะทางประมาณ
4.50 กิโลเมตร
ระบบพลังงาน : ไฟฟูาการการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อาเภอวังสะพุง
เวลาทาการปรกติ : 8.00 น. ถึง 18.00 น.
การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงการข้อมูลข่าวสาร
1.1 ข้อมูลการจัดการภาวะที่ถูกต้อง
การจัดการมลภาวะที่ถูกต้อง
- แหล่งกาเนิดของมลภาวะอากาศ การเจาะชั้นหิน การลาเลียงหิน และการโม่ บด และย่อยหิน
เพื่อการผลิตหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
- ประเภทของมลภาวะ ฝุุนละออง
- วิธีการของระบบบาบัดอากาศที่ใช้ในการควบคุมจัดการมลภาวะทางอากาศ
-รถเจาะ hydraulic ที่ติดตั้งระบบถุงกรอง bag filter

1.1.2 การปิดคลุมอาคารเพื่อดักฝุุนละออง
- มีการปิดคลุมอาคารทั้ง 3 ด้าน ดักฝุุนละอองเพื่อลดผลกระทบของการฟุูงกระจายฝุุนละอองใน
โครงการให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

1.1.3 การสเปรย์น้าบริเวณสายพานการผลิต เส้นทางการลาเลียงหิน และบริเวณโรงงาน เพื่อลดการ
ฟุูงกระจายของฝุุนละออง

1.1.4 การปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นยูคาลิปตัส และกระถิน ล้อมรอบบริเวณ ตัวเหมืองและโรงงาน
เพื่อให้เป็นแนวปูองกันและดักฝุุนละออง

การจัดการมลภาวะทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน
- แหล่งกาเนิดของภาวะทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน การระเบิดหิน เพื่อนาหินมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตหินปูนเพื่อการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
- ประเภทของมลภาวะทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน เสียงและแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน
- วิธีการของการบาบัดอากาศที่ใช้ในการควบคุมจัดการมลภาวะทางเสียงและแรงสั่นสะเทือน
1. สร้างแนวปูองกันเสียง 3 ชั้น ด้วยการปลูกต้นไม้
-ชั้นที่ 1 ปลูกต้นไม้บริเวณรอบที่ดินติดกับแนวถนนจานวน 5 แถว
-ชั้นที่ 2 ปลูกต้นไม้ตามแนวขอบเหมืองจานวน 3 แถว
-ชั้นที่ 3 ปลูกต้นไม้ตามแนวบันไดการทาเหมือง ณ จุดสิ้นสุดโครงการ
2. การใช้แก๊ปแบบถ่วงจังหวะมิลลิวินาที ในการระเบิดหินแทนแก๊ปไฟฟูา เพื่อช่วยลดเสียงและ
แรงสั่นสะเทือน

1.2 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
บริษัทชาญยุทธการศิลาเลย (1997)จากัด ได้มีการให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานราชการมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาและผลกระทบ จากกิจการโรงโม่หิน อย่างต่อเนื่อง จัดโดยเทศบาลตาบล เอราวัณ และ เทศบาล
ตาบล ผาน้อยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีตัวแทนจากทาง ผู้ประกอบการโรงโม่หิน ตัวแทนจากทางราชการ
เทศบาลตาบล โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง สมาชิกสภาเทศบาลตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน
มาร่วมกันเสนอแนวคิด จากผลกระทบที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และวางมาตรการในการ
เกิดปัญหาซ้าขึ้นมาอีก และได้ทาข้อตกลงร่วนกันระหว่างตัวแทนชุมชน และ ผู้ประกอบการ โดยได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีมาตลอดการประชุม ที่เทศบาล ตาบลเอราวัณ และ เทศบาลตาบลผาน้อยหลังจากมีการกาหนด
ข้อตกลงในการแก้ปัญหาแล้ว จะมีคณะทางานของทางเทศบาลจะคอยประสานงานและดาเนินการติดตามและ
ตรวจสอบเสมอ
2.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การสื่อสารทางตรงก็มีการสื่อสารทางตรงจาก ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานตรงถึง
ผู้ประกอบการผ่านทางโทรศัพท์ ได้ตลอดเวลา หรือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหา สามารถติดต่อได้โดยตรง
ทางโทรศัพท์ตามมายเลขที่ติดไว้ที่หน้าโรงงานได้ตลอดเวลาและส่งรายงานสิ่งแวดล้อม
1.สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
2.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงทรวงอุตสาหกรรม
3.เทศบาลตาบลเอราวัณ ตาบลเอราวัณ อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
4.ผู้นาชุมชน บ้านน้อยห้วยไฮ บ้านเลขที่ 18หมู่ 8 ตาบลเอราวัณ อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
แจ้งข้อมูลเมื่อการประกอบการส่งผลกระทบ
1.ช่องทางรับข้อร้องเรียนผ่าน ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล และแจ้งข้อร้องเรียนกับ
ตัวแทนบริษัทในที่ประชุมกรรมการ ตาบล ประชุมทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ผ่านตัวแทนบริษัท ในงาน
ประชาคมหมู่บ้านทุกเดือน โดยจัดเดือนละ หมู่บ้าน ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และปัญหาเร่งด่วน แจ้งทางโทรศัพท์
สายตรงผู้จัดการบริษัท หรือ สานักงาน (ผ่านผู้นา)

2.ช่องทางร้องเรียนทางตรง ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เบอร์โทรแสดงอยู่ที่ปูาย ทางเข้าโรงโม่ ทั้ง 5
จุด (ปูายแนะนาเส้นทาง) , แจ้งข้อร้องเรียน ผ่าน Face book หรือ ตู้รับข้อร้องเรียนที่เทศบาลเอราวัณ และ
หน้าโรงงาน
, แจ้งข้อร้องเรียนกับตัวแทนบริษัท(พนักงาน) ที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละ หมู่บ้าน
จานวน 6 หมู่บ้าน

3.มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
มีข้อมูลภาวะทางน้า อากาศ สารเคมี บริษัทได้จัดทารายงานการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีละ 3 ครั้ง หรือทุกๆ 4 เดือน
โดยเป็นข้อมูล ที่ถูกต้องทันสมัย และวิธีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐาน ทั้งภายในโครงการละบริเวณเขตชุมชนที่
ใกล้เคียง
3.1
มีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และ เสียง ตามมาตรการ
EIA ปีละ 3 ครั้ง

3.2 มีการตรวจวัดปริมาณฝุุนละอองในอากาศ จานวน 4 จุด ตามมาตรการ
EIA ปีละ 4 ครั้ง

3.3

มีการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน น้าบาดาล น้าฝน ปีละ 3 ครั้ง

3.4 มีตรวจวัดค่าทิศทาง และ ความเร็วลม ที่ วัดถ้าผาดิน

3.5 ตรวจวัดค่า OPACITY จานวน 5 จุด ในโรงโม่หิน

3.6 ติดตั้งปูายแสดงรายละเอียดโครงการ ที่ทางเข้าเหมือง และปูายรอบแนวเขตประทานบัตรตาม แสดงเวลา
ทาการ ระเบิดหิน

3.7 มีปูายประกาศเขตการใช้วัตถุระเบิด และ สัญญาณเตือนเสียงก่อนทาการระเบิดทาการระเบิด
เวลา 17.00 น.

3.8 ติดตั้งปูายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริเวณทางเข้าโรงโม่หินและติดตั้งปูาย
แสดงข้อบังคับการขนส่งของรถบรรทุก และข้อกาหนดความปลอดภัยในเขตโครงการ

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
แสดงความรับผิดชอบเมื่อกิจการก่อผลกระทบต่อสังคมและรับผิดชอบตามกฎหมาย บริษัทจะ
รับผิดชอบและเร่งปรับปรุงแก้ไขทันที หากมีข้อผิดพลาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
4.1 ปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่ตาบลเอราวัณ และชุมชนใกล้เคียงจากรถบรรทุกวิ่ง
ในเขตชุมชน ทาให้เกิดความเสียหายแก่พื้นถนน รวมทั้งเกิดความเสี่ยงอันตรายในการใช้ถนน ทางบริษัทช่วย
ซ่อมแซมถนนมาโดยตลอด และได้เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตาบลเอราวัณ พร้อมกับโรงงานอื่นที่
อยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นร่วมกัน

4.2 ก่อสร้างถนนลาดยางตลอดเส้นทางเข้าโรงโม่ ระยะทาง 3 กม. ด้วยงบประมาณขอบริษัท ฯ เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ และ ลดผลกระทบฝุุนละอองจากการขนส่ง

4.3 งานปลูกต้นไม้ตลอดสองข้างทาง เส้นทางขนส่งหินออกจากโรงโม่และถนนลาดยางตลอดเส้นทางขนส่ง
เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ

4.4 สนับสนุนกิจกรรมชุมชนงานประจาปี , สนับสนุนกิจการภาครัฐในพื้นที่ , การประสานงานกับชุมชนและ
ช่วยเหลือโดยรอบและงานช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน

5. นิติธรรม
บริษัทได้มีการจัดการด้านมลภาวะเป็นไปตามกฎหมายได้จัดทารายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ปูองกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบันทึกข้อมูลการตรวจวัด
รวมทั้งดาเนินการเฝูาระวังมลภาวะที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน ปีละ 3
ครั้ง

รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ปี2556

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2555

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1ปี2556

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ปี2557

6. ความยุติธรรม
6.1 มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
6.1.1 สภาพแวดล้อมโดยรอบสานักงานเน้นสร้างพื้นที่สีเขียวและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทางาน

6.1.2 พื้นที่ภายในสานักงานสะอาดและแบ่งแผนกงานเป็นสัดส่วนน่าทางาน

6.1.3.จัดการสภาพแวดล้อมของพื้นที่โรงงานซ่อมบารุงให้สะอาด เป็นระเบียบ เน้นความปลอดภัยใน
การทางาน

6.2 คืนประโยชน์ให้สังคม
6.2.1 สนับสนุนกิจกรรมและประเพณีชุมชน เช่น จัดโรงทาน อาหาร และเครื่องดื่มทุกงาน ได้แก่งาน
กฐินประจาปี, วัดบ้านเหล่าใหญ่, วัดปุาพรประเสริฐโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม, กีฬาเอราวัณสัมพันธ์ ฯลฯ

6.2.2 ปรับปรุงถนนการเกษตรสายพรประเสริฐ-บ้านเหล่าใหญ่หินคลุก 2 ,000 คิว ระยะทาง 2
กิโลเมตร และ งานอื่นๆ อีกมากมาย

6.2.3 สนับสนุนน้าให้กับวัดและชุมชนในช่วงฤดูแล้ง น้าอุปโภค และ น้าดื่มสาหรับวัดปี 2558
(วัดถ้าผาดิน)

7. ความยั่งยืน
ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตพื้นที่โรงงาน และเขตเทศบาล
ตาบลเอราวัณ โดยดาเนินการกิจกรรมตามโรงโม่สีเขียวและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยใจจริง มุ่งมั่น
และสนับสนุนกิจกรรมและประเพณีท้องถิ่นของคนในชุมชน และมุ่งมันในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
มีแนวทางและผู้ประสานงานชัดเจนและมีการเปิดให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานในโครงการ

ตรวจประเมินการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

