
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ ส่ิงแวดลอมในกระบวนการเพ่ือความย่ังยืน 
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การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.)  
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บทคัดยอ 
 
 
 

คูมือ CSR in Process ฉบับนี้ครอบคลุมหลักการและแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานตาม ISO 26000 
ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม Corporate Social 
Responsibility in Process (CSR in Process) โดยไดกําหนดสาระสําคัญแบงออกเปนรอบการพัฒนา 
7 พฤติกรรมหลัก(7 Core Principles) ไดแก 1) ความรับผิดชอบAccountability)( 2) ความโปรงใส 
(Transparency) 3) การปฏิบัติอยางมีจริยธรรมEthical (Behavior) 4) การเคารพตอผลประโยชนของ 
ผูมีสวนไดสวนเสียRespect (for Stakeholder Interests) 5) การเคารพตอหลักนิติธรรมRespect( for the 
Rule of Law) 6) การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากล(Respect for International Norms of 
Behavior) และ 7) การเคารพตอสิทธิมนุษยชน(Respect for Human Rights) รวมถึง 7 กระบวนการ 
สําคัญภายในองคกร (7Core Processes) ซ่ึงประกอบดวยธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติดานแรงงาน 
สิ่ งแวดล อม  การปฏิ บั ติ ท่ี เป น ธรรม  ประเด็น ท่ี เก่ี ยวของกับผู ใชบ ริการและการมีส วน รวมของ 
ชุมชนและการพัฒนาชุมชน 

ดั งนั้ น เพ ื่อ ให คู มื อ  CSR in นีProcess สามารถนํ า ไป ป ระยุ ก ต ใช กั บ  กกท  ได อย า ง เป น 
มาตรฐานครอบคลุมบริบทและภารกิจตามท่ี กกท.ไดรับมอบหมาย เอกสารนี้ จึงไดแบงองคประกอบสําคัญท่ี 
จะทําให เกิดความเขาใจและสามารถเช ื่อมโยงหลักการและแนวปฏิบั ติตาม มาตรฐาน ISO 26000 
เขาสูการปฏิบัติงานประจําวันของ กกท.ไดอยางแทจริงและมีประสิทธิผลโดยดําเนินการ ดังนี้ 

1. การอธิบายเก ี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานของ กกท. เพ่ือกําหนดกลมผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. การดําเนินงานตามบทบาทและภารกิจขององคการตามกระบวนการ CSR Inprocess 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรของหนวยงาน 
3. โครงสรางผูรับผิดชอบหลักดาน CSR in Process ของ กกท. 
4. กระบวนการปฏิบัติงานหลักท ี่ คลอบคลุม 7 หลักการ ( 7 coreprocess) 

 
โดยสาระสําคัญท ี่ระบุในคูมือนี้ จะเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญในภาคปฏิบัติทําให 

คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูชวยปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานดาน CSR in  
Process อยางแทจริง จนสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตอองคกรและขยายผลสูผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ 
กับการปฏิบัติงานในแตละกระบวนงานรวมกัน สามารถสงผลตอเปาหมายการดําเนินงานขององคกร เกิดประโยชน 
ตอสังคม สิ่งแวดลอมตลอดจนสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามภารกิจของ กกท.ตอไป



 

 

คํานํา 
 
 
 

คูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ Corporate Social               
( Responsibility in Process (CSR in Process) Guideline) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยอางอิงหลักการและ 
แนวปฏิบัติสากล ISO 26000 ซ่ึงเปนมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใน 
กระบวนการ หรือ CSR in Process โดยมุงหวังใหการปฏิบัติดังกลาวสงเสริมใหเกิดความยั่งยืนของ
องคกรในการเปนผูพัฒนาการกีฬาของประเทศ ใหเปนกลุมผูนําทางการกีฬาระดับอาเซียนและกาวสูการ
เปนศูนยกลางทางการกีฬาในระดับเอเชีย สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศโดยนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชไดอยางคุมคาใหการดําเนินงานขององคกรมีความยั่งยืนคงอยูตลอดไป 

จากการท่ีภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  
ในฐานะผูถือหุนและกํากับดูแลการดําเนินงารัฐวิสาหกิจโดยรวมของประเทศคาดหวังใหรัฐวิสาหกิจตางๆ 
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลกระทบตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจึงไดออกหลักปฏิบัติดานการแสดงความรับ 
ผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท ี่สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล เชน ISO 26000 เปนตน                   
เพ่ือเผยแพรใหรัฐวิสาหกิจทุกแหง นําไปประยุกตใชอยางแพรหลายรวมถึงไดกําหนดเปนหลักเกณฑ 
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือขับเคลื่อนใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทจไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ และสนับสนุนใหการกีฬา
แหงประเทศไทย จัดทําคูมือ CSR in Process เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานอยางเปนระบบ
เผยแพรใหกับ คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเก่ียวของกับ กกท. นําไปปฏิบัติอยางเครงครัด 

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานของการกีฬาแหงประเทศไทยเปนไปดวยความเรียบรอยตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานขององคกรในการเปนองคกรหลักท่ีสามารถพัฒนาการกีฬา 
ใหเปนกลุมผูนําทางการกีฬาระดับเอเชีย และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ สงเสริม
สังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ CSR in Process อันจะเปนรากฐานสําคัญในการกาวสู                
ความยั่งยืนไดอยางแทจริงในอนาคต คณะกรรมการ กกท. จึงมุงหวังใหบุคลากรทุกระดับขององค กร 
ใหความสําคัญ เขารวมเสริมสรางความรูความเขาใจ และนําคูมือ CSR in Process ไปปฏิบัติในกิจการ 
ประจําวัน จนกลายเปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญยิ่งของ กกท. อยางเปนรูปธรรมตอไป 



 

 

สารบัญ 
 
 
    หนา 
บทคัดยอ   
คํานํา    
การเชื่อมโยงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติ  
เพ่ือเสริมสรางความย ั่งยืนของการกีฬาแหงประเทศ
ไทย (กกท.) 1 

ทิศทางการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบของ กกท. 8 

1. แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐของ กกท. 8 
2. วิสัยทัศน Vision ของ กกท.  8 
3. ภารกิจ และพันธกิจ (Missions) ตอผูมีสวนไดสวนเสียของ กกท. 8 
4. คานิยม Core Values ของ กกท.  9 
5. ความสามารถพิเศษของ กกท.  9 
6. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานสําคัญท่ีเก่ียวของกับ CSR in Progress ของ กกท. 9 
7. ผูมีสวนไดสวนเสียของ กกท.  11 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ กกท. 12 

1. ความหมายของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 12 
2. แนวทางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ (7 Cores Subjects) 12 
3. โครงสรางการกํากับดูแลและบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 15 
 ในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กกท.  
 (1) องคประกอบ คุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กกท. 15 
  และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของกับการแสดงความรับผิดชอบและสิ่งแวดลอม  
  ในกระบวนการ (CRS in Process)   
 (2) โครงสรางและบทบาทของฝายงานท่ีเก่ียวของกับการแสดงความรับผิดชอบตอ 17 
  สังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ CSR in Process  
4. หลักการและแนวปฏิบัติดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 21 
 เพ่ือการพัฒนาความย ั่งยืนของ กกท.   
  หมวดท่ี1: ธรรมาภิบาล Organizational ( Governance) 21 

   หลักการ  21 

   แนวปฏิบัต ิ  22 



 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

   หนา 
หมวดท่ี 2 : สิทธิมนุษยชน Human Rights  25 

  หลักการ  25 

 แนวปฏิบัต ิ  26 
2.1 การปองกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 26 
2.2 การบริหารความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน 27 
2.3 การแกไขปญหาความขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน 27 
2.4 การไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการและการปฏิบัติงาน 29 
2.5 สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 29 
2.6 การคํานึงถึงสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 30 
2.7 หลักการพ้ืนฐานและสิทธิในการทํางาน 31 

หมวดท่ี3: การปฏิบัติดานแรงงาน Labour( Practices) 33 

 หลักการ  33 

 แนวปฏิบัต ิ  33 
3.1 การจางงานและความสัมพันธกับแรงงาน 33 
3.2 สภาพการทํางานและการคุมครองทางสังคม 34 
3.3 การสงเสริมการเจรจาตอรองท่ีเปนธรรมระหวางพนักงานและองคกร 35 
3.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 36 
3.5 การพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในสถานท่ีปฏิบัติงาน 36 

หมวดท่ี4: สิ่งแวดลอม (Environment)  38 

 หลักการ  38 

 แนวปฏิบัต ิ  39 

4.1 การปองกันมลพิษกากของเสีย สารพิษและสารเคมีอันตราย 39 
4.2 การใชทรัพยากรอยางยั  งยืน 40 
4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดผลกระทบ และการปรับตัว 41 

 ใหเขากับภาวะโลกรอน   
4.4 การปกปองสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟนฟู 43 

 สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ   
4.5 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 44 

หมวดท่ี5: การปฏิบัติท่ีเปนธรรม FairOperating ( Practices) 46 

 หลักการ  46 

 แนวปฏิบัต ิ  47 



 

 

สารบัญ (ตอ) 
 
 

  หนา 
5.1 การตอตานการทุจริต  47 
5.2 การมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ  48 
5.3 การแขงขันอยางเปนธรรม  49 
5.4 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซแหงคุณคา 49 
5.5 การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน  50 

หมวดท่ี6: ประเด็นดานผูใชบริการ (Consumer Issues)  53 

 หลักการ  53 

 แนวปฏิบัต ิ  54 
6.1 การตลาด การปฏิบัติตามขอตกลงท่ีเปนธรรม และสารสนทศท่ี 54 
6.2 การคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชบริการ 54 
6.3 การบริโภคอยางยั  งยืน  55 
6.4 การบริการการสนับสนุน และการยุติขอรองเรียนและขอโตแย 56 

ผูใชบริการ   
6.5 การปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของผูใชบริการ 57 
6.6 การเขาถึงบริการท่ีจําเปน  58 

หมวดท่ี7: การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and 60 
Development)   

 หลักการ  60 

 แนวปฏิบัต ิ  61 
7.1 การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน  61 



 

 

 



 

 

หนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของ 
 
 ฝายตรวจสอบภายใน      
 สํานักผูวาการ               
 ฝายนโยบายและแผน      
 ฝายทรัพยากรบุคคล             
 ฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
 ฝายการคลัง 
 ฝายธุรกิจและสิทธปิระโยชน 

 
 

คูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ งแวดลอมในกระบวนการ  
 (Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ ื่อความย่ังยืน ของ การกีฬาแหงประเทศไทย 

 
 
การเช่ือมโยงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมสูการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความย่ังยืนของ กกท. 

 
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility  

in Process ; CSR in Process) เปนหลักการและแนวปฏิบัติท่ีมุงเสริมสรางพฤติกรรมของบคุลากร รวมถึงการ 
พัฒนากระบวนการทํางานของ กกท. ใหรับผิดชอบตอผลกระทบความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนได 
สวนเสียท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ กกท.ทุกกลุม ท้ังน้ีเพ่ือทําใหบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงาน โดยผนวกรวมมาตรฐาน ISO 26000 ท่ีมุงเนนนําหลักการแสดงความ รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
ผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของการทํางานประจําวันไดอยางแทจริง ในท่ีนี้จึง แสดงการเชื่อมโยงหลักการ CSR in 
Process สูการปฏิบัติงานของฝายงานท่ีเก่ียวเปนผู ซ่ึงมีบทบาทสําคัญ ตอการสรางผลสําเร็จตามมาตรฐาน ISO 
26000 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผูถือหุนภาครัฐ (กระทรวงการคลัง) 

• คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกจิการท่ีดีและ
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม กกท. 

• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

• คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคล 

• คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
 

 

โดยสามารถอธิบายหนาท่ีความรับผิดชอบดาน CSR in Process ของผูเก่ียวของในแตละระดับได ดังนี้ 
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 เจาของกิจการ/ผูถือหุนภาครัฐ (กระทรวงการคลัง)  

เจาของกิจการ/ผูถือหุนภาครัฐซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง กระทรวงการคลัง ท่ีมีฐานะเปนเจาของกิจการหรือ 
เม่ือพิจารณาตามกรอบจะพบวามีบทบาทหลักในดานธรรมาภิบาลISO26000 ซ่ึงเปนมิติแรกของการดําเนินงาน 
ดาน  CSR in Processจากการท่ี เปนผู ท่ี มีบทบาทหน าท่ี ในการกําหนดวัต ถุประสงคจัดตั้ งพันธกิจ 
แล ะพ ฤ ติ ก รรม ท่ี ค าดห วั ง  โด ยส ะท อ น ผ าน ห ลั กป ฏิ บั ติ ท่ี ดี เ พ่ื อ ให ค ณ ะก รรม ก าร  ผู บ ริ ห าร 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ ซ่ึงการกีฬาแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจท่ีแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ 
การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ.2528 ซ่ึงตอมามีการแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2558 ไดกําหนดให กกท. 
มีบทบาทและหนาท่ีหลัก ไดแก  

1. สงเสริมการกีฬา 
2. ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการประสานงานเก่ียวกับการกีฬา 
3. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําโครงการ แผนงาน และสถิติเก่ียวกับการสงเสริมการกีฬา

รวมท้ังประเมินผล 
4. จัด ชวยเหลือ แนะนํา และรวมมือในการจัดและดําเนินกิจกรรมกีฬา 
5. สํารวจ จัดสราง และบูรณะสถานท่ีสําหรับการกีฬา 
6. ติดตอรวมมือกับองคการหรือสมาคมกีฬาท้ังในและนอกราชอาณาจักร 
7. สอดสองและกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมกีฬา 
8. ริเริ่ม พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ 
9. ประกอบกิจการอ่ืนๆ อันเก่ียวแกหรือเพ่ือประโยชนของการกีฬา 

 การจัดตั้งและบริหารจัดการการกีฬาแหงประเทศไทยเพ่ือพัฒนาการกีฬาของประเทศท้ังในสวน 
การสนับสนุนการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ การพัฒนากีฬาอาชีพ การใหบริการทางการกีฬา การพัฒนา
เท ค โน โล ย ีแ ล ะ ว ิท ย าศ าส ต ร  ต ล อ ด จ น ก า รส ง เส ร ิม ส น ับ ส น ุน อ ุต ส าห ก ร รม ท า งก า รก ีฬ า
ท้ังนี้เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการให กกท.เปนองคกรท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมของชาติ กกท.จึงตองมีการดําเนินงานท่ีไดมาตรฐานสากล ซ่ึง สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐ วิสาห กิจได กํ าหนดพฤติ กรรม ท่ี มุ งห วังให ถือปฏิบั ติ อย างน อยครอบคลุม กกท .หลักการตาม  
แนวทางการกํากับดูแลท่ีดีของกระทรวงการคลังและหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใน
ระดับสากล โดยม ี 7 หล ักปฏ ิบ ัต ิ Core (7 Principles) ตามมาตรฐาน ISO 26000 เป นมาตรฐานการ
ดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อให กกท. สามารถสรางผลสําเร็จไดตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดท้ังนี้ 
กระทรวงการคลังกําหนดให กกท.ตองแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนผูแทนในการกํากับดูแล 
และติดตามรายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชการเงิน ของ กกท.และให กกท.จัดการประชุม
และนําเสนอคณะกรรมการอยางครบถวนและสม่ําเสมอท้ังป 
 
 คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของกับดาน CSR in Process ของ กกท.  

คณะกรรมการ กกท.เปนกลุมบุคคลท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบหลักในการเปนผูนําในการนําการกํากับดูแล 
ท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมาใชในการบริหารจัดการองคกรทั้งนี้เนื่องจากเปนกลุมบุคคลที่ไดรับ 
การสรรหาและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติการกอตั้งขององคกรเพื่อใหทําหนาที่เชื่อมโยงนโยบายและทิศทางการ 
ดําเนินงานที่ภาครัฐกําหนด ท้ังการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานระยะยาวและประจําปลงสูการปฏิบัติงาน 
ประจําป จึงมีความจําเปนที่คณะกรรมการ ตองมีทักษะความรูความสามารถและประสบการณดานการกํากับดูแล 
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โดยเฉพาะในรูปแบบ CSR in Process รวมถึงตองมีภาวะผูนําในการจัดการใหฝายและสาํนักกําหนดทิศทาง 
และจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว ที่มีสาระสําคัญดาน CSR in Process เปนพ้ืนฐาน พรอมมอบขอสังเกต 
และขอเสนอแนะ เพ่ือสงเสริมใหการปฏิบัติงานของแตละฝายและสํานัก เปนไปตามกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดระยะเวลา ข้ันตอน ทรัพยากร ไดอยางคุมคา และไดผลลัพธตามเปาหมายการดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร 
โดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดสวนเสีย ลูกคา และประชาชน ตอบสนองตามยุทธศาสตรการขององคกร 
ทําให กกท.เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานและเกิดความยั่งยืนไดอยางแทจริงในท่ีสุด ท้ังนี้การดําเนินงาน 
เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายดังกลาว กกท.ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ CSR in Process ซ่ึงเปนกระบวนงานหลักในการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงมีคณะ 
อนุกรรมการตางๆ ดังนี้ 

 
 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 

 คณะอนุกรรมการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมจัดตั้งเพ่ือ 
สนับสนุนการดําเนินงานโดยรวมดาน CSR in Process ของ กกท.มีหนาท่ีหลักในการกําหนดและ 
พิจารณากลั่นกรองนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีดานการดูแลกิจการท่ีดีการแสดงความรับผิดชอบ 
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมกอนนําเสนอให คณะกรรมการ กกท.ใหความเห็นชอบรวมถึงกําหนดใหมี 
บทบาทในการสงเสริมการเผยแพร โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคม และสนับสนุนการมีสวนรวมของ 
ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเ เกี ่ยวของกับ กกท. จากกรณีดังกลาวคณะอนุกรรมการกํากับดูแล 
กิจการที่ดี และการแสดงความ รับผิดชอบตอสังคมจึงตองมีทักษะ ความรูความสามารถที่เกี่ยว 
ข องก ับ CSR อย างหลากหลาย เช น  การจ ัดการนว ัตกรรมและการพ ัฒนาความยั ่งย ืน 
ซึ่งเปนหลักการท่ีตองดําเนินงานควบคูกับงานดาน CSR ในเชิงบูรณาการ 

 
 
 

       คณะอนุกรรมการทรพัยากรบุคคล 
      คณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ัง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน CSR in Process ในมิติการปฏิบัติดานบุคลากร                                                                                                                                                                            
ดังนั้นคณะอนุกรรมการดังกลาว จึงมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญในการใหความเห็นและพิจารณาปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสงเสร ิม พัฒนางานดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนง ระดับ และหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย จัดใหมีระบบบริหารจัดการขอขัดแยงกับพนักงาน ปรับปร ุง ระเบียบ 
ขอบังคับใหมีความเหมาะสม แกไขปญหาคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการพิจารณาลงโทษ 
และปรับปรงุสภาพการดําเนินงานดานบุคลากรใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ สังคมโดยไมเลือกปฏิบัติ 
ตอพนักงานในแตละระดับขององคกร 
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     คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
     คณะอนุกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโดยรวมดาน CSR in Process ของ กกท. 
จึงกําหนดใหมีหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบ กํากับดูแลใหขอเสนอแนะ และกล ั่นกรองงานดานการบริหาร 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับ CSR in Process ในองคกร ซ่ึงครอบคลุมการจัดการความเส่ียงสําคัญ ท้ังดาน 
สิทธิมนุษยชน ดานสุขภาพ อนาม ัย ความปลอดภัยของแรงงาน ดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ และการทําลายระบบนิเวศน ดานการทุจริตท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม  
ดานการใหบริการสามารถสงผลกระทบตอผูใชบริการ หรือชุมชนรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน การกํากับดูแลระบบ  
ความเส่ียงตามแนวทาง ISO 26000 ของคณะอนุกรรมการฯ จึงมีการพิจารณาปจจัยเส่ียงท่ีครอบคลุม 
ทุกมิติท้ังภายในและภายนอก รวมถึงดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือทําใหสามารถจัดทําและบริหาร 
ความเส่ียงขององคกรเปนไปอยางครบถวนและมีประสิทธิผล จนเพียงพอตอการทําใหยุทธศาสตรของ กกท. 
บรรลุไดตามเปาหมายท่ีกําหนดในท่ีสุด 
 

 คณะอนกุรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     คณะอนุกรรมการท่ีถูกจัดต้ัง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน CSR in Process ดานการพัฒนาดานเทคโน 
โลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการขอมูล ใหไดซ่ึงขอมูลท่ีมีคุณภาพมีความปลอดภัยสราง 
มูลคา และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานท้ังการเปดเผยขอมูล เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล และ 
การสรางประโยชน เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลการกีฬาแหงประเทศไทย 
มีความมุงม่ันในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลการกีฬาแหงประเทศไทย 
 

 
  คณะอนกุรรมการตรวจสอบภายใน 

     คณะอนุกรรมการที่ถูกจัดตั้ง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน CSR Process ดานตางๆ ขององคกร  
โดยเฉพาะดานธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติที่เปนธรรมจึงทําใหมีบทบาทสําคัญในการ 
กําหนดนโยบายและพิจารณากล ั่นกรองแผนตรวจสอบ ภายในเชิงกลยุทธทั้งระยะยาว และประจําป  
เพื่อสนับสนุนใหองคกรไมเกิดการกระทํา ที่จะนําไปสูการแขงขันที่ไมเปนธรรมหรือสงผลใหเกิดการ 
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของพนักงาน ลูกจาง ผูใชบริการ ชุมชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  
โดยการจัดใหมีระบภายในที ่มีมาตรฐานจะสามารถตรวจติดตามความขัดแยงทางผลประโยชน  
Conflict of Interest ทั้งในระดับคณะกรรมการผู บริหาร ตลอดจนพนักงาน จนสงผลให กกท. 
สามารถปองกันและ บรรเทาผลกระทบเชิงลบท้ังดานการเงินและไมใชการเงินท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปจจุบัน 
และอนาคตอยางมีประสิทธิผล
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 หนวยงานหลักท ี่เก ี่ยวของ  

หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานดาน CSR in Process สรุปได ดังนี้ 

 ฝายตรวจสอบภายใน 
  ฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานเพ่ือสนับสนุนงานดานธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน และ 
 การปฏิบัติท่ีเปนธรรมตามหลักการ CSR in Process โดยใชความเปนอิสระ และกลไกการติดตาม  
 ตรวจสอบตามแผนงานประจําป เปนกลไกสงเสริมให กกท. ปฏิบัติไดตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี  
 และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีคณะกรรมการ กกท. รวมถึง หนวยงานกํากับ 
 ดูแลภาครัฐกําหนดโดยไมทําใหองคกรเกิดความสูญเสียจากสาเหตุท่ีเก่ียวของ กับความขัดแยงทางผล 
 ประโยชน Conflict of Interest การประพฤติมิชอบ หรือการปฏิบัติงานท่ีบกพรองและเปนความ 
 เสี่ยงตอการบรรลุผลสําเร็จขององคกร 
 

 สํานักผูวาการ 
     สํานักผูวาการเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตองานดาน CSR in Process ในทุกมิติทั้งนี้ 
การปฏิบัติงานของ กกท. เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก เชน หนวยงานภาครัฐ คูคา  
ผูสงมอบ ผูใชบริการ และชุมชน เปนตน อีกท้ังเปนสวนงานท่ีมีกองนิติการมีหนาท่ีในการกํากับ 
การดําเนินงานทางดานกฎหมายทางการกีฬาของประเทศ เพื่อปองกันและกํากับดูแลในทุกแผนงาน  
โครงการในแตละยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงานไมใหสงผลกระทบเชิงลบหรือละเมิดสิทธิ 
ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมดําเนินงานและสนับสนุนฝายตางๆ ภายใน กกท.ใหปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานการดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางครบถวนสมบูรณ 
 

 ฝายนโยบายและแผน 
     ฝายนโยบายและแผนเปนหนวยงานสนับสนุนงาน CSR in Process ในมิติดานการกําหนด 
ยุทธศาสตรการดําเนินงานซ่ึงมีความจําเปนท่ี กกท. ตองมีการระบุทิศทาง และเปาหมายการดําเนินงาน 
ของหนวยงานใหสามารถใชกระบวนการ CSR in Process ท่ัวท้ังองคกรโดยสอดแทรกในแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม ในแตละยุทธศาสตร เพ่ือใหผลการดําเนินงานโดยรวมขององคกรบรรลุผล 
สําเร็จไดในท่ีสุด นอกจากนั้นจากการท่ี ISO 26000กําหนดเปาหมายสูงสุดคือการใช CSR in 
Process เปนกลไกขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืนฝายนโยบายและแผนรวมกับสํานักผูวาการและ 
ฝายท่ีเก่ียวของเพื่อเสริมสรางระบบการบริหารและจัดการงาน CSR in Process ใหเกิดข้ึนได  
อยางแทจริง 

 ฝายทรัพยากรบุคคล 
     ฝายทรัพยากรบุคคลเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีโดยตรงตอมิติการปฏิบัติดานแรงงาน ตามมาตรฐาน  
ISO 26000 โดยตองมีการจัดการและพัฒนางานดานทรัพยากรบุคคลของอยางเปนระบบกน.ครอบคลุม 
ท้ังการจางงานและการเสริมสรางความสัมพันธในท่ีทํางาน การจัดสภาพการทํางานและการคุมครองทาง 
สังคมท่ีดีอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยางเปนอิสระการจัดการ 
ดานสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหเติบโตในสายอาชีพ 
อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

คูมือการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกระบวนการเพ่ือความย่ังยืน ของ กกท. 
(Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process) 



 

 

 
 

 

 

 

4 

 
 ฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 

     ฝายสารสนเทศและวิชาการกีฬา เปนหนวยงานที่มีบทบาทสนับสนุนงานดาน CSR in Process  
ในภาพรวม เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีรวบรวมระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญขององคกร สามารถเชื่อมโยง 
เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO 26000 สามารถกําหนด 
แนวทางการเพิ่มมูลคาของการพัฒนากีฬาของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนใหเติบโตไดอยางย ั่งยืน 
ซึ่งการปฏิบัติงานขางตนจะบรรลุผลสําเร็จไดนั ้นการคิดสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมเปนกลไก 
พื้นฐานที่สําคัญ ดังนั้นจึงเปนผูมีบทบาทและอาจเพิ่มเติมทักษะ ความรูความสามารถและศักยภาพ 
เพื่อผลักดันใหการดําเนินงานโดยรวมดาน CSR in Process และการพัฒนาความยั่งยืนของ กกท. 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
 ฝายการคลัง  และฝายธุรกิจและสิทธิประโยชน  

     ฝายการคลัง และฝายธุรกิจและสิทธิประโยชนเปนหนวยงานสําคัญดานการบริการและสนับสนุน 
ผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดซ่ึงตามแนวทาง CSR in Process ท้ังสองฝายดังกลาวตองมีสวนรวม 
ในการปฏิบัติงานสําคัญครอบคลุมท้ังดําเนินงานดาน การตลาดอยางมีจริยธรรมและใหขอมูลท่ีจําเปนแก 
ผูใชบริการอยางครบถวนถูกตองเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการใหบริการเนื่องจากเปนสวนงานท่ีมีความ 
ใกลชิดกับผูใชบริการ เพ่ือรับขอมูลจากผลการดําเนินงานระหวาง กกท.กับผูมาใชบริการเพ่ือกําหนดแนวทาง 
และหาวิธีการปองกัน สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีดีแกผูใชบริการเพ่ือสรางความอยาง 
ยั่งยืนใหกับองคกร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกระบวนการเพ่ือความย่ังยืน ของ กกท. 
(Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process) 
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ทิศทางการดําเนนิงานอยางมีความรับผิดชอบของ กกท. 
 
1. แนวนโยบายการดําเนินงาน  

การกีฬาแหงประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจท่ีใหความสําคัญและมีความมุงม่ันในการสรางความยั่งยืน  
และเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรพัฒนาองคกรดวยระบบการบริหารจัดการสูองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง โปรงใส  
ตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การกํากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผูท่ีไดรับ 
มอบหมายอํานาจหนาท่ีใหไปทําหนาท่ีทางการบริหารเพ่ือใหทรัพยากรขององคกรไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตรงตามเปาหมาย และเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม รวมท้ัง 
ใหเปนไปตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) กําหนดไว ทางการกีฬาแหงประเทศไทยจึงมีแนวทาง   ในการบริหารจัดการสูองคกรท่ีมี 
ประสิทธิภาพสูง โปรงใส ตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี ดังนี้ 

1) บทบาทของภาครัฐ การกีฬาแหงประเทศไทยสนับสนุนใหมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ีไวอยางชัดเจน 
ระหวางเรื่องการกํากับดูแลจากภาครัฐกับเรื่องการดําเนินงานเก่ียวกับการกีฬาของประเทศไทยเพ่ือใหเกิดการถวงดุล 
ในการกํากับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดยภาครัฐจะมีสวนในการกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงาน 
ของการกีฬาแหงประเทศไทยและมีการติดตามและกํากับใหการกีฬาแหงประเทศไทยดําเนินตามพันธกิจและวัตถุประสงค 
ขององคกร 

2) สิทธิ และความเทาเทียมกัน ของผูถือหุน  
การกีฬาแหงประเทศไทยมุงม่ันใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

รวมถึงไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายถือเปนเจาของ มีสิทธิพ้ืนฐานเทาเทียมกัน 
ทุกประการตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาท่ีแทนตน และมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญโดยการออกเสียงคะแนนในท่ีประชุม ผูถือหุน      จึงควรมีสิทธิไดรับขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอ  
และทันเวลาตอการตัดสินใจ  

๓) คณะกรรมการ 
คณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความไววางใจ และดูแลใหกรรมการ ฝายจัดการ ตลอดจนพนักงาน 

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยตอองคกรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคณะกรรมการควรมี 
องคประกอบทางความรู ความสามารถท่ีเหมาะสม และควรเขาใจขอบเขต หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
รวมถึงกํากับดูแลใหฝายจัดการปฏิบัติหนาท่ี ใหบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของภาครัฐ 

๔) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
การกีฬาแหงประเทศไทยมุงม่ันในการถือปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนได 

เสียดังกลาวตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงท่ีมีกับผูมีสวนไดเสีย และกํากับดูแลใหมีกลไกและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมแก  
ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม ของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาการดําเนินงาน และไมกระทําการใดๆ  
ท่ีเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น 

๕) ความย่ังยืน และนวัตกรรม 
การกีฬาแหงประเทศไทยสงเสริมใหมีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานขององคกรท่ี 

คํานึงถึงการดําเนินงานอยางยั่งยืน มีความรับผิดชอบ ตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงนํา นวัตกรรมมาใช    
ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหบริการ และการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

/6. การเปดเผย... 

คูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกระบวนการเพ่ือความย่ังยืน ของ กกท. 
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๖) การเปดเผยขอมูล 
การกีฬาแหงประเทศไทยสงเสริมใหมีการกํากับดูแลในเรื่องการเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับ 

การกีฬาแหงประเทศไทยและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ อยางถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเปน 
ไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสาธารณชนและผูมีสวนไดเสียสามารถใชในการตัดสินใจได 
อยางเหมาะสม และคณะกรรมการสามารถดูแล ชองทางการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชน และผูมีสวนไดเสีย 
สามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 

๗) การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน 
       การกีฬาแหงประเทศไทยมุงม่ัน และพัฒนาการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจ 

สอบภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือจะสามารถปองกันหรือลดโอกาสท่ีเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได รวมท้ัง 
ใหมีการกํากับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพ 

๘) จรรยาบรรณ 
การกีฬาแหงประเทศไทยสงเสริม และสรางจิตสํานึกในเรื่องของจรรยาบรรณและกํากับดูแลใหกรรมการ  

ผูบริหาร และพนักงานการกีฬาแหงประเทศไทยทุกคนตระหนัก ยึดถือ และถือปฏิบัติใหสอดคลองและอยูในทิศทาง 
เดียวกัน รวมถึงจัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน เม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติท่ีผิดจรรยาบรรณหรือไมเปน 
ไปตามแนวปฏิบัติ 

๙) การติดตามผลการดําเนินงาน 
การกีฬาแหงประเทศไทยสงเสริม และพัฒนาใหมีขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ 

เปาหมายและขอบเขตการดําเนินงานของการกีฬาแหงประเทศไทย และจัดใหมีผูประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีความ 
เชี่ยวชาญและมีความเขาใจในเปาหมายและขอบเขตการดําเนินงานของการกีฬาแหงประเทศไทยอีกท้ังติดตามให 
การกีฬาแหงประเทศไทยนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป  
 

 
2. วิสัยทัศน (Vision) 

“พัฒนาการกีฬาเพ่ือเปนกลุมผูนําทางการกีฬาระดับเอเชีย และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ” 
 
3. พันธกิจ (Missions)  

  
1. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเปนเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพ่ือสรรหา และพัฒนานักกีฬา และ 

บุคลากรกีฬาใหประสบความสําเร็จในระดับชาติ และนานาชาติ 
2. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาใหมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา 

และบุคลากรดานวิทยาศาสตรการกีฬา 
3. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแขงขันกีฬา เพ่ือสรางโอกาส และประสบการณใหกับนักกีฬา  

และบุคลากรกีฬา รวมท้ังสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
4. สงเสริม สนับสนุน และสรางกระแสความตื่นตัวในการออกกําลังกาย เลนกีฬา และการเขารวมกิจกรรมกีฬา 

คูมือการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกระบวนการเพ่ือความย่ังยืน ของ กกท. 
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5. พัฒนาองคกรดวยระบบการบริหารจัดการสูองคกรสมรรถนะสูง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
 
 
 
 
4. คานิยม (Core Values)  
 คานิยมดังกลาวเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตรและ 
พันธกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Visionary   = มีมุมมองกวางไกล มุงเนนเปาหมายดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
Risk Management  = การตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง 
Spirit    = มีจิตใจท่ีมุงม่ัน กลาหาญ เขมแข็ง มีชีวิตชีวาในการทํางาน 
Accountability  = มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี และรับผิดชอบตอสังคม 
Teamwork   = ทํางานเปนทีม/สรางความสัมพันธท่ีดีท้ังภายใน - ภายนอกองคกร 

 
5. ความสามารถพิเศษของ กกท. 
 สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) ไดแก 

1) มีความเชี่ยวชาญในการใหบริการดานวิทยาศาสตรการกีฬาครบวงจร 
2) การมีระบบและการบริหารจัดการดานการประมวลผลรายงานผลตามมาตรฐานสากล 
3) สรางความสัมพันธกับเครือขายดานการประสานงานกีฬา 
4) มีความเชี่ยวชาญในการสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการกีฬา (สถานกีฬาและอุปกรณ 

ทางการกีฬา) ท่ีไดมาตรฐานท่ัวประเทศ 
 
6. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานสําคัญท่ีเกี่ยวของกับ CSR in Process ของ กกท. 

 
กกท. เปนองคกรหลักในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมีพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย  

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยงาน ท่ีสําคัญสรุปได ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน ประเด็นดาน CSR in Process 

1. ดานการดําเนินงาน   

   

2.ดานการเงิน   

   

3.ดานสิ่งแวดลอม   

   

   

คูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกระบวนการเพ่ือความย่ังยืน ของ กกท. 
(Corporate Social Responsibility in Process: CSR in Process) 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน ประเด็นดาน CSR in Process 

4.ดานกีฬาอาชีพ   

   

5.ดานการปองกันการใช
สารตองหาม 

  

   

   



 

 

7. ผูมีสวนไดสวนเสียของ กนอ. กลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกของ กกท.ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 

1. รัฐบาล/กระทรวง 
อุตสาหกรรม/ สคร. ก. คลัง  

2. ผูสงมอบ : ผูใหบริกาดาน 
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 

 
 

4. ลูกคา/ผูใชบริกา : 3. คูคา: ผูพัฒนานิคม 

อุตสาหกรรม 
 

4.1 
ลูกคานิคมฯในเขต
พัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษชาย
แดน / 

 
4.2 ลูกคานิคมฯ 

 
 

4.3 ลูกคานิคมฯรวม 
ดําเนิงาน และนิคมอ่ืนๆท่ี 5. ชุมชนทองถิ่  
กนอ. เป นผูดําเนินการเอง 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของ กนอ. 
 
 
 
1. ความหมายของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมCorporate( Social Responsibility) ภายใตบริบท 

ของ กนอ. กําหนดใหสอดคลองกับความหมายตามมาตรฐาน ISO 26000โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
 
 
 
 

• การบริหารจัดการผลกระทบท่ีเกิดจากการตัดสินใจท่ีมี 
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย สังคม และส่ิงแวดลอมอยางมี ความรับผิดชอบ 
ดวยการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม และคํานึ 
งถึงสิทธิตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 
รวมกับการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือให. กนอ กาวสูการเป 
นเมืองอุตสาหกรรมท่ีพรอมเติบโตรวมกับ ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอมไดอยางสมดุล และย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยาม CSR in Process กนอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แนวทางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกระบวนการ(7 Cores Subjects) 
 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ ของ กนอกําหนดดําเนินการโดย. 

เริ่มจากการพัฒนาใหบุคลากรทุกระดับของ กนอ. มีพฤติกรรมจริยธรรมท่ีนําองคกรสูการรับผิดชอบต 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
ไดสวนเสีย เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดจําแนกเปน 7 พฤติกรรมจริยธรร 

สําคัญท่ีมีสาระสําคัญเทียบเทากับมาตรฐาน ISO 26000สรุปไดดังนี้  
 

 ความรับผิดชอบAccountability)( การรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ บริการและ 
การปฏิบัติงานท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมภายนอกองคกรอยางเปนรูปธรรม  

 
 
 

2. ความโปรงใส Transparency)( ความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบ 

 ตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
 

3. การปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  การยึดมั  นปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมท้ังความซ่ือสัตย ไมเล 
(Ethical Behavior) ปฏิบัติ และยุติธรรม  

 
4. การเคารพตอผลประโยชนของผูมีการเคารพ พิจารณาและตอบสนองตอผลประโยชนของผูมีสวน 

สวนไดสวนเสียRespect( forไดสวนเสียทุกกลุมขององคกร  
Stakeholder Interests) 

 
5. การเคารพตอหลักนิติธรรม การยอมรับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมหรือการปฏิบัติตาม (Respect for 

the Rule of Law) กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ กนอ. 
 

6. การเคารพตอการปฏิบัติตาม การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีสากลกําหนด รวมกับ แนวทางของสากล 
(Respect for การยึดมั  นการดําเนินงานตามหลักนิติธรรมท่ีรัฐบาลกําหนด  

 International Norms of อยางเครงครัด 
 Behavior)   

7. การเคารพตอสิทธิมนุษยชน การใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความสําคัญ 
 (Respect for Human Rights) และความเปนสากลของหลักการ 
    
 

โดย 7 พฤติกรรมจริยธรรมขางตน . กนอไดกําหนดใหบุคลากรนําไปปฏิบัติรวมกับ 7 กระบวนการ 

หลักดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเปนมาตรฐาน1)ธรรมาภิบาลไดแก 2) สิทธ ิ

มนุษยชน3) การปฎิบัติดานแรงงานสิ่งแวดลอม4)5)การปฏิบัติท่ีเปนธร6)ระเด็นดานผูใชบริการม และ  
7) การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
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ของ กนอ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แหลงท่ีมา:ISO 26000:2010, Guidance on Social Responsibility and OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
 
 
 
3. โครงสรางการกํากับดูแลและบริหารจัดการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมใน กระบวนการ 

(CSR in Process) ของ กนอ. 
 

คณะกรรมการ กนอ. ไดกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลและการบริหารจัดการโดยระบุท้ังบทบาท 

หนาท่ีความรับผิดชอบรวมถึงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ ายงานหลักท่ี  
เก่ียวของกับการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการCSRin ( Process) 

โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 
(1) องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กนอ. และคณะอนุกรรมการท่ี 

เก่ียวของกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการCSRinProcess)( 
 
(1.1) องคประกอบคุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนง: 
 

องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ กนอ. อางอิงตาม 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย2522พ.ศ. กําหนดใหมีคณะกรรมการการนิคม 

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน 10 คน รวมท้ัง 

ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนกรรมการโดยตําแหนง โดยผูซ่ึงจะดํารงตําแหนงประ กรรมการ กรรมการ 

หรือผูวาการฯ ตองมีความรูความชํานาญเก่ียวกับบริหารธุรกิจ อุตสาหก วิศวกรรมศาสตรผังเมือง เศรษฐศาสตร การพาณิชย 

การคลัง หรือกฎหมาย ท้ังนี้ ใหประธานกรรมการหรือ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป 

เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกลาว หากยั การแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ใหประธานกรรมการ 

และกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระนั้นรักษาการใน ตําแหนงตอไปจนกวาคณะกรรมการท่ีแตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาท่ี 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ ตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 

ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงต วาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแตงตั้งซอม 

ใหผูไดรับตําแหนงนั้นอยูในตําแ วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวนั้น 
 
 
 

นอกจากนี้ไดกําหนดคุณสมบัติของประธานกรรมการหรือกรรมการ กนอ. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมี 

คุณสมบัติตามขอ 1, 2 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ3,4,5,6,และ 7 ดังนี้ 
 

1. มีสัญชาติไทย  
2. มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ  
3. เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

4. เคยไดรับโทษจําคุกคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั  งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแ 

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
5. เปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง  
6. เปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง  
7. เปนผูมีสวนไดสวนเสียในสัญญากับ กนอ. หรือในกิจการท่ีกระทําใหแก กนอ. หรือในกิจการ 

อยางเดียวกันและแขงขันกับ กนอ. ท้ังนี้ไมวาโดยตรงหรือโดยออมเวนแตเปนเพียงผูถือหหุนเพ่ือการ 

ลงทุนโดยสุจริตในนิติบุคคลท่ีกระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น  
8. มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ กนอ.  
9. ไมเปนกรรมการหรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซ สัมปทาน ผูรวมทุน 

หรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของกนอ.เวนแตเป นประธาน กรรมการ กรรมการ 

หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของ กนอ. 

10. ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 
 
 
 
(1.2) คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ (CSR 

in Process) 
 

คณะกรรมการ กนอ. ไดจัดใหมีคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอมในกระบวนการ(CSR in Process) เพ่ือสนับสนุนการกํากับดูแลงานดาน CSR in Processของ 

องคกรใหเปนไปอยางคลองตัวมีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยกําหนดใหมีองคประกอบและทักษะ 

ความรูความสามารถท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานสรุปไดดังนี้ 
 

(1.2.1) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความรับผิดชอบต*ประกอบดวยสังคม 

กรรมการอยางนอยสามทาน แตไมเกินหาทานโดยกรรมการอยางนอยหนึ่งทาน มีความรู ทักษะ 

หรือประสบการณเก่ียวกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม/Eco Concept 

และ/หรือการพัฒนาความยั  งยืน  
(หมายเหตุ: * 

คณะอนุกรรมการดังกลสามารถเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีครอบคลุมถึงการกํากับดูแล 

การพัฒนาความยั  งยืนของ กนอ. ไดตามความเหมาะสม)  
(1.2.2) คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบดวย กรรมการอยางนอยสามทาน ประกอบดวย 

กรรมการ กนอ. ผูวาการและผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของโดยกรรมการอยางนอยหนึ่งทาน มีความรู 

ทักษะ หรือประสบการณเก ี่ยวกับารบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม/EcoConcept และ/หรือการพัฒนาความยั  งยืน 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

(1.2.3)  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ประกอบดวย กรรมการหทาน ึ่งเปนประธาน  
(1.2.4)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอยางนอยสามทานแตไมเกินหาทาน  

ซ่ึงประธานกรรมการกําหนดใหเปนกรรมการอิสระกรรมการอยางนอยหนึ่งทานและ มีความรู 

ความเขาใจและมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน  
(1.2.5) คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบดวยกรรมการอยางนอยสาม ทาน 

ประกอบดวย กรรมการกนอ. ผูวาการและผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของโดยกรรมการ 

อยางนอยหนึ่งทานมีความรู ทักษะ หรือประสบการณเการบริหารจัดการเทคโนโลยียวกับ 

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม/Eco Concept 

และ/หรือการพัฒนาความยั  งยืน 
 
 
 
(2) โครงสรางและบทบาทของฝายงานท่ีเก่ียวของกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมใ กระบวนการ (CSR 

in Process) 
 

(2.1) ฝายงานชุมชนสัมพันธ และฝายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

ฝายงานชุมชนสัมพันธ และฝายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการิเวศ 

จัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาวและประจําปดาน CSR in Process และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล และอยูภายใตกรอบนโยบายและทิศทางท่ีคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและคณะกรรมการ กนอ. กําหนด นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการ 

สื่อสารและสนับสนุนใหบุคลากรภายในปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน รวมถึงสงเสริมให 

ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีเก่ียวของเห็นความสําคัญและเขารวมกับในการปฏิบัติตามนโยบายดานกนอ.  
CSR in Process อยางเครงครัด ซ่ึงฝายงานฯ จะใหคําปรึกษาแนะนําติดตามประเมินผลสําเร็จของการและ 

ดําเนินงานนําเสนอแกคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และ คณะกรรมการ 

กนอ. อยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส 
 

(2.2) ฝายยุทธศาสตร 
 

ฝ ายยุทธศาสตรมีหนาท่ีสงเสริมใหการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ สิ่งแวดลอมของ กนอ. 

เปนไปอยางมียุทธศาสตร โดยสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรการดําเนินงานระ 

องคกรฝายยุทธศาสตรจึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว และแผนปฏิบัติการ 

ประจําปของคกรอยางสม่ําเสมอทุกปโดยในกระบวนการทบทวนจะมีการนําประเด็นดาน CSR in Process 

กรอบแนวทางการพัฒนาความยั  งยืนและปจจัยยั ของงยืนกนอ. มาพิจารณาประกอบการกําหนด/ทบทวน 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
วิสัยทัศนยุทธศาสตร เปาหมาย และแผนงานโครงการดานตาขององคกรๆเพ่ือขับเคลื่อนให กนอ. สรางการ 

เติบโตท่ียั  งยืนไดอยางสมดุลท้ังภายในกนอ. รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ี 

เก่ียวของโดยแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปดังกลาวจะมีการนําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. 

พิจารณาใหความเห็นชอนเริ่มปบัญชีถัดไปอยางนอยหนึ่งเดือนบกกอนําไปสื่อสารและปฏิบัติอยางทัถึงท้ังว องคกร 
 
 
 

(2.3) กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป หนวยงานหลักในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท้ัง 

ระยะยาวและประจําปเพ่ือปองกันควบคุมบรรเทา และลดความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนจากบริการ หรือ 

กระบวนการปฏิบัติงานของ กนอ. ท่ีสงผลตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน/ภายนอกเศรษฐกิจ สังคมชุมชน และสิ่งแวดลอม 

โดยเนื่องจากความเสี่ยงดานCSR in Process ครอบคลุมทัด านการปฏิบัติตอแรงงาน สิทธิมนุษยชนสิ่งแวดลอม 

การประกอบกิจการท่ีเสี่ยงตอการทุจริต การใหบริการท่ีสงผลตอสุขภาพ และความปลอดภัยของผูใชบริการ 

รวมถึงชุมชนรอบพ้ืนท่ีปฏกองบ ิหารควบัติงามเสี่ยงและควบคุมภายใน 

จึงมีหนาท่ีสําคัญในการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางครบถวน เพ่ือนําไปประเมินโอกาสและ  
ความรุนแรง กอนกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรนําไปปฏิบัติอยางเปเพ่ือ นรูปธรรม 

โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําปจะมีการนําเสนอแกคณะกรรมการ กนอ. พิจารณา/รับทราบกอนเริ่มปบั อยางนอยหนึ่งเดือน 

ในขณะท่ีผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานจะรายงานแกคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาและคณะกรรมการ กนอ. 

พิจารณา/รับทราบอยางนอยเปนรายไตรมาส ตลอดจนประเมินมาตรฐาน 

และความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท้ังโดยตนเองและ/หรือโดยผูเชี่ยวชาญ 

ภายนอกเปนประจําทุก 2 ป 
 

(2.4) ฝายกฎหมาย 
 

ฝายกฎหมายมีบทบาทสําคัญในการปองกันมิให กนอ. ละเมิดสิทธิตามกฎหมายท่ีผูมีสวนไดส  
ทุกกลุมพึงไดรับ และสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติไดตามนโยบาย รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีใน  
ระดับสากลท่ีเก่ียวของกับกิจการนิคมอุตสาหกรรมการปฏิบัติงานของฝ ายกฎหมายจึงถูกกําหนดใหมีความ  
ครอบคลุมเทียบเทากับCompliance Unite ขององคกรท้ังการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย นโยบาย  
รัฐหรือมาตรฐานท้ังในและตางประเทศกอนนํามาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ภายในองคกร พรอมสื่อสาและจัดกิจกรรมสรางความตระหนักใหบุคลากรของปฏิบัติตามโดยเครงครัดกนอ.  
ซ่ึงอีกทางหนึ่งจะมีบทบาทในการใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมกําหนดกลไกปองกันเพ่ือแจงเตือนลวงหนากอน  
เกิดการละเมิดกฎ ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานตาซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดในรอบปจะทําการสรุปเปนๆ 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
รายงานผลการปฏิบัตงิานนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและคณะกรรมการ กนอ. พิจารณา/ 

รับทราบอยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส 
 

(2.6) ฝายทรัพยากรบุคคล 
 

ฝ ายทรัพยากรบุคคลเป นฝ ายงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท้ังดานการบริหารและพัฒน  
ทรัพยากรบุคคลของ กนอ. อยางเปนธรรมและมีความรับผิดชอบจึงมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหอัตรากําลัง  
และสรรหาวาจางบุคลากรท่ีอยูบนหลักการของความโปรงใสและไมเลือกปฏิบัติ พรอมจัดทํา/ทบทวนแผน  
ยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลท้ังระยะยาวและประจําปนําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาใหความ  
เห็นชอบกอนเริ่มปบัญชีอยางนอยหนึ่งเดือน โดยแผนงานดังกลจะระบุสาระสําคัญครบถวนครอบคลุมว  
ท้ังการสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับของกนอ. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีผานการจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมการ  
ปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย การเปดใหมีการเจรจาหรือแสดงความคิดเห็นท่ี  
นําไปสูการจัดสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีเพียงพอตอการครองชีพ การปองกันขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร  
และการพัฒนาทักษะ ความรู ประเมินผลการปฏิบัติงานสรางการเติบโตในสายอาชีพอยางเทาเทียมและรวมถึง  
เปนธรรมในทุกกลุมบุคลากรซ่ึงผลสําเร็จจากการดําเนินงานฝายทรัพยากรบุคคลจะทําการติดตามและนําเสนอ  
แกคณะกรรมการ กนอ. เพ่ือพิจารณา/รับทราบอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส 
 

(2.7) กองนวัตกรรมและพัฒนาองคกร รวมถึงฝายพัฒนา 
 

กองนวัตกรรมและพัฒนาองคกร รวมถึงฝ ายพัฒนาเปนหนวยงานท่ีสําคัญยิ่งตอการขับเคลื่อนให  
กนอ. พัฒนาสูความยั  งยืนไดอยางเปนรูปธรรมภารกิจหลักในการศึกษาจึงมีและจัดทําแผนนวัตกรรมระยะยาว 

และประจําปท่ีสอดคลองกับบริบทและยุทธศาสตรองคกรนําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาใหความ 

เห็นชอบกอนเริ่มปบัญชีซ่ึงเพ่ือใหแผนงานดังกลาวสนับสนุนความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ 

การประจําปไดอยางแทจริง กนอ. จึงกําหนดใหแผนนวัตกรรมท่ีจัดทําข้ึนตองครอบคลุมสาระสําคัญ 

แผนงาน/โครงการดานการพัฒนาความคิดสรางสรรค การผนวกรวมการบริหารจัดการความรูกับการพัฒนา  
นวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑ บริการบวนการทํางานกระ และ/หรือแบบจําลองดานการตลาด  
หรือแบบจําลองทางธุรกิจเพ่ือใหแผนนวัตกรรมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดซ่ึงคณะกรรมการ  
กนอ. ไดจัดใหมีการจัดสรรทรัพยากรท้ังดานการเงินและไมใชการเงินอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ 

กอนติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํายางนอยเปนรายไตรมาส 
 

(2.8) ฝายการตลาด ฝายบริการผูประกอบการ และฝายอํานวยการปฏิบัติการ 
 

ฝ ายการตลาด ฝ ายบริการผูประกอบการ และฝ ายอํานวยการปฏิบัติการถูกกําหนดใหเป นกลุม 

หนวยงานเพ่ือสนับสนุนผูใชบริการ ตามแนวทาง CSR in Processฝายงานตางๆดังกลาวจึงไดรับมอบหมาย 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
ใหมีบทบาทในการวิเคราะหกลุมผูใชบริการหลักและโดยออม รวมถึงสํารวจผลกระทบเชิงลบ ความตอง  
ความกังวล และความคาดหวังท้ังในปจจุบันและอนาคต เพ่ือนํามาทบทวนและพัฒนาบริการ และกระบวนการ  
ปฏิบัติงานสําหรับสนับสนุนผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจฉพาะบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีโดย  
เก่ียวของกับสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย การรับและยุติขอรองเรียน การปองกันขอมูลและความเป  
สวนตัวของผูใชบริการ รวมถึงการสรางความรูความเขาใจเพ่ือใหผูใชบริการทุกกลุมนิคมฯในเขตพัฒนา เชน  
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนิคมฯอุตสาหกรรมเปาหมายเฉพาะและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องนิคมฯรวมดําเนินงาน  
และนิคมอ่ืนๆท่ี กนอ. เปนผูดําเนินกงและทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดรเอเปนตน เห็นความสําคัญในการ  
ประกอบกิจการแบบยั  งยืน และเขารวมดําเนินธุรกิจท่ีไมสรางผลกระทบเชิงลบตอผูบริโภคเศรษฐกิจสังคมและ  
สิ่งแวดลอมกับ กนอ. 
 

(2.9) ฝายตรวจสอบภายใน 
 

ฝ ายตรวจสอบภายในเป นหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับของ กนอ. โดยเฉพาะท่ีมีความเสี่ยงตอการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรและ 

เปาหมายการดําเนินงานดCSR in Process ระดับองคกร ดังนั้นฝายตรวจสอบภายในจึงไดรับมอบหมายให 

นําปจจัยเสี่ยงในระดับองคกรท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหและจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธท้ังระ ประจําป 

เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา และคณะกรรมการ กนอ.ทราบพิจารณา/รับ 

กอนเริ่มปบัญชีอยางนอยหนึ่งเดือนโดยการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบประจําปจะดําเนินการภายใตอํานาจ 

หนาท่ีและความเปนอิสระท่ีถูกกําหนดไวในกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน ท่ีจะมีการทบทวนและนําเสน 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเป นประจําทุกปซ่ึงผลการตรวจสอบท่ีเกิดข้ึนจะมีการรายงานตรงแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผูวาการ กนอ. เพ่ือรับทราบ ตามแนวปฏิบัติท่ีเป นมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนให กนอ. 

มีประสิทธิภาพและความโปรงใสในการปฏิบัติงานรวมถึงสามารถปองกันและลด 

เหตุการณท่ีจะนําไปสูการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูเก่ียวของ เพราะบุคลากรขององคกร 

มีความขัดแยงทางผลประโยชนไดเปนผลสําเร็จ 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
 
 
 
4. หลักการและแนวปฏิบัติดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 

ความย่ังยืนของกนอ. 
 

คณะกรรมการ กนอ. กําหนดหลักการระบบบริหารจัดการและแนวปฏิบัติท่ีดีดานการแสดงความ 

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีผนวกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนพ้ื ขับเคลื่อนให กนอ. 

เกิดความยัโดยมีรายละเอียดดังนี้งยืนได 
 
หมวดท่ี 1 : ธรรมาภิบาล (Organizational Governance)  
 
 
 
 

 
1. การปฏบัติ 

2. 
การจัดทําแผนแมบทการแส
ดง 

 ความรับผดชอบตอสังคมแ
ละ  

ตามมาตรฐาน  

สงแวดลอมในกระบวนการิ่  
ISO 26000  

ทํางาน   

4. การคํานึงถึงผูมีสวน 
3. การปฏิบัติ  

ตาม 7 หลักการ  

ไดสวนเสีย จริยธรรมตาม  
 ISO 26000  

 5. การเสริมสราง  

 
วัฒนธรรมดานกา
ร 6. 

การทบทวนระบบการ  แสดงความรับผิดชอบ 
 ตอสัคมและ กํากับดูแลท่ีดีของ กนอ. 
 ส่ิงแวดลอมใน  
 กระบวนการทํางาน  

 
 
 
 หลักการ : 
 



 

 

ธรรมาภิบาล เปนกลไกข้ันตนสําหรับการขับเคลื่อนให กนอ. ปฏิบัติงานดวยความเปนเลิศภายใต หลักการคุณธรรม 

จริยธรรม และความรับผิดชอบ โดยผูท่ีมีบทบาทหลักในการดําเนินงานใหบรรลุผลสํ ไดแก คณะกรรมการ กนอ. 

ในฐานะผูแทนเจาของกิจการ/ผูถือหุนภาครัฐ ดังนั้น จึงมีความสําคัญท่ี คณะกรรมการ กนอ. 

ตองมีความรูความเขาใจและสามารถนําหลักการดานธรรมาภิบาลนําสูการปฏิบัติ ภายใน กนอ. จนเกิดผลสําเร็จ 

โดยเปนการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานเทียบเทาสากล และสอดรับกับหลักก กํากับดูแลท่ีดีในมิติบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
(สคร.) กระทรวงการคลัง กําหนด ไดแก การกําหนดทิศทางและคานิยมดานการกํากับดูแลเพ่ือทําใหกนอ. 

ปฏิบัติงานโดยรับผิดชอบตอผลจากการกระทําท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม การมีภาวะผูนําดานการแสดง 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนการคํานึงถึงความยั  งยืน 

การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆอยางสมดุล และการสงเสริมใหเกิดระบบการ 

กํากับดูแลท่ีดีท่ีเพียงพอตอการขับเคลื่อนให กนอ. บรรลุผลสําเร็จตาหมายดานการแสดงความรับผิดชอบมเป 

ตอสังคมและสิ่งแวดล อมะการพัฒนาความยั  งยืนไดตามแนวทางท่ีเจาของกิจการ/ผูถือหุนภาครัฐกําหนด 
 
 แนวปฏิบัติ:  

1. คณะกรรมการของ กนอ. มุงมั  นขับเคลื่อนให กนอ. ดําเนินการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสัง 

และสิ่งแวดลอมโดยผนวกเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน จึงกําหนดนํามาตรฐานISO  
26000 ท่ีมีเปาหมายสูงสุด คือ การเปนองคกรท่ียั  งยืน มาใชภายในองคกร โดยประยุกต หลักการEco Concept 

ท่ีสําคัญเชนEco Industrial Town และ Eco Efficiency รวมถึงหลักการและ 

แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเปนมาตรฐานและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคล กําหนดใหถือปฏิบัติ 
 
 

2. คณะกรรมการ กนอ. เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมตามนโยบายภาครัฐท่ี ไดรับมอบหมาย 

จึงไดจัดทําแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมระยะยาว และประจําป 

ท่ีมีสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายใตความ 

รวมมือกับผูประกอบการผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมดําเนินการและชุมชนรอบพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิด 

การสรางผลเชิงบวกตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม พรอมกับสนับสนุนใหแผนยุทธศาสตรและ 

แผนปฏิบัติการประจําป ของ กนอบรรลุผลสําเร็จในเชิงบูรณาการ. โดยแผนงานดังกลาว คณะกรรมการ กนอ. 

จะพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเริ่มปบัญชีอยางนอยหนึ่งเดือน และติดตาม 

การดําเนินงานอยางสม่ําเสมออยางนอยเปนรายไตรมาส  
3. คณะกรรมการ กนอ. ไดกําหนดนํา 7 แนวปฏิบัติท่ีดีดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล  

(7 core  principles) ตามมาตรฐาน ISO  26000  ซ่ึงประกอบดวยความรับผิดชอบAccountability)(  
ความโปรงใส Transparency)( การปฏิบัติอยางมีจริยธรรมEthical ( Behavior) การเคารพตอ 

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียRespect for( Stakeholder Interests) การเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for 

the Rule of Law) การเคารพตอการปฏิบัติตามแนวทางของสากลRespect( for International Norms of 

Behavior) และการเคารพตอสิทธิมนุษยชนRespect( for Human Rights) 

มาเปนกรอบพ้ืนฐานสําหรับกําหนดคานิยมองคกร เพ่ือให กนอ. มีพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัต 

โดยในทางปฏิบัติไดมอบหมายใหผูบริหารระดับสูงของ กน ําไปสื่อสารพรอม.ปฏิบัติตนเปน 
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แบบอยาง(Role Model) เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับเกิดการรับรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดยอมรับ 

อยางแทจริงตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการกําหนด  
4. ผูบริหารระดับสูงของ กนอ. มอบหมายใหฝ ายงานดานการตลาด และฝ ายพัฒนากระบวนการและ 

นวัตกรรมสํารวจผลกระทบ ความตองการ ความกังวล และความคาดหวังของผูใชบริการ ในขณะท่ีได 

มอบหมายใหฝ ายงานท่ีเก่ียวของสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมท่ีรวมปฏิบัติงานกับ กนอ.  
ท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือนําผลสํารวจท่ีไดรับมาใชประกอบการตัดสินใจกําหนดทิศทางการลงทุน 

และพัฒนานิคมและทาเรืออุตสาหกรรม การใหบริการรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานใหสนอง 

ประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดอยางครบถวนและเทาเทียมกันสมดุล  
5. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเป นหลักปฏิบัติท่ีสําคัญยิ่งตอกนอ.เนื่องจากพันธกิจ 

มอบหมายใหพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนกิจการท่ีเก่ียวของกับผูมีส 

เสียจํานวนมากและหลากหลายครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม จึงมีควา 

จําเปนท่ีคณะกรรมการ กนอ. ตองผนวกรวมการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเขา เป 

นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรโดยไดมอบหมายใหฝ ายทรัพยากรบุคคลของ กนอ. เป น 

ผูรับผิดชอบรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ ดังนี้  
5.1 วิเคราะหทิศทาง พันธกิจ คานิยม และพฤติกรรมดานในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีCSR คณะกรรมการ 

กนอ. หนวยงานกํากับดูแลภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสียหลักคาดหวัง 

เพ่ือนํามาทบทวน/กําหนดเปนคานิยมและพฤติกรรมพึงประสงใหบุค ลากรทุกคนถือปฏิบัติ  
5.2 ศึกษา7 แนวปฏิบัติ Core(7 Principles) ตามมาตรฐาน ISO 26000 เพ่ือนํามาเปนกรอบ พฤติกรรมให 

กนอใชกําหนดคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไดอยางครอบคลุมตามแนว. 

ปฏิบัติท่ีดีดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเปนท่ียอมรับ  
5.3 จัดทําแผนยุทธศาสตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนการรับผิดชอบรับผิดชอบตอผู 

มีสวนไดสวนเสีย เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอมท้ังระยะยาวและประจําป  
5.4 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามคานิยมดานCSR in Process ผานการจัดกิจกรรมสราง 

บรรยากาศอยางสม่ําเสมอท้ังปรวมกับการนําพฤติกรรมพึงประสงคของแตละคานิยมนํามาใช  
ในการบริหารสมรรถนะ Competency( Management) ระดับองคกรเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 

และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแตละบุคคลอยางเปนระบบ โดยผลสําเร็จท่ี 

เกิดข้ึนจะนําไปเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจอยางชัดเจน 

5.5 จัดทําการรายงานผลการเสริมสรางวัฒนธรรมดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอมแกคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีะการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมแล 

และคณะกรรมการ กนอ. อยางนอยเปนรายไตรมาส 
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6. คณะกรรมการ กนอ. ไดจัดใหมีการทบทวนระบบการกํากับดูแลท่ีดีของ กนอ. อยางสม่ําเสมอทุก  
โดยใชการประเมินตนเองSelf( Assessment) หรือการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอก (External Assessment) 

ซ่ึงผลประเมินท่ีไดจะนํามาใชเปนขอมูลยอนกลับ สูการทบทวน/ปรับ 

นโยบาย แนวปฏิบัติท่ีดี/หรือกระบวนการท่ีเก่ียวของและก ับําก ับดูแลกิจการอยางครบถวนและ  
เปนระบบตอไปFeedback( Loop)  

 
 
 
 

สรุปผูรับผิดชอบและกิจกรรมการดําเนิงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ  
ส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานCSR( in Process)   

ผูรับผิดชอบ กิจกรรมการดําเนิงาน  
1. ฝ ายงานดานการตลาด และฝ สํารวจผลกระทบ ความตองการ ความกังวล และความคาดหวัง 

พัฒนากระบวนการและนวัตกรรม ของผูใชบร  ิกาเพ่ือนํามาพัฒนานิคมและทาเรืออุตสาหกรรม การ 
   ใหบริการ และการปฏิบัติงาน 

 2. ฝายงานท่ีเก่ียวของ สํารวจผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมท่ีรวมปฏิบ   
   ทางตรงและทางออมเพ่ือนํามาพัฒนานิคมและทาเรืออุตสาหกรรม   
   การใหบริการและการปฏิบัติงาน   

 3. ฝายทรัพยากรบุคคล เสริมสรางวัฒนธรรมดานการแสดงความรับผิดชอบตอส 
   สิ่งแวดลอมในกระบวนการทํางานโดยมีพฤติกรรมจริยธรรมท่ี 
   สอดคลองกับมาตรฐานISO 26000  

 4. ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก ทบทวน/ประเมินระบบการกํากับดูแลท่ีดีเปนประจําทุ   
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หมวดท่ี 2  ิ:ทธสิมนุษยชนHuman( Rights)  
 
 
 
 

   1 

   2 

  3 
การปองกันและ    

 
4 

 
หลีกเล่ียงการละเมิ
ด 

  
สิทธิมนุษยชน    

   การบริหารความเส่ียง 

5 

  ดานสิทธิมนุษยชน 

 
การแกไขปญหาความ   

6 

 ขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน 

การไมเลือกปฏิบัติใน  

 
การใหบริการและกา
ร  

 
ปฏิบัติงา
น   

สิทธิการเปนพลเมือง   
และสิทธิทางการเมือง   

การคํานึงถึงสิทธิ    

ทางดานเศรษฐกิจ    
สังคม และวัฒนธรรม     

 
 
 หลักการ : 
 

สิทธิมนุษยชนเปนหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในระดับบุคคล โดยเปนการผนวกรวมหลัก 

ปฏิบัติเชิงพฤติกรรมจริยธรรม กับการจัดการเพ่ือใหเป นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานสากล 

ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนใหบุคคลทุกระดับท้ังภายในและภายนอก พึงไดรับอยางกนอ.เขาถึงสิทธิท่ี ครบถวนสมบูรณ ท้ัง 

สิทธิความเทาเทียมกันทางกฎหมาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการทํ 



 

 

สิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนไดรับการรับรองหรือคุมครองใหไมถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ เพศ การนับถือศาสนา 

เป นตน กนอ. จึงนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในกําหนดระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเนนหลักนิติธรรม 

ความยุติธรรม และการไมเลือกปฏิบัติเปนพ้ืนฐานในการป นอกจากนั้น 

จะตองมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกําหนดระ 
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ติดตาม แกไข รวมถึงดําเนินการชดเชยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางทั  วถึง เทาเท เปนธรรม 
 
 
 
 แนวปฏิบัติ: 

 
2.1 การปองกันและหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

1) คณะกรรมการ กนอ. คํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมของ.เปนพ้ืนฐากนการอ ปฏิบัติงาน 

จึงไดมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคคลวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดพฤติกรรมร 

จริยธรรมท่ีมุงเนนการไมเลือกปฏิบัติและสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเขาถ ตามกฎหมาย 

และมาตรฐานสากลระบุเปนสวนหนึ่งของคูมือจริยธรรมและ/หรอืประมวลจริยธรรมของ  
กนอ. พรอมจัดใหมีหนวยงานCompliance Unite ท่ีชัดเจน เพ่ือกํากับดูแล สงเสริมใหพนักงานและ หนวยงานภายใน 

กนอ. ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานสากล อยางครบถวนสมบูรณ 
 
 

2) กนอ. มอบหมายใหกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประเมินความเสี่ยง โอกาส และ  
ผลกระทบ รวมถึงวางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือทําให กนอ. สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับสิทธิมนุษยชนไดอยางครบถวน โดยเฉ  
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนTheUniversal( Declaration of Human Rights) ท่ีครอบคลุม หลักการสําคัญ 

เชน การไดรับสิทธิความคุมครองทางกฎหมาย สิทธิในการไดรับการปฏิบัติอย เทียมทางกฎหมาย 

สิทธิในการทํางานโดยไดรับเงินคาจางท่ีเทาเทียมกันสําหรับงานท่ีเทาเที ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

สิทธิในการมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีของตนและครอบครัว รวมถึง 

สิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองอยางเปนอิสระ เปนตน รวมถึงสนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุ ประเทศไทยเป นภาคี 

ท่ีเก่ียวของกับสิทธิของเด็ก การไมเลือกปฏิบัติดานเพศ การคํานึ 

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจกติ สังคม และวัฒนธรรม 

การไมเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา การกระทําทารุณ การปฏิบัติและลงโทษอยางไรมนุษยธ 

หรือยํ่ายีศักดิศรี์และสิทธิของคนพิการ 
 

3) กนอ. ป องกันและหลีกเลี่ยงการรวมปฏิบัติงานกับคูคา ผูสงมอบตรทางการคาท่ีมีและพันธมิ 

พฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงไดกําหนดใหฝ ายบริหารนําหลักปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนต มาตรฐาน ISO 26000 

ไประบุเปนสวนหนึ่งของหลักเกณฑการจัดซ้ือจัดจางและคัดเลือกคูคา ผู 

และพันธมิตรทางการคาท่ีจะดําเนินงานในหวงโซอุปทานของซ่ึแนวทางการจัดซ้ือจัดจางท่ีกนอ. 

คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและเคารพตอสิทธิมนุษยชนนี้ กนอ. ไดเผยแพรผานชองทาง ของ กนอ. 

เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย และสาธารณะรับรูอยางทั  วถึงและเทาเทียมกัน 
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2.2 การบริหารความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน 
 

1) การบริหารความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน เปนหลักปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการแสดงความรับ 

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ ซ่ึงครอบคลุม6มิติท่ีสําคัญ1.ไดแกความเสี่ยงดานทุจริต  
2. ความเสี่ยงจากการมีสวนรวมทางการเมืองเพ่ือสรางประโยชนสวนตน3.สี่ยงจากการทําลาย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.ความเสี่ยงในการสรางผลกระทบเชิงลบและละเมิดสิทธิของ4  
ชุมชนสําคัญ.ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญากับลูกคา5 คูคา6.ความเสี่ยและผูสงในมอบ 

การประกอบกิจการท่ีบังคับใชแรงงานท้ังเด็ก สตรี คนพิการ และแรงงานขามชาติอยางผิดกฎหมาย  
ท้ังนี้เพ่ือให กนอ. สามารถปองกันการเกิดความเสี่ยงดังกลาว คณะกรรมการ กนอ. จึง 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย ใหความเห็นชอบแผนการบริห ความเสี่ยงประจําป 

และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีมี 

หนาท่ีวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน ประเมินโอกาสและผลกระทบ รวมถึงกํ 

แผนการบริหารจัดการเพ่ือปองกัน หลีกเลี่ยง และบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากความเสี่ยงดังกลา อยางมีประสิทธิผล 
 
 

2) คณะกรรมการ กนอ. มุงกํากับดูแลให กนอบัติงานโดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายและ.ปฏิ 

มาตรฐานสากลของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม จึงกําหนดใหกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภ 

ทําการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนรายงานตอ 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงกอนนําเสนอแกคณะกรรมาการ างสม่ําเสมอเปนรายกนอ.อย ไตรมาส 
 
 

3) คณะกรรมการ กนอ. มุงหวังใหบุคลากรทุกระดับนําหลักการสิทธิมนุษยชนมาประยุกตใชในก ปฏิบัติงานประจําวัน 

จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร จึงไดกําหนดใหฝายทรัพยากรบุคคลแปลงห สิทธิมนุษยชน เป 

นพฤติกรรมพึงประสงคระบุเป นสวนหนึง่ของคูมือจริยธรรมและ/หรือประมวล จริยธรรมของ กนอ. 

พรอมสื่อสารและจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับเกิดกา รับรู เขาใจ 

และมุงมั  นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักการท่ีดีท่ีกําหนดอยางครบถวนสมบู 
 
 
 
2.3 การแกไขปญหาความขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน 
 

1) กนอ. ใหความสําคัญในการรับฟงและแกไขปญหาความขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน หากการดําเนินงา 

สงผลกระทบเชิงลบ หรือทําใหเกิดความขัดแยงกับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอก  
โดยจัดใหมีชองทางและข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียนInformand Complaint( Channel) ดานสิทธิ 

มนุษยชนของบุคคลทั  วไปจํานวน 7 ชองทาง ไดแก 
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1. Website: www.ieat.go.th  
2. แบบฟอรม  
3. Call Center 02 207 2700, 02 253 0561  
4. Email: contact@ieat.mail.go.th  
5. Application I-EA-T  
6. สายดวน1111 สํานักนายกรัฐมนตรี  
7. ยื่นหนังสือโดยตรงถึง สํานักงานใหญ กนอ618. ถนนนิคมมักกะสันเลขท่ี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  

กรุงเทพฯ10400 กนอ. และสํานักงานนิคมฯ ทั  วประเทศ 
 

สําหรับข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนดานสิทธิมนุษยชนกนอ. ไดกําหนดข้ันตอนตามระเบียบ กนอ. ป 2553 

แกไขปรับปรุงปมีรายละเอียดังนี้2557 
 

1. ผูรองเรียนทําคํารองเรียนตามวิธีการท่ีกําหนด  
2. หนวยงานท่ีรับเรื่องรองเรียนกกปสไดแ. สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม ฝทร. ตรวจสอบ 

รายละเอียดและจัดลําดับความสําคัญตามความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑท่ี ศปก. กําหนด  
3. ตรวจสอบขอเท็จจริง วิเคราะหปญหา สาเหตุของการรองเรียน แสวงหาขอเท็จจริงจากพยาน บุคคล 

เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ พิจารณาจัดการขอรองเรียนตามแนวทางท่ีเหมาะสม โดยกําหนดให กปส. 

รับผิดชอบกรณีท่ีเปนคํารองเรียนผานหนวยงานรัฐหรือสื่อมวลชน สํา 

นิคมอุตสาหกรรมบผิดชอบคํารองเรียนในนิคมฯรั ท่ีรับผิดชอบ และ ฝทร. รับผิดชอบคํารองเรีย ท่ีเก่ียวกับนิคมฯ 

กลุมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและทาเรือมาบตาพุด 

4. หนวยงานท่ีถูกรองเรียนดําเนินการแกไขภายใน 30 วัน ขณะเดียวกันจะนําเสนอการวิเคราะ  
ปญหาตนเหตุและวิธีปฏิบัติServiceStandard( Blueprint) ประกาศใชท้ังองคกรและแจงผูพัฒนา 

นิคมไปปรับปรุงตอไป พรอมท้ังรายงานการจัดการเรื่องรองเรียน  
5. แจงสวนงานท่ีรับเรื่องรองเรียนทราบผลการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับ รองเรียน 

 
 
 

ท้ังนี้ กนอจะมีการรวบรวมขอรองเรียนจากทุกชองทางท่ีกําหนดขางตน. นํามาจัดทําเปนรายงาน 

สรุปผลการแกไขปญหาขอรองเรียนประจําเดือนทําการเปรียบเทียบระหวางขอรองเรียนท่ีสามารถแกไขไดโดย 

แลวเสร็จกับขอรองเรียนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจริง นําเสนอใหผูบริหารระดรับทราบสูง เพ่ือติดตามและมอบ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแ ะตอไป 

http://www.ieat.go.th/
mailto:contact@ieat.mail.go.th
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2.4 การไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการและการปฏิบัติงาน  

1) เพ่ือปองกันการเลือกปฏิบัติในกระบวนการนําเสนอผลิตภัณฑ การใหบริการ และการปฏิบัต กนอ. 

จึงไดจัดใหมีการวิเคราะหและระบุผูมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมสองกลุม ออกเปน 

กลุมแรกคือผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขาดโอกาสเขาถึงพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมซ่ึง 

ใหเติบโตทางการคาและการลงทุน หรือไดรับความไมเทาเทียมและผลกระทบเชิงลบดานเศรษฐกิจ  
สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม และกลุมท่ี สองคือผูหญิง 

คนพิการ เด็ก กลุมคนพ้ืนเมือง/ชุมชนทองถ่ิน แรงงานขามชาติ บุคคลยากจน บ ถูกเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ 

และกลุมผูดอยโอกาซ่ึงกนอ. สอ่ืนๆามารถใชการดําเนินงานตาม 

ภารกิจและความสามารถพิเศษสนับสนุนใหมีความเปนอยูท่ีดีและเทาเทียมกับผูอ่ืนท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคม 
 
 

2) กนอ. กําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับพนักงาน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความ ความเสมอภาคของการกระทํา 

ไมกําหนดกฎระเบียบท่ีจะทําใหบุคคลทุกกลุมเสียเปรียบเม่ือเทียบกับ บุคคลอ่ืน 

ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติในประเด็นของเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ทรัพยสมบัติ ศาสนา ชนชั้นทางเศรษฐกิจ 

ความพิการ การตั้งครรภ ความเปนชนชาติพ้ืนเมืและสถานะของ 

ครอบครัวโดยระบุเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในคูมือจริยธรรมและ/หรอืประมวลจรยิธรรมของ กนอ. 

นําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. พิจารณา/รับทราบอยางสม่ําเสมอทุก 2 ปซ่ึงหลักปฏิบัติตางๆ 

ถือเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของกฎหมายสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนท่ีจะทําใหกนอ. สามารถสรางโอกาส 

ท่ีเทาเทียมไดอยางทั  วถึงทุกกลุไดสวนเสียมท่ีมีสวน  
3) กนอ. กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีจัดทําแผนกลยุทธการตรวจสอบระยะยาวและประจําป 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหมั  นใจวาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและ 

กระบวนการกํากับดูแลกิจการในสวนเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความพอเพี (Governance, Risk and 

Compliance ; GRC) มีประสิทธิภาพการจัดการในเชิงบูรณาการ เพ่ือสราง ผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

พรอมนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ กนอ. เหน็ชอบกอนเริ่มป บัญชี 

และมีการติดตามผลการดําเนินงานพรอมมอบขอสังเกตแล ขอเสนอแนะ 

ใหผูบริหารระดับสูงนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จผานการปรับทานปรุงพัฒนาจากการ ขอเท็จจริงFact( Finding) 

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 
 
2.5 สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

1) กนอ. เปดใหมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานไดโดยไมปดก้ัน เพ่ือสงเสริมใหพนักงานสามารถเข เจรจา ตอรอง 

และเสนอแนวคิดเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมไดอยางเปนอิสระ โดยผูแทนพนักงานจะ 

สามารถเขาถึงและไดรับขอมูลเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครบถวน ถูกตอง ทันกา 
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เพียงพอ นอกจากนั้น กนอ. จะสนับสนุนใหมีการเวทีหรือประชุมรวมระหวางคณะกรรมการ ผูบริห และพนักงาน 

ซ่ึงสามารถเชิญหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอกไดตามความจําเปน เพ่ือรับฟงความ คิดเห็นของพนักงาน 

สําหรับนําไปใชปรับปรงุสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน ให 

ความครบถวนตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดตอไป  
2) กนอ. ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิความเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง่ีเก่ียวของกับการ 

ไตสวนท่ียุติธรรมเม่ือบุคลากรของ กนอ.เผชิญกับขอกลาวหา จึงไดกําหนดกระบวนการและระเบียบ 

ขอบังคับภายในเพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชสิทธิในการชี้แจง การเขาถึงขอมูลเพ่ือพิสูจนความจริ โดยไมปดก้ัน 

การไดรับคําแนะนําปรึกษาตามกรอบกฎหมาย การรับฟงการชี้แจง และการเปดโอกา 

ใหอุทธรณในกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการพิจารณาตัดสินโทษ โดยจะดําเนินงานแกทุกกลุม 

บุคคลอยางเทาเทียม เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 
 
 
2.6 การคํานึงถึงสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

1) กนอ. กําหนดสิทธิดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ ได ผูประกอบการ 

ผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม คูคา ผูสงมอบ ชุมชนและสังคมโดยรวม พึงไดรับจา ดังนี้ 
 
 

• สิทธิดานเศรษฐกิจการสนับสนุนใหเขาถึงผลิตภัณฑและบริการในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม: 

และทาเรืออุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีและทําเลท่ีตั้งท่ีมีศักยภาพมีโครงสรางพ้ืนฐาน 

สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการท่ีครบถวนมาตรฐานมีถูกสุขอนามัย และความปลอดภัย 

ภายใตคาใชจายหรืออัตราคาบริการท่ีเปนธรรม ตอบสนองความตองการ 

และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางครบถวนสมบูรณ 
 

• สิทธิดานสังคมและวัฒนธรรม :การจัดใหนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมสราง 

สภาพแวดลอมท่ีดีทางสังคมท้ังภายใน กนอ. และรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมท้ั สุขภาพ อนามัย 

และความปลอดภัย การเขาถึงการศึกษา สาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ี จําเปนตอการดํารงชีวิต 

การการสรางงานระจาย รายได และพัฒนาทักษะอยางเทาเทียม  
• สิทธิดานวัฒนธรรมความสามารถในการเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามความเชื่อท่ี:  

เก่ียวของกับศาสนา เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถ่ิน ความสามารถในการ อนุรักษและฟ 

นฟูภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีดั้งเดิมวัฒนธรรมชุชนใหคงอยูและมี คุณคาในระยะยาว 
 
 
 

โดย กนอ. ไดจัดใหฝ ายชุมชนสัมพันธ รวมกับฝ ายการตลาดสํารวจความตองการและความ 

คาดหวังของผูใชบริการคูคา ผูสงมอบ ชุมชนแมกละสังคุมท่ีเก่ียวของเปนประจําทุกป เพ่ือนําขอม 
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ไดรับมาเปนปจจัยนําเขาสําหรับออกแบบนิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนา ใหบริการ 

และการปฏิบัติงานท่ีสามารถตอบสนองและทําใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุ จัดการดานเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมไดอยางครบถวน เทาเทียมและเปนธรรม 
 

2) กนอ. มุงใหพนักงาน ลูกจาง และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมเขาถึงสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

จึงกําหนดพฤติกรรมพึงประสงค และกิจกรรมสนับสนุนในรูปแบบการปฏิบัติดวยตนเอ 

และเขารวมกับเครือขายพันธมิตร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุสามารถ 

เขาถึงสิทธิในดานการศึกษา การทํางานและอยูในสภาพแวดลอมท ีการมีอิสรภาพท่ีจะเขารวม สมาคม 

อิสระในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระภายใตกฎหมายกําหนดการมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เขาถึงปจจัยพ้ืนฐานสําคัญตอการดํารงชีวิต การรักษาทางการแพทย และ 

มาตรการปกปองทางสังคมท่ีจําเปนอยางทั  วถึง  
3) กนอ. สนับสนุนใหชุมชนสําคัญสามารถใชสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไดอยางเต็ม ศักยภาพ 

จึงไดจัดกิจกรรมอบรมความรูเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชน พรอมเสริมสรางกระบวน 

สวนรวมของชุมชนในการพัฒนาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป นประจําทุกป 

เพ่ือขับเคลื่อนใหนิคมและทาเรืออุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับชุมชนโดยคํานึงถึงบริบทท่ีเป น 

เอกลักษณทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชนแตละทองถ่ิน และพิจารณาผลกระทบท่ีอ 

เกิดข้ึนตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินท้ังทางดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้ังในปจจุบัน และอนาคต 
 
 
 
 
2.7 หลักการพ้ืนฐานและสิทธิในการทํางาน  

1) กนอ. ปฏิบัติตามเง่ือนไขขององคกรแรงงานระหวางประเทศInternational( Labour Organization: ILO)  
เก่ียวกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางานกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีเผยแพรใหคณะกรรมการซ่ึง ผูบริหาร พนักงาน 

และผูเก่ียวของภายในหวงโซอุปทานนําไปปฏิบัติความเปนอิสระในการเขาไดแกการให 

รวมกลุมสมาคมโดยไมตองขออนุญาตลวงหนา การยอมรับสิทธิในการเจรจาตอรอง การไมบังคับ 

แรงงานหรือใหทํางานโดยไมสมัครใจในทุกรูปแบบ การไมบังคับใชหรือมีสวนเก่ียวของกับการบ แรงงานเด็ก 

และการกําจัดการเลือกปฏิบัติเก่ียวกับการจางงานและการประกอบอาชีพ 
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สรุปผูรับผิดชอบและกิจกรรมการดําเนิงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมแ
ละ ส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานCSR( in Process)   

ผูรับผิดชอบ กิจกรรมการดําเนิงาน  
2.1 การปองกันและหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

1)  ฝายทรัพยากรบุคคล           กําหนดพฤติกรรมจริยธรรมท่ีมุงเนนการไมเลือ 
สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงสิทธิข้ัน  

2) กองบริหารความเสี่ยงและควบ  ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ รวมถึงวางแนว 
ภายใน บริหารจัดการความเสี่ยง  

2.2 การบริหารความเส่ียงดานสิทธิมนุษยชน   
1) กองบริหารความเสี่ยงและควบ  ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดา 

  ภายใน มนุษยชนรายงานตอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2.3 การแกไขปญหาความขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน 

 1) กองประชาสัมพันธ รับเรื่องรองเรียนท่ีผานชองทางรับเรื่องรองเรีย 
   ไวจํานวน 7 ชองทาง 

 2.4 สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 1) ฝายทรัพยากรบุคคล กําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับพนักง 
   ความถูกตอง ความเสมอภาค 

 2) ฝายตรวจสอบภายใน จัดทําแผนกลยุทธการตรวจสอบระยะยาวและประจําป 

 2.5 สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  
2.6 การคํานึงถึงสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
1) ฝ า ย ชุ ม ช น สั ม พั น ธ แ ล ะ สํารวจความตองการและความคาดหวังของผูใชบริกคูคารผ 

การตลาด มอบ ชุมชนและสังคมกลุมท่ีเก่ียวของเปนประจําทุกป 
2.7 หลักการพ้ืนฐานและสิทธิในการทํางาน  
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หมวดท่ี3: การปฏิบัติดานแรงงาน(Labour Practices) 
 
 
 
 

2. สภาพการทํางานและการ 4. สุขภาพและความ  

 คุมครองทางสังคม 
ปลอดภัยในการทํางา
น  

1. การจางงานและ 3. 
การสงเสริมการเจ
รจา 

5. การพัฒนาและฝ 
กอบรมบุคลากร ความสัมพันธกับแรงงา

น  
ในสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ตอรองท่ีเปนธรรมระหวาง     
พนักงานและองคกร 

 
 
 
 
 หลักการ :  

การสงเสริมพนักงานใหมีคุณภาพเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากชวยเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันใหกับ 

องคกรในระยะยาวกนอ. จึงไดกําหนดการปฏิบัติดานแรงงานท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรรหา การเลื่อนตําแ  
การดําเนินการดานวินัยและการรองทุกข การโอนยาย การเลิกจางงานอบรมและพัฒนาทักษะการฝก รวมถึง 

การเสริมสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีถูกสุขอนามัย และความปลอดภัย พรอมสงเสริมใหพนัก 

การแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ เพ่ือเจรจาตอรองและรักษาผลประโยชน ใหเกิดความเทาเทียมและ 

เปนธรรมในกลุมพนักงานท้ังนี้ กนอ. มุงใหความสําคัญในการรับผิดชอบการปฏิบัติดานแรงงานท่ีครอ ท้ังพนักงาน 

ลูกจางสัญญาจาง และแรงงานหรือลูกจางชั  วคราวท่ีเปนการรับเหมาชวง (Outsource) 
 
 แนวปฏิบัต ิ

 
3.1 การจางงานและความสัมพันธกับแรงงาน 

1) กนอ. จัดใหมีการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังคกรสามารถปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติเพ่ือใหอง  
ท่ีดีในการจางงานแบบเต็มเวลา อันจะทําใหพนักงานไดรับสิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับตามกฎ อยางครบถวนสมบูรณ 

และยังสงผลใหมีจํานวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการนิคมกนอ. 

และทาเรืออุตสาหกรรมตามหลักการความรับผิดชอบไดอยางเพียงพอและเหมาะสมในอีกทางหนึ่ง  
2) กนอ. กําหนดปฏิบัติการจางหรือเลิกจางโดยยึดแนวทางตามหลักการอนุสัญญาองคการแรงงาน 

ระหวางประเทศ(International Labor Organization: ILO) ฉบับท่ี158 ซ่ึง 

มุงเนนใหองคกรตองไมเลิกจางบุคลากรโดยปราศจากเหตุผลอันไมสมควรท่ีเก่ียวของกับ 

ความสามารถหรือพฤติกรรมของพนักงานหรือลูกจางซ่ึงหากตองดําเนินงานจะมีการแจงให 



 

 

พนักงานและลูกจางทราบลวงหนากอนการเลิกจางในเวลาท่ีเหมาะสมหรือไดรับการชดเชยอยาง เปนธรรม 

เวนแตลูกจางจะกระทําความผิดอยางรายแรง ท้ังนี้หาก กนอพนักงานหรือ.ไมสามารถรับ 
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ลูกจางกลับเขาทํางานไดองคกรจะมีการจายเงินเพ่ือชดเชยโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอพนักงาน 

และลูกจางเปนสําคัญ  
3) กนอ. มุงมั  นรับผิดชอบตอขอมูลสวนบุคคลของพนักนและลูกจางาท่ีครอบคลุมถึง ขอมูลขาวสารท่ี 

เก่ียวของเฉพาะตัวบุคคล อาทิ ประวัติการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ หรือประว อาชญากรรม เปนตน 

โดยกําหนดใหมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการรวบรวมและรักษาขอมูลความลับอ เป นมาตรฐาน 

ตั้งแตการระบุและแจงวัตถุประสงคกอนการจัดเก็บขอมูลตามกฎหมาย เพ่ือให 

พนักงานและลูกจางใหความยินยอมและรับรูกอนเริ่มดําเนินการ โดยขอมูลดังกลาวจะจับเก ฝ 

ายทรัพยากรบุคคลและถือเป นความลับซ่ึงจะไมถูกเป ดเผยหากไมไดรับความยินย 

พรอมกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลตามมาตรการการรักษาม่ันคงปลอดภัยเผยแพรใหวาม 

พนักงานทั  วท้ังองคกรปฏิบัติโดยเครงครัด 
 
 
3.2 สภาพการทํางานและการคุมครองทางสังคม 
 

1) กนอ. มุงเสริมสรางใหพนักงานและลูกจางของ กนอ. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางนอยตามกฎหมา มาตรฐานแรงงานไทย 

ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท2553.8001ของกรมสวัสดิการ-และคุมครองแรงงงาน 

กระทรวงแรงงานโดยมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลศึกษาและกําหนดวิธี 

ปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานในการไมกดข่ีและบังคับใชแรงงาน การกําหนดคาตอบแทนการทํางานแ 

ชั  วโมงการทํางานท่ีเหมาะสมเพ่ือทําใหพนักงานและลูกจางมีชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตวท่ีสมดุล 

การไมเลือกปฏิบัติในการจางงานจากความแตกตางดานสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ 

และสถานภาพสมรส การพิจารณาลงโทษดวยความเปนธรรม การใหเสรีภาพในการสมาคมและการ 

รวมเจรจาตอรอง รวมถึงจัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย  
อีกท้ังยังสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดรับโอกาสในการฝกอบรมและพัฒนารวมถึงการ 

เติบโตในสายอาชีพจากการประเมินผลตามศักยภาพท่ีแทจริงดวยความเปนธรรม และมีการเตรียม 

ความพรอมแกพนักงานและลูกจางกรณีหาลิกถูกเจางหรือเกษียณอายุการทํางานซ่ึงจะกระทบตอ 

ความเปนอยูในระยะยา  
2) กนอ. จัดใหมีการประเมินคางานJob( Evaluation) โดยมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลทํา 

การวิเคราะหคุณลักษณะ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ และความซับซอนในการปฏิบัติของแต ตําแหนงงานใน กนอ. 

ท้ังนี้เพ่ือใหองคกรสามารถกําหนดคาตอบแทนของแตละตําแหนงงานได เหมาะสม 

และสามารถใชขอมูลดังกลาวในการประเมินและเลื่อนข้ันตําแหนงบุคลากรไดอยางเปน 

ซ่ึงการประเมินคางานดังกลาวกนอ. ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมออยางนอยทุกป 

เพ่ือใหคางานมีความเหมาะสมและสอดรับกับสภาพการณของอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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3.3 การสงเสริมการเจรจาตอรองท่ีเป นธรรมระหวางพนักงานและองคกร 
 
 

1) กนอ. เปดโอกาสใหพนักงานรวมเจรจาและรักษาผลประโยชนสวนตน ผานการสงเสริมใหเกิดการ 

จัดตั้งสหภาพแรงงาน และอํานวยความสะดวกใหสหภาพไดรับขอมูลขาวสารอยางโปรงใส ถูกตอ 

และเพียงพอท้ังกรณีมีการรองขอและมิไดรองขอ พรอมจัดใหมีการประชุมรวมระหวางผูแทน พนักงาน 

คณะกรรรมการกิจการสัมพันธ และผูบริหารของ กนอ. อยางสม่ําเสมออยางนอย 1 คร ตอป 

ท้ังนี้พนักงานสามารถไดรับคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับสิทธิตามกฎหมาย และประโยชน 

ท่ีพึงไดรับจากฝายงานทรัพยากรบุคคล และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของอยางเปนอิสระ เพ่ือลด 

ขอขัดแยงและเพ่ิมศักยภาพแกสหภาพแรงงานในการดูแลพนักงานไดอยางมีประสิทธิผล  
2) กนอ. ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลขาวสารแกพนักงานและลูกจางอยางทั  วถึง เทาเที เป นธรรม 

โดยเฉพาะขอมูลขาวสารสําคัญท่ีสงผลกระทบตอสถานภาพการจางงานและการ ปฏิบัติงาน เชน 

การประเมินผลการดําเนินงาน การโยกยายตําแหนง และการเลิกจาง เป นต 

จึงไดกําหนดระยะเวลาและแนวทางการเปดเผยขอมูลขาวสารตางๆ ดังนี้ 

- เรื่องท่ีมีความสําคัญและสงผลกระทบตอพนักงานเป นรายบุคคล หรือสงผลตอพนัก  
โดยรวมอยางมีนัยสําคัญ กําหนดเปดเผยผานชองทางการสื่อสารในรูปแบบสองทิศทางTwo ( Way 

Communication) ภายในเฉลี่ย 60 วันลวงหนากอนการเปลี่ยนแปลง  
- เรื่องทั  วไปท่ีไมสงผลกระทบตอพนักงานเปนรายบุคคลหรือสงผลกระทบตอพนักงานโดยรวม 

อยางมีนัยสําคัญกําหนดเปดเผยผานชองทางการสื่อสารท้ังรูปแบบสองทิศทางTwoWay ( 

Communication) และทิศทางเดียวOne( Way Communication) ภายในเฉลี่ย 7 วันลวงหนา 

กอนการเปลี่ยนแปลง  
3) ผูนําองคกรตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการสื่อสารและชี้นํา กนอ. ใหเกิดความยั  งยืน จึ 

แนวทางสื่อสารเรื่องสําคัญในรูปแบบสองทิศทางTwoWay( Communication) อยางเปนระบบ 

ท้ังชองทางการสื่อสาร ความถ่ี และระยะเวลาเฉลี่ยในการแจงเรื่องสําคัญ ท่ีครอบคลุมประเด็ ท้ังเชิงธุรกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม เชนท่ีสงผลใหเหตุการณกนอ. ไมสามารถปฏิบัติงานไดตาม 

ยุทธศาสตรหรือแผนงานโครงการท่ีสําคัญการจลาจล หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีอาจทําใหนิคม 

อุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมหยุดใหบริการ หรือไมสามารถประกอบกิจการไดอยางตอเนื่ เปนตน 

ระบุเปนสวนหนึ่งของแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan) ซ่ึงแผนงาน 

ดังกลาวจะมีการทบทวนเปนนําไปปฏิบัติซักซอมใหเกิดประสิทธิผลอยางสม่ําเสมอทุกป 
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3.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
 

1) กนอ. เสริมสรางใหสภาพแวดลอมการทํางานภายในองคกรมีความปลอดภัย ถูกหลักอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย โดยสอดคลองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานสากล 

เชนระบบการจัดการสิ่งแวดลอมISO (14001) ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยISO (  
45001) และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ ทํางาน พ.ศ. 

2554เปนตน ซ่ึงเพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จ.ไดแตงตั้งคณะกรรมการกนอ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางานของ (HSEกนอ. Committees) เปนผูกําหนด/ทบทวนนโยบาย 

และจัดใหมีแผนงานรวมถึงคูมือดานความปลอดภัยในการทํางา 

และนอกงานนําเสนอใหผูวาการพิจารณาใหความเห็นชอบอยางเป นรปูธรรม พรอมสนับสนุ 

กิจกรรมการใหความรูและสรางความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในรูปแบบตางๆอยาง เหมาะสม 

กอนติดตามและสํารวจผลความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน รวมถึงสถิติการประสบ 

อันตรายท่ีเกิดท้ังภายในและนอกงานอยางสม่ําเสมอเปนรายเดือน เพ่ือรายงานใหผูวาการพิ 

รับทราบพรอมวางแนวทางแกไขไดอยางมีประสิทธิผลตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
2) กนอ. ใหความสําคัญกับการรายงานขอมูลการบริหารจัดการดานสุขภาพ อนามัย และความ 

ปลอดภัยของพนักงานและลูกจาง จึงไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลท้ังแนวปฏิบัติท่ีเปนม 

โครงสรางการบริหารจัดการ และผลสําเร็จในการดําเนินงาน โดยครอบคลุมสาระสําคัญท่ีในมุมมอง ท่ีหลากหลาย 

เชน กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม นําเสนอผานรายงานสําคัญตางๆ 

ท้ังรายงานสรุปโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับโรงงานในนิคม อุตสาหกรรม 

(ธงขาวดาวเขียว) รายงานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม/ และ 

หรือรายงานการพัฒนาความยั  งยืนตามแนวทาง อยางโปรงใสและตรวจสอบไดGRI 

 
3.5 การพัฒนาและฝ กอบรมบุคลากรในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
1) กนอ. มอบหมายใหฝ ายทรัพยากรบุคคล วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารและพนักงาน 

ทุกระดับเปนรายบุคคลIndividual( Development Plan : IDP) นําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา/ 

รับทราบอยางสม่ําเสมอทุกป ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเขาถึงการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ 

และการเติบโตในสายอาชีพไดอยางเทาเทียมและเปนธรรมเลือกปฏิบัติและไม 

ซ่ึงแผนงานดังกลาวควรมุงเนนใหพนักงานทุกระดับเกิดความรูเก่ียวกับการแสดงความรับผิ  
สังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการCorporate( Social Responsibility in Process) รวมถึงการ 

บริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือทําใหพนักงานเกิดความเขาใจและรวมเปนสวน 

ของการพัฒนาความยั  งยืนของ กนอ. ไดอยางมีประสิทธิผล 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

2) ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ มีกิจกรรมกนอ.จึงจัดให 

เพ่ือการพัฒนาท่ีหลากหลาย อาทิ การอบรมในหองเรียน (Classroom การสอนงานTraining) (Coaching) 

ระบบพ่ีเลี้ยง(Mentoring) และการฝกปฏิบัติงานในหนาท่ี (On The Job Training) 

เปนตนอีกท้ังยังสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรมจากหนวยงานภายนอกทั ประเทศและตางประเทศ 

ไดตามความเหมาะสม ซ่ึงในแตละปจะมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของ 

การพัฒนาและฝกอบรมพนักงานเพ่ือสะทอนประสิทธิผลและความคุมคานําเสนอใหผูบริหารระด 

ท่ีเก่ียวของรับทราบอยางสม่ําเสมอทุกป 
 

สรุปผูรับผิดชอบและกิจกรรมการดําเนิงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ  
ส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานCSR( in Process)  

  
ผูรับผิดชอบ 

   
กิจกรรมการดําเนิงาน 

 
        

  3.1 ฝายทรัพยากรบุคคล  - วิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง 
    - แจงใหพนักงานและลูกจางทราบลวงหนากอนการเลิกจางใน 
      เวลาท่ีเหมาะสม     
    - รับผิดชอบตอขอมูลสวนบุคคลของพนักงานและลูกจ  

  3.2 ฝายทรัพยากรบุคคล   - ศึกษาและกําหนดวิธีปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานในกา   
      บังคับใชแรงงาน การกําหนดคาตอบแทนการทํางานและชั   วโมง 
      การทํางานท่ีเหมาะสม     
     - สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดรับโอกาสในการฝกอบรมและ   
      พัฒนารวมถึงการเติบโตในสายอาชีพจากการประเมินผลตาม   
      ศักยภาพ และวิเคราะหคุณลักษณะ อํานาจหนาท่ีความ 
      รับผิดชอบ     

  3.3 ฝายทรัพยากรบุคคล  - ดําเนินการใหพนักงานรวมเจรจาและรักษาผลประโยชน 
      ผานการสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
    - อํานวยความสะดวกใหสหภาพไดรับขอมูลขาวสาร และเปดเผย 
      ขอมูลขาวสารแกพนักงานและลูกจางอยางทั  วถึง  

  3 . 4 คณะกรรมการความปลอดภั ย  - กําหนด/ทบทวนนโยบาย และจัดใหมีแผนงานรวมถึงคู   
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน   ความปลอดภัยในการทํางานและนอกงาน   
  การทํางานของ กนอ.   - สนับสนุนกิจกรรมการใหความรูและสรางความตระหนักเกี่ยวกับ   
  (HSE Committees    ความปลอดภัยในรูปแบบตางๆ และติดตามอยางเหมาะสม   
  ฝายทรัพยากรบุคคล   - เป ดเผยขอมูลท้ังแนวปฏิบัติท่ีเป นมาตรฐานการ  โครงสราง 
      บริหารจัดการ และผลสําเร็จในการดําเนินงาน    

  3.5 ฝายทรัพยากรบุคคล  - วิเ ครา ะหและ จัด ทําแ ผน พัฒน าผูบ ริหารแ ละ 

      
ทุกระดับเปนรายบุคคลIndividual
( Development Plan : IDP) 



 

 

    - จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีหลากหลาย   
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
หมวดท่ี 4  ิ่:งแวดลอมสEnvironment)(  

4. การปกปองส่ิงแวดลอม  
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ  

2. การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน 

บูรณะท่ีอาศัยตามธรรมชา
ตยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การปองกันมลพิษ 3. การลดและปรับตัวใหเขากับ 

ภาวะโลกรอน 
 
 
 
 
 หลักการ : 
 

ภารกิจหลักของ กนอ. คือการจัดตั้งและบริหารจัดการนิคมและทาเรืออุตสาหกรรมเพ่ือรองรับกคาร 

การลงทุนจากท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงจากการท่ีผูประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม ทาเรืออุตสาหกรร 

และผูพัฒนานิคมรวมดําเนินตางๆ มีการดําเนินงานท่ีสรางผลกระทบเชิงลบโดยตรงตอสิ่งแวดลอ นัยสําคัญ จึงมีความจําเปนท่ี 

กนอ. ตองวางแนวทางการกํากับดูแล และสงเสริมใหผูเก่ียวของทุก 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จมิติการโดยครอบคลุม ดําเนินงานท่ีสําคัญ 

ท้ังการปองกันมลพิษ การใชทรัพยากรอยางยักระทบและการปรับตัวใหเขางยืนการลดผล กับภาวะโลกรอน 

การปองสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพก รวมถึงการฟนฟูสภาพแวดลอมทาง 

ธรรมชาติและระบบนิเวศรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ กนอ. 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
 แนวปฏิบัติ 
 
4.1 การปองกันมลพิษกากของเสีย สารพิษและสารเคมีอันตราย 
 

1) คณะกรรมการ กนอ. ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการของเสียทั  วไป และกากอุตสาหกรรม อยางจริงจัง 

โดยมอบหมายใหฝ ายปฏิบัติการและบํารุงรักษา กําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในการกํ 

อุตสาหกรรมท่ีถูกตองและไดมาตรฐานโดยสอดคลองกับกฎหมายท่ีสําคัญตางๆไปตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 

2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ.2551 สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

2561และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535กอนเผยแพรใหนิคม อุตสาหกรรมในกํากับดูแลและผูเก่ียวของ 

เชน ผูประกอบการ และผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรับทราบ และนําไปปฏิบัติอยางเครงครัดซ่ึงผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนฝ 

ายปฏิบัติการและบํารุงรักษาจะรวบรวม นําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. ติดตามอยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส 
 
 

2) กนอ. จัดใหมีการบริหารจัดการนํ้าเสียภายในนิคมและทาเรืออุตสาหกรรมอยางเปนระบบ โดยมุงเนน 

กระบวนการสําคัญท้ังการลด การใชซ้ํา/การรีไซเคิล การบําบัด และการท้ิง ระบุเปนสวนหนึ่งข 

แมบทจัดการนํ้าเสียท่ีมีสาระสําคัญสอดคลองกับกฎหมายการจัดการนํ้าเสียภาคอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวของ เชน 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร. ศ. 2522 

และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง2560พ.ศ . เปนตน 

ซ่ึงแผนแมบทดังกลาวฯ กนอ. จะนําเสนอให คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาใหความเห็นชอบเปนประจําทุกป 

กอนเผยแพรและสงเสริมใหนิคม อุตสาหกรรมในกํากับดูแล ผูประกอบ 

และผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมดําเนินงานเกิดความตระห และเขารวมปฏิบัติงานจนเกิดผลสําเร็จ 
 
 

3) กนอ. มุงมั  นหลีกเลี่ยงการใชสารพิษ และสารเคมีอันตรายภายในนิคมและทาเรืออุตสาหกรรม โดยกํา 

แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือใชในการควบคุมการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับ การนําเขา การผลิต การขนส รวมถึงการกําจัดสารพิษ 

และสารเคมีอันตราย ไมใหสงผลกระทบเชิงลบและเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัยของพนักงาน ชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดลอม ซ่ึงแนวปฏิบัติดังกลาว กนอ. ไดกําหนดยึดถ 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย2551พ.ศโดยมอบหมายใหฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา.เปนหนวยงาน 

หลักในการจัดทํา/ทบทวน และนําเสนอใหผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของ พิจารณาใหความเห 

กอนออกประกาศใหนิคมอุตสาหกรรมในกํากับดูแลและผูเก่ียวของ เชน ผูประกอบการ และผูพัฒนา 

นิคมอุตสาหกรรมรับทราบและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังตอไป  
4) คณะกรรมการ กนอ. จัดใหมีระบบติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการของเสียทั  วไป กากอุตสาหกรรม 

นํ้าเสีย สารพิษและสารเคมีอันตราย โดยมอบหมายใหฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา รวบรวมผลการดําเนินงาน ปญหา 

อุปสรรค พรอมท้ังนําเสนอรายงานดังกลาวใหแกผูบริหารระดับ 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

เก่ียวของรับทราบอยางสม่ําเสมอท้ังป เพ่ือกํากับดูแลและสนับสนุนใหการดําเนินงานโด 

ประสิทธิผลท่ีแสดงใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกเห็นถึงความมุงมั  นของ กนอ. 

องคกรท่ีรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางชัดเจน  
5) กนอ. สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลมลพิษ กากของเสีย สารพิษและสารเคมีอันตรายซ่ึงเปนประเด็น 

สําคัญหนึ่งของขอกําหนดคุณลักษณะการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการรายงานการพัฒน 

ความยั  งยืนตามมาตรฐานสากลGlobal Reporting Initiative (GRI) โดยมุงรายงานสาระสําคัญ ครอบคลุม 

แนวทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการหลักและผลสําเร็จจากการ 

ดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพอยางครบถวน เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชน และส 

สามารถติดตามและรับรูความคืบหนาของการจัดการมลพิษ กากของเสีย สารพิษและสารเคมีอันตราย ของ กนอ. 

ไดอยางถูกตองโปรงใสและมีประสิทธิภาพ  
6) กนอ. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องภายใตสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดจากพิบัติ ดานสิ่งแวดลอม 

โดยจัดใหมีนโยบายการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจBusinessContinuity( Policy) 

พรอมอบหมายใหกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมกับฝายบริหารความเสี่ยงวิเคราะหและวาง 

แนวทางบริหารจัดการเหตุการณฉุกเฉินดังกลจัดทําเปนแผนความตอเนื่องทางธุรกิจว(Business Continuity Plan) 

และแผนการปองกันและบรรเทาภัยรา สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงครอบคลุม การดําเนินงานท้ังภายในกนอ. 

รวมถึงชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานโดยแผนงานจะระบุท้ังขอบเขต การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 

กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน กลยุทธการจัดการความตอเนื่อง แล สื่อสารางความรูความเขาใจแกพนักงาน 

และผูเก่ียวของ เชน ผูประกอบการ ผูพัฒนานิค อุตสาหกรรม และชุมชน เป นตน 

เพ่ือใหเกิดการรวมซักซอมและแกไขเหตุฉุกเฉินไดอยาง 

มีประสิทธิผลท้ังนี้เพ่ือใหการกํากับการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดผูบริหารระดับสู 

จะพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานตางๆ ขางตนกอนเริ่มปบัญชี และติดตามผลการดําเนินงาน 

อยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป 
 
 
4.2 การใชทรัพยากรอยางยั  งยืน  

1) กนอ. สนับสนุนใหพนักงาน และผูเก่ียวของในนิคมและทาเรืออุตสาหกรรมเห็นคุณคาของ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการดําเนินงาน 

เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco-efficiency) ตามมาตรฐาน 

ISO 14045 การมุงเนนการใชพลังงานทดแทนท่ีหลากหลาย และการแลกเปลี่ยนพลังงานวัสดุนํ้า 

ทรัพยากรการผลิตตางๆและของเสียท่ีเกิดจากการผลิตและการใหบริการ ระหวางโรงงานหรือนิคม 

อุตสาหกรรม(Eco-Symbiosis) ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนอกจากจะทําใหกนอ.เกิดการประมาณ 

การใชทรัพยากรธรรมชาติตอหนวยท่ีทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมจากการผลิตและการใหบริการสูงสุดแลว 
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ยังจะสนับสนุนใหเกิดการลดของเสียในระบบนิเวศและทําใหสิ่งแวดลอมโดยรวมยั  งยืนไดในระยะยาว 

อีกทางหนึ่ง 
 
 

2) กนอ. จัดใหมีการพัฒนาฐานขอมูลกลาง เพ่ือจัดเก็บขอมูลการใชทรัพยากรวัสดุพลังงานนํ้า ทรัพยากรการผลิตตางๆ 

และของเสียท่ีเกิดแกโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม และทาเรือ อุตสาหกรรม 

เพ่ือนํามาวิเคราะหและแสดงความเชื่อมโยงการใชประโยชนระหวางโรงงานและนิคม อุตสาหกรรม 

พรอมวางแนวทางบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรรวมกับการเปนศูนยกลางใหคําปรึกษา 

แนะนําท่ีจะสนับสนุนใหโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมตางๆ เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และองค 

ความรูเพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงาน ใหพรอมตอการใชทรัพยากรรวมกัน  
อยางมีประสิทธิผล จนนําไปสูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางแทจ  

3) กนอ. ประยุกตใชหลักการRs 3 ซ่ึงประกอบดวย การลดการใชทรัพยากรReduce)( การนํา 

ทรัพยากรกลับมาใชซ้ํา(Reuse) และการนําทรัพยากรกลับมาใชใหมโดยผานกระบวนการแปรรูป (Recycle) 

เพ่ือทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และลดจํานวนขยะหรือมูลฝอยที ภายใน กนอ. 

โดยไดมีการจัดแบงประเภทขยะ เชน ขยะยอยสลาย ขยะมูลฝอยท่ียังใชได ขยะมูล ฝอยอันตราย 

และขยะมูลฝอยทัวไป  เปนตน กอนนําไปบริหารจัดการใหเกิดการสรางมูลคาเพ่ิมตาม 

แนวทางท่ีผูบริหารระดับสูงของ กนอ. กําหนดและใหความเห็นชอบ  
4) คณะกรรมการ กนอ. มุงมั  นใหการประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมสรางประโยชนท้ังดานเศรษฐกิ สังคม 

และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล จึงไดกําหนรจัดใหมีกาทําแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบ 

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการCSR (in Process Master Plan) ท่ีระบุใหมียุทธศาสตร 

และแผนการดําเนินงานระยะยาวและประจําปท่ีเก่ียวของกับการใชทรัพยากรอยางยั  งยืน เป หนึ่ง 

โดยคณะกรรมการไดมอบหมายให คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความ 

รับผิดชอบตอสังคมพิจารณากลั  นกรองกอนเริ่มป บัญชี พรอมติดตามผลการดําเนินงาน อยางสม่ําเสมอเป 

นรายไตรมาส กอนนําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. พิจารณา/รับทราบ อยางสม่ําเสมอทุกป 
 
 

5) กนอ. สนับสนุนใหผูเก่ียวของกับหวงโซอุปทานโดยรวม โดยเฉพาะผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม คูคา และผูสงมอบตางๆ 

นําหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการ CSR in Process 

ไปปฏิบัติอยางเปนมาตรฐานในทิศทางเดียวกับ กนอ. ดังนั้นจึงไดนําหลักปฏ 

ดังกลาวมาประยุกตรวมกับหลักการจัดซ้ือ/จัดจางท่ียั  งยืน เชน การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิ สิ่งแวดลอม 

ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หร สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

เปนตน ท้ังนี้เพ่ือทําให กนอ. มั  นใจไดถึงการจัดซ้ือผลิตภัณฑ สิ่งแวดลอม และยังเปนการสนับสนุนให กนอ. 

มีเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปท 
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แนวปฏิบัติท่ีดีและพรอมรวมมือกับ กนอ. เสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมให 

บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไดในท่ีสุด 
 
 
4.3 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการปรับตัวใหเขากับภาวะโลกรอน  

1) คณะกรรมการ กนอ. ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศClimate (  
Change) จึงมอบหมายใหกองสิ่งแวดลอมและพลังงานระบุสาเหตุหรือแหลงกําเนิดของการปลอยกา 

เรือนกระจกท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการของ กนอ. พรอมจัดใหมีการศึกษาหลักปฏิบัติท้ังภายในและ 

ตางประเทศเพ่ิมเติม มาตรฐานการปลอยกาซเรือนกระจกเชนISO 14064 เปนตน เพ่ือนํามาตรการ 

และแนวปฏิบัติท่ีดีตางๆ มาใชปองกัน ลด และบรรเทาการปลอยกาซเรือนกระจกของ กนอ. โดยระบ 

เปนสวนหนึ่งของแผนแมบทดานCSRin Process ในองคกร นําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบเปนประจําทุกป เพ่ือกํากับดูแลและลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอ สม่ําเสมอท้ังป 
 
 

2) กนอ. จัดใหมีการศึกษา และระบุสารเคมีพิษ และสารเคมีอันตราย ท่ีเปนสาเหตุใหเกิดกาซเ กระจก (Greenhouse 

Gases) ในกระบวนการปฏิบัติงาน พรอมมอบหมายใหกองสิ่งแวดลอมและ พลังงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

ฝายอํานวยการปฏิบัติ–3เปนตนนําไปกําหนดเปน1 มาตรการการหลีกเลี่ยง และลดการใชสารเคมีพิษ 

และสารเคมีอันตรายดังกลาว กอนเผยแพรสราง ความรูความเขาใจเพ่ือใหพนักงานภายใน กนอ. และผูประกอบการ 

และผูพัฒนานิคมรวมดําเนินการ 

นําไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีโดยกนอําหน.จะมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

รายงานแกผูบริหารระดับสูงอยางตอเนื่องท้ังป  
3) กนอ. ขับเคลื่อนเพ่ือเปนองคกรตนแบบเพ่ือบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศClimate ( Change) 

จึงไดจัดใหมีการพัฒนาฐานขอมูลกลางดานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ท่ีระบุขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของอยางครบถวน เชน สาเหตุ มาตรการแล แนวทางปฏิบัติงาน 

จนถึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เป นตนมาออกแบบและเพ่ือนํา 

นวัตกรรมสภาพแวดลอมในการทํางานการใหบริการ และกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ของนิคมและ 

ทาเรืออุตสาหกรรม พรอมกําหนดมาตรการจัดซ้ือคารบอนเครดิต หรือจัดทํากิจกรรมโครงการตา 

ในการลดหรือดูดกลับการปลอยกาซเรือนกระจกรูปแบบตางๆ เพ่ือทําใหองคกรสามารถชดเชยการ 

ปลอยกาซเรือนกระจกบางสวนCarbon( Offset) หรือท้ังหมด ท่ีองคกรกอใหเกิด(CarbonNeutral)  
ไดในท่ีสุด 
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4.4 การปกปองส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟ นฟู สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
 

1) กนอ. มุงมั  นปกปอง รักษา และคงไวซ่ึงความสมดุลของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติและระบบนิเวศ 

จึงจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดโครงการจัดตั้งหรือขยายนิคม 

อุตสาหกรรมของผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการเขตพ 

สําหรับการประกอบอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และสงผลกระทบตอชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด ซ่ึง กนอ. จะพิจารณาคําขอรายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ เชน 

รายละเอียดขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน003 (กนอหรือ.นคกนอ..นค004.) แผนการ พัฒนาโครงการ 

แผนการขายหรือใหเชาพ้ืนท่ี แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดินLandUsePlan) (  
แนวคิดการออกแบบระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกเบื้องตน แผนท่ีโครงการบริเวณ 

กรอบพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเห็นชอบ และรายงานEnvironmental Impact Assessment (EIA)  
จาก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมผ.) (สเปนตน รวมท้ังผลการ 

ตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณารวมดําเนินงานภายในวัน 60 

นับแตวันท่ีไดรับคําขอ  
2) กนอ. มีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวโดลอมยจัดใหมีระบบการจัดทําบัญชี ดานสิ่งแวดลอม 

ท่ีรวบรวมขอมูลตนทุน และคาใชจายชดเชยดานสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ การฟองรอง 

และคาชดเชยกรณีไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ผนวกเป 

รายการทางบัญชีหนึ่งของตนทุนการดําเนินงานขององคกร กอนจัดใหมีการตรวจรับรองงบการเง 

ตามมาตรฐานการเงินการบัญชีท่ีเปนท่ียอมรับโดยทันําเสนอตอคณะกรรมการวไป กนอ. รับทราบ 

เพ่ือกํากับใหเกิดการลดตนทุนและคาชดเชยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดอยางมีประสิทธิผลตอไป  
3) กนอ. หลีกเลี่ยงการเขารวมในกิจกรรมทุกประเภทท่ีอาจสงผลกระทบตอความอยูรอดของ 

หลากหลายทางชีวภาพท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงใหความสําคัญกับการ ปองกัน อนุรักษ 

และฟ นฟูสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ผานความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ 

เสริมสรางความรูความเขาใจใหแกพนักงานและผูเก่ียวของ พรอมจัดทําแผนงานสงเสริมการ 

และฟนฟูสิ่งแวดลอมระบุเปนสวนหนึ่งของแผนแมบทดานCSRinProcess ขององคกร นําเสนอให 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการ กนอ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบอยางเป นลําดับ กอนนําไปปฏิบัติและติดตาม 

ผลสําเร็จของทุกนิคมและทาเรืออุตสาหกรรมในกํากับดูแลอยางสม่ําเสมออยางนอยเปนรายไตรมาส 
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4.5 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

1) กนอ. มุงมัเปนผูนําในการสนับสนุน และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศEco ( Industrial Town) 

จึงไดจัดตั้งฝ ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือเปนหนวยงานหลักในการ 

กําหนด/ทบทวนหลักเกณฑจัดทําแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีสนับสนุนแผนยุทธศาสตร กนอ. 

และติดตามประเมินผลสําเร็จ เพ่ือรายงานแกผูบริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลท่ีดี 

และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอท้ังป  
2) คณะกรรมการ กนอ. สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีทักษะและศักยภาพในการนําหลักการการพัฒนา 

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปปฏิบัติจริงจนเกิดประสิทธิผล จึงไดมอบหมายใหฝ ายทรัพยากรบ รวมกับฝ 

ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจัดใหมีการฝกอบรมความรูความเขาใจแกบุคลากร 

โดยระบุเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังระยะยาวและประจําปของ.พรอมจัดใหมีกนอ 

กิจกรรมสรางบรรยากาศเพ่ือเพ่ิมความตระหนักในรูปแบบตางๆ เชน การเยี่ยมชมดูงานและการจัด 

กิจกรรมรวมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศกับเครือขายภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องและ สม่ําเสมอท้ังปเปนตน 
 
 

3) เพ่ือขับเคลื่อนไปสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอยางเปนมาตรฐาน คณะกรรมการ กนอ. ได 

ใหมีการจัดทําคูมือขอกําหนดคุณลักษณะและเกณฑตัวชี้วัดการเป นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเว ท่ีครอบคลุม5 

มิติสําคัญไดแก1) มิติทางกายภาพท่ีเนนการจัดการพ้ืนท่ีรอบนิคมและทาเรือ อุตสาหกรรม2) มิติทางเศรษฐกิจ3) 

มิติทางสิ่งแวดลอม4)มิติทางสังคม และ5)มิติทางการบริหาร  
จัดการโดยมิติตางๆ แบงออกเปนดานการพัฒนา22 และ 31ตัวชี้วัดเพ่ือติดตามประเมินผลการ 

ดําเนินงานเผยแพรแกสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมและผูเก่ียวของทุกฝ ายนําไปปฏิบัติอยางเป น มาตรฐาน 

พรอมดําเนินงานทบทวนคูมือฯ ดังกลาวเปนประจําทุกป เพ่ือทําใหขอกําหนดคุณ 

หลักเกณฑและตัวชี้วัดมีความเหมาะสม ครบถวน ทันกาลและสอดรับกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ี เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 

สรุปผูรับผิดชอบและกิจกรรมการดําเนิงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ  
ส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานCSR( in Process)  

 ผูรับผิดชอบ   กิจกรรมการดําเนิงาน  

 4.1 การปองกันมลพิษกากของเสีย สารพิษและสารเคมีอันตราย  

 1)  ฝายปฏิบัติการและบํารุงร  - กําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในการกําจัดกากอุตสาและ   
    เผยแพรใหนิคมอุตสาหกรรมในกํากับดูแลและผูเก่ียวของ 
    รับทราบและนําไปปฏบิัติ 
   - รวบรวมผลสําเร็จท่ีเกิดจากการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีฯ 
    และนําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. ติดตามอยางสม่ํ   
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    เปนรายไตรมาส    
   - รวบรวมผลการดําเนินงานปญหา อุปสรรค พรอมนําเสนอ  
    รายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการของเสีย  
    ทั  วไปกากอุตสาหกรรม นํ้าเสีย สารพิษและสารเคมี 
    อันตรายใหแกผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของรับทราบอยาง 
    สม่ําเสมอท้ังป  

2)  กองความปลอดภัยและอาช ี  - จัดทําแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity 
อนามัยและฝ ายบริหารความ   Plan) และแผนการปองกันและบรรเทาภัยรา สํานักงาน 
เสี่ยง   นิคมอุตสาหกรรม 

4.2 การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน       
  

4.3 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการปรับตัวใหเขากับภาวะโลกรอน  

1)  กองสิ่งแวดลอมและพลังงาน   - กําหนดมาตรการการหลีกเลี่ยง และลดการใชสารเค   
    และสารเคมีอันตราย(รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน 
    ฝายอํานวยการปฏิบัติ–3 เปนตน1พรอมเผยแพรให)   
    พนักงานภายใน กนอ. และผูประกอบการ และผูพัฒนา 
    นิคมรวมดําเนินการนําไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จตาม 
    เปาหมายท่ีกําหนด 

4.4 การปกป องส่ิงแวดลอม  ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟ นฟู สภาพแวดลอ  

ธรรมชาติ      

4.5 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ      

1)  ฝายทรัพยากรบุคคลและฝ   - จัดอบรมใหแกพนักงาน กนอ. เก่ียวหลักการการับ 
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง    พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
นิเวศ   - จัดใหมีกิจกรรมสรางบรรยากาศเพ่ือเพ่ิมความตระหนัก 

    ในรูปแบบตางๆ   
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หมวดท่ี5: การปฏิบัติท่ีเปนธรรมFair( Operating Practices)  
 

การตอตานทุจริ 
 
 

การแขงขันอยางเป น 
การมีสวนรวมทางการเมือง 

ธรรม 
อยางรับผิดชอบ 

 
 

 การเคารพตอสิทธิใน 
การสงเสริมความรับผิดชอบตอ  

ทรัพยสิน 
สังคมในหวงโซแหงคุณคา 

 
  

   
 
 หลักการ  

การปฏิบัติท่ีเปนธรรมในบรบิทของ กนอ. หมายถึง การประยุกตใชหลักจริยธรรมในการดําเนินง 

โดยมุงเนนปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท้ังกลุมลูกคา คูคา ผูสงมอบ คูแขงขัน ชุมชน และ  
รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอืเท าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัตินๆอยางท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนไมใหเกิดการ ผูกขาดทางการคา 

การทุมตลาด และการจัดซ้ือจัดจางท่ีขาดความโปรงใสซ่ึงเพ่ือใหบรรลุไดตามวัตถุประสงค  
ท่ีกําหนดกนอ. จึงนําแนวปฏิบัติท่ีดีตามมาตรฐาน ISO มาเปนกรอบการดําเนินงาน26000 โดยครอบคลุม ประเด็นสําคัญ 

ไดแกการตอตานการทุจริต การเขารวมทางการเมืองอยางมีความรับผิดชอบการสงสริมการ แขงขันอยางเป นธรรม 

และการหลีกเลี่ยงกใชอํานาจในทางมิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตน นอกจากนี้ 

กนอยังไดจัดใหมีกระบวนการสรางความตระหนักในการเคารพตอสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืน. ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ี 

กนอ. นาํมาใชประโยชน เพ่ือใหการดําเนินงานโดยรวมของ กนอ. ครบ  
สมบูรณตามหลักปฏิบัติท่ีเปนธรรมFairOperating( Practices) ไดอยางแทจริงในท่ีสุด 
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 แนวปฏิบัต ิ
 
 
5.1 การตอตานการทุจริ 
 

1) คณะกรรมการ กนอ. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานอยางโปรงใสและเป นธรรม 

จึงสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําแนวการตอตานทุจริ 

ประยุกตใชกับการปฎิบัติงานประจําวันมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลรวมกับกองนโยบายและโดย 

ยุทธศาสตรกําหนดเป นหลักสูตรหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังระยะยาวและประจํา 

โดยครอบคลุมท้ังพนักงานใหมในการปฐมนิเทศ และพนักงานทังคกรในรปูแบบการอบรมวไปของอ 

ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและการอบรมกรณีพิเศษอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ยังไดจัดใหมี 

กิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศเพ่ือยกระดับความตระหนักและการมีสวนรวมของบุคลากรในการ 

ตอตานทุจริตทุกรูปแบบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป  
2) คณะกรรมการ กนอ. มุงมั  นเปนแบบอยางท่ีดีในการตอตานทุจริต จึงกําหนดพฤติกรรมจริยธร 

พึงประสงคในดานการตอตานทุจริต ระบุเปนสวนหนึ่งในคูมือจริยธรรมและ/หรือประมวลจริยธรรมของ กนอ. 

ซ่ึงครอบคลุมบุคลากรตั้งแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือใชเปนกรอบ 

ทางการดําเนินงานรวมถึงจัดใหมีนโยบายการตอตานทุจริตอยางเปนลายลักษณอักษร นําเสน คณะกรรมการ กนอ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเผยแพรใหบุคลากรรับทราบไปปฏิบัติทัและนํา  ว ท้ังอ คกร 
 
 

3) คณะกรรมการ กนอ. กําหนดแนวทางกํากับดูแลการตอตานทุจริตท่ีเปนระบบ ผานการจัดใหมีก 

รายงานความขัดแยงทางผลประโยชนconflict( of Interest Report) ในระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 

ในวาระสําคัญตางๆ ท้ังกอนและเม่ือสิ้นสุดการดํารงตําแหนง หรือกรณีท 

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยหรือการดํารงตําแหนงภายนอกท่ีสําคัญตางๆ อยางสม่ําเสม 

กอนดําเนินการบริหารความเสี่ยงใน 3 (Threeระดับ Lines of Defense) ไดแก ระดับเจาของ 

กระบวนการท่ีมีหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงาน สูกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ ตรวจสอบภายใน 

เพ่ือตรวจติดตามและรายงานผลการตอตานทุจริตนําเสนอใหคณะกรรมการ ตรวจสอบ 

พิจารณา/รับทราบอยางตอเนื่องอยางนอยเปนรายไตรมาส  
4) คณะกรรมการ กนอ. แตงตั้งใหหนวยงานCompliance Unit ท่ีมีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ครบถวนตามมาตรฐานสากล เปนผูเสริมสรางให กนอ. มีการบริหารจัดการใหองคกรและบุคลากร 

ทุกระดับปฏิบัติไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับการต 

การทุจริตอยางครบถวนสมบูรณ โดยเฉพาะการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การใชขอมู 

ภายในเพ่ือประโยชนสวนตน และการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน พรอมติดตามและรายงานผลสําเร็จ 
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นําเสนอใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการ กนอ. 

รับทราบอยางสม่ําเสมออยางนอยเปนรายไตรมาส กอนรายงานแกหนวยงาน 

กํากับดูแลภายนอกท่ีเก่ียวของเปนประจําทุกป  
5) กนอ. เปดชองทางรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสWhistleblowing() ท่ีบุคลากร และผูมีสวนไดสวน 

เสียภายนอกสามารถเขาถึง และติดตอประสานงานไดโดยงาย ในกรณีท่ีพบวามีผูปฏิบัติงานไม ตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ มีพฤติกรรมท่ีผิดหลักจริยธรรม หรือประพฤติมิชอบท่ีอาจนํ การทุจริต ติดสินบน 

และ/หรือคอรรัปชั  น เผยแพรผานสื่อตางๆ ท้ังภายในและภายนอกขององ 

เพ่ือใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เกิดการรับรู และมีสวนรวมในการใหข ประโยชนแกองคกรตอไป 
 
 

6) กนอ. กําหนดเขารวมตอตานการทุจริตกับเครือขายความรวมือท้ังภาครัฐและเอกชนอยางสม่ําเสมอ  
ท้ังป พรอมไดวางแนวทางสงเสริมใหผูประกอบการ ผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมดําเนินงา สงมอบ 

และพันธมิตรทางการคาท่ีสําคัญ ใหความรวมมือในการนําแนวปฏิบัติท่ีดีดานการ ทุจริตของ กนอ. 

ไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ กนอ. ไดกําหนดแนวทางก ประเมินและสนับสนุนใหผูเก่ียวของตางๆ 

รวมรายงานการปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีดีดั อยางสม่ําเสมอทุกป 
 
 
 
 
5.2 การมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ 
 

1) กนอ. ยึดมั  นใหบุคลากรเขารวมทางการเมืองอยางมีความรับผิดชอบ จึงไดจัดใหมีนโยบายสงเส 

มีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบอยางเปนลายลักษณอักษร นําเสนอใหคณะกรรมการ กน 

พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนเผยแพรใหแกผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนรับทราบ และนําไปปฏิบัติ 

โดยกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป  
2) คณะกรรมการ กนอ. เสริมสรางความตระหนักเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผิดชอบ 

โดยมอบหมายใหฝายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการแ 

แนวทางปฏิบัติในการแสดงออกทางการเมืองอยางมีความรับผิดชอบ ระบุเปนสวนหนึ่งของแผนงาน 

พัฒนาบุคลากรท้ังในระยะยาวและประจําป พรอมท้ังจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศในรูปแบบตาง 

เพ่ือยกระดับความตระหนักของพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอ  
3) กนอ. หลีกเลี่ยงการผูกขาดในการประกอบกิจการ หรือมีสวนรวมดําเนินการคุกคามและบีบบังค ผูประกอบการ 

ผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรวมดําเนินงาน คูคา ผูสงมอบ พันธมิตรทางการค คูแขง 

โดยใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือประโยชนของ กนอ. หรือการสนับสนุนนักการเมืองท่ีมี 

ประพฤติไปในทางมิชอบท่ีอาจนําไปสูการแสวงหาผลประโยชนสวนตนและพวกพอง โดยกําหนดแนว 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

ปฏิบัติท่ีดีระบุเป นสวนหนึ่งของคูมือจริยธรรมและ/หรือประมวลจริยธรรมของ กนอ. เผยแพรให คณะกรรมการ 

ผูบริหาร และบุคลากร รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียตางๆรับทราบ และนําไปปฏิบัต เครงครัด 
 
 
 
 
5.3 การแขงขันอยางเปนธรรม 
 

1) กนอ. กําหนดนโยบายการแขงขันทางการตลาดท่ีเปนธรรมสนับสนุนใหนิคมอุตสาหกรรมภายใตและ  
การกํากับดูแล รวมถึงผูเก่ียวของ เชน ผูประกอบการ ผูพัฒนานิคมรวมดําเนินงาน คูคา  
นําหลักการตางๆไปปฏิบัติอยางครบถวนครอบคลุมประเด็นสําคัญโดย ไดแก 1. แนวปฏิบัติในการ 

รับผิดชอบตอคูแขงและเจาหนี้ 2. การสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยตอตานการผูกขาด เลือกปฏิบัติทางการคา 3. 

การบริหารจัดการทางการเงินตามเง่ือนไขตลาด ท่ีครอบคลุม 1.แนวทางการ 

เขาถึงและจัดหาเงินทุนอยางโปรงใสและเปนธม2.การจัดทําบัญชีการเงินตามมาตรฐานท่ีเปนท่ี ยอมรับ หรือ 3. 

การแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 4. การกําหนดชองทางรับขอรองเรีย และการชดเชย 

กรณีคูแขงและเจาหนี้ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 5. ทางการตอตานทุจริตและ 

สินบนท่ีจะนําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางการตลาด และ 6. การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปน 

ธรรมและไมเลือกปฏิบัติกับกลุมคูคาและผูสงมอบ  
2) กนอ. สงเสริมใหเกิดการนํานโยบายการแขงขันทางการตลาดท่ีเปนธรรมไปปฏิบัติ เพ่ือหลีกเ  

การทุมตลาดDumping() และการผูกขาดทางการคา โดยมอบหมายใหฝายงานท่ีดูแลรับผิดชอบงาน 

ดานการกํากับดูแลท่ีดีของ กนอ. รวมกับฝ ายทรัพยากรบุคคลกําหนดพฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

ดานการแขงขันทางการตลาดท่ีเประบุเปนธรรม นสวนหนึ่งของคูมือจริยธรรมและ/หรือประมวล จริยธรรมของ 

กนอ.พรอมนําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําไป 

เผยแพรและจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศ เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรภายในองคกรและผูเก่ียวของกับ 

นิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมถือปฏจนเก ิบัติดเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีดีไดในท่ีสุด 
 
 
5.4 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซแหงคุณคา 
 

1) กนอ. มุงมัเสริมสรางใหกิจกรรมการปฏิบัติงานประจําวันรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางน 

แทจริงจึงไดกําหนดใหมีการผนวกรวมหลักการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมต มาตรฐาน ISO 

26000 เขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การกํากับและพัฒนาคูค ผูสงมอบ และพันธมิตรทางการคาของ 

กนอ. อยางเปนระบบ โดยครอบคลุมกิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

2.1) กําหนดหลักเกณฑและคัดเลือกคูคา ผูสงมอบ และพันธมิตรทางการคาท่ีมีนโยบาย แล 

ปฏิบัติงานพ้ืนฐานท่ีมุงรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลเชนเดียวกับ กนอ. 

ผนวกเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดซ้ือจัดจางขององคกร  
2.2) การจัดกิจกรรมพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ 

สิ่งแวดลอมในกระบวนการแกคูคา ผูสงมอบและพันธมิตรทางการคาเป นประจําทุกป 

เพ่ือสนับสนุนใหสามารถนําหลักการดังกลาวไปพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบัต รวมกับ กนอ. 

พรอมเผยแพรพฤติกรรมการดําเนินงานท่ีคํานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวด ใหเผยแพรออกไปในวงกวาง 
 
 

2.3) การพัฒนาระบบกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลคูคา ผูสงมอบ และพันธมิตรทางการคท่ีมี  
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวทางการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือใชเป  
ขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีสําคัญของ กนอ. ในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง  
กลุมคูคา ผูสงมอบ และพันธมิตรทางกาท่ีเหมะสมท่ีสามารถรวมสงเสริมความสําเร็จในการรค  
ดําเนินงานดาน CSR in Process ของ กนอ. ไดตามเปาหมาย 

 
 
5.5 การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิ 
 

1) คณะกรรมการ กนอ. สนับสนุนใหพนักงานเคารพตอสิทธิของเจาของทรัพยสินท่ีนํามาใชปฏิบัติ ภายในองคกร 

โดยมอบหมายใหฝงายนท่ีดูแลรับผิดชอบงานดานการกํากับดูแลท่ีดีจัดทําการ 

ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญระบุเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลท่ีดีของ กนอ. เผยแพรให 

บุคลากรทุกระดับนําไปปฏิบัติอยางเปนมาตรฐานซ่ึงนโยบายดังกลาวตองมีการทบทวนและนําเสนอ ใหคณะกรรมการ 

กนอ. พิจารณาใหความเห็นชอบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป  
2) กนอ. จะไมเขารวมในกิจกรารละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา(Intellectual Property: IP) ท้ังทางตรงและทางออม 

ผานการปองกันและหลีกเลี่ยงการใชอํานาจโดยมิชอบเพ่ือครอบครอง ปลอ แปลงหรือลอกเลียนแบบ 

ซ่ึงแนวปฏิบัติท่ีดีดังกลาว กนอ. ไดกําหนดระบุเปคูมือนสวนหนึ่ง จริยธรรมและ/หรือประมวลจริยธรรม กนอ. 

กอนดําเนินการทบทวนและนําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. พิจารณา/รับทราบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก 2 ป 

ตามแนวปฏิบัติท่ีดีดานการกํากัดูแล กิจการท่ีดีท่ีเปนท่ียอมรับโดยทั  วไป 
 
 

3) กนอ. จัดใหมีการรวบรวมและบันทึกทรัพยสินทางปญญาIntellectual( Property: IP) ทุกประเภทท้ังใน 

รูปแบบท่ีพนักงานพัฒนาใหแกองคกร การรวมพัฒนาระหวาง กนอ. กับผูมีสวนไดสวนเสียภาย การจางพัฒนา 

จัดซ้ือหรือแลกเปลี่ยนเพ่ือนํามาใชประโยชนภายในองคกร โดย กนอ. จะมีการกํา จายคาตอบแทนแกทรัพยสินทางป 

ญญาตางๆอยางเหมาะสมเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําใหเจาของทรัพยสินทางปญญาIntellectual( Property: IP) เสียประโยชนท่ีพึงไดรับ 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

4) กนอ. กําหนดใหฝ ายงานท่ีดูแลรับผิดชอบงานดานการกํากับดูแลท่ีดีและฝ ายตรวจสอบภายใน 

รวมติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติไดตามนโยบายและแนวทางการปองกันและ 

หลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ี กนอ. กําหนด พรายงานผลการตรวจติดตามแกผูบริหารอม 

ระดับสูงและคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของรับทราบอยางสม่ําเสมอท้ังป ท้ังนี้ กนอ. ไดจัดใหมี ขอรองเรียน 

แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือยุติขอขัดแยงอยางเปนระบบละ หากพบวาองคกรละเมิด 

หรือมีสวนรวมในการละเมิดทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท โดยจะทําการจายคาชดเชย เพ่ือบรรเทา 

ความเสียหายแกผูถูกละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางเหมาะสมปนธรรรมและไมเลือกปฏิบัติ  
 

สรุปผูรับผิดชอบและกิจกรรมการดําเนิงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ  
ส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานCSR( in Process)  

 ผูรับผิดชอบ  กิจกรรมการดําเนิงาน   

 5.1 การตอตานการทุจริ     

 1)  ฝายทรัพยากรบุคคลและกอง - กําหนดหลักสูตรแนวทางการตอตานทุจบรรจุเปนสต  
 นโยบายและยทุธศาสตร  หนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังระยะยาวและ  
   ประจาํป โดยครอบคลมุท้ังพนักงานใหมในการปฐมนิเทศ  
   และพนักงานทั  วไปขององคกรในรูปแบบการอบรม  
  - จัดกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศในการตอตานทุจริต  
   อยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป   
5.2 การมีสวนรวมทางการเมืองอยางรับผดชอบ  

  1)  ฝายทรัพยากรบุคคล  - จัดกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจเ   
      หลักการและแนวทางปฏิบัติในการแสดงออกทาง   
      การเมืองอยางมีความรับผิดชอบ ระบุเปนสวนหนึ่งของ 
      แผนงานพัฒนาบุคลากรท้ังในระยะยาวและประจําป 
      พรอมท้ังจัดกิจกรรมสางบรร ยากาศในรูปแบบตางๆ 
      เพ่ือยกระดับความตระหนักของพนักงานและผูมีสวนได   
      สวนเสียอยางสม่ําเสมอ   

  5.3 การแขงขันอยางเปนธรรม      

  1)  ฝ ายงานท่ีดูแลรับผิ   - กําหนดพฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีดานการ   
  งานดานการกํากับดูแลท่ีดี   การตลาดท่ีเปนธรรมระบุเปนสวนหนึ่งของคูมือจริยธรรม   

  
ข อ ง  ก น อ . แ ล ะ ฝ า 
ย   และ/หรือประมวลจริยธรรมของ กนอ. พรอมนําเสนอให  

  ทรัพยากรบุคคล   คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาใหความเห็นชอบ กอน 
      นําไปเผยแพรและจัดกิจกรรมสรางบรรยากาศ เพ่ือ 
      สนับสนุนใหบุคลากรภายในองคและผูเก่ียวของกับ 
      นิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมถือปฏ   
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ 
กนอ.  

 
 

เกิดเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีดีไดในท่ีสุด 5.4 
การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซแหงคุณคา  

 5.5 การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิ    

 1)  ฝ ายงานท่ีดูแลรับผิดชอ - จัดทําการไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาระบุเปนสวนห 
 ดานการกํากับดูแลท่ีดีและฝ าย ของนโยบายการกํากับดูแลท่ีดีของ กนอ. เผยแพรให 
 ตรวจสอบภายใน  บุคลากรทุกระดับนําไปปฏิบัติซ่ึงนโยบายตองมีการ 
   ทบทวนและนําเสนอใหคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาให 
   ความเห็นชอบอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป 
  - ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติได 
   ตามนโยบายและแนวทางการปองกันและหลีกเลี่ยงการ 
   ละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ี กนอ. กําหนด พรายงานอม 
   ผ ล ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม แ กผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ ลสูะ ง แ 
   คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของรับทราบอยางสม่ํ  
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
หมวดท่ี6: ประเด็นดานผูใชบริการ(Consumer Issues)  
 
 
 
 

การคุมครองสุขภาพและ  
ความปลอดภัยของผูบริโภค 

 

 
การบริการ การสนับสนุน 
และการยุต ิ

การตลาดท่ีเปนธรรม สารสนเทศ 
ขอรองเรียนและขอโตแยผูบรง
แกิโภค  

ท่ีเปนจริงและไมเบ่ียงเบนและการ  
ปฏิบัติามขอตกลงท่ีเปนธรรม 

การบริโภคอยางย่ังยืน 
 

การเขาถึงบริการทางการเงินท่ีจําเปน 
 

การปกปองขอมูลและความ  
เปนสวนตัวของผูบริโภค 

 
 
 
 หลักการ  

กลุมผูใชบริการท่ีสําคัญท่ีสนับสนุนให กนอ. เกิดรายได เติบโตและยั  งยืนในระยะ กลุมผูประกอบการไทย 

และกลุมผูประกอบการตางประเทศ ดังนั้น กนอ. จึงใหความสําคัญและมุงมั  น บุคลากรของ กนอ. 

ทุกระดับรับผิดชอบตอผูใชบริการอยางเทาเทียม เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ทั ใหความรู และขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

กับการจัดตั้พัฒนาและบริหาร นิคมและทาเรืออุตสาหกรรม การอนุญาตและกํากับการประกอบกิจการ 

สิทธิประโยชนท่ีพึงไดรับและสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังดาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงบริการตาง 

ตามท่ีคาดหวังๆพรอมท้ังการปกปองขอมูลและความเปน สวนตัวซ่ึงจะทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจและความภักดี 

และเชื่อมั  นตอการดําเนินงานของ กนอ. จนให ความรวมมือเพ่ือสนับสนุนให กนอ. 

สามารถสรางการเติบโตอยางสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม แล สิ่งแวดลอม 

ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดดวยความเปนเลิศและมีประสิทธิผล 



 

 

คูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกระบวนการ 
54 

(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

 แนวปฏิบัต ิ
 

6.1 การตลาด การปฏิบัติามขอตกลงท่ีเปนธรรม และสารสนเทศท่ีเปง นจร 
 

1) กนอ. ใหความสําคัญกับสารสนเทศท่ีเปนจริงและการปฏิบัติตามขอตกลงท่ีเปจึงกําหนดนธรรม 

นโยบายและแนวปฏิบัติใหบุคลากรของ กนอ. สอบถามและนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนและตรง 

กับความตองการของผูใชบริการโดยเปนขอมูลสารสนเทศท่ีครบถวน มีคุณภาพถูกตอง ชัดเจน ไมบิดเบือน คลุมเครือ 

หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือใหผูใชบริการมีขอมูลท่ีเพียงพอตอการตัดสินใจกอน เริ่มรับบริการ 

และใชขอมูลดังกลาวปฏิบัติงานรวมกับ กนอ. ไดอยางมีประสิทธิภาพจนเ พึงพอใจสูงสุด 
 
 

2) กนอ. สนับสนุนใหผูใชบริการเขาถึงขอมูลสารสนเทศและสิทธิประโยชนไดโดยสะดวก และงายตอก 

ทําความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคัญของขอมูลตางๆใหกองประชาสจึงไดจ ัดมพันธ (กปสพัฒนาชอง.) 

ทางการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีหลากหลายเชน1. เว็บไซต 2ปายประชาสัมพันธ. 3. คูมือการขอ ใชบริการเปนตน 

พรอมจัดทําขอมูลสารสนเทศนําเสนอในรูปแบบมากกวาหนึ่งภาษาอาทิ ไดแก ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุน เปนตน 
 
 

3) กนอ. คํานึงถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธทางการตลาดตามหลักจริยธรรมและเคารพตอสิทธิ มนุษยชน 

จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีในการไมใชสื่อประชาสัมพันธท่ีนําไปสูการใชขอควา 

หรือรูปภาพท่ีนําไปสูความไมเทาเทียมทางเพศ ความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนา หรือเปนข 

ความลับสวนบุคคลท่ีไมเปดเผยโดยทั  วไป 
 
 

6.2 การคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชบริ 
 

1) กนอ. ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ ขอกําหนดและแนวปฏิบัติท่ีดีตามมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของกับก จัดการดานสุขภาพ 

อนามัย และความปลอดภัยของนิคมและทาเรืออุตสาหกรรม เชน มาตรฐานความ  
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานหรือ Safety Health Environmental Standard (SHE 

Standard) เพ่ือนํามากําหนดแนวทาง มาตรการ และแผนงานท่ีเหมาะสมในการ เสริมสรางสภาพแวดลอมภายใน 

กนอ. และรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เผยแพรใหพนักงานและผูเก่ีย นําไปปฏิบัติอยางเครงครัดทั  วท้ังองคกร 
 
 

2) เพ่ือมุงเนนการปองกัน หลีกเลี่ยง การบาดเจ็บหรือการเกิดอันตรายจากความเสี่ยงตาง ๆ ที เกิดข้ึน กนอ. 

จัดใหมีข้ันตอนในการออกแบบผลิตภัณฑและบริการตางสุขภาพๆท่ีคํานึงถึงอนามัย 

และความปลอดภัยของผูใชบริการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

2.1. ระบุกลุมผูใชบริการท่ีเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบดานสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย 

จากการใชบริการนิคมและทาเรืออุตสาหกรรม  
2.2. ระบุพรอมประกาศกิจกรรมและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบตอ 

อนามัยและความปลอดภัย 
 
 

2.3. สํารวจความตองการของผูใชบริการ พรอมประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช 

บริการนิคมและทาเรืออุตสาหกรรม เพ่ือนํามาวิเคราะหและออกแบบการจัดการพ้ืนท่ี การ 

ควบคุมและกํากับดูแลกิจกรรมการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการท่ีมีความเสี่ยงตํ่าตอการ 

สรางผลกระทบเชิงลบท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูใชบริการ  
2.4. จัดทําและประกาศใชคูมือการปองกันสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย จากการใช 

บริการนิคมและทาเรืออุตสาหกรรมของ กนอ.  
3) กนอ. จัดใหมีชองทางการรับฟงปญหาขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับดานสุขภาพ อนามัย และคว ปลอดภัยของผูใชบริการ 

ผานชองทางท่ีนอ.กําหนดไดแก เว็บไซตของ กนอ. หนังสือรองเรียนจาก ภายนอก: ไปรษณีย 

หรือตูรับขอรองเรียนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือสํานักงานนิคม  
อุตสาหกรรมท่ีสถานประกอบการตั้งอยูโทรศัพท:0-2207-2700  อีเมล:  Contact@ieat.mail.go.th  
Mobile Application: I-EA-T Touch และแบบฟอรมขอรองเรียนหากพบการบริการทโดยม ี  

ขอบกพรองันทําใหเกิดความเสียหายตอผูใชบริการกนอ.จะหยุดดําเนินการและเรงแกไขปญหา 

อยางรวดเร็วโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
 

6.3 การบริโภคอยางย่ังยืน 
 

1) กนอ. กําหนดใหนิยามการบริโภคท่ียั  งยืน คือ การบริโภคสิ่งท่ีจําเปนอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง 

ปจจุบันและอนาคตซ่ึงบุคคลหรือองคกรตองใชควบคูกับพฤติกรรมท่ีมุงเนนความรับผิดชอบตอรู  

สังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือประเมินและวิเคราะหสถานภาพดานการเงินและไมใชการเงินของตนเอง  
ในปจจุบัน และคัดเลือกรูปแบบการบริโภคของตน ท่ีจะทําใหเกิดความมั  นคงท้ังดานการเงิน สถานภาพทางสังคม 

และการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเพียงพอตอการ ดํารงชีวิตในอนาคต 

 
2) เพ่ือใหผูใชบริการหรือผูประกอบการเกิดความเขาใจ และสามารถใชหลักการบริโภคท่ียั  งย 

ประกอบกิจการประจําวันไดอยางเปนรูปธรรม กนอ. จึงกําหนดใหมีกิจกรรมฝกอบรมเสริมสรางความ ความเขาใจ 

พรอมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการบริโภคท่ียั  งยืนนําเสนอผานชองทาง  
กําหนดอยางหลากหลายและตอเนื่องท้ังปปายประชาสัมพันธเชน คูมือเว็บไซตของและ กนอ.  
เปนตน ซ่ึงกิจกรรมตางๆดังกลาว กนอ. ไดระบุเปนสวนหนึ่งของแผนแมบทการแสดงความรับผิ 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

ตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกระบวนการCSR (in Process Master Plan) ของ กนอ. อยางเปน ทางการ 

กอนนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด  
3) กนอ. มุงขับเคลื่อนผูใหชบริการดําเนินงานตามหลักการบริโภคท่ียั  งยืน จึงไดกําหนดใหฝ าย 

เมืองอุตสาหกรรมกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลใหผูประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม นิคม รวมอุตสาหกรรม 

รวมถึงผูใชบริการทาเรืออุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ บริการและการปฏิบัต เปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ไมสรางผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย 

พรอมสนับสนุนใหเกิดการใชทรัพยากรในการผลิตอยางประหยัด คุมคา และสามารถตอบสนองความ 

ตองการของคนท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางสมดุล ผานการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให 

ผูใชบริการและผูประกอบการตางๆ เขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจําเปนตอการพัฒนาผลิ 

บริการและกระบวนการทํางานท่ีเปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 

6.4 การบริการ การสนับสนุน และการยุติขอรองเรียนและขอโตแยผูใชบรงแกิา 
 

1) กนอ. จัดใหมีการบริหารจัดการขอรองเรียนสําหรับผูใชบริการ โดยมอบหมกองประชาสัมพันธยให (กปส.) 

เปนผูรับผิดชอบหลักดานการรับขอรองเรียนผานชองทางหลักท้ังสิ้นจํานวน7 ชองทางท่ีมี 

การประชาสัมพันธใหผูใชบรับทราบอยางทัการ  วถึง ประกอบดวย  
1. 1. เว็บไซตของ กนอwww..ieat.go.th  
1. 2. แบบฟอรมหนังสือรองเรียนจากภายนอก:ไปรษณีย หรือตูรับขอรองเรียน  
1. 3. Call Center 02 207 2700, 02 253 0561  
1. 4. อีเมล: Contact@ieat.mail.go.th  
1. 5. Mobile Application: I-EA-T Touch  
1. 6. สายดวน1111 สํานักนายกรัฐมนตรี  
1. 7. ยื่นหังสือโดยตรงถึง สํานักงานใหญ กนอ. เลขท่ีถนนนิคมมักกะสัน618 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ10400 กนอ. และสํานักงานนิคมฯ ทั  วประเทศ  
2) เพ่ือการบริหารจัดการขอรองเรียนมีความคลองตัว และเกิดประสิทธิผล กนอ. ไดมอบหมายใหก ประชาสัมพันธ (กปส.) 

ในฐานะผูรัอบหลักในการรับขอรองเรียนผิดช เปนผูกลั  นกรองและสอบทาน ขอรองเรียนท้ังดานประเด็นขอรองเรียน 

เอกสารหลักฐานของและผูเก่ียวกอนนําเสนอขอรองเรียน ตางๆ 

แกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบไปดําเนินการแกไขแจงกับแกผูรองเรียนอยางรวดเร็วและ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

โดยไดกําหนดระยะเวลาบริหารจัดการขอรองเรียนจําแนกเปนกรณีดังนี้3  
1. กรณีเหตุไมเรงดวนรุนแรง หนวยงานท่ีเก่ียวของจะเสนอผูบังคับบัญชาทราบและดําเ 

แกปญหาใหแลวเสร็จภายใน15วันและ 2. กรณีเปนเหตุเรงดวนรุนแรง หนวยงานรับคํารองเรียนจะ 

http://www.ieat.go.th/
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สงคํารองเรียนใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการและเปนหนวยงานสอบถามความพึงพอใจของผูรองเรียน 

ใหแลวเสร็จภายใน15 วัน3. กรณีผูรองเรียนไมพึงพอใจสามารถอุทธรณไดภายใน30วัน 
 
 
6.5 การปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของผูใชบริการ 
 

1) กนอ. มุงเสริมสรางพฤติกรรมการปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของผูใชบริการ จึงได 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศและ.2540รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน บุคคล พ.ศ. 

...โดยกําหนดความหมายของ ขอมูลและความเปนสวนตัวของผูใชบริการคือ เก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน 

การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากร ประวัติการทํางาน หรือประวัติกิจกรรม 

ท่ีระบุตัวตนของบุคคลนั้นหรือมีเ ขหมาย รหัส หรือสิ่งอ่ืนท่ีทํา ใหรูตัวบุคคลนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ 

แผนบันทึกลักษณะเสียงปถายและใหของคน หรือรู 

หมายความรวมถึงขอมูลเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูถึงท่ีถึงแกกรรมแลวดวย 

2) กนอ. กําหนดแนวทางการปกปองและรักษาขอมูลความลับของผูใชบรทุกกลุมอยางเปนระบบิกา  
โดยมีแนวปฏิบัติท่ีดีสอดคลองตามกฎหมายรวมถึงมาตรฐานสากลThe Organizationเชน for Economic 

Cooperation and Development: OECD ซ่ึงเปนกรอบในการคุมครองขอมูลขององคกร 

โดยมีหลักการพ้ืนฐาน 8 ประการ ดังนี้  
- การเก็บรวบรวมขอมูล:กําหนดฝ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดย 

สอดคลองตามกฎหมาย และใชวิธีการจัดเก็บท่ีเหมาะสม รวมถึงไดรับมจาการยินยอ 

ผูใชบริการซ่ึงเปนเจาของขอมูล  
- คุณภาพของขอมูล:ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมตองถูกตอง สมบูรณ สอดคลองกับวัตถุประสง 

ท่ีกําหนดและเปนไปตามขอตกลงท่ีไดแจงไวกับผูใชบริการ  
- การกําหนดวัตถุประสงคในการจัดเก็บ:วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล และระยะเวลา 

การเก็บรวบรวมหรือรักษาขอมูลมีความชัดเจน  
- ขอจํากัดในการนําไปใช:ไมเปดเผย หรือใชขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการเพ่ื วัตถุประสงคทางการตลาด 

หรือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีไดแจงใหผูใ ทราบ โดยไดมอบหมายใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนหนวยงานหลักในการพัฒนา 

ระบบความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลกรณีท่ีจําเปนตองมีการนําไปใชหรือเปดเผย ขอมูลดังกลาว 

ตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการ  
- การรักษาความมั  นคงปลอดภัยของขอ:ม ูลอบหมายใหฝ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กําหนดมาตรการในการรักษาความมั  นคงปลอดภัยของขอมูลท่ีมีความเหมาะสม พรอม 

ท้ังปองกันความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอาจจะทําใหขอมูลนั้นสูญหาย ดัดแปลงแกไข 

เปดเผยโดยไมไดรับความยินยอม 
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- การเปดเผยขอมูล:การกําหนดระยะเวลาและดําเนินการเปดเผยนโยบายหรือแนวปฏิบัติ 

ท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลแกผูใชบริการอยางทั  วถึง  
- การมีสวนรวมของบุคคล:การใหสิทธิในการเขาถึง ตรวจทาน และสามารถใชสิทธิในการ 

โตแยงหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด  
- ความรับผิดชอบ:เปดเผยขอมูลฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ี  

เก็บรักษาขอมูลผูใชบริการของ กนอ. ไดแก o 

สถานท่ี:  
o เบอรติดตอประสานงาน:  
โดย กนอ. จะเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซต และชองทางประชาสัมพันธ ตาง ๆ 

ขององคกรซ่ึงฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ 

คุมครองขอมูลสวนบคุคลของ กนอ. อยางครบถวนสมบูรณ 
 
 
6.6 การเขาถึงบริการท่ีจําเปน 
 

1) เพ่ือใหผู ใชบริการสามารถลงทุนในนิคมอุตสากรรม หรือเขารับบริการขนสงสินคาผานท อุตสาหกรรมของ กนอ. 

ไดอยางเทาเทียม โดยมีขอมูลประกอบการเจรจาตอรองเพ่ือใหไดรับสิ  
ประโยชนท่ีพึงไดรับอยางครบถวน เปนธรรมตนทุนท่ีสมเหตุสมผลภายใตกนอ. จึงไดมอบหมายให กองประชาสัมพันธ 

(กปส.) จัดทําคูมือการขอประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม และการขอรับสิทธ 

ประโยชนสําหรับผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ท่ีระบุรายละเอียดสําคัญ ไดแก การขอใช 

เพ่ือประกอบกิจการในนิคมฯ การขออนุญาตกอสรางอาคาร การประกอบกิจการในนิคมฯ การถื 

กรรมสิทธิท่ีดินในนิคมฯ การขอสิทธิประโยชนดานภาษีอากร พรอมท้ังเผยแพรผานชองทางสื่อส 

ในรูปแบบสือ่สิ่งพิมพบไซตของและเว็ กนอ. รวมถึงจัดใหมีฝ ายบริการผูประกอบการและฝายตลาด 

เปนผูใหคําแนะนําปรึกษาแกผูใชบริการทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ  
2) กนอ. มุงใหผูประกอบการท้ังภายในและตางประเทศ เขาถึงพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีต 

ในขณะท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จึงไดสรรหา จัดตั้ง และ 

พัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีภาครัฐใหการสนับสนุน ซ 

เศรษฐกิจท่ีมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบComparative( advantage) และมีศักยภาพรวมท้ังสิ้น  
10 พ้ืนท่ีรวมกับการเสริมสรางทาเรืออุตสาหกรรมรองรับ เพ่ือใหการลงทุนของผูประกอบการเก ความคุมคา 

และสามารถสรางการเติบโตสูงสุดในระยะยาว 
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สรุปผูรับผิดชอบและกิจกรรมการดําเนิงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ  
ส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานCSR( in Process)  

  ผูรับผิดชอบ   กิจกรรมการดําเนิงาน   

 6.1 กองประชาสัมพันธ (กปส.)  - พัฒนาชองทางการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีหลากหลา 
   - จัดทําขอมูลสารสนเทศนําเสนอในรูปแบบมากกวาหนึ่งภาษา 
     โดยคํานึงถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธทางการตลาดตาม 
     หลักจริยธรรมและเคารพตอสิทธิมนุษยชน  

 6.2 กองประชาสัมพันธ (กปส.)  - จัดใหมีชองทางการรับฟงปญหาขอรองเรียนท่ีเก่ีย ว  
     สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูใชบริการ  ผาน 
     ชองทางท่ี กนอ. กําหนด    

 6.3 ฝายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม - จัดกิจกรรมฝกอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจ 
  กองประชาสัมพันธ (กปส.)   ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการบริโภคท่ียั  งยืนนําเสนอ 
     ผานชองทางท่ี กนอ. กําหนดอยางหลากหลายและตอเนื่องท้ังป 
    - ส นับ ส น ุน แ ล ะ อํา น ว ย คว า ม ส ะ ด ว กใ หผูใ ชบ ริกา ร แ ล ะ 
     ผูประกอบการตางๆ เขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจําเปนตอ 
     การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการและกระบวนการทํางานท่ีเปนมิตร 
     ตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางเปนรูปธรรม  

 6.4 กองประชาสัมพันธ (กปส.)  - รับผิดชอบหลักดานการรับขอรองเรียนผานชองทางหลักท้ัง   
     จํานวน7 ชองทาง   
    - กลั  นกรองและสอบทานขอรองเรียนเอกสารหลักฐาน และ  
     ผูเก่ียวของ กอนนําเสนอขอรองเรียนตๆแกหน างวยงานท่ีมี 
     หนาท่ีรับผิดชอบไปดําเนินการแกไขและแจงกับแกผูรองเรียน 
     อยางรวดเร็วตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 6.5 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ - กําหนดแนวทางการปกป องและรักษาขอมูลความลับของ 
     ผูใชบรทุกกลุมและเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทางเว็บไซตกา 
     และชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ ขององคกร  

 6.6 กองประชาสัมพันธ (กปส.)  - จัดทําคูมือการขอประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรร ม  
  ฝายบริการผูประกอบการ   ขอรับสิทธิประโยชนสําหรับผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม   
  ฝายตลาด   พรอมท้ังเผยแพรผานชองทางสื่อสาร   
    - ใหคําแนะนําปรึกษาแกผูใชบริการทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติ   
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
หมวดท่ี7: การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชนCommunity( Involvement 

and Development) 
  

7. การลงทุนดานสังคม 
 
 
 
 
 

5. การสรางความม่ังคั่งและรายได 
6. 
สุขภาพ 

 4. การสรางงานและการ 

3. การศึกษาและวัฒนธรรม 
เขาถึงเทคโนโลยี 

 
 

2. การสรางการจางงงาน 
และการพัฒนา 

 
1.การมีสวนรวมของชุมชน 

 
 
 
 
 หลักการ 
 

การเสริมสรางการมีสวนรวมและการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน เปนกลไกสําคัญหนึ่งในกา ขับเคลื่อนให . 

กนอกาวสูการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(EcoIndustrial Town) ไดอยางสมบูรณตาม 

วิสัยทัศนท่ีกําหนดซ่ึงเพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมอยูรวมกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอมไดอยางยั  งยืนดวยการ 

พ่ึงพาอาศัยกันอยางเก้ือกูลโดยมีผูประกอบกิจการในนิคมและทาเรืออุตสาหกรรมเปนผูบริหารจัดการ และ 

ควบคุมใหการปฏิบัติงานไมสรางผลกระทบตอสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 

รวมถึงเปนฐานตอยอดเศรษฐกิจชุมชนใหเติบโตไดในระยะยาว เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวกนอ.จึงไดกําหนด  
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีครบถวนตามมาตรฐาน ISOโดยมีสาระสําคัญประกอบดวย26000การศึกษาและวัฒนธรรม 

การสรางการจางงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเขาถึงเทคโนโลยี การสรางความมั  งคั  งและรายได 

สุขภาพ และการลงทุนดานสังคม 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 
 แนวปฏิบัต ิ
 
7.1 การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
 

1) ชุมชนเปนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของ กนอ. คณะกรรมการ ในฐา ดูแลองคกร จึงกําหนดให 

กนอ. ตองมุงเนนบริหารความสัมพันธกับชุมชนท้ังกอนเริ่มก พัฒนานิคมและทาเรืออุตสาหกรรม ระหวางดําเนินงาน 

และภายหลังการกอสรางจนเขาสูการประกอ กิจการอยางเปนรูปธรรม ผานกิจกรรมการเสริมสรางความรูความเขาใจ 

และการสงเสริมความเขมแข ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมภายในชุมชน ตามกระบวนการมีสวนรวม 

ซ่ึงกิจกรรมการ ดําเนินงานตางๆ กนอ. ไดระบุเปนสวนหนึ่งของแผนแมบทการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมแล 

สิ่งแวดลอมในกระบวนการของ กนอCSR.( in Process Master Plan) นําเสนอใหคณะอนุกรรมการ 

กํากับดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและคณะกรร การ กนอ. พิจารณาให 

ความเห็นชอบตามลําดับ 
 
 

2) เพ่ือใหการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนไปอยางยั  งยืน กนอ. จึงไดจัดใหมีกิจกรร  
ชุมชนตามแนวทางการจัดการเชิงคุณภาพQuality( Management) โดยกําหนดหลักเกณฑการ 

คัดเลือกชุมชนสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จตามภารกิจและ/หรือไดรับผลกระทบเชิงลบจาก กน อยางมีนัยสําคัญ 

รวมถึงเป นชุมชนท่ีมีความรูความสามารถหรือศักยภาพการประกอบอาชีพ ปญญาทองถ่ินเปนพ้ืนฐาน 

กอนสอบถามและนําความตองการของชุมชนมาพัฒนาโครงการภายใต ความสามารถพิเศษของ กนอ. 

ท้ังนี้เพ่ือทําใหโครงการสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน สําคัญไดอยางแทจริง 

และดําเนินงานไดอยางตอเนื่องในระยะยาวจากทรัพยากรและความ 

ความสามารถท่ีมีองคกรมีอยางเพียงพอท้ังในปจจุบันและอนาคต  
3) กนอ. มุงมั  นพัฒนาใหชุมชนมีสภาพความเปนอยูท่ีดีในทุกมิติจึงไดมอบหมายใหฝ ายชุมชนสัมพันธ 

รวมกับฝายงานท่ีเก่ียวของ เชน ฝายอํานวยการปฏิบัติการ-3เปนตนวิเคราะหและกําหนดแผนงาน1 

โครงการพัฒนาชุมชนอยางหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของชุมชนสําคัญ และ ความสามารถพิเศษของ 

กนอ. รวมถึงเปนไปภายใตกรอบมาตรฐานสากลISO 26000 ท่ีมีมิติการ 

พัฒนาเพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็งตั้งแตเศรษฐกิจชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม รวมถึงวั องคกรอยางยั  งยืน ดังนี้ 
 
 

3.1) การศึกษาและวฒันธรรม : มุงเนนกิจกรรมเพ่ือยกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับสมาชิกภายในชุมชน และ 
 
 

ผูดอยโอกาส เชน เด็ก สตรี ผูมีฐานะยากชน หรือผูพิการ เปนตน รวมถึงสงเสริมมรดก วั ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และเทคโนโลยีดั้งเดิม เพ่ือใหสมาชิกชุมชนเห็นคุณคา รวมอนุรักษ แล ปจจัยตางๆดังกลาว 

เปนพ้ืนฐานสําหรับพัฒนาชุมชนใหเกิดความมั  งคัจริงงและยั  งยืนไดอยา 



 

 

คูมือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในกระบวนการ 
62 

(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

3.2) การสรางการจางงานและการพัฒนาทักษะ  
กนอ. กําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาชุมชน ท่ีคํานึงถึงการจางงานภายในชุมชนท้ังระยะสั้ 

และระยะยาวอยางระมัดระวังรอบคอบ โดยจะวิเคราะหผลกระทบท้ังกอน ระหวาง และภายหลังจาก 

จางแรงงานชุมชน เพ่ือปองกันและหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเลิกจาง นอกจากนั้ 

กําหนดใหมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และฝกอาชีพ ตามภูมิปญญาทองถ 

เพ่ือสนับสนุนใหสมาชิกมีรายไดและเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวไดตามศักยภาพของตนเองไดในที 3.3) 

การพัฒนาและการเขาถึงเทคโนโลย ี 
กนอ. ไดรวมกับเครือขายความรวมมือท้ังภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน วิจัยและพัฒ 

เทคโนโลยีท่ีมีตนทุนตํ่าและงายตอการนําไปปฏิบัติ เพ่ือใชสนับสนุนการสรางรายไดแกชุ 

ตองการแตขาดแคลนเงินทุนและ/หรือองคความรูดานเทคโนโลยี ท้ังนี้ไดกําหนดใหมีการถ 

เทคโนโลยีเพ่ือใหนําไปปฏิบัติจริงได โดยการฝกอบรมความรูความเขาใจ หรือการจัดใหมีการ เชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือใหชุมชนเกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสามารถใชประโยชตน เทคโนโลยีดวเอง ไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 

3.4) การสรางความมั  งคั  งและรายได  
เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการกระจายรายไดอยางทั  วถึงและเปนธรรมสูระดับชุมชน กนอ. จ 

รวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือยกระดับความรูความสามารถของผูสงมอบ และคูคาระดับ 

ใหสามารถเขารวมกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางขององคกรและผูเก่ียวของ เชน ผูประกอบการ แล 

ผูพัฒนานิคมรวมอุตสาหกรรม เปนตน ไดอยางเต็มศักยภาพ รวมถึงเปดโอกาสใหผูสงมอบแ 

ระดับทองถ่ินรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรอยางครบถ โปรงใส ทั  วถึงและเปนธรรม 

ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถเขารวมกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางตางๆ เทียมและไมถูกเลือกปฏิบัติตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีพึงไดรับ 

3.5) สุขภาพ 
 
 

กนอ. คํานึงถึงสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของชุมชนเปนเปาหมายสูงสุดในการ ปฏิบัติงาน 

จึงไดกําหนดแนวทางการผลิต การใหบริการ และการปฏิบัติงานของนิคมอุตสาหกรรมและ 

ทาเรืออุตสาหกรรมใหคํานึงถึงการลดผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพชุมชน รวมถึงสนับสนุนใหชุ เขาถึงสุขภาวะท่ีดี เชน 

การเขาถึงการบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน การเขาถึงแหลงนํ้าสะอาด การมีสภาพอากาศท่ีดีภายในชุมชน 

หรือการรวมพัฒนาสถานพยาบาลชุมชนใหเพียงพอกับความ ตองการ เปนตน 

นอกจากนั้นยังไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยอ่ืนๆ อยางเหมาะสม 

กับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมชุมชนอยางสม่ําเสมอทุกป เพ่ือทําใหชุมชนมีชีวิตท่ีมั  นคงแ 

คาใชจายดานสุขอนามัยของชุมชนและภาครัฐในระยะยาว 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ กนอ.  
 
 

3.6) การลงทุนทางสังคม  
กนอ. คํานึงถึงการพัฒนาชุมชนอยางยั  งยืน จึงไดจัดใหมีการวิเคราะห วางแผนและรวม 

ทางสังคมอยางหลากหลาย ผานความรวมมือกับองคกรท้ังภาครัฐ หนวยราชการทองถ่ิน เอกชน แล 

องคกรอิสระเพ่ือพัฒนาชุมชนท้ังในและตางประเทศ เชน การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและรายไดชุมชน หรือการรวมลงทุนดานเทคโนโลยี เครื่องจัก อุปกรณ 

เพ่ือสนับสนุนใหผูดอยโอกาสในทองถ่ินเกิดการรวมตัวสรางอาชีพท้ังรายบุคคล แ บุคคล เปนต 
 
 

4) คณะกรรมการ กนอ. ตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม จึงจัดใหมีการเสริมสรางเครือข 

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาชุมชนกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน โดยไดมอบหมายใหฝายชุมชนสัม 

เปนผูรวบรวมรายชื่อและพัฒนาฐานขอมูลเครือขายความรวมมือ กอนกําหนดหละคัดเล ือกักเกณฑแ 

องคกรท่ีเหมาะสมกับแผนงานโครงการตางๆ จัดประชุมหารือ รวมดําเนินงาน และติดตามประเมินผล สําเร็จอยางเป 

นรูปธรรม ซ่ึงผลการรวมพัฒนาชุมชนกับเครือขายความรวมมือดังกลาว จะ 

นําเสนอใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคบทราบ อยางสม่ําเสมอท้ังป 
 
 

5) ผูบริหารระดับสูงของ กนอ. มุงมั  นใหพนักงานมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน จึงปฏิบัติตนเป (Role Model) 

ในการเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนประจําทุกป และ กําหนดใหฝ ายชุมชนสัมพันธ 

จัดกิจกรรมสรางบรรยากาศท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุนใหพน ตระหนักและอาสาเขารวมแผนงานโครงการตางๆ 

อยางตอเนื่องท้ังป ท้ังนี้ กนอ. ไดกําหนดนํา 

เขารวมกิจกรรมจิตอาสาดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือ 

คาตอบแทนและแรงจูงใจท่ีเหมาะสม สําหรับบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีพฤติกรร 

จริยธรรมท่ีคํานึงถึงองคกรและสังคมเปนพ้ืนฐานอยางแทจริง  
6) คณะกรรมการ กนอ. มุงมั  นใหชุมชนเกิดความเชื่อมั  นตอการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการทํางา กนอ. 

ท่ีคํานึงถึงชุมชนและสังคมอยางแทจริง จึงไดกําหนดแนวทางการกํากับดูแล และติดตามให 

นําเสนอผลการเสริมสรางการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนแกคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท 

และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและคณะกรรมการ กนอ. อยางสม่ําเสมออยางนอยเปนรายไตรมาส 

พรอมจัดใหมีการเปดเผยขอมูลผลสําเร็จของการพัฒนาชุมชนผานรายงานการพัฒนาความยั  งยืน หลักการGRI 

เผยแพรแกชุมชนและสาธารณะใหเกิดการรับรูอยางทั  วถึงเปนประจําทุกป 
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(Corporate Social Responsibility (CSR) in Process) เพ่ือความย่ังยืน ของ 
กนอ.  

 
 

สรุปผูรับผิดชอบและกิจกรรมการดําเนิงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ 
ส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานCSR( in Process)  

 ผูรับผิดชอบ  กิจกรรมการดําเนิงาน   

 7.1 การมีสวนรวมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 

 1)  ฝ ายชุมชนสัมพันธ - วิเคราะหและกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุ   
   สอดคลองกับความตองการของชุมชนสําคัญ และความ 
   พิเศษของ กนอ.  
  - จัดกิจกรรมสรางบรรยากาศเพ่ือกระตุนใหพนั    


