มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
(CSR-DPIM) พ.ศ. 2553
1. ขอบเขต
มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM) พ.ศ. 2553
ฉบับนี้ เปนแนวทางสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมแรทุกขนาดและทุกพื้นที่บนพืน้ ฐานของ
-

แนวคิด คําศัพท และคํานิยามที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

-

หลักการที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

-

หัวขอหลักและประเด็นที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

-

การบูรณาการ การประยุกตใช และการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมทั่วทั้งองคกร
และขอบเขตอิทธิพล

-

การชี้บงและการทํางานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

-

การสื่อสาร ความมุงมั่น และสมรรถนะของผูประกอบการอุตสาหกรรมแรที่เกี่ยวของ
กับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม

มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค เพือ่ สงเสริมความรู ความเขาใจในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และ
อธิบายความสัมพันธระหวางหลักการดานความรับผิดชอบตอสังคมกับนโยบายและการดําเนิน
กิจกรรมของผูป ระกอบการอุตสาหกรรมแร ซึง่ สามารถนํามาประยุกตใหสอดคลองกับผูประกอบการ
เหมืองแร โรงแตงแร โรงประกอบโลหกรรม และโรงงานโม บด หรือยอยหิน ตามความเหมาะสม
และขีดความสามารถของผูประกอบการแตละประเภท
หมายเหตุ : แนวทางดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม
ไดแก ผูประกอบการเหมืองแร โรงแตงแร โรงประกอบโลหกรรม และโรงงานโม บด หรือยอยหิน
ทุกขนาดและทุกพื้นที่ เปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อแสดงถึงการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยประเด็นที่มีสัญลักษณ (*) หมายถึง ประเด็นที่ผูประกอบอุตสาหกรรมแรสามารถ
พิจารณาปรับใชตามขีดความสามารถและความเหมาะสมขององคกร
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2. คําศัพทและคํานิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (Organization)
ผูประกอบกิจการเหมืองแร โรงแตงแร โรงประกอบโลหกรรม และโรงงานโม บด ยอยหิน
2.2 ผูใชแร (Consumer)
องคกรหรือบุคคลผูหนึ่งผูใดที่เปนผูซื้อหรือใชแรและการบริการที่เกี่ยวของกับแรสําหรับ
วัตถุประสงคทางธุรกิจ สวนตัว หรือสาธารณะ
2.3 ความรับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility)
ความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอผลกระทบที่เกิดขึน้ ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมขององคกร ดวยความโปรงใสและมีจริยธรรม
โดย
-

สอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึง่ รวมถึงสุขภาพและสวัสดิการของสังคม

-

สอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย

-

สอดคลองตามกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-

สามารถนํามาบูรณาการทั่วทั้งองคกรได

2.4 ขอบเขตอิทธิพล (Sphere of influence)
ขอบเขตความสัมพันธในดานพื้นที่ การปกครอง การผูกพันดวยสัญญา หรือทางเศรษฐกิจของ
องคกร ซึ่งสามารถสงผลตอการตัดสินใจหรือกิจกรรมของแตละบุคคลและองคกร
2.5 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
บุคคลหรือกลุม บุคคล องคกร หรือทุกภาคสวน ที่ไดประโยชนและเสียประโยชนอนั เนื่องมาจาก
กิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร
2.6 การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder engagement)
กิจกรรมที่สรางโอกาสสําหรับการสานเสวนาระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมแรและผูมีสวน
ไดสวนเสียกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม เพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจ
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
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2.7 กลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Vulnerable group)
กลุมคนที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกันทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง หรือการ
สาธารณสุข และเปนเหตุใหไมสามารถเขาถึง หรือบรรลุถึงสิทธิประโยชนตางๆ หรือโอกาส
ในการเทาเทียมกันในสังคม (ไดแก สตรี ผูพ ิการ เด็ก ชนพื้นเมือง ผูอพยพ แรงงานอพยพ และ
ครอบครัว และอื่นๆ )
2.8 การสานเสวนาทางสังคม (Social dialogue)
การเจรจา การปรึกษาหารือ หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลทุกรูปแบบ ระหวางผูแทนหนวยงาน
ภาครัฐ นายจาง และลูกจาง ในเรื่องที่เปนผลประโยชนรวมกันและเกี่ยวของกับนโยบายทาง
เศรษฐกิจและสังคม (ดูขอ 5.3.3)
2.9 การสานเสวนา (Dialogue)
การเจรจา การปรึกษาหารือ หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลทุกรูปแบบ ระหวางผูประกอบการ
อุตสาหกรรมแรกับผูมีสวนไดสวนเสีย ที่ผลการวิเคราะหเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เพื่อให
เกิดการยอมรับและเปนพื้นฐานสําหรับกิจกรรมที่จะมีการดําเนินงานรวมกัน (ดูขอ 6.6)
2.10 หวงโซอุปทาน (Supply chain)
ลําดับของกิจกรรม หรือหนวยงานที่จัดเตรียมผลิตภัณฑหรือการบริการใหกับองคกร
2.11 หวงโซคุณคา (Value chain)
กิจกรรมหรือหนวยงานที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน ที่สงมอบหรือรับคุณคาของผลิตภัณฑ
หรือการบริการ
หมายเหตุ 1 : หนวยงานที่สงมอบคุณคา เชน ผูข าย แรงงานจัดจางภายนอก และอื่นๆ
หมายเหตุ 2 : หนวยงานทีร่ บั คุณคา เชน ลูกคา ผูใชแร และอื่นๆ
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3. หลักการความรับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงคขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม คือ การนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยองคกรควรใหความสําคัญกับหลักการทั้ง 7 ประการ อันประกอบดวย
3.1 หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในสิ่งที่เปน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองคกร โดยองคกรควรยอมรับการตรวจสอบและพรอมที่จะรับผิดชอบ
ตอผลการตรวจสอบนั้น
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ถือเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองตอบคําถามตอผูมีอํานาจ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับผลประโยชนขององคกร หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและกิจกรรมขององคกร
ระดับของความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบไดควรจะสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของผูบริหารซึ่งมี
อํานาจตัดสินใจ ในกรณีที่เกิดการกระทําที่ผิดพลาดขึ้น จะตองหามาตรการที่เหมาะสมในการ
แกไขสิ่งที่ผิดพลาดนั้น และดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้าํ
3.2 หลักการความโปรงใส (Transparency)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรมีความโปรงใสในการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมของ
องคกร ที่มีผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรเปดเผยนโยบาย การตัดสินใจ และการดําเนินกิจกรรมที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน โดยขอมูลดังกลาวควรเตรียมพรอมไวสําหรับผูที่
ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมขององคกรใหสามารถที่จะเขาถึงได
ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวควรเหมาะสมกับชวงเวลา เปนขอเท็จจริง และชัดเจน
3.3 หลักการปฏิบตั ิอยางมีจริยธรรม (Ethical behavior)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรปฏิบัติอยางมีจริยธรรม และอยูบนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย
ความยุติธรรม โดยคํานึงถึงคน สัตว และสิง่ แวดลอม และมุงเนนไปที่ผลประโยชนของผูม ีสวนได
สวนเสีย
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรมีการพัฒนาโครงสรางธรรมาภิบาลที่ชวยสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม พรอมทั้งมีกลไกในการควบคุมดูแลใหเกิดการปฏิบัติ การรายงานผล
การปฏิบัติ การปองกันและการแกไข ที่ไมกอใหเกิดการขัดแยงตอผลประโยชนขององคกรที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจริยธรรม
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3.4 หลักการยอมรับถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Respect for stakeholder
interests)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรชี้บงผูมีสว นไดสวนเสีย เคารพตอผลประโยชน และความ
ตองการของผูม ีสวนไดสวนเสีย สํานึกในสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย
คํานึงถึงความสามารถของผูมีสวนไดสวนเสียในการติดตอและการเขาไปดําเนินการรวมกับ
องคกร คํานึงถึงความสัมพันธระหวางผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน รวมถึงความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร นอกจากนี้ควรพิจารณา
มุมมองของผูมสี วนไดสวนเสียที่อาจจะถูกกระทบจากการตัดสินใจหรือการดําเนินกิจกรรมของ
องคกร
3.5 หลักการเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองยอมรับในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม โดยผูประกอบการ
อุตสาหกรรมแร
ตองดําเนินการและทบทวนการดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมขององคกรและอยูภายใตกรอบของกฎหมาย
รวมทั้งสอดคลองกับกฎขอบังคับที่ออกดวยอํานาจกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และระเบียบ
ปฏิบัติขององคกรอยางเหมาะสมและเปนธรรม
พรอมทั้งแจงขอมูลตามภาระกิจหนาที่ตาม
กฎหมาย
3.6 หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรเคารพและยึดมั่นตอแนวปฏิบัติสากล หลีกเลี่ยงการรวมกับ
องคกรอืน่ ในการดําเนินกิจกรรมที่ผิดตอแนวปฏิบัติสากล
และในสถานการณที่ขัดกับ
แนวปฏิบัติสากล ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรพิจารณาความเหมาะสม ทบทวนการ
ดําเนินกิจกรรม และความสัมพันธภายใตขอบเขตอํานาจของกฎหมาย
ในกรณีที่ไมมีกฎหมายคุมครองทางสังคม และสิ่งแวดลอมในประเทศที่องคกรตั้งอยู องคกรควร
พิจารณายึดหลักปฏิบัติตามสากล
3.7 หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรเคารพตอสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ที่สามารถนําไปปรับ
ใชไดในทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม และทุกสถานการณ
ในสถานการณที่สิทธิมนุษยชนไมไดถูกปกปอง องคกรตองจัดการใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
อยางถูกตอง และหลีกเลี่ยงการที่ไดมาซึ่งผลประโยชนจากสถานการณเหลานั้น
ในสถานการณที่กฎหมายในประเทศหรือการดําเนินงานไมไดมีการปกปองสิทธิมนุษยชน
อยางเหมาะสม ใหยึดถือหลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล
หนา 5

4. การยอมรับความรับผิดชอบตอสังคม และการดําเนินงานกับผูมีสวนไดสว นเสีย
4.1 การยอมรับตอความรับผิดชอบตอสังคม (Recognizing social responsibility)
4.1.1 ผลกระทบ ผลประโยชนและความคาดหวัง (Impacts, interests and expectations)
ในการจัดการกับปญหาดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
3 ลักษณะดังนี้

ควรเขาใจความสัมพันธ

-

ระหวางองคกรและสังคม (Between the organization and society)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรเขาใจกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกรที่มี
ผลกระทบตอสังคมและความคาดหวังของสังคมตอผลกระทบดังกลาว ซึ่งทําไดโดย
การพิจารณาหัวขอหลัก และประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม (หัวขอหลักและหัวขอ
ยอยของขอ 5.1-5.7 และ 6.5)

-

ระหวางองคกรกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Between the organization and its
stakeholders) ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรตระหนักถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
วาการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกรอาจมีแนวโนมและมีผลกระทบกับ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (หัวขอหลักและหัวขอยอยของขอ 5.1-5.7 และ 6.5)

-

ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับสังคม (Between the stakeholders and society)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรเขาใจความสัมพันธระหวางผลประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสียที่กระทบโดยการกระทําขององคกรกับผลประโยชนของสังคม
(หัวขอหลักและหัวขอยอยของขอ 5.1-5.7 และ 6.5)

4.1.2 การยอมรับหัวขอหลักและประเด็นของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม
(Recognizing the core subjects and relevant issues of social responsibility)
แนวทางที่มีประสิทธิผลของผูประกอบการอุตสาหกรรมแรในการชี้บงประเด็นความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยการพิจารณาความรับผิดชอบตอสังคมในหัวขอหลักดังนี้
การกํากับดูแลองคกร
สิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติดานแรงงาน
สิ่งแวดลอม
การปฏิบัติที่เปนธรรม
ผูใชแร
การพัฒนาและการมีสวนรวมของชุมชน
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หัวขอหลักนี้ครอบคลุมผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมขององคกร โดย
รายละเอียดของแตละหัวขอหลักจะอยูในขอกําหนดที่ 5 ซึ่งผูป ระกอบการอุตสาหกรรมแร
จะตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกหัวขอ แตไมจําเปนตองดําเนินการทุกประเด็นของหัวขอหลัก
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถของผูประกอบการอุตสาหกรรมแรในการดําเนินการที่จะ
ตอบสนองตอผูท ี่มีสวนไดสวนเสีย กฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.3 ความรับผิดชอบตอสังคมและขอบเขตอิทธิพล (Social responsibility and the
organization's sphere of influence)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองมีความรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม
และการตัดสินใจขององคกร ดวยความโปรงใสและมีจริยธรรม ทั้งนี้อาจมีสถานการณที่กลุม
อื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับองคกรมีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร
เชนเดียวกัน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร อาจไมสามารถที่จะตอบสนองตอผูที่ไดรับผลกระทบไดทุกกลุม
อยางไรก็ดี การดําเนินการกับกลุมที่ไดรับผลกระทบ ในแตละสถานการณขึ้นอยูกับปจจัยที่
แตกตางกัน รวมถึงความสามารถที่แทจริงของผูประกอบการอุตสาหกรรมแรที่จะตอบสนอง
ตอผลกระทบนัน้
ขอบเขตอิทธิพลของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร รวมถึงสวนหนึ่งของหวงโซคุณคาและหวง
โซอุปทาน อาจรวมถึงกลุมหรือสมาคมทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ เครือขายของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรและคูแขง เมือ่ ประเมินเรื่องขอบเขตอิทธิพลขององคกร องคกร
ตองมีการประเมินสถานะเริ่มตนของกลุมที่ไดรับผลกระทบตางๆ และตองพิจารณาดําเนินงาน
รวมกันกับผูมสี วนไดสวนเสีย
4.2 การชี้บงและการดําเนินงานกับผูม ีสวนไดสวนเสีย
engagement)

(Stakeholder identification and

4.2.1 การชี้บงผูมีสว นไดสวนเสีย (Stakeholder identification)
ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ องคกรหรือบุคคลทีไ่ ดประโยชนและเสียผลประโยชนจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานและการตัดสินใจขององคกร และเนื่องจากผลประโยชนเหลานีอ้ าจมีผลกระทบตอผู
มีสวนไดสวนเสียโดยการกระทําขององคกรได ดังนัน้ ความสัมพันธขององคกรกับผูมีสว นได
สวนเสียจึงตองมีการชี้บง
ผลประโยชน (Interest) ในนิยามของมาตรฐานอางอิงถึงบางสิ่งบางอยางที่อยูบนพื้นฐานของ
การเรียกรองได ความสําคัญหรือความเกี่ยวของกับผลประโยชนที่กําหนดไดดีที่สุดคือ กําหนด
โดยการระบุผูมสี วนไดสวนเสียที่มีผลกระทบตอการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงดานสุขภาพและ
สวัสดิการของสังคม
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ความหมายของผูที่มีสวนไดสวนเสียเปนความหมายที่กวางมาก และองคกรหนึง่ องคกรอาจจะ
มีผูมีสวนไดสวนเสียที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งทีม่ ีผลประโยชนรวมกันและขัดแยงกันกับองคกร
4.2.2 การดําเนินงานกับผูม ีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder engagement)
การดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของกับการสานเสวนาระหวางองคกรกับผูมีสวนได
สวนเสีย โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการจัดการปญหาที่ดีกวาขององคกรในเรื่องความรับผิดชอบ
ตอสังคม
การดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสียทําไดหลายรูปแบบ สามารถกําหนดไดโดยองคกรหรือ
สามารถเริ่มตนตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งรูปแบบการประชุม ที่เปนทางการและไม
เปนทางการ เชน การประชุมกลุมบุคคล การสัมมนา การทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ การประชุมโตะกลม คณะกรรมการปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนในหลากหลาย
กลุม กลุมสมาชิก และกลุมชุมชน และสมาคมอื่นๆ โดยมุง เนนใหมีการสือ่ สารในลักษณะแบบ
สองทาง
เหตุผลสําหรับการดําเนินงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียสามารถใชเพื่อ
-

กําหนดความเชื่อมโยงระหวางผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและ
ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม

-

กําหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลประโยชนขององคกรและลดผลกระทบที่ไมดี
จากการดําเนินการและการตัดสินใจ

-

ดําเนินการไดสอดคลองตามภาระหนาที่ตามกฎหมายเพื่อการแกปญหาผลประโยชน
ที่ขัดแยงระหวางองคกรและผูม ีสวนไดสวนเสีย

-

ประนีประนอมความขัดแยงในผลประโยชน ระหวางองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย

-

ทําใหเกิดการเรียนรูอ ยางตอเนื่องโดยองคกร

-

ชวยองคกรทบทวนสมรรถนะและพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม

-

เพิ่มความโปรงใสและความนาเชื่อถือของการสื่อสาร

-

เปนพื้นฐานสําหรับกิจกรรมทีด่ ําเนินการรวมกัน เชน คูค า

องคกรตองตระหนักและเคารพตอผลประโยชนและความตองการของผูมสี วนไดสวนเสียและ
กําหนดความสําคัญในการดําเนินการรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
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5. หัวขอหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรม
แร (CSR-DPIM) พ.ศ. 2553
5.1 การกํากับดูแลองคกร (Organizational governance)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตองจัดโครงสรางและกระบวนการตัดสินใจ เพื่อ
(1) สรางและรักษาไวซึ่งองคประกอบที่เอื้อตอแนวปฏิบัติตามหลักการดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม (ดูในหัวขอ 6.1)
(2)

ใชทรัพยากรทางดานการเงิน ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล อยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม

(3)

กระตุนใหเกิดกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถประยุกตใชไดกับองคกรกับผูม ี
สวนไดสวนเสียนั้นๆ ทีค่ ํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย และชวยในการชี้บง
ขอบเขตของการยอมรับและการไมยอมรับ และการเจรจาเพื่อแกปญหาความขัดแยงที่
อาจจะเกิดขึ้น

(4)

ติดตามผลการตัดสินใจในการดําเนินงาน เพื่อใหมนั่ ใจวาการตัดสินใจเหลานี้ ไดถูกติดตาม
และรับผิดชอบตอผลการตัดสินใจและกิจกรรมขององคกร ทั้งดานบวกและดานลบ

(5)

ทบทวนและประเมินกระบวนการกํากับดูแลองคกรตามชวงระยะเวลาที่เหมาะสม

(6) * สรางสมดุลของความตองการขององคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งความตองการเรงดวน
และความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5.2 สิทธิมนุษยชน (Human rights)
5.2.1 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 1 : การตรวจสอบและประเมินสถานะขององคกร (Due
diligence)
ในทุกๆ กระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองคกร องคกรตองพิจารณาถึงบริบท
(Context) ของประเทศที่เขาไปดําเนินการหรือสถานที่ทที่ ํากิจกรรม ทั้งแนวโนมและผลกระทบดาน
สิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกิจกรรมขององคกร และแนวโนมการกร ะทําทารุณดานสิทธิมนุษยชนอันมีผล
จากกิจกรรมของสวนเอกชนอื่นๆ หรือบุคคลที่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับองคกรเหลานั้นอยางมีนัยสําคัญ
รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองคกรในวิธีการที่มีความเหมาะสมกับขนาดและ
สภาพแวดลอมขององคกร โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1) ประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมที่อยูภายใตการ
ควบคุมขององคกร
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(2)

ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อใชในการปรับเปลีย่ นลําดับความสําคัญหรือวิธีการ
ในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนตามความจําเปน

(3) * กําหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชนขององคกร ที่ใหแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญของ
องคกร
(4) * รวมนโยบายดานสิทธิมนุษยชนเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตลอดทั้งองคกร
5.2.2 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 2 : สถานการณที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human
rights risk situations)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตองพิจารณาและจัดการตอสถานการณที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนดวยความระมัดระวัง เมื่อมีสถานการณเหลานี้
(1) การเขาไปดําเนินการหรือเกีย่ วของกับกิจกรรมที่มีการนําทรัพยากรมาดัดแปลงหรือ
กิจกรรมอืน่ ๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ เชน
แหลงน้ํา ดิน ปาไม คุณภาพอากาศ ฯลฯ และกิจกรรมที่กอใหเกิดความเดือดรอนตอ
ชุมชน
(2) ภาวะที่องคกรตองควบคุมรักษาความปลอดภัยของพื้นที่หรือสินทรัพยอยางเขมงวด
5.2.3 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 3 : การหลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (Avoidance of complicity)
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางออม
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองพิจารณาปจจัยเหลานี้คือ
(1)

พื้นที่ที่มีแนวโนมในการรวมกันละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกีย่ วของกับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย ผูประกอบการตอง
• ทวนสอบมาตรการในการรักษาความปลอดภัยวามีความเคารพตอสิทธิมนุษยชน
สอดคลองตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่บังคับใช
• ใหการฝกอบรมบุคคลที่เกี่ยวของกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางเพียงพอ
• ปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และขอรองเรียนที่เกี่ยวกับขั้นตอนใน
การรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตองถูกระบุและวิเคราะห
หาสาเหตุตามความเหมาะสมและเปนอิสระ
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5.2.4 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 4 : การแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม
(Resolving grievances)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองกําหนดกลไกในการแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปน
ธรรม สําหรับใชกับองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
(1)

ถูกตองตามกฎหมาย : ทั้งนีร้ วมถึงความชัดเจน โปรงใส และมีโครงสรางการกํากับดูแลที่
เปนอิสระเพียงพอ เพื่อใหมั่นใจวาไมมีหนวยงานอื่นเขามาแทรกแซงได

(2)

สามารถเขาถึงได : ตองมีการประชาสัมพันธชองทางและใหความชวยเหลือที่เพียงพอ
สําหรับผูเสียหายที่อาจประสบปญหาในการเขาถึง เชน ภาษา ความไมรูหนังสือ ขาดการ
รับรู และขาดแคลนทางการเงิน ความหางไกล และกลัวผลกระทบจากการเรียกรองความ
เปนธรรม

(3)

สามารถคาดการณได : ตองมีขั้นตอนการดําเนินงานและมีกรอบเวลาในแตละขั้นตอนที่
ชัดเจน และมีความชัดเจนในรูปแบบของกระบวนการและผลลัพธที่ไดจากกระบวนการที่
สามารถเสนอหรือไมสามารถเสนอใหกับผูเ รียกรองได รวมทั้งมีวิธีการในการติดตามผลลัพธ
ของการดําเนินการ

(4)

ความเสมอภาค : ผูเสียหายสามารถเขาถึงแหลงขอมูล คําแนะนํา และผูเชี่ยวชาญที่
จําเปน เพื่อเปนสวนทําใหกระบวนการเรียกรองมีความเปนธรรม

(5)

สิทธิที่สอดคลองกัน : ผลลัพธและการบรรเทาปญหา ตองสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนที่ยอมรับในระดับสากล

(6)

ชัดเจนและโปรงใส : แมวาในบางสถานการณ การรักษาความลับจะเปนสิ่งที่เหมาะสม
กระบวนการและผลลัพธตองเปดเผยใหสาธารณชนไดตรวจสอบ และใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่สาธารณชนใหความสนใจ

5.2.5 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 5 : การเลือกปฏิบตั ิและกลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Discrimination and vulnerable groups)
การเลือกปฏิบัติมีความเกี่ยวของกับการแบงแยก การกีดกัน หรือสิทธิพเิ ศษ ที่มีผลกระทบทําให
ขาดความเทาเทียมกันของการปฏิบัติและโอกาสในการปรับปรุง ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

มั่นใจวาไมเกิดการเลือกปฏิบัติตอลูกจาง คูคา ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย สมาชิกและ
บุคคลอื่นที่องคกรติดตอหรือที่สงผลกระทบถึง

(2)

พิจารณาอํานวยความสะดวกในการยกระดับความตระหนักในสิทธิของสมาชิกในกลุมที่
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ ซึ่งประกอบดวย
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• สตรี : มีสิทธิที่จะไดรับสิทธิมนุษยชนอยางเต็มที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการศึกษา การจางงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิใน
การตัดสินใจในการแตงงานและเรื่องครอบครัว และสิทธิในการตัดสินใจดานอนามัย
เจริญพันธุของตัวเอง นโยบายและกิจกรรมขององคกรตองเคารพสิทธิสตรี และ
สงเสริมความเสมอภาคของสตรีและบุรุษในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
• ผูพิการ : ทําใหมั่นใจไดวาบุรุษและสตรีพิการจะไดรับการปฏิบัติอยางมีเกียรติ มี
เสรีภาพและมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มรูปแบบ
ตองเคารพตอหลักการไมเลือก
ปฏิบัติ
และองคกรตองพิจารณาอยางสมเหตุสมผลในการเขาถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ
• เด็ก : คํานึงถึงประโยชนของเด็กที่จะไดรับเปนอันดับแรก ซึ่งรวมถึงการไมเลือก
ปฏิบัติ สิทธิในการมีชีวิตของเด็ก สิทธิในการอยูรอด สิทธิในการพัฒนาของเด็ก และ
มีเสรีภาพในการแสดงออก
• ชนพื้นเมืองหรือทองถิน่ : สิทธิของกลุมรวมถึงการมีอํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระ
ดวยตนเอง การเขาถึงและการจัดการที่ดินดั้งเดิม น้ําและทรัพยากร การรักษาและมี
สิทธิอยางเต็มที่กับประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และความรูดั้งเดิมที่ปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ และการจัดทรัพยสินทางวัฒนธรรมและทางปญญา
• ผูอพยพ แรงงานอพยพ และครอบครัว : เคารพในสิทธิและชวยทําใหเกิดสิ่งแวดลอม
ที่สงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของผูอพยพ แรงงานอพยพและครอบครัว
• กลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษอื่น ๆ : ตระหนักและเคารพตอสิทธิ โดยมุงมั่นที่
จะใหโอกาสและการปฏิบัติอยางเสมอภาค และสงเสริมสภาพแวดลอมในการขจัด
อคติตอกลุมคน เชน ผูสูงอายุ ผูอพยพ คนยากจน ผูไมรูหนังสือ และชนกลุม นอย และ
กลุมทางศาสนา
5.2.6 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 6 : สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and
political rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองเคารพตอสิทธิสวนบุคคลรวมถึงสิทธิการเปนพลเมืองอื่นๆ ดังนี้
(1)

สิทธิการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน

(2)

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก โดยองคกรตองไมปดบังมุมมองหรือ
ความคิดเห็นของผูอื่น ทั้งภายในหรือภายนอกองคกร

(3)

เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมอยางสงบ
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(4)

สิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการและสิทธิในการรับฟงการชี้แจง กอนที่จะมีการตัดสินโทษทาง
วินัยภายใน การพิจารณาโทษทางวินัยตองมีความเหมาะสมและไมเกี่ยวของกับการลงโทษ
ทางกายหรือการทารุณหรือการทําใหเสื่อมเสียเกียรติ

5.2.7 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 7 : สิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic,
social and cultural rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอ งเคารพในสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
(1)

ไมจํากัดสิทธิทั้งทางตรงและทางออมในการเขาถึงผลิตภัณฑหรือทรัพยากรจําเปนของ
ประชากรทองถิ่น

(2)

หาวิธีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติตามสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม

(3) * ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑและการบริการขององคกรรวมทั้ง
โครงการใหม โดยคํานึงถึงสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
5.2.8 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 8 : สิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน (Fundamental rights at work)
แมวาสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานจะมีผลควบคุมทางกฎหมาย ผูประกอบการอุตสาหกรรม
แรตองดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
(1)

แรงงานบังคับ : ผูประกอบการตองไมเขารวมหรือหาผลประโยชนจากการใชแรงงานบังคับ

(2)

ใหโอกาสที่เทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ : ผูประกอบการตองยืนยันวา นโยบาย
การจางงานปราศจากความลําเอียง โดยไมขึ้นอยูกับ เชือ้ ชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ
หรือชาติกําเนิด ตนกําเนิดของชาติพันธุหรือสังคม ชัน้ วรรณะ สถานภาพการสมรส
รสนิยมทางเพศ ทุพพลภาพ สถานะสุขภาพ เชน HIV/AIDS หรือความสัมพันธทาง
การเมืองหรืออคติอื่นๆ นโยบายและหลักปฏิบัติในการจางงาน รายได สภาพการจางงาน
การเขาถึงการฝกอบรมและการเลื่อนตําแหนง และการเลิกจาง ตองขึ้นกับขอกําหนดของงาน
องคกรตองใชขั้นตอนในการปองกันการคุกคามในสถานที่ทํางาน

(3)

มีการประเมินเปนระยะ : เกี่ยวกับผลกระทบจากการสงเสริมโอกาสความเทาเทียมกันและ
การไมเลือกปฏิบัติ

(4)

แรงงานเด็ก : องคกรตองไมเขารวมหรือแสวงหาผลประโยชนจากการใชแรงงานเด็ก หาก
มีแรงงานเด็กในการดําเนินงานหรือขอบเขตอิทธิพลขององคกร ตองมัน่ ใจวาไมเพียงแคการ
ยายเด็กออกจากงาน แตแรงงานเด็กเหลานัน้ จะตองไดรับทางเลือกที่เหมาะสม ในการศึกษา
เฉพาะดาน
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5.3 การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour practices)
แนวปฏิบัติทางดานแรงงานขององคกรเปนการรวมไวซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
งานที่กระทําภายในองคกรหรือในนามขององคกร
โดยรวมถึงการจัดหาและการเลื่อนตําแหนงของ
ลูกจาง ระเบียบวินัย ขั้นตอนการรองเรียน การโอนยายและการเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน การเลิกจาง การ
ฝกอบรมและพัฒนาความเชี่ยวชาญ สุขภาพ ความปลอดภัย และสุขศาสตรอุตสาหกรรม การปฏิบัติดาน
แรงงานที่รับผิดชอบตอสังคมจึงเปนสิ่งจําเปนตอความยุติธรรม ความมั่นคง และความสงบสุข
5.3.1 ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 1: การจางงานและความเกี่ยวเนื่องในการจางงาน
(Employment and employment relationships)
องคกรมีสวนทําใหบุคคลไดรบั การยอมรับทางสังคม โดยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ
ผานการจางงานแบบเต็มเวลา ที่มีความมั่นคง และเปนงานที่เหมาะสมโดย
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

มั่นใจวางานทั้งหมดที่ทําโดยลูกจางหรือผูที่ไมใชลูกจางโดยตรง
กฎหมาย

(2)

ไมหาชองทางหลีกเลี่ยงขอผูกพันทางกฎหมายของนายจางโดยการปดบังความสัมพันธ
ของการจางงานภายใตกฎหมาย

(3)

ยอมรับความสําคัญของการจางงาน ทั้งตอลูกจางรายบุคคลและกลุมลูกจาง วางแผนการ
ใชอัตรากําลังเพื่อหลีกเลี่ยงการใชงานแรงงานอยางไมเปนทางการ หรือมีการใชแรงงาน
ชั่วคราวมากเกินไป เวนแตวา ลักษณะธรรมชาติของงานนัน้ เปนงานระยะสั้นหรืองานตาม
ฤดูกาล

(4)

จัดใหมีการแจง การใหขอมูล ภายในระยะเวลาอันสมควร และพิจารณารวมกับตัวแทน
ลูกจางเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบจากการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน เชน
การปดกิจการที่มีผลตอการจางงาน

(5)

มั่นใจวาใหโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับลูกจางทุกคนและไมเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและ
ทางออมในทุกขอปฏิบัติดานแรงงานบนพื้นฐานของ เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ สัญชาติ
หรือชาติกําเนิด ชนกลุมนอยหรือชนเผา วรรณะ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ
ความพิการ สถานะทางสุขภาพ เชน มีเชือ้ HIV/AIDS หรือความสัมพันธทางการเมือง

(6)

ขจัดการปลดออก เลิกจาง และไลออกโดยไมมีกฎเกณฑหรือเลือกปฏิบัติ

(7)

ปกปองขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัวของลูกจาง

(8)

มีขั้นตอนที่มั่นใจวา ผูรับจางหรือผูรับจางชวงที่ทํางานใหกับองคกร ไดรับการยอมรับ
ตามกฎหมายหรือสามารถทีจ่ ะแสดงความรับผิดชอบในฐานะของนายจาง และสามารถ
จัดหาสภาวะการทํางานที่เหมาะสม องคกรตองใชผูจัดหาแรงงานที่ไดรบั การยอมรับตาม
หนา 14

ดําเนินการถูกตองตาม

กฎหมายเทานั้น และมีการดําเนินการอื่นๆ เพื่อสมรรถนะของงานที่เปนไปตามสิทธิทาง
กฎหมาย
(9)

ไมหาผลประโยชนจากความไมเปนธรรม เอารัดเอาเปรียบ หรือกดขี่ดานแรงงานของคูธรุ กิจ
ผูสงมอบ ผูรับจางชวง

(10) * เมื่อมีการดําเนินงานในตางประเทศ ควรพยายามเพิ่มการจางงาน การพัฒนาอาชีพ การ
เลื่อนตําแหนงและความกาวหนาของบุคคลในประเทศนั้นๆ รวมถึงการจัดหาและกระจายงาน
ไปยังกิจการในทองถิ่นที่ดําเนินการอยู
5.3.2 ประเด็นการปฏิบัติดา นแรงงานที่ 2 : สภาพการจางและการคุมครองทางสังคม
(Conditions of work and social protection)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองจัดใหมีสภาพการจางงานและใหการคุมครองทางสังคม ดังนี้
(1)

มีสภาพการจางเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของประเทศ และคํานึงถึงมาตรฐาน
แรงงานของแตละประเทศที่เขาไปดําเนินการ

(2)

จัดเตรียมสภาพการจางที่เคารพตอคาจาง ชั่วโมงการทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดพักผอนประจําป สุขภาพและความปลอดภัย การคุมครองความเปนมารดา และ
ความสามารถในการรับผิดชอบตอครอบครัว

(3)

จัดเตรียมสภาพการจางที่เทียบไดกับขอเสนอของนายจางอื่นในทองถิ่น และอนุญาตใหมี
การสรางความสมดุลของการทํางานและการดําเนินชีวิตเทาที่ทําไดอยางดีที่สุด

(4)

จัดเตรียมคาจางและคาตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆ ที่สอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ
และขอตกลงรวม หรือองคกรตองจายคาจางใหเพียงพอตอการครองชีพของลูกจางโดย
พิจารณาจากอัตราคาจางในประเทศ คาครองชีพ หลักประกันทางสังคม มาตรฐานการ
ครองชีพในกลุม อื่น ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ รวมถึงความตองการในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ ความตองการใหไดมาและคงไวซงึ่ ระดับของผลผลิตและการจางงานที่สูง

(5)

มีการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและ
ปริมาณเทากัน

(6)

จายคาจางใหกับลูกจางโดยตรง ยกเวน ขอจํากัดในการจายคาจางหรือการหักคาจางที่
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ขอกําหนด หรือขอตกลงรวม

(7)

ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุมครองทางสังคมสําหรับลูกจางที่ทาํ งานในประเทศ

(8)

เคารพในสิทธิของลูกจางเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานปกติ หรือชั่วโมงการทํางานตามที่ตกลง
เปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด หรือขอตกลงรวม ตองกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดพักผอนประจําป และจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในกรณีที่ไมใชสทิ ธิ
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(9)

จายคาตอบแทนใหลูกจาง
ขอตกลงรวม

เมื่อมีการทํางานลวงเวลาตามกฎหมาย

ขอกําหนดหรือ

(10) ในกรณีที่สามารถทําได การกําหนดวันหยุดตามประเพณีตองเคารพตอวันสําคัญประจํา
ชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมทางศาสนา
(11) * ใหการยอมรับบทบัญญัติในระดับที่สูงกวาขอกําหนดที่มีพันธะผูกพันตามกฎหมาย เชน
ขอตกลงรวม
5.3.3 ประเด็นการปฏิบัติดา นแรงงานที่ 3 : การสานเสวนาทางสังคม (Social dialogue)
การสานเสวนาทางสังคมมีผลทําใหเกิดกลไกการพัฒนานโยบายและการคนหาวิธีการแกปญหา
โดยขึ้นอยูกับความตองการของนายจางและลูกจาง ซึ่งผลที่ไดจะเปนผลลัพธที่สําคัญและยั่งยืนสําหรับ
องคกรและสังคม การสานเสวนาทางสังคมสามารถสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม และความเปน
ประชาธิปไตยในการทํางาน รวมทั้งทําใหเกิดความเขาใจที่ดีระหวางองคกรและผูปฏิบัติงาน จากการ
บริหารจัดการแรงงานที่ดี ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ยอมรับความสําคัญของการสานเสวนาทางสังคม และโครงสรางการเจรจาตอรองขององคกร
รวมถึงในระดับสากล

(2)

เคารพสิทธิของลูกจางในการจัดตั้งหรือรวมกลุม เพื่อผลประโยชนหรือการเขารวมเจรจา
ตอรองที่ดีขึ้น

(3)

ไมทําการขัดขวางลูกจางในการจัดตั้งหรือรวมกลุมเพื่อการเขารวมเจรจาตอรอง เชน การ
ปลดหรือไลออก หรือ การเลือกปฏิบัติตอกลุมคนเหลานี้ โดยการตอบโต หรือการคุกคาม
ทั้งทางตรงและทางออมดวยวิธีการขมขูหรือสรางใหเกิดความกลัว

(4)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่มีผลกระทบโดยตรงตอการจางงาน ตองจัดใหมี
การแจงไปยังตัวแทนภาครัฐและผูแทนของลูกจาง เพื่อทีจ่ ะใหผูที่เกี่ยวของมีการตรวจสอบ
รวมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบดานลบ เทาที่เปนไปไดมากที่สุด

(5)

ใชเหตุผล และไมทําใหเกิดความแตกแยกโดยการแตงตั้งผูแทนลูกจาง ที่สามารถเขาถึง
ผูมีอํานาจตัดสินใจ สถานที่ทํางาน และกลุมลูกจางที่ตนเองเปนผูแทน รวมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ ขอมูลที่เปนจริง และเปนธรรมดานการเงินและ
กิจกรรมขององคกร
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5.3.4 ประเด็นการปฏิบัติดา นแรงงานที่ 4 : สุขภาพ และความปลอดภัย ในการทํางาน
(Health and safety at work)
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาไวซึ่งความเปนอยูที่ดี
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมของลูกจาง โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

พัฒนา ประยุกตใช และรักษา นโยบายดานสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่ไดระบุไวอยางชัดเจนวา การประยุกตใชมาตรฐานดานสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดีตองควบคูกับสมรรถนะที่ดีขององคกร โดยสองสิง่ นี้จะ
ชวยเสริมซึ่งกันและกัน

(2)

วิเคราะหและควบคุมความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนัน้

(3)

สื่อสารขอมูลที่เกี่ยวกับขอกําหนดดานความปลอดภัย เพื่อใหลูกจางสามารถปฏิบัติตาม
ไดสอดคลองทุกครั้ง และมั่นใจไดวาลูกจางทําตามขั้นตอนที่ถูกตอง

(4)

จัดหาอุปกรณดานความปลอดภัยที่จําเปน รวมถึงอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล เพือ่
ปองกันการบาดเจ็บ โรค และอุบัติเหตุจากการทํางาน รวมไปถึงในกรณีฉกุ เฉิน

(5)

บันทึกและสอบสวนอุบัติการณดานสุขภาพและความปลอดภัย และปญหาที่ไดรับแจงจาก
ลูกจางเพื่อทําการลดหรือกําจัดปญหาดังกลาว

(6)

ระบุชองทางและผลกระทบที่แตกตางระหวางผูชายและผูหญิงในความเสี่ยงดานสุขภาพ
และความปลอดภัย รวมทั้งบุคคลที่พิการหรือลูกจางที่อายุต่ํากวา 18 ป ซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบ

(7)

จัดเตรียมการปองกันดานสุขภาพและความปลอดภัยที่เทาเทียม ทั้งสําหรับลูกจางนอกเวลา
(part-time) และลูกจางชั่วคราว รวมไปถึงผูร บั จางชวงที่ทํางานในสถานประกอบการ

(8)

ใหการฝกอบรมที่เพียงพอกับบุคลากรที่เกี่ยวของในดานสุขภาพและความปลอดภัยในงาน

(9)

เคารพในการหลักการที่วา การตรวจสุขภาพและการตรวจวัดดานความปลอดภัยในสถานที่
ทํางานไมใชคาใชจายของลูกจาง

(10) รายงานเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยแกหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
(11) พื้นฐานของระบบสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมมาจากการรวมมือของลูกจางที่
เกี่ยวของ และใหการยอมรับและเคารพสิทธิของลูกจาง ดังนี้
• ไดรับขอมูลที่ครบถวน และถูกตองในเรื่องความเสี่ยงดานสุขภาพและความปลอดภัย
และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทํางานกับความเสี่ยงเหลานี้
• เปดกวางใหสามารถสอบถามและใหคําปรึกษาทุกประเด็นดานสุขภาพ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการทํางาน
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และความ

• * แสวงหาคําปรึกษาจากองคกรดานแรงงานภายนอก และองคกรอื่นๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญ
• * เขารวมในการตัดสินใจและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งการ
สอบสวนอุบัติเหตุ
(12) * ยอมรับและเคารพสิทธิของลูกจางในการปฏิเสธงานที่ไดพิจารณาอยางมีเหตุผลวาอาจจะ
มีอันตรายหรือเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิตหรือสุขภาพของตนเองหรือชีวติ และสุขภาพ
ของผูอนื่
(13) * เขาใจ และนําหลักการจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัยมาประยุกตใช รวมถึงการ
ควบคุมตามลําดับขั้น โดยการกําจัด การทดแทน การควบคุมทางวิศวกรรม การควบคุม
การจัดการ ขั้นตอนการทํางานและอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(14) * มุงมั่นทีจ่ ะกําจัดอันตรายตอสภาวะจิตใจในสถานที่ทํางาน ซึ่งนําไปสูความเครียดและ
การเจ็บปวย
5.3.5 ประเด็นการปฏิบัติดา นแรงงานที่ 5: การพัฒนามนุษยและการฝกอบรมในสถานที่
ปฏิบัติงาน (Human development and training in the workplace)
นายจางสามารถใชนโยบายทีส่ ําคัญในสถานที่ทํางาน เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนามนุษยใน
เรื่องสังคมที่เกีย่ วของเชน การไมเลือกปฏิบัติ การสรางสมดุลตอการรับผิดชอบตอครอบครัว และการ
สงเสริมสุขภาพและสวัสดิการ โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

จัดใหลูกจางทุกคนในทุกระดับ สามารถเขาถึงการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม และการ
ฝกงาน และโอกาสกาวหนาทางอาชีพบนพืน้ ฐานความเทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ

(2)

เคารพในความรับผิดชอบตอครอบครัวของลูกจาง โดยจัดเวลาทํางานที่เหมาะสม การลา
เกี่ยวกับครอบครัว

(3) * ใหการดูแลเด็ก และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สามารถชวยใหลูกจางมีสมดุลระหวาง
การทํางานและการใชชีวิตอยางเหมาะสม
(4) * รวมกันจัดทําแผนระหวางลูกจางและผูบริหาร เพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเปนอยูที่ดี
5.4 สิ่งแวดลอม (The environment)
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมขององคกร ยอมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมวาองคกรจะ
ตั้งอยูที่ใดก็ตาม ผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการขององคกร อาจเกี่ยวของ
กับการใชทรัพยากรดานกายภาพและชีวภาพ การปลอยมลพิษและของเสีย และผลกระทบตอที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม องคกรตองนําแนวทางแบบบูรณา
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การที่พิจารณาถึงความเกี่ยวของดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมมาประกอบการดําเนินกิจกรรม
และการตัดสินใจขององคกร
5.4.1 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 1 : การปองกันมลพิษ (Prevention of pollution)
เพื่อเปนการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการในการปองกันการเกิดมลพิษ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ชี้บงแหลงกําเนิดมลพิษและของเสียที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการ
ขององคกร รวมทั้งตรวจวัด บันทึก และรายงานผลมลพิษจากแหลงกําเนิดที่มีนัยสําคัญ

(2)

ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการลดมลพิษ การใชน้ํา การกอใหเกิดของเสีย และ
การใชพลังงาน

(3)

ดําเนินมาตรการเพื่อมุงปองกันมลพิษและของเสีย โดยใชการจัดการของเสียตามลําดับ
ขั้น (Waste management hierarchy) และมั่นใจถึงการจัดการที่เหมาะสมของมลพิษและ
ของเสียที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได

หมายเหตุ : การลดของเสียตามลําดับขั้น โดยพิจารณาการลดของเสียที่แหลงกําเนิด การนํากลับมาใชซา้ํ
การแปรรูปและนํากลับมาใชใหม การนํากลับเขามาสูกระบวนการผลิตใหม การบําบัดของเสียและการกําจัด
ของเสีย ตามลําดับ

(4)

เปดเผยขอมูลตอสาธารณะเกี่ยวกับปริมาณและชนิดของสารพิษและวัตถุอันตรายที่มีการ
ใชงาน และมีการปลอยออกสูภายนอก รวมถึงความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมจากมลพิษเหลานี้

(5)

จัดทําแผนเตรียมพรอมและปองกันอุบัติเหตุของสารเคมี และแผนฉุกเฉินทีค่ รอบคลุม
อุบัติเหตุและอุบัติการณทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยใหพนักงาน คูธุรกิจ ภาครัฐ
ชุมชนทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เขามามีสวนรวม ซึ่งแผนดังกลาวตองรวมถึง
การชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนการแจงเหตุและระบบการสื่อสาร เชน
การใหความรูและขอมูลตอสาธารณะ

(6) * ดําเนินการชี้บงและปองกันการใชอยางเปนระบบ โดยองคกรควรแสวงหาการปองกันการ
ใชสารเคมี และวัตถุอันตรายที่ตองควบคุมการใชตามที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือมีการ
ชี้บงโดยหนวยงานทางวิทยาศาสตร หรือผูม ีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ใหความสนใจ ภายใน
ขอบเขตอิทธิพล
หมายเหตุ : สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ตองควบคุม คือ สารเคมีและวัตถุอันตรายที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
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5.4.2 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 2 : การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable resource use)
เพื่อใหมั่นใจไดวาทรัพยากรจะมีใชอยางยั่งยืนในอนาคต รูปแบบและปริมาณในการบริโภคและ
การผลิตตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของโลก การใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน หมายถึง การใชในอัตราที่นอ ยกวาหรือเทากับอัตราของการฟน ฟูไดเองโดยธรรมชาติ สําหรับ
ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป จําเปนตองเลือกใชทรัพยากรทีส่ ามารถนํามาใชใหมไดมาทดแทน เพือ่ ความ
ยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น ความสัมพันธกับทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการขององคกร
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ชี้บงแหลงการใชพลังงาน น้ํา และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีนัยสําคัญ

(2)

ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานการใชพลังงาน น้ํา และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ

(3)

ดําเนินมาตรการการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ลดการใชพลังงาน น้ํา และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญ โดยอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี และ
เปรียบเทียบกับแหลงขอมูลอืน่ ๆ

(4)

นําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใชใหมและผลกระทบต่ํามาใชประกอบกัน
หรือนํามาทดแทนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป

(5)

ใชวัสดุรีไซเคิล และนําน้ํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

(6)

ดําเนินมาตรการการใชทรัพยากรแรอยางคุม คา และสงเสริมการใชแรอยางยั่งยืน

(7) * บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อใหมั่นใจไดวาทุกคนภายในลุมน้ําสามารถเขาถึงแหลงน้ํา
ไดอยางเทาเทียมกัน
5.4.3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 3 : การบรรเทา และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change mitigation and adaptation)
เปนที่ยอมรับวากาซเรือนกระจก (greenhouse gas – GHG) ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เชน
คารบอนไดออกไซด และมีเทน เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทุกองคกรที่
มีการปลอยกาซเรือนกระจก จึงตองมีความรับผิดชอบสําหรับการปลอยกาซดังกลาว ทั้งทางตรงและ
ทางออม รวมทั้งเตรียมวางแผนสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลตอสังคมในรูปแบบของผลกระทบตอสุขภาพ ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน เพื่อลด
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการ โดย
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ชี้บงแหลงกําเนิดที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีนัยสําคัญทั้งทางตรงและทางออม
ภายในองคกร
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(2)

ดําเนินมาตรการทั้งทางตรงและทางออมอยางตอเนื่อง
ในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก ภายใตการควบคุมหรือขอบเขตอิทธิพลขององคกร

(3)

ลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลกระทบที่เกิดจากการใช เชน ใชเทคโนโลยีที่ทําใหเกิด
มลพิษนอย และใชพลังงานหมุนเวียน โดยมีเปาหมายเพื่อลดวงจรชีวิตของการปลอยกาซ
เรือนกระจก โดยตระหนักถึงผลลัพธของการเพิ่มการใชทรัพยากรดังกลาวในดานสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

หมายเหตุ : พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังน้ํา พลังงานคลื่นในทะเล
พลังงานน้ําขึ้นน้ําลง พลังงานชีวมวล พลังงานความรอนใตพิภพและพลังงานไฮโดรเจน เปนตน

(4)

ปองกันการปลอยกาซเรือนกระจก (โดยเฉพาะที่กอใหเกิดการทําลายชั้นโอโซน) จากการ
ใชที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กระบวนการหรืออุปกรณ รวมถึงระบบทําความ
รอน ระบบการระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ

(5) * ตรวจวัด บันทึก และรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีนัยสําคัญ โดยใชวิธีที่เปนที่
ยอมรับ
(6) * พิจารณาโอกาสสําหรับการซื้อขายการปลอยกาซเรือนกระจกหรือวิธีทางการตลาดที่
คลายคลึงกัน และกลไกการพัฒนาที่ใชวิธกี ารที่ยอมรับกันภายใตขอตกลงระหวางประเทศ
เชน UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) องคกรควรมีการ
ตรวจสอบอยางระมัดระวัง โดยการพยายามที่จะเปนผูนําในการลดการปลอยกาซเรือน
กระจกอยางยั่งยืน
(7) * พิจารณามุงใหเกิดคารบอนสมดุลโดยการใชมาตรการชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจก
เชน การสนับสนุนแผนงานลดการปลอยกาซเรือนกระจกผานการจับและกักเก็บคารบอน
หรือการแยกคารบอน ดวยวิธีที่นาเชื่อถือและโปรงใส
(8) * พิจารณาถึงโลกในอนาคต และสภาพภูมิอากาศของทองถิ่น เพือ่ ชี้บงความเสี่ยงและ
บูรณาการการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวในกระบวนการ
ตัดสินใจขององคกร โดยองคกรควรจะดําเนินมาตรการเพื่อตอบสนองผลกระทบที่เกิดขึ้น
รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการปรับตัวของผูมีสวนไดสวนเสียที่อยูในขอบเขตอิทธิพล
จากองคกร รวมถึงหาโอกาสในการหลีกเลี่ยง หรือลดความเสียหายอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใชในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
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5.4.4 ประเด็นที่สิ่งแวดลอมที่ 4 : การปกปองและฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
(Protection of the environment and restoration of natural habitats)
กิจกรรมของมนุษยในปจจุบันไดสงผลใหระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ทั้งในพื้นที่เขตเมืองและชนบท องคกรสามารถแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดดวยการ
ปกปองสิ่งแวดลอม และฟน ฟูถนิ่ ที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายของระบบนิเวศ
ดังนั้นในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ และการบริการ ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ชี้บงผลกระทบที่มีนัยสําคัญที่อาจเกิดขึ้นตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
และกําหนดมาตรการเพื่อปองกันหรือแกไขผลกระทบเหลานี้

(2)

ใหความสําคัญตอการหลีกเลี่ยงความสูญเสียของระบบนิเวศตามธรรมชาติ
การฟนฟู
ระบบนิเวศ หากไมสามารถดําเนินการไดในทั้งสองกรณี ตองดําเนินการชดเชยความ
เสียหายจากการกระทําที่เกิดขึ้น

(3)

ดําเนินการวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติ โดยยึดหลักการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ที่อาจเกิดจากการเขาใชที่ดินขององคกร
รวมถึงการตัดสินใจตองคํานึงถึงการพัฒนา
พื้นที่ทางการเกษตรและการขยายตัวของเมือง

(4)

การพัฒนาอาคารและงานกอสราง ตองคํานึงถึงการปองกันถิ่นทีอ่ ยูอาศัยตามธรรมชาติ
พื้นที่ชุมน้ํา ปาไม เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่อนุรักษ และพื้นที่เกษตรกรรม

(5) * ดําเนินมาตรการเพื่อรักษาสิ่งมีชีวิตสายพันธุเฉพาะถิ่นหรือที่ใกลสูญพันธุในพื้นทีน่ ั้นๆ
หรือถิ่นที่อยูอ าศัยที่อาจไดรับผลกระทบ
(6) * พิจารณาวาสัตวปา และถิ่นทีอ่ ยูอาศัยของสัตวปา เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ซึ่งควรใหความสําคัญและควรไดรับการปกปอง
(7) * หลีกเลี่ยงการคุกคามตอความอยูรอด หรือการนําไปสูการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต ทั้งใน
ระดับโลก ภูมิภาค หรือ ทองถิ่น หรือการอนุญาตใหแจกจายหรือขยายสายพันธุที่รุกราน
(8) * จัดทําและใชกลยุทธแบบบูรณาการสําหรับการบริหารจัดการที่ดิน น้ํา และระบบนิเวศที่
สงเสริมการอนุรักษ การใชอยางยั่งยืนและเทาเทียมในสังคม
5.5 การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair operating practices)
การดําเนินงานอยางเปนธรรม
มีความเกี่ยวของกับหลักจริยธรรมในการดําเนินงานระหวาง
องคกรกับองคกรอื่นและบุคคลอื่น รวมถึงความสัมพันธระหวางองคกรกับภาครัฐ คูค า ผูสงมอบ
ผูรับเหมา คูแ ขงทางธุรกิจ และสมาคมตางๆ ที่องคกรเปนสมาชิก การดําเนินงานอยางเปนธรรมในที่นี้
ครอบคลุมถึงการตอตานคอรรัปชั่น การมีสว นรวมรับผิดชอบตอสาธารณชนในวงกวาง พฤติกรรมทีม่ ี
ความรับผิดชอบตอสังคม การดําเนินความสัมพันธกับองคกรอืน่ และการเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน
เพื่อสงเสริมใหเกิดผลลัพธในทางบวก ซึ่งสามารถบรรลุไดดวยผูนําขององคกร รวมทั้งการสงเสริมการ
หนา 22

ดําเนินการความรับผิดชอบตลอดทั่วทั้งขอบเขตอิทธิพลขององคกร
5.5.1 ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 1 : การตอตานการคอรรัปชั่น (Anti–corruption)
การคอรรัปชัน่ เปนการใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายในทางที่ผิดเพื่อประโยชนสวนตัว การคอรรัปชัน่
ทําใหชื่อเสียงดานจริยธรรมขององคกรเสียหาย และอาจทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทําลาย
กระบวนการทางการเมือง และสรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งทําลายระบบการแขงขัน การ
กระจายความเจริญและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพื่อปองกันการคอรรัปชั่นและการติดสินบน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ชี้บงความเสี่ยงของการคอรรัปชั่น และดําเนินการประยุกตใชและปรับปรุงนโยบาย รวมทั้ง
แนวปฏิบัติที่ตอตานการคอรรัปชั่น การติดสินบน และการขูบังคับ

(2)

มั่นใจวาผูนํามีการกําหนดแบบอยางในการตอตานการคอรรัปชั่นและมีความมุงมั่นใหการ
สนับสนุน และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชัน่

(3)

สนับสนุนพนักงานและผูแทนองคกร ในความพยายามที่จะกําจัดการติดสินบน และการ
คอรรัปชัน่ และใหสิ่งจูงใจในการดําเนินงาน

(4)

ฝกอบรมและสรางความตระหนักใหกับพนักงานและผูแทนองคกร ในเรือ่ งการคอรรัปชั่น
และวิธีการตอตานการคอรรปั ชั่น

(5)

มั่นใจวาการจายเงินของพนักงานและผูแทนองคกรมีความเหมาะสม และใชจายสําหรับ
บริการที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น

(6)

จัดทําและรักษาไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อตอตานการคอรรัปชัน่

(7)

แจงการละเมิดตอกฎหมายอาญาใหกับเจาหนาที่ผูที่มีอํานาจบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ

5.5.2 ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 2 : การมีสวนรวมทางการเมืองอยาง
รับผิดชอบ (Responsible political involvement)
องคกรสามารถสนับสนุนกระบวนการทางการเมือง และสงเสริมใหเกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม องคกรตองหลีกเลี่ยงการใชอิทธิพลและพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม อันมีผลตอการทําลายกระบวนการทางการเมือง เชน การจัดการ การขมขู การบีบบังคับ
โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

อบรมและสรางความตระหนักใหกับพนักงานและผูแทนองคกร เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองและสนับสนุนทางการเมืองอยางรับผิดชอบ และวิธีการจัดการกับผลประโยชน
ทับซอน
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(2)

มีความโปรงใสในนโยบายและกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการชักชวนใหกระทําผิดกฎหมาย
(การลอบบี้) การสนับสนุนทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง

(3)

หลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเมืองที่พยายามจะควบคุมผูกําหนดนโยบายใหเปนไปใน
แนวทางที่ตองการโดยเฉพาะ

5.5.3 ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 3 : การแขงขันอยางเปนธรรม
(Fair competition)
การแขงขันอยางเปนธรรม ชวยกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและประสิทธิภาพในการลดตนทุนของ
ผลิตภัณฑและการบริการ สงผลใหทุกองคกรมีโอกาสที่เทาเทียมกันในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและ
กระบวนการใหมๆ ซึ่งในระยะยาวจะชวยใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ได
มาตรฐาน เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับดานการแขงขันอยางเปนธรรม และ
รวมมือกับหนวยงานที่ดูแลทางดานการแขงขันทางการคา

(2)

กําหนดระเบียบปฏิบัติและสิ่งปองกันอื่นๆ เพื่อปองกันการถูกชักจูง หรือการเขาไปมีสวน
รวมในพฤติกรรมตอตานการแขงขันทางการคา

(3)

สงเสริมพนักงานใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติใหสอดคลองกับ
กฎหมายการแขงขันทางการคา และการแขงขันที่เปนธรรม

5.5.4 ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 4 : สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมใหกับ
หนวยงานที่อยูในขอบเขตอิทธิพลขององคกร (Promoting social responsibility in the
sphere of influence)
องคกรรวมทั้งองคการมหาชน จะมีอิทธิพลตอองคกรอืน่ ผานการตัดสินใจจัดหาและจัดซื้อ โดย
การเปนผูนําและใหคําปรึกษาตลอดหวงโซคุณคาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําหลักการ
และแนวปฏิบัติของความรับผิดชอบตอสังคมมาใช รวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือผลที่
เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจของการจัดหาและจัดซือ้ ขององคกรอืน่ โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

มีสวนรวมในการยกระดับความตระหนักขององคกรอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับองคกรใน
ดานความรับผิดชอบตอสังคม

(2) * ดําเนินการสอบสวนและเฝาระวังการปฏิบัติขององคกรอืน่ ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับองคกร
วามีการปฏิบัติสอดคลองตามที่ไดตกลงไวกับองคกรในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม

หนา 24

5.5.5 ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 5 : การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน (Respect
for property rights)
สิทธิในทรัพยสิน
ครอบคลุมทั้งทรัพยสนิ ทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา
รวมถึง
ผลประโยชนจากที่ดิน และสินทรัพยทางกายภาพอืน่ ๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร กองทุน ภูมิปญญาทองถิน่
ของกลุมเฉพาะและชนพื้นเมือง เปนตน การยอมรับสิทธิในทรัพยสิน จะเปนการสงเสริมทางดาน
เศรษฐกิจ การลงทุน และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ตลอดจนความคิดสรางสรรคและการ
ประดิษฐ ทั้งนี้เพื่อเปนการเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อใหมั่นใจวามีการอนุญาตใหใชหรือจําหนายทรัพยสนิ
อยางถูกตองตามกฎหมาย

(2)

ไมเขารวมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน รวมถึงการใชที่ผิดไปจากอํานาจการ
ครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์

(3)

จายคาตอบแทนอยางเปนธรรม สําหรับทรัพยสินที่ไดรับหรือนํามาใช

5.6 หัวขอหลักที่ 6 ผูใชแร (Consumer issues)
องคกรตองใหความสําคัญกับโอกาสที่จะสนับสนุนการบริโภคและการพัฒนาอยางยั่งยืน ผาน
ทางผลิตภัณฑและการบริการขององคกร ทั้งการใหความรูและใหขอมูลที่ถกู ตอง ยุติธรรม โปรงใส และ
การตลาดที่เปนธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เปนธรรมตอผูใชแร และลูกคาอื่นๆ รวมทั้งการลด
ความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุดจากการใชผลิตภัณฑและการบริการ ผานการออกแบบ การผลิต การ
จําหนาย การใหขอมูล การสนับสนุนการบริการและขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการ
รักษาขอมูลของผูใชแรใหมคี วามปลอดภัย และเปนความลับ
5.6.1 ประเด็นผูใชแรที่ 1 : การตลาดที่เปนธรรม ขอมูลที่เปนจริงและไมเบี่ยงเบน และการ
ปฏิบัติทางสัญญาทีเ่ ปนธรรม (Fair marketing, factual and unbiased information and
fair contractual practices)
องคกรจะตองจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งผูใ ชแรสามารถเขาใจได และ
นํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจจัดซือ้ หรือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผลิตภัณฑและการบริการ
ที่แตกตางกัน การปฏิบัติทางสัญญาที่เปนธรรม มีเปาหมายเพื่อชวยปกปองผลประโยชนตามกฎหมาย
ของทั้งผูสงมอบและผูใชแร ดังนั้น เมื่อมีการสื่อสารกับผูใชแร ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ไมเขารวมในการกระทําใดๆ ที่หลอกลวง ทําใหเขาใจผิด ฉอโกงหรือไมเปนธรรม รวมทั้ง
ปกปดขอมูลที่จําเปน
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(2)

ยืนยันการชดเชยผลิตภัณฑและการบริการ
รองขอ

(3)

การทําสัญญากับผูใชแร

โดยการใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงตามที่ได

• เขียนดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจได
• มีความโปรงใสในเรื่องระยะเวลาของสัญญาและชวงเวลาที่ยกเลิกสัญญา
• ไมกําหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ไมเปนธรรม เชน การยกเวนในการรับผิด สิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขแตเพียงผูเดียว ถายโอนความเสี่ยงใหแกผูใชแร หรือ
กําหนดระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานเกินไปใหขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับ
ราคา ระยะเวลา เงื่อนไข และคาใชจาย
(4) * ทําการโฆษณาและการตลาดที่ระบุอยางชัดเจน
(5) * ใหขอมูลในรูปแบบของภาษาที่มีความสมบูรณครบถวน ถูกตอง สามารถเขาใจได และ
เปรียบเทียบได ณ จุดขาย ไดแก
• ลักษณะคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑและการบริการที่ตองใชขั้นตอนการทดสอบที่
เปนมาตรฐาน และเปรียบเทียบไดถาสามารถทําได เชน ประสิทธิภาพเฉลี่ยหรือแนว
ปฏิบตั ิที่ดีเลิศ ในการจัดเตรียมขอมูลดังกลาวอาจจะถูกจํากัดในบางสถานการณ แต
จะตองใหมีความเหมาะสมและปฏิบัติไดและสามารถชวยเหลือผูใชแรได
• ดานสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑและการบริการ เชน กระบวนการที่มี
ศักยภาพในการกอใหเกิดอันตราย วัตถุดิบที่เปนอันตราย และสารเคมีที่เปนอันตราย
ที่อยูในตัวผลิตภัณฑหรือที่ปลอยออกจากผลิตภัณฑ
• ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเขาถึงผลิตภัณฑและการบริการ
• ที่อยูขององคกร เบอรโทรศัพทและอีเมล เมื่อมีการขายภายในประเทศหรือการขาย
ขามเขตพรมแดน รวมถึงทางอินเตอรเน็ต อี-คอมเมิรช หรือการสั่งซื้อทางไปรษณีย
5.6.2 ประเด็นผูใชแรที่ 2 : การคุมครองดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชแร (Protecting
consumers’ health and safety)
การคุมครองดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชแร เกี่ยวของกับจัดหาผลิตภัณฑและการ
บริการที่ปลอดภัย และไมมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายเมื่อมีการใชงานหรือบริโภคทั้งทางตรงและ
ทางออม หรือเมื่อถูกนําไปใชผิดตามที่มีการคาดการณไวลวงหนา ซึ่งรวมถึงกลไกในการเก็บคืนผลิตภัณฑ
และเรียกคืนผลิตภัณฑ ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตองดําเนินการปกปองสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูใชแร และใหความสําคัญเปนพิเศษกับกลุมที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดย
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(1)

จัดทําผลิตภัณฑและการบริการในสภาพที่ปลอดภัยตอผูใชงานและบุคคลอื่นๆ ทรัพยสนิ
และสิ่งแวดลอมภายใตเงื่อนไขการใชงานปกติ

(2)

ใหขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคัญแกผูใชแร โดยใชสญ
ั ลักษณที่เปนสากลหรือรวมกับ
ขอความเพื่อการสื่อสาร

(3)

ใหความรูแกผใู ชแรเกี่ยวกับวิธีการใชงาน

(4)

กําหนดมาตรการในการปองกันผลิตภัณฑที่อาจจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยจากการ
เคลื่อนยายหรือการจัดเก็บที่ไมถกู วิธีในขณะที่อยูในการดูแลของผูใชแร

(5) * ประเมินความพอเพียงของกฎหมายดานสุขภาพและความปลอดภัย กฎระเบียบ มาตรฐาน
และขอกําหนดอื่นๆ เพื่อที่จะระบุถึงผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย องคกรควร
ดําเนินการที่มากกวาขอกําหนดขั้นต่ําดานความปลอดภัย ในขณะที่มีหลักฐานแสดงให
เห็นเดนชัดวาขอกําหนดที่สูงกวาทําใหเกิดการปกปองที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญ ดังที่แสดง
ใหเห็นจากสถานการณการเกิดอุบัติเหตุที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือการบริการที่
เปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําดานความปลอดภัย การใชประโยชนจากผลิตภัณฑหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่สามารถลดจํานวนอุบัติเหตุหรือความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได
(6) * แจงเตือนใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑในสภาพการใชงานปกติ
5.6.3 ประเด็นผูใชแรที่ 3 : การใชแรอยางยั่งยืน (Sustainable consumption)
การบริโภคในภาวะปจจุบัน เห็นไดอยางชัดเจนวาไมมีความยั่งยืน ซึ่งนําไปสูการทําลาย
สิ่งแวดลอมและการลดลงของทรัพยากร ผูใชแรจึงมีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ผานการตัดสินใจในการซื้อ ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตองสนับสนุนความรูที่จําเปน
เพื่อสื่อสารใหผูใชแรไดรับรูถงึ ผลกระทบตอความเปนอยูที่ดีและตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากรูปแบบ
การใชชีวิตของผูใชแร โดย
(1)

จัดเตรียมขอมูลที่ผูใชแร สามารถสอบกลับในประเด็นแหลงที่มาของแรที่ถูกตองตาม
กฎหมาย การชําระคาภาคหลวงแร การชําระภาษี ปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการผลิต การจัดสงผลิตภัณฑหรือการบริการขององคกร รวมถึงขอมูล
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึงหวงโซคณ
ุ คา

5.6.4 ประเด็นผูใชแรที่ 4 : การบริการ การสนับสนุน และการยุติขอรองเรียน ขอโตแยงแก
ผูใชแร (Consumer service, support, and complaint and dispute resolution)
องคกรสามารถเพิ่มความพึงพอใจใหกับผูใชแรและลดการรองเรียน โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ
และการบริการที่มีคุณภาพสูง และตองจัดเตรียมคําแนะนําที่ชัดเจนแกผใู ชแรในการใชงานที่เหมาะสม
หรือการแกไขการดําเนินการที่ผิดพลาด โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
หนา 27

(1)

กําหนดมาตรการการปองกันกอนการเกิดขอรองเรียนของผูใชแร เชน การเสนอทางเลือก
ในการรับคืนผลิตภัณฑภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือหาแนวทางการแกไขอื่นๆ ที่
เหมาะสม

(2)

ทบทวนขอรองเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนองตอขอรองเรียน

(3)

ใชกลไกในการยุติขอโตแยง และการแกปญหาความขัดแยง และกระบวนการชดเชย ตาม
มาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไมมีการเรียกเก็บคาใชจายกับผูใชแร และไมเรียกรอง
ใหผใู ชแรยกเลิกการขอความชวยเหลือตามกฎหมาย

(4) * มีการสื่อสารกับผูใชแรอยางชัดเจนในเรือ่ งการเขาถึงบริการหลังการขาย และการสนับสนุน
ตางๆ เพื่อยุตขิ อโตแยง และกลไกการชดเชย
(5) * เสนอระบบสนับสนุนและระบบการใหคําแนะนําที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง
5.6.5 ประเด็นผูใชแรที่ 5 : การปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของผูใชแร (Consumer
data protection and privacy)
องคกรสามารถรักษาความนาเชื่อถือและความไววางไวจากผูใชแร โดยการใชระบบที่เขมงวด
สําหรับการไดมาซึ่งขอมูล การนําขอมูลไปใชและการปกปองขอมูลของผูใ ชแร และปองกันการละเมิด
สิทธิสวนบุคคล โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนสําหรับใชในการจัดเตรียมผลิตภัณฑและการบริการ
หรือตองแจงและไดรับความยินยอมจากผูใชแร

(2)

ขอมูลตองไดมาอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนธรรม

(3)

กําหนดวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจน ทั้งกอนหรือในระหวางการ
จัดเก็บขอมูล

(4)

ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีอยูหรือใชในวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ รวมทั้ง
เพื่อการตลาด ยกเวนมีการแจงหรือไดรบั การยินยอมจากผูใชแร หรือเมื่อมีการรองขอ
จากกระบวนการทางกฎหมาย

(5) * จัดใหผูใชแรมสี ิทธิที่จะทวนสอบขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใชแรซึ่งองคกรมีอยู และมีสิทธิที่จะ
คัดคานขอมูลเหลานี้ตามที่กฎหมายกําหนดไว หากการคัดคานเปนผล ขอมูลเหลานี้
จะตองถูกลบ ทําใหถูกตองสมบูรณ หรือไดรับแกไขตามความเหมาะสม
(6) * เปดเผยรายชื่อ และสถานที่ปฏิบัติงานของบุคคลที่มีหนาที่ในการปกปองขอมูลสวนบุคคล
ขององคกร (บางครั้งเรียกผูเ ก็บขอมูล) และถือใหบุคคลนี้เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามมาตรการขางตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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5.6.6 ประเด็นผูใชแรที่ 6 : การใหความรูและการสรางความตระหนัก (Education and
awareness)
การใหความรูและสรางความตระหนักใหแกผใู ชแร เปาหมายเพื่อใหผูใชแรสามารถรับรูขอมูล
รับรูถงึ สิทธิ และยกระดับความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการเลือกบริโภค และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองมุงเนนการใหความรูแกผูใชแรในเรื่องที่
เกี่ยวของดังนี้
(1)

สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงอันตรายจากผลิตภัณฑ

(2)

ขอมูลเกี่ยวกับน้ําหนักและหนวยวัด ราคา คุณภาพ และเงื่อนไขของสินเชื่อ และความ
พรอมสําหรับการใหบริการที่จาํ เปน

(3)

ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชงานและขอควรระวังที่จําเปนตางๆ

(4)

การปกปองสิ่งแวดลอม

(5)

ประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ พลังงานและน้าํ

(6)

การกําจัดบรรจุภัณฑ ของเสียและผลิตภัณฑ

(7) * ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ ชองทางที่จะไดรับการชดเชย และ
หนวยงานราชการและองคกรคุมครองผูใชแร
(8) * ฉลากผลิตภัณฑและการบริการ รวมทั้งขอมูลที่จัดเตรียมไวในคูมอื และขัน้ ตอนการใชงาน
(9) * การบริโภคอยางยั่งยืน
5.7 การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)
ปจจุบันเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวา องคกรตองมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในพืน้ ทีด่ ําเนินการ
โดยความสัมพันธดังกลาว ตองอยูบนการมีสวนรวมของชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การ
มีสวนรวมของชุมชนทั้งในรูปแบบสวนบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาว เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
และเปนการสะทอนการเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตย รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลีย่ นประสบการณ
ในการทํางานรวมกัน
5.7.1 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 1 : การมีสวนรวมของชุมชน (Community
involvement)
องคกรสามารถชวยสนับสนุนทองถิน่ ไดโดยผานการมีสวนรวม การสนับสนุนทั้งในสวนบุคคล
หรือกลุมบุคคล ซึ่งมีสวนชวยใหองคกรไดทําความรูจักกับความตองการของชุมชนและสิทธิของชุมชน
ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
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(1)

รวมปรึกษาหารือตัวแทนของกลุมชุมชนอยางเปนระบบ
ในการจัดลําดับการตัดสินใจ
ลงทุนทางสังคมและกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ตองใหความสนใจเปนพิเศษกับกลุมผูที่
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ กลุมผูถูกเลือกปฏิบัติ กลุมคนชายขอบ กลุมคนที่ถูกกีดกัน
และกลุมคนที่ไมมีอํานาจตอรอง โดยตองขยายความชวยเหลือและเคารพสิทธิของกลุม
คนเหลานัน้

หมายเหตุ : กลุมคนชายขอบ เชน ชาวเขา ชนกลุมนอย คนจน คนพิการ และผูติดเชื้อ HIV เปนตน

(2)

ใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกคนพื้นเมืองและชุมชนในทองถิ่นในการพัฒนา
การใหคําปรึกษาตองเกิดขึ้นกอนที่จะทําการพัฒนา และอยูบนพื้นฐานขอมูลที่สมบูรณ
และสามารถเขาถึงได

(3)

ใหความรวมมือกับองคกรของรัฐและนักการเมืองในทองถิ่นดวยความโปรงใส ไมติดสินบน
หรือชักจูงในทางที่ไมเหมาะสม

(4)

สนับสนุนการจัดทําและการกําหนดนโยบาย การดําเนินการ การติดตามตรวจสอบและ
การประเมินผลของแผนงานการพัฒนา องคกรตองเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ ื่น
และรักษาผลประโยชนของตน

(5) * มีสวนรวมในองคกรสวนทองถิน่ อยางเหมาะสมและเทาที่เปนไปได โดยมีวตั ถุประสงคของ
การสนับสนุนสาธารณสมบัติ และการพัฒนาของชุมชน
5.7.2 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 2 : การศึกษาและวัฒนธรรม (Education
and Culture)
การศึกษาและวัฒนธรรมเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
สวนหนึ่งของชุมชน ดังนั้น ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมแรตอง

และเปนเอกลักษณ

(1)

สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ และการเขาไปรวมในกิจกรรมที่สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพและการเขาถึงการศึกษา สงเสริมความรูในทองถิ่นและขจัดการไมรหู นังสือ

(2)

สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาอยางเปนทางการ และสนับสนุนในการขจัดการกีดกันที่จะ
ไมใหเด็กไดรับการศึกษา (เชน การใชแรงงานเด็ก)

(3)

สงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เคารพในคุณคาของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่น

(4)

ชวยอนุรักษและปกปองมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การดําเนินการขององคกร
สงผลกระทบ
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(5) * สงเสริมโอกาสในการเรียนรูสาํ หรับกลุมที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
เลือกปฏิบัติ

หรือกลุมผูถูก

(6) * สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีของชุมชน
5.7.3 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 3 : การสรางงานและการพัฒนาทักษะ
(Employment creation and skills development)
การสรางงานเปนที่ยอมรับในระดับสากลวามีความสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะยังเปนสวนประกอบที่สําคัญของการสงเสริมการสรางงาน ชวยเพิ่มทักษะ
การทํางาน และชวยการเพิ่มผลผลิต ดังนัน้ ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

วิเคราะหถึงผลกระทบของการตัดสินใจลงทุนในการสรางงาน ที่สามารถดําเนินการไดใน
เชิงเศรษฐกิจ โดยอาจลงทุนโดยตรงเพื่อบรรเทาความยากจน ผานการสรางงาน

(2)

พิจารณาการเลือกใชเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการจางงาน ตองเลือกเทคโนโลยีซึ่งทํา
ใหเกิดโอกาสการจางงานสูงสุด ที่สามารถทําใหดําเนินการไดในเชิงเศรษฐกิจระยะยาว

(3)

พิจารณาถึงผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองคกร จากการตัดสินใจจางงานจากแหลง
ภายนอก

(4) * พิจารณาการมีสวนรวมในแผนงานพัฒนาทักษะของคนในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
รวมถึงแผนงานการฝกงาน แผนงานสําหรับกลุมผูดอยโอกาส และการยอมรับทักษะและ
การรับรองทักษะ
(5) * พิจารณาการชวยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานการพัฒนาทักษะในชุมชน
ใหแกพันธมิตรกลุมอื่นๆ ในชุมชนที่ยังขาดแคลน
(6) * ใหความสนใจเปนพิเศษแกกลุม คนที่ตองไดรบั การดูแลเปนพิเศษ โดยเคารพในการจางงาน
และการสรางศักยภาพ
5.7.4 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 4 : การพัฒนาและเขาถึงเทคโนโลยี
(Technology development and access)
เพื่อชวยยกระดับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม การเขาถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัยสอดคลอง
กับภูมิสังคม ตามความตองการของชุมชน องคกรสามารถใชความรูเฉพาะทางทักษะ และเทคโนโลยี
เพื่อการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเผยแพรเทคโนโลยีสูชุมชน โดยผูประกอบการ
อุตสาหกรรมแรตอง
(1)

หาโอกาสเขารวมหารือกับชุมชน เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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(2) * พิจารณาใหการสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตนทุนต่ํา
และมีผลกระทบเชิงบวกอยางสูงตอการขจัดความยากจน

ซึ่งสามารถทําซ้ําไดงาย

(3) * พิจารณาการพัฒนาศักยภาพทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิน่ รวมทั้งเทคโนโลยี ที่มีความ
เปนไปไดในทางเศรษฐกิจ ไปพรอมกับการปกปองสิทธิในองคความรูแ ละเทคโนโลยีของ
ชุมชน
(4) * พิจารณาเขารวมกับองคกรทองถิ่น เชน สถาบันการศึกษาหรือหองปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกันกับคูธุรกิจในชุมชนทองถิน่ และจางคนใน
ทองถิ่นเขาทํางานดังกลาว
(5) * ยอมรับแนวทางที่อนุญาตใหถา ยทอดและเผยแพรเทคโนโลยี ซึ่งเปนไปไดทางเศรษฐกิจ
โดยองคกรตองกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเงื่อนไขสําหรับลิขสิทธิ์หรือการถายทอด
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทองถิน่ โดยพิจารณาถึงความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการบริหารจัดการเทคโนโลยีนั้น
5.7.5 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 5 : การสรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน (Wealth and income creation)
องคกรสามารถสนับสนุนการสรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนผานทางแผนงานหรือโครงการ
ขององคกร การพัฒนาคูคาทองถิ่นและการจางสมาชิกในชุมชนทํางาน ทําใหเกิดความเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมไดงาย ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

พิจารณาใหสิทธิพิเศษแกคูคาผลิตภัณฑและการบริการในทองถิ่น และสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาคูคาทองถิ่นเทาที่จะทําได

(2)

พิจารณาการริเริ่มงานที่จะเสริมสรางความสามารถและโอกาสสําหรับคูคาที่ตั้งถิ่นฐานใน
ทองถิ่นเพื่อที่จะสนับสนุนหวงโซคุณคา และใหความสนใจเปนพิเศษตอกลุมผูดอยโอกาส
ในชุมชน

(3)

พิจารณาหรือสงเสริมแนวทางที่เหมาะสมที่จะชวยในการพัฒนาผูประกอบการซึ่งเปน
สมาชิกในชุมชน

(4)

ชําระภาษีทองถิ่น และใหขอมูลที่จําเปนอยางถูกตอง

(5) * พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในการเขาหรือการออกจากชุมชน
ผลกระทบของทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปน สําหรับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
(6) * พิจารณาสนับสนุนการริเริ่มที่จะกระตุนใหเกิดความหลากหลายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีอยูในชุมชนอยางเหมาะสม

หนา 32

รวมทัง้

(7) * การพิจารณาสนับสนุนแผนงานและคูธุรกิจในชุมชน รวมถึงกลุมสตรี ในการจัดตั้งธุรกิจ
และประสานความรวมมือ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การสงเสริมกิจการและ
กระตุนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
(8) * พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อสรางโอกาสในการจัดหาใหมีความงายตอการเขาถึงของ
องคกรชุมชน รวมทั้งสรางความสามารถที่จะบรรลุขอกําหนดเชิงเทคนิค และใหมี
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับโอกาสในการจัดหา
5.7.6 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 6 : สุขภาพ (Health)
องคกรตองเคารพสิทธิดานสุขภาพดวยวิธีการที่เหมาะสม โดยการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผาน
การปองกัน หรือบรรเทาความเสียหายตางๆ ตอชุมชน ซึง่ อาจจะรวมถึงการเขารวมในการรณรงคดาน
สาธารณสุข หากคนในชุมชนมีสุขภาพดี จะเปนการลดภาระของภาครัฐและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีสําหรับองคกรทัง้ หมด ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ลดหรือขจัดผลกระทบดานลบตอสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑหรือ
การบริการขององคกร

(2) * สนับสนุนการเขาถึงบริการสุขภาพพื้นฐานทีจ่ ําเปน (เชน จัดหาน้ําสะอาดและสุขอนามัยที่
เหมาะสม) เพื่อปองกันการเจ็บปวย
(3) * สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี โดยการมีสวนชวยใหเกิดระบบการเฝาระวังสุขภาพการเขาถึง
ยาและวัคซีน และสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการออกกําลังกายและการมี
โภชนาการที่ดี โดยการตรวจพบกอนทีจ่ ะเกิดโรคและการไมสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ
และสารที่ทําลายสุขภาพ ควรใหความสนใจเปนพิเศษในเรื่องโภชนาการของเด็ก
(4) * เพิ่มความตระหนักในเรื่องโรคที่อันตรายและภัยคุกคามตอสุขภาพและวิธีการปองกัน
ตามสภาพทองถิ่นและลําดับความสําคัญ (เชน โรคเอดส โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไข
มาลาเรีย โรควัณโรค และโรคอวน)
5.7.7 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 7 : การลงทุนดานสังคม (Social
investment)
การลงทุนดานสังคม เกิดขึ้นเมื่อองคกรมีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งแผนงานหรือ
โครงการอื่นๆ โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาสภาพความเปนอยูของชุมชน ประเภทของการลงทุน
ดานสังคม อาจรวมถึงโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษา การฝกอบรม วัฒนธรรม การดูแลสุขภาพ การ
สรางรายได การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ความสามารถในการเขาถึงขอมูล หรือกิจกรรมอืน่ ๆ ที่
ชวยสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจหรือสังคม องคกรตองวางแนวทางการสนับสนุนใหตรงกับความ
ตองการที่จําเปนและความสําคัญตอชุมชนในการดําเนินการ นอกจากนี้การลงทุนดานสังคมตองให
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ความสําคัญกับโครงการซึ่งสามารถอยูไดในระยะยาวและสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง

โดย

(1)

คํานึงถึงการสงเสริมการพัฒนาชุมชนในการวางแผนโครงการลงทุนของสังคม ทุกการ
ดําเนินงาน ตองเปดโอกาสใหกับคนในชุมชน (เชน การเพิ่มการจัดซื้อจากทองถิ่น และ
การจางหนวยงานภายนอกเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น)

(2)

พัฒนากิจกรรม โดยลดสัดสวนการบริจาค (Philanthropy) เพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน

(3) * ประเมินผลการริเริ่มที่เกี่ยวของกับชุมชน และใหมีการตอบกลับถึงความสําเร็จและความ
เหมาะสมที่มีแกชุมชนและคนในองคกร รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่อาจจะตองพัฒนาปรับปรุง
(4) * พิจารณาสนับสนุนแผนงาน ซึง่ จัดใหมีการเขาถึงอาหารและผลิตภัณฑที่จําเปนอื่นๆ สําหรับ
กลุมคนที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ หรือกลุมคนผูถกู เลือกปฏิบัติและผูมีรายไดนอย
โดยคํานึงถึงการเพิ่มความสามารถ ทรัพยากร และโอกาสใหกับกลุมคนเหลานี้ โดยให
ความสนใจเปนพิเศษกับโภชนาการของเด็ก

6. เกณฑการปฏิบัติ
6.1 นโยบาย และโครงสรางการปฏิบัติงานความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
ผูบริหารระดับสูงของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยจัดทําเปนเอกสารพรอมลงนามหรือบูรณาการกับนโยบายที่มีอยู โดยเลือกวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง (ตามความเหมาะสม)
(1)

รวมความรับผิดชอบตอสังคมไวในพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรใหชดั เจน

(2)

รวมไวในจรรยาบรรณ (Codes of conduct) หรือจริยธรรม (Ethics codes) ขององคกร
ที่สามารถแสดงความมุงมั่นที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคม

(3)

รวมความรับผิดชอบตอสังคมเขาเปนสวนสําคัญในกลยุทธ หรือทิศทางขององคกร

โครงสรางการปฏิบัติงาน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงาน และปรับโครงสรางการ
ทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตามความจําเปน โดยตองระบุ
บุคลากรและความรับผิดชอบในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหชัดเจน รวมทั้ง
จัดทําเปนเอกสารและสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของภายในองคกรทราบ
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6.2 การทบทวนสถานะเริ่มตน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
สังคมที่มีอยูกับ

ตองทบทวนรายละเอียดการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ

(1) หัวขอหลักและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของ
(2) กฎหมายและขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม
ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มตนจะใชในการพิจารณากําหนดนโยบาย และการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม การทบทวนสถานะเริ่มตนจะใชเฉพาะเมื่อมีการนําเกณฑมาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคมมาใชเปนครั้งแรกเทานั้น เมื่อมีการปฏิบัติไดครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน
แลว ผลจากการทบทวนการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานจะนําไปใชในการทบทวนนโยบายและ
พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตอไป
6.3 กฎหมาย และขอกําหนดอืน่ ๆ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตองระบุ เขาถึง และประเมินความสอดคลองกับกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งมีการทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหมั่นใจไดวามีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ตามที่ไดระบุไว
หมายเหตุ : การประเมินความสอดคลองตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ อาจใชขอมูลจากการ
ทบทวนสถานะเริ่มตนในการประเมินครั้งแรก
6.4 การพิจารณาขอรองเรียน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตองจัดใหมีการรับพิจารณาการดําเนินการแกไข และปองกัน
ตลอดจนการแจงผลการดําเนินงานตอขอรองเรียนกลับไปยังผูรองเรียนโดยเร็ว
ทั้งนี้ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตองจัดเก็บผลการดําเนินงานดานการรองเรียนเปนบันทึกไม
นอยกวา 1 ป
6.5 การวิเคราะหและจัดลําดับผูมีสวนไดสว นเสีย
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองชี้บงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มี
ความสัมพันธกับองคกรอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑและการบริการขององคกร รวมทั้งจัดทํา
รายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียไวเปนเอกสาร และทําการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให
แนใจวายังมีความเหมาะสมกับองคกร
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
ตองจัดลําดับความสําคัญของการปฏิบัติที่อยูบนพื้นฐานของ
การบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมทั่วทั้งองคกร โดยประเมินจากผลประโยชน และ
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตองจัดทําเปนเอกสารและมีการ
ทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหมีความทันสมัย เพื่อจัดลําดับความสําคัญของการปฏิบัติ
6.6 การสานเสวนา
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองดําเนินการสานเสวนากับผูมีสวนไดสวนเสียโดยพิจารณาจาก
ผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อพิจารณาใชเปนแนวทาง
ในการจัดการประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของ ใหเกิดการยอมรับ และเปน
พื้นฐานสําหรับกิจกรรมที่จะมีการดําเนินงานรวมกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ตาม
ความพรอม และศักยภาพขององคกร
6.7

การจัดทําแผนงาน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองจัดทําแผนการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อลด
หรือขจัดผลกระทบขององคกร โดยการจัดทําแผนควรพิจารณาถึง
-

การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา วิธีการดําเนินงาน

-

งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรที่จําเปน

-

การติดตาม และทบทวนผลการดําเนินงาน

ทั้งนี้ แผนงานเพื่อดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม อาจครอบคลุมถึง
(1)

แผนการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของผูป ระกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM)

(2)

แผนการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ

(3)

แผนการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอขอรองเรียนของผูม ี
สวนไดสวนเสีย

(4)

แผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม

(5)

แผนการดําเนินงานดานการมีสวนรวมกับสังคม และชุมชน

6.8 การสรางความตระหนักและความรูความสามารถ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตอง
(1)

ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองรูและเขาใจ และมีความมุงมั่นตอการผลักดันองคกรในการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

(2)

สื่อสารใหพนักงานเขาใจนโยบาย หัวขอหลักและแนวปฏิบตั ิดานความรับผิดชอบตอสังคม
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(3)

กระตุนใหพนักงานเกิดการมีสวนรวม
และการเสนอแนวทางและความคิดใหมตอการ
ดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการดําเนินงานความ
รับผิดชอบตอสังคมแบบบูรณาการ

(4)

สรางวัฒนธรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมภายในองคกร

(5)

พัฒนาองคความรู และความเขาใจในการประยุกตใชหัวขอหลัก ซึ่งตองพยายามเพิ่มองค
ความรูและทักษะใหกับบุคลากรในองคกร ซึง่ รวมไปถึงการสรางขีดความสามารถและการ
ฝกอบรมใหกับผูจัดการและพนักงานในหวงโซอุปทาน

(6)

สนับสนุนใหมีการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการเพิม่ ความตระหนัก
และการสรางขีดความสามารถดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

การลงมือปฏิบัติตามแผนที่กําหนด
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
ตองลงมือปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานความรับผิดชอบตอ
สังคมที่กําหนดขึ้น โดยองคกรตองใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ที่เหมาะสมและดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนด มีการติดตามผลความคืบหนาของโครงการ การสรุปผลการดําเนินงานซึ่ง
อาจมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอนและหลังการปฏิบัติ เพื่อใหเห็นเดนชัด
ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด
และปรับปรุงแผนใหสามารถดําเนินงานได

6.10

องคกรตองทบทวน

การติดตามผล
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองมีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ตางๆ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยรวมถึงการดําเนินงานตาม
หัวขอหลักและประเด็นตามมาตรฐานฉบับนี้
หมายเหตุ : การตัดสินใจวากิจกรรมใดควรมีการติดตามตรวจสอบ องคกรควรมุง ไปที่กิจกรรมที่
มีความสําคัญ และหาผลการติดตามที่งายตอการเขาใจ เชื่อถือได เหมาะสมกับชวงเวลา และ
ยังเปนผลที่ตอบสนองตอความสนใจของผูมสี วนไดสวนเสีย

6.11

การทบทวนความกาวหนาและผลการดําเนินงานขององคกรทีเ่ กี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ตองมีการทบทวนความกาวหนาและผลการดําเนินงานตาม
แผนงานตางๆ ดานความรับผิดชอบตอสังคมตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยรวมถึง การ
ดําเนินงานตามหัวขอหลักและประเด็นยอย โดยเทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคของความ
รับผิดชอบตอสังคมทีไ่ ดกําหนดขึ้น และมีการชี้บงการเปลี่ยนแปลงในแผนงานหรือวิธีการปฏิบัติ
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จากผลการทบทวน องคกรตองชี้บงการเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือวิธีการปฏิบัติที่จะชวยแกไข
ความไมมีประสิทธิผลที่เกิดขึ้น และนําไปสูการปรับปรุงผลการดําเนินงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมใหดีขึ้น
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