บทนํา
การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนเปนวิธีการเชิงกลยุทธระยะยาวที่รวมความรับผิดชอบตอสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมไวในลําดับความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ แนวคิดดังกลาวเปนที่มาของ
มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหองคกรสามารถดําเนินธุรกิจเติบโต
อยางยั่งยืนและอยูรวมกับชุมชนดวยความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ในฐานะหนวยงานหลักในกระทรวงอุตสาหกรรมที่
กํากับดูแลกลุมอุตสาหกรรมแร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดทํามาตรฐานความรับผิดชอบ
ตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM) ขึ้นมาเมื่อป พ.ศ.2553 โดยใชกรอบของ
มาตรฐาน DIS/ISO 26000 Guidance on Social Responsibility และนําไปสงเสริมผูประกอบการ
อุ ต สาหกรรมแร นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแร ใ ห มี ก าร
ดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมตามแนวทางมาตรฐานสากล ซึ่งตอมามาตรฐาน ISO 26000
Guidance on Social Responsibility ไดผานกระบวนการพัฒนาจนประกาศใชอยางเปนทางการเมื่อ
1 พฤศจิกายน 2553 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึงไดจัดทํามาตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM) พ.ศ.2554 ที่มีความสอดคลองกับ
มาตรฐาน ISO 26000 Guidance on Social Responsibility (ISO 26000:2010) ขึ้นมา
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับผูประกอบการเหมือง
แร โรงแตงแร โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม บด หรือยอยหิน ใหสามารถนําไปประยุกตใชใน
องคกรอยางเหมาะสมตามศักยภาพและขีดความสามารถ ครอบคลุมในประเด็นดานการกํากับดูแล
องคกรดวยความโปรงใส เปนธรรมและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม การเคารพตอหลักสิทธิ
มนุษยชน การปฏิบัติดานแรงงานดวยความเสมอภาค สงเสริมขวัญกําลังใจที่ดีในการทํางานของ
พนักงาน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพพรอมกับการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อไมใหสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศทางธรรมชาติและชุมชน การดําเนินงานอยางเปนธรรม การสงเสริมการบริโภคอยาง
ยั่งยืน และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เหลานี้ลวนเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันในเวทีโลกของผูประกอบการ สงผลใหภาคอุตสาหกรรมแรเปนภาคสวนที่สามารถสราง
ความเจริญเติบโตใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ควบคูไปกับการเติบโตของสังคม และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมไดอยางแทจริง

สารบัญ

หนา
1. ขอบเขต

1

2. คําศัพทและคํานิยาม

2

3. หลักการความรับผิดชอบตอสังคม

4

4. การยอมรับความรับผิดชอบตอสังคม และการดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย

6

5. หัวขอหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูป ระกอบการอุตสาหกรรมแร
(CSR-DPIM) พ.ศ. 2554

9

6. เกณฑการปฏิบัติ

35

มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
(CSR-DPIM) พ.ศ. 2554
1. ขอบเขต
มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร (CSR-DPIM) พ.ศ. 2554
ฉบับนี้ เปนแนวทางสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมแรทุกขนาดและทุกพื้นที่บนพืน้ ฐานของ
-

แนวคิด คําศัพท และคํานิยามที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

-

หลักการที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

-

หัวขอหลักและประเด็นที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

-

การบูรณาการ การประยุกตใช และการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมทั่วทั้งองคกร
และขอบเขตอิทธิพล

-

การชี้บงและการทํางานรวมกับผูมีสวนไดเสีย

-

การสื่อสาร ความมุงมั่น และสมรรถนะของผูประกอบการอุตสาหกรรมแรที่เกี่ยวของ
กับประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม

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

สอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึง่ รวมถึงสุขภาพและสวัสดิการของสังคม

-

สอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

-

สอดคลองตามกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-

สามารถนํามาบูรณาการทั่วทั้งองคกรได

2.4 ขอบเขตอิทธิพล (Sphere of influence)
ขอบเขตที่เกี่ยวของกับสัญญา เศรษฐกิจ หรือความสัมพันธอื่น ๆ ขององคกร ซึ่งสามารถสงผล
กระทบตอการตัดสินใจ หรือการดําเนินงานกับบุคคลหรือองคกรอื่น
2.5 ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder)
บุคคลหรือกลุม บุคคล องคกร หรือทุกภาคสวน ที่ไดประโยชนและเสียประโยชนอนั เนื่องมาจาก
กิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร
2.6 การดําเนินงานกับผูม ีสวนไดเสีย (Stakeholder engagement)
กิจกรรมที่สรางโอกาสสําหรับการสานเสวนาระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมแร และผูมีสวน
ไดเสียกลุมหนึง่ หรือหลายกลุม เพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูลพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
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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 หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลทุกรูปแบบในประเด็นที่มีความสนใจ
รวมกันเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม ระหวางผูแทนหนวยงานภาครัฐ นายจาง และ
ลูกจาง ในประเด็นที่นาสนใจ (ดูขอ 5.3.3)
2.9 การสานเสวนา (Dialogue)
การเจรจา การปรึกษาหารือ หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลทุกรูปแบบ ระหวางผูประกอบการ
อุตสาหกรรมแรกับผูมีสวนไดเสีย ที่ผลการวิเคราะหเปนผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับและเปนพื้นฐานสําหรับกิจกรรมที่จะมีการดําเนินงานรวมกัน (ดูขอ 6.6)
2.10 หวงโซอุปทาน (Supply chain)
ลําดับของกิจกรรม หรือหนวยงานที่จัดเตรียมผลิตภัณฑหรือบริการใหกับองคกร
2.11 หวงโซคุณคา (Value chain)
กิจกรรมหรือหนวยงานที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน ที่สงมอบหรือรับคุณคาของผลิตภัณฑ
หรือบริการ
หมายเหตุ 1 : หนวยงานที่สงมอบคุณคา เชน ผูข าย แรงงานจัดจางภายนอก และอื่น ๆ
หมายเหตุ 2 : หนวยงานทีร่ บั คุณคา เชน ลูกคา ผูใชแร และอื่น ๆ
2.12 ชนพื้นเมือง ( Indigenous peoples)
กลุมชาติพันธุหรือชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง มีวิถีการดําเนินชีวิตที่ผูกพันใกลชิดกับ
ธรรมชาติ และเปนผูรักษาไวซึ่งเอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีมาแต
ดั้งเดิม ชนพื้นเมืองที่พบในประเทศไทย ดังเชน กะเหรี่ยง ขมุ คะฉิ่น ชอง ไททรงดํา ไทลื้อ-ไทยอง
ไทยวน ไทใหญ ไตหย า บี ซู ปะหล อง (ดาระอั้ ง) ม ง เมี่ ยน มลาบรี มอญ มอแกน มอแกลน
อุรักละโวย ญัฮกุร ลีซู ลาหู ลัวะ และอาขา
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3. หลักการความรับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงคขององคกรในดานความรับผิดชอบตอสังคม คือ การนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยองคกรควรใหความสําคัญกับหลักการทั้ง 7 ประการ อันประกอบดวย
3.1 หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
ผูป ระกอบการอุต สาหกรรมแร ควรมีค วามรับ ผิด ชอบตอ สัง คมและสิ่ง แวดลอ มในสิ่ง ที่เ ปน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองคกร โดยองคกรควรยอมรับการตรวจสอบและพรอมที่จะรับผิดชอบ
ตอผลการตรวจสอบนั้น
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ถือเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองตอบคําถามตอผูมีอํานาจ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับผลประโยชนขององคกร หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและกิจกรรมขององคกร
ระดับของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดควรจะสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของผูบริหารซึ่งมี
อํานาจตัดสินใจ ในกรณีที่เกิดการกระทําที่ผิดพลาดขึ้น ควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการแกไข
สิ่งที่ผิดพลาดนั้น และดําเนินการปองกันไมใหเกิดซ้ํา
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 และอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
ความยุติธ รรม โดยคํา นึงถึงคน สัตว และสิ่ง แวดลอม และมุง เนนไปที่ผ ลประโยชนของผูมี
สวนไดเสีย
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรมีการพัฒนาโครงสรางธรรมาภิบาลที่ชวยสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม พรอมทั้งมีกลไกในการควบคุมดูแลใหเกิดการปฏิบัติ การรายงานผล
การปฏิบัติ การปองกันและการแกไข ที่ไมกอใหเกิดการขัดแยงตอผลประโยชนขององคกรที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติอยางไมมีจริยธรรม
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3.4 หลักการยอมรับถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (Respect for stakeholder interests)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรชี้บงผูมีสวนไดเสีย เคารพตอผลประโยชน และความตองการ
ของผูมีสวนไดเสีย สํานึกในสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย คํานึงถึง
ความสามารถของผู ม ีส ว นไดเ สีย ในการติด ตอ และการเขา ไปดํ า เนิน การรว มกับ องค ก ร
คํานึงถึงความสัมพันธระหวางผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียกับการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึง
ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียกับองคกร นอกจากนี้ควรพิจารณามุมมองของผูมีสวนได
เสียที่อาจจะถูกกระทบจากการตัดสินใจหรือการดําเนินกิจกรรมขององคกร
3.5 หลักการเคารพตอหลักนิติธรรม (Respect for the rule of law)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรยอมรับในการปฏิ บั ติตามหลักนิ ติธรรม โดยผู ประกอบการ
อุ ต สาหกรรมแร ควรดํ า เนิ น การและทบทวนการดํ า เนิ น การให ส อดคล อ งกั บ กฎหมายและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมขององคกร และอยูภายใตกรอบของกฎหมาย
รวมทั้งสอดคลองกับกฎขอบังคับที่ออกดวยอํานาจกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และระเบียบ
ปฏิ บั ติ ข ององค ก รอย า งเหมาะสมและเป น ธรรม พร อ มทั้ ง แจ ง ข อ มู ล ตามภาระหน า ที่ ต าม
กฎหมาย
3.6 หลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล (Respect for international norms of behavior)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรเคารพและยึดมั่นตอแนวปฏิบัติสากล หลีกเลี่ยงการรวมกับ
องค ก รอื่ น ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ผิ ด ต อ แนวปฏิ บั ติ ส ากล และในสถานการณ ที่ ขั ด กั บ
แนวปฏิบัติสากล ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรพิจารณาความเหมาะสม ทบทวนการ
ดําเนินกิจกรรม และความสัมพันธภายใตขอบเขตอํานาจของกฎหมาย
ในกรณีที่ไมมีกฎหมายคุมครองทางสังคม และสิ่งแวดลอมในประเทศที่องคกรตั้งอยู องคกรควร
พิจารณายึดหลักปฏิบัติตามสากล
3.7 หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชน (Respect for human rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรเคารพตอสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ที่สามารถนําไปปรับ
ใชไดในทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม และทุกสถานการณ
ในสถานการณที่สิทธิมนุษยชนไมไดถูกปกปอง องคกรควรจัดการใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน
อยางถูกตอง และหลีกเลี่ยงการที่ไดมาซึ่งผลประโยชนจากสถานการณเหลานั้น
ในสถานการณที่กฎหมายในประเทศหรือการดําเนินงานไมไดมีการปกปองสิทธิมนุษยชน อยาง
เหมาะสม ใหยึดถือหลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล
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4. การยอมรับความรับผิดชอบตอสังคม และการดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย
4.1 การยอมรับตอความรับผิดชอบตอสังคม (Recognizing social responsibility)
4.1.1 ผลกระทบ ผลประโยชนและความคาดหวัง (Impacts, interests and expectations)
ในการจัดการกับปญหาดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
3 ลักษณะ ดังนี้

ควรเขาใจความสัมพันธ

-

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

-

ระหวางองคกรกับผูมีสวนไดเสีย (Between the organization and its
stakeholders) ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรตระหนักถึงผูมีสวนไดเ สียวา
การดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกรอาจมีแนวโนมและมีผลกระทบกับผูมี
สวนไดเสีย (หัวขอหลักและหัวขอยอยของขอ 5.1-5.7 และ 6.5)

-

ระหวางผูมีสวนไดเสียกับสังคม (Between the stakeholders and society)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรเขาใจความสัมพันธระหวางผลประโยชนของผูมี
สวนไดเสียที่กระทบโดยการกระทําขององคกรกับผลประโยชนของสังคม (หัวขอหลัก
และหัวขอยอยของขอ 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
การดําเนินงานอยางเปนธรรม
ผูใชแร
การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน
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หัวขอหลั กนี้ครอบคลุมผลกระทบทั้ งดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมขององค กร โดย
รายละเอียดของแตละหัวขอหลักจะอยูในขอกําหนดที่ 5 ซึ่งผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
จะตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกหัวขอ แตไมจําเปนตองดําเนินการทุกประเด็นของหัวขอหลัก
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ความสามารถของผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแร ใ นการดํ า เนิ น การที่ จ ะ
ตอบสนองตอผูที่มีสวนไดเสีย กฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4.1.3 ความรับผิดชอบตอสังคมและขอบเขตอิทธิพล (Social responsibility and the
organization's sphere of influence)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรมีความรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม
และการตัดสินใจขององคกร ดวยความโปรงใสและมีจริยธรรม ทั้งนี้อาจมีสถานการณที่กลุม
อื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับองคกรมีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององคกร
เชนเดียวกัน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร อาจไมสามารถที่จะตอบสนองตอผูที่ไดรับผลกระทบไดทุกกลุม
อยางไรก็ดี การดําเนินการกับกลุมที่ไดรับผลกระทบ ในแตละสถานการณขึ้นอยูกับปจจัยที่
แตกตางกัน รวมถึงความสามารถที่แทจริงของผูประกอบการอุตสาหกรรมแรที่จะตอบสนอง
ตอผลกระทบนั้น
ขอบเขตอิทธิพลของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร รวมถึงสวนหนึ่งของหวงโซคุณคาและหวงโซ
อุปทาน
อาจรวมถึงกลุมหรื อสมาคมที่เป นทางการและไม เป นทางการ เครื อข ายของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรและคูแขง เมื่อประเมินเรื่องขอบเขตอิทธิพลขององคกร องคกร
ควรมีการประเมินสถานะเริ่มตนของกลุมที่ไดรับผลกระทบตางๆ และควรพิจารณาดําเนินงาน
รวมกันกับผูมีสวนไดเสีย
4.2 การชี้บงและการดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder identification and
engagement)
4.2.1 การชี้บงผูมีสว นไดเสีย (Stakeholder identification)
ผูมีสวนไดเสีย คือ บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดประโยชนหรือเสียประโยชนจากกิจกรรมและการ
ตัดสินใจขององคกร เพราะประโยชนเหลานี้สามารถมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย จึงควรมีการชี้
บงผูมีสวนไดเสียที่มีความสัมพันธกับองคกร
ผลประโยชน (Interest) ในนิยามของมาตรฐานอางอิงถึงบางสิ่งบางอยางที่อยูบนพื้นฐานของ
การเรียกรองได ความสําคัญหรือความเกี่ยวของกับผลประโยชนที่กําหนดไดดีที่สุดคือ กําหนด
โดยการระบุผูมีสวนไดเสียที่มี ผลกระทบตอการพั ฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงดานสุ ขภาพและ
สวัสดิการของสังคม
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ความหมายของผูที่มีสวนไดเสียเปนความหมายที่กวางมาก และองคกรหนึ่งองคกรอาจจะมีผู
มีสวนไดเสียที่หลากหลาย ซึง่ มีทั้งที่มีผลประโยชนรวมกันและขัดแยงกันกับองคกร
4.2.2 การดําเนินงานกับผูม ีสวนไดเสีย (Stakeholder engagement)
การดําเนินงานกับผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับการสานเสวนาระหวางองคกรกับผูมีสวนไดเสีย
โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อการจัดการปญหาที่ดีกวาขององคกรในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
การดํ า เนิ น งานกั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย ทํ า ได ห ลายรู ป แบบ สามารถกํ า หนดได โ ดยองค ก รหรื อ
สามารถเริ่มตนตอบสนองตอผูมีสวนไดเสีย ทั้งรูปแบบการประชุมที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ เชน การประชุมกลุมบุคคล การสัมมนา การทํางานกลุม การรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ การประชุมโตะกลม คณะกรรมการปรึกษาหารือ การแลกเปลี่ยนในหลากหลาย
กลุม กลุมสมาชิก และกลุมชุมชน และสมาคมอื่นๆ โดยมุงเนนใหมีการสื่อสารในลักษณะแบบ
สองทาง
เหตุผลสําหรับการดําเนินงานรวมกับผูมีสวนไดเสียสามารถใชเพื่อ
-

กําหนดความเชื่อมโยงระหวางผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียและความรับผิดชอบ
ขององคกรตอสังคม

-

กําหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลประโยชนขององคกรและลดผลกระทบที่ไมดี
จากการดําเนินการและการตัดสินใจ

-

ดําเนินการไดสอดคลองตามภาระหนาที่ตามกฎหมายเพื่อการแกปญหาผลประโยชน
ที่ขัดแยงระหวางองคกรและผูม ีสวนไดเสีย

-

ประนีประนอมความขัดแยงในผลประโยชน ระหวางองคกรและผูมีสวนไดเสีย

-

ทําใหเกิดการเรียนรูอ ยางตอเนื่องโดยองคกร

-

ชวยองคกรทบทวนสมรรถนะและพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม

-

เพิ่มความโปรงใสและความนาเชื่อถือของการสื่อสาร

-

เปนพื้นฐานสําหรับกิจกรรมทีด่ ําเนินการรวมกัน เชน คูค า

องคกรควรตระหนักและเคารพตอผลประโยชนและความตองการของผูมสี วนไดเสียและ
กําหนดความสําคัญในการดําเนินการรวมกับผูมีสวนไดเสีย
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5. หัวขอหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
(CSR-DPIM) พ.ศ. 2554
5.1 การกํากับดูแลองคกร (Organizational governance)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรจัดโครงสรางและกระบวนการตัดสินใจ เพื่อ
(1)

แสดงความมุงมั่นดานความรับผิดชอบตอสังคมเปนลายลักษณอักษร โดยระบุไวใน
วัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย กลยุทธ หรือเทียบเทาตามความเหมาะสม

(2)

แสดงถึงแนวทางในการบริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใสและตรวจสอบได

(3)

สรางและรักษาไวซึ่งโครงสรางองคกร กฎระเบียบขอบังคับในการทํางาน วัฒนธรรม
องคกร แนวปฏิบัติ ตามความเหมาะสม ในการนําหลักการดานความรับผิดชอบตอ
สังคมไปปฏิบัติ

(4)

สรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพโดยอาจเปนการใหรางวัล การยกยองชมเชย การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
คาผลตอบแทนพิเศษ หรือระบบการสรางแรงจูงใจในรูปแบบตาง ๆ

(5)

แสดงผลการใชงบประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และทรัพยากรบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ

(6)

กําหนดใหมีกระบวนการในการสื่อสารแบบสองทางระหวางองคกรกับผูมีสวนไดเสีย
เพื่อรับฟงความคิดเห็นและนําขอมูลมาใชประกอบการแกไขปญหาขอขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้น

(7)

สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ

(8)

บุคลากรที่ทําหนาที่ตัดสินใจในนามขององคกรในบทบาทตาง ๆ ควรไดรับการกําหนด
อํานาจการตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่มีความสมดุล

(9)

ติดตามผลการตัดสินใจในการดําเนินงานทั้งดานบวกและดานลบ เพื่อใหมั่นใจวาการ
ตัดสินใจเหลานั้นไดถูกติดตามจากผูที่ไดรับมอบหมาย ตามชวงเวลาที่กําหนด

(10) มีการทบทวนและประเมินผลกระบวนการในการกํากับดูแลองคกรตามชวงระยะเวลาที่
กําหนดไว เพื่อนําไปสูการปรับกระบวนการดังกลาวใหไดผลลัพธตามที่กําหนดไวและ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลงนั้นทั่วทั้งองคกร
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(11)* สงเสริมบุคลากรในการดํารงตําแหนงระดับอาวุโสไดอยางเปนธรรม และเทาเทียม โดย
ไมคํานึงถึงความแตกตางทางสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ สีผิว แผนดินเกิด
ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ รวมถึงสถานภาพการสมรส สถานะทาง
ครอบครัว ความสัมพันธสวนบุคคล สถานะทางสุขภาพ
(12)* มีการพิจารณาความตองการของผูมีสวนไดเสีย และสรางใหเกิดความสมดุลดาน
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ง แวดลอ ม ทั้ ง ความตอ งการเรง ด วนและความตอ งการที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต

5.2

สิทธิมนุษยชน (Human rights)

5.2.1 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 1:
diligence)

การตรวจสอบและประเมินสถานะขององคกร (Due

ในทุกๆ กระบวนการตรวจสอบและประเมินสถานะองคกร องคกรควรพิจารณาถึงบริบท
ของประเทศที่เขาไปดําเนินการหรือสถานที่ที่ทํากิจกรรม ทั้งแนวโนมและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน
ที่เกิดจากกิจกรรมขององคกร และแนวโนมการกระทําทารุณดานสิทธิมนุษยชนอันมีผลจากกิจกรรม
ของสวนเอกชนอื่นๆ หรือบุคคลที่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับองคกรเหลานั้นอยางมีนัยสําคัญ รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบและประเมิน สถานะองคก รในวิธ ีก ารที ่ม ีค วามเหมาะสมกับ ขนาดและ
สภาพแวดลอมขององคกร โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

ประเมินผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต

(2)* กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
องคกร
(3)* กําหนดแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนภายในองคกร ครอบคลุมถึง ผูสงมอบ ผูรับเหมา
หรือหนวยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับองคกร
(4)* ติดตามผลการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนขององคกรตามชวงระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อ

• ปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรตามลําดับความสําคัญ
• ปรับปรุงผลกระทบเชิงลบดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการ
ดําเนินงานขององคกร
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5.2.2 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 2: สถานการณที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human
rights risk situations)
ผูป ระกอบการอุต สาหกรรมแร ควรพิจารณาและจัด การตอ สถานการณที่มีค วามเสี่ย งใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนดวยความระมัดระวัง ตามที่สามารถประยุกตใชได
(1)

การเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมที่มีการนําทรัพยากรมาดัดแปลงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ เชน แหลงน้ํา ปาไม
หรือชั้นบรรยากาศและกิจกรรมที่กอใหเกิดความเดือดรอนตอชุมชน

(2)

การดําเนินงานอยูใกลชุมชนพื้นเมือง

(3)

กิจกรรมที่สามารถสงผลกระทบหรือเกี่ยวของกับเด็ก

(4)

การจัดการกรณีพบการทุจริตหรือกระทําความผิดในองคกร

(5)

การมี แ รงงานที่ เ ข า มาทํ า งานในองค ก รอย า งไม เ ป น ทางการ โดยที่ ก ฎหมายไม ไ ด
คุมครอง

(6)

การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่หรือสินทรัพยอยางเขมงวด

(7)* ภาวะความยากจน ภาวะแหงแลง
สุขภาพ และภัยธรรมชาติ

และการเรียกรองหรือความตองการบริการดาน

5.2.3 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 3: การหลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน (Avoidance of complicity)
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการรวมกระทําความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและ
ทางออม ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรพิจารณาปจจัยเหลานี้คือ
(1)

ทวนสอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยขององคกร
ใหเปนไปตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และสอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ

(2)

ฝกอบรม ใหความรูตอบุคลากรที่อยูในหนวยงานที่ทําหนาที่รักษาความปลอดภัย ให
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน

(3)

มีขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนที่เหมาะสม และเปนกลาง เกี่ยวกับกระบวนการรักษา
ความปลอดภัย หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

(4)

ไมมีการเขาไปเกี่ยวของในการขับไลบุคคลออกจากพื้นที่ ยกเวนแตไดกระทําตาม
กฎหมายของประเทศ และแนวปฏิบัติสากลรวมถึงการคนหาวิธีการอื่นๆ ในการ
แกปญหาและมั่นใจวาผูที่ไดรับผลกระทบไดรับการชดเชยที่เพียงพอ
11 จาก 39

(5)* ไมเปนหุนสวนหรือเปนพันธมิตรทางการคากับองคกรที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(6)* กําหนดประเด็นดานสิทธิมนุษยชนไวในเงื่อนไขการจัดซื้อผลิตภัณฑและบริการ ตาม
ความสามารถที่ดําเนินการได
(7)* หลีกเลี่ยงการเขารวมกับองคกรที่มีกิจกรรมตอตานสังคม
5.2.4 ประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ 4: การแก ไ ขป ญ หาจากการเรี ย กร อ งความเป น ธรรม
(Resolving grievances)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรกําหนดกลไกในการแกไขปญหาจากการเรียกรองความ
เปนธรรม สําหรับใชกับองคกรและผูมีสวนไดเสีย
(1)

กําหนดกลไกในการแกไขปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม สําหรับใชกับองคกร
และผูมีสวนไดเสียโดย

• กําหนดวิธีการ หรือชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่หลากหลาย ทั้งทางโทรศัพท
แบบฟอรมรองทุกข จดหมาย ศูนยรับเรื่องรองเรียน กลองรับเรื่องรองเรียน การ
ประชุมรวมกับชุมชน หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม

• กําหนดกรอบเวลาในการดําเนินงานแกไขปญหาขอรองเรียนแตละขั้นตอนอยาง
ชัดเจน และมีการสื่อสารใหผูรองทุกขไดรับทราบ

• ทบทวนผลลัพธและวิธีการแกปญหาจากการเรียกรองความเปนธรรม ใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับในระดับสากล
(2)* กําหนดโครงสราง หรือแตงตั้งคณะกรรมการที่มีความเปนกลาง เพื่อแกไขปญหาจาก
การเรียกรองความเปนธรรมของลูกจาง และผูมีสวนไดเสียขององคกรทุกกลุม
(3)* สรางกระบวนการโดยใหผูรองเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูล คําแนะนํา
ผูเชี่ยวชาญที่จําเปน เพื่อเปนสวนทําใหกระบวนการเรียกรองมีความเปนธรรม

และ

(4)* กําหนดกระบวนการเพื่อหาแนวทางแกปญหาอยางมีสวนรวมระหวางผูรองเรียนกับ
องคกร หรือมีบุคคลที่ 3 รวมเจรจาไกลเกลี่ย
(5)* กําหนดชองทาง หรือวิธีการ เพื่อเปดเผยถึงกระบวนการและผลลัพธจากการแกไข
ปญหาขอรองเรียนขององคกรใหสาธารณชนไดตรวจสอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับ
ประเด็นที่สังคมใหความสนใจ
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5.2.5 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 5: การเลือกปฏิบัติและกลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Discrimination and vulnerable groups)
การเลือกปฏิบัติมีความเกี่ยวของกับการแบงแยก การกีดกัน หรือสิทธิพเิ ศษ ที่มีผลกระทบทํา
ใหขาดความเทาเทียมกันของการปฏิบัติและโอกาสในการปรับปรุง ดังนัน้ ผูประกอบการอุตสาหกรรม
แร ควรดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

ไมเลือกปฏิบัติตอลูกจาง คูคา
เกี่ยวของ

ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และบุคคลอื่นที่องคกรมีสวน

(2)

มีการสงเสริมความเสมอภาคของสตรีในดานการศึกษา โอกาสในการจางงาน การ
ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการมีครอบครัว และการวางแผนครอบครัว

(3)

ไมเลือกปฏิบัติตอผูพิการ ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหตามความ
เหมาะสม

(4)

มีแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการจางแรงงานเด็ก

(5)

เคารพสิทธิสวนบุคคลของชนพื้นเมือง เมื่อตองมีการตัดสินใจและมีสวนรวมกับองคกร
ในด า นต า งๆ ทั้ ง เรื่ อ งของการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ การอนุ รั ก ษ สื บ สาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การจัดการทรัพยสินทางวัฒนธรรมและ
ทางปญญา

(6)

เคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงานยายถิ่น รวมถึงครอบครัวในการจัดการสวัสดิการ
อยางเหมาะสม

(7)

หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติตอลูกจางหรือบุคคลอื่นบนพื้นฐานของความแตกตางของ
เชื้อสายบรรพบุรุษ เชื้อชาติ สีผิว ชั้นวรรณะ

(8)

เคารพสิ ท ธิ แ ละไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ ต อ กลุ ม คนที่ ต อ งได รั บ การดู แ ลเป น พิ เ ศษอื่ น ๆ ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงกลุมผูสูงอายุ ผูอพยพ คนยากจน ผูไมรูหนังสือ ผูติดเชื้อ HIV/AIDS
ชนกลุมนอย และกลุมทางศาสนา

(9)* มีการตรวจสอบการดําเนินงานถึงการไมเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออมขององคกร
ตอลูกจาง คูคา ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และบุคคลอื่นที่องคกรมีสวนเกี่ยวของ
5.2.6 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 6: สิทธิการเปนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and
political rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรเคารพตอสิทธิสวนบุคคลรวมถึงสิทธิการเปนพลเมืองอื่นๆ
ดังนี้
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• สิทธิในการดํารงชีวิต
• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
• เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมอยางสงบ
• เสรีภาพที่จะแสวงหา รับรูและแจงขอมูลและความคิดผานสื่อใดๆ โดยไมคํานึงถึง
เชื้อชาติ
• สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินแตเพียงผูเ ดียวหรือรวมกับผูอื่น และอิสระจากการ
ถอดถอนสิทธิในทรัพยสินโดยพลการ
• สิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการและสิทธิในการรับฟงการชี้แจง กอนที่จะมีการตัดสินโทษ
ทางวินัย การพิจารณาโทษทางวินัยควรมีความเหมาะสม และไมเกี่ยวของกับการ
ลงโทษทางกายหรือการทารุณหรือการทําใหเสื่อมเสียเกียรติ
5.2.7 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 7: สิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Economic,
social and cultural rights)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรเคารพในสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
(1)

ควบคุมการดําเนินงานขององคกรที่เปนอุปสรรค หรือกีดขวางตอการเขาถึงผลิตภัณฑ
และการใชทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของชุมชน

(2)

อํานวยความสะดวกและสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูใหกับสมาชิกชุมชน

(3)

นําขีดความสามารถ หรือศักยภาพที่สอดคลองกับลักษณะธุรกิจขององคกรไปสงเสริม
กิจกรรมดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน

(4)* มีการพิจารณาถึงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดําเนิน
กิจกรรม ผลิตภัณฑ บริการ และโครงการใหมขององคกร รวมถึงสิทธิของประชากรใน
ทองถิ่น
(5)* เขารวมกับองคกรอื่นๆ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดความ
เขาใจเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
5.2.8 ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ 8: สิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน (Fundamental principles
and rights at work)
แมวาสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานจะมีผลควบคุมทางกฎหมาย ผูประกอบการอุตสาหกรรม
แร ควรดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
14 จาก 39

(1)

ใหเสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุมเพื่อเจรจาตอรองของลูกจาง โดยอยูภายใต
กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับขององคกร

(2)

ไมหาผลประโยชนจากการใชแรงงานบังคับ หรือทํางานโดยไมสมัครใจ รวมถึงการหา
ผลประโยชนจากแรงงานนักโทษ เวนแตเปนนักโทษที่ไดรับการตัดสินวาผิดจริงในชั้น
ศาล โดยอยูภายใตการกํากับดูแลและการควบคุมของรัฐ ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมของการ
จางงาน

(3)

ใหโอกาสที่เทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ โดยองคกรควรแสดงไดวามีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจางงาน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตอสัญชาติ เชื้อชาติ อายุ เพศ สีผิว
แผนดินเกิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ รวมถึงสถานภาพการสมรส
สถานะทางครอบครัว ความสัมพันธสวนบุคคล สถานะทางสุขภาพ

(4)* มีการประเมินเปนระยะ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากนโยบายการจางงานและการ
ดําเนินงานที่สงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ

5.3

การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour practices)

แนวปฏิบัติทางดานแรงงานขององคกรเปนการรวมไวซึ่งนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กับงานที่กระทําภายในองคกรหรือในนามขององคกร โดยรวมถึงการจัดหาและการเลื่อนตําแหนงของ
ลูกจาง ระเบียบวินัย ขั้นตอนการรองเรียน การโอนยายและการเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน การเลิกจาง การ
ฝกอบรมและพัฒนาความเชี่ยวชาญ สุขภาพ ความปลอดภัย และสุขศาสตรอุตสาหกรรม การปฏิบัติดาน
แรงงานที่รับผิดชอบตอสังคมจึงเปนสิ่งจําเปนตอความยุติธรรม ความมั่นคง และความสงบสุข
5.3.1 ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่1: การจางงานและความสัมพันธในการจางงาน
(Employment and employment relationships)
องคกรมีสวนทําใหบุคคลไดรบั การยอมรับทางสังคม โดยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ
ผานการจางงานแบบเต็มเวลา ที่มีความมั่นคง และเปนงานที่เหมาะสมโดยผูประกอบการอุตสาหกรรม
แรควร
(1)

มีการจางงานอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมหาชองทางหลีกเลี่ยง ภาระหนาที่ของ
นายจาง ซึ่งครอบคลุมทั้งการจางงานของผูรับเหมา ผูรับจางชวง

(2)

มีการวางแผนอัตรากําลังเพื่อหลีกเลี่ยงการจางงานบางเวลา เปนบางครั้งบางคราว
หรือการจางแรงงานชั่วคราวมากเกินไป ยกเวนวาลักษณะของงานนั้นเปนงานระยะสั้น
งานตามฤดูกาล หรืองานโครงการที่มีระยะเวลาไมเกิน 2 ป
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(3)

มีการแจง และใหขอมูลการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอสภาพ
การจางงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และใหผูแทนลูกจางมีสวนรวมในการหา
แนวทางลดผลกระทบนั้น

(4)

ไมปลดออก เลิกจาง และไลออกโดยไมมีกฎเกณฑ หรือเลือกปฏิบัติ

(5)

ปกปองขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัวของลูกจาง

(6)

มีขั้นตอนที่มั่นใจไดวา ผูรับเหมา ผูรับจางชวงที่ทํางานใหกับองคกร ไดรับการยอมรับ
ตามกฎหมายหรือแสดงความรับผิดชอบในฐานะของนายจาง และถูกแสดงออกถึง
ความเทาเทียมกัน

(7)

ไมหาผลประโยชนจากความไมเปนธรรม เอารัดเอาเปรียบ หรือกดขี่ดานแรงงานจากคู
ธุรกิจ ผูสงมอบ ผูรับจางชวง

5.3.2 ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 2: สภาพการจางและการคุมครองทางสังคม
(Conditions of work and social protection)
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรจัดใหมีสภาพการจางงานและใหการคุมครองทางสังคม ดังนี้
(1)

มีสภาพการจางที่เหมาะสมครอบคลุมคาจาง ชั่วโมงการทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห
วั น หยุ ด พั ก ผ อ นประจํ า ป วั น หยุ ด ตามประเพณี สุ ข ภาพและความปลอดภั ย การ
คุมครองความเปนมารดา และความสามารถในการรับผิดชอบตอครอบครัว

(2)

อนุญาตใหลูกจาง สามารถปฏิบัติตนตามประเพณีประจําชาติหรือประเพณีตามศาสนา
และประเพณีอื่นๆ

(3)

มีสภาพการจางที่กอใหเกิดความสมดุลระหวางการทํางานและการดําเนินชีวิต และ
สามารถเทียบเคียงกับสภาพการจางงานของผูประกอบการอุตสาหกรรมอื่นที่คลายกัน
ในทองถิ่น

(4)

กําหนดคาจาง คาตอบแทน และสภาพการจางงานตามกฎหมายหรือขอตกลงรวม และ
สะทอนถึงการพิจารณาความเพียงพอตอความตองการของลูกจางและครอบครัว จาก
อัตราคาจางในประเทศ คาครองชีพ หลักประกันทางสังคม มาตรฐานการครองชีพใน
กลุมอื่น ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

5.3.3 ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 3: การสานเสวนาทางสังคม (Social dialogue)
การสานเสวนาทางสั ง คมมี ผ ลทํ า ให เ กิ ด กลไกการพั ฒ นานโยบายและการค น หาวิ ธี ก าร
แกปญหา โดยขึ้นอยูกับความตองการของนายจางและลูกจาง ซึ่งผลที่ไดจะเปนผลลัพธที่สําคัญและ
ยั่งยืนสําหรับองคกรและสังคม การสานเสวนาทางสังคมสามารถสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม และ
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ความเปนประชาธิปไตยในการทํางาน รวมทั้งทําใหเกิดความเขาใจที่ดีระหวางองคกรและผูปฏิบัติงาน
จากการบริหารจัดการแรงงานที่ดี ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

กําหนดโครงสรางการเจรจาตอรองรวมระหวางนายจางและลูกจางขององคกร

(2)

ยอมรับใหมีการจัดตั้งหรือรวมกลุม ในการเจรจาตอรองเพื่อรักษาผลประโยชนของ
ลูกจาง

(3)

ไมปลด หรือไลออก หรือการเลือกปฏิบัติตอบุคคล หรือกลุมคนที่มีการจัดตั้งเพื่อการ
เจรจาตอรอง รวมถึงการคุกคามทั้งทางตรงและทางออมดวยวิธีการขมขู หรือสรางให
เกิดความกลัว

(4)

จัดใหมีการแจงไปยังตัวแทนภาครัฐและผูแทนของลูกจาง เพื่อใหเกิดการตรวจสอบ
รวมกัน ในการบรรเทาผลกระทบดานลบที่อาจเกิดขึ้นเทาที่เปนไปไดมากที่สุด ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานที่มีผลกระทบโดยตรงตอการจางงาน

(5)

สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งขอมูลที่ถูกตอง
เปนจริงเกี่ยวกับสถานะการดําเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และกิจกรรมขององคกร

(6)* แตงตั้งผูแทนลูกจาง เปนผูแทนในการรวมปรึกษาหารือ หรือรวมใหความคิดเห็นกับผูมี
อํานาจตัดสินใจขององคกร
5.3.4 ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 4:
(Health and safety at work)

สุขภาพ และความปลอดภัย ในการทํางาน

สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาไวซึ่งความเปนอยูที่
ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมของลูกจาง โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

พัฒนา ประยุกตใช และรักษา นโยบายดานสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในการทํางาน บนหลักการของความปลอดภัยและมาตรฐานดานสุขอนามัย และความ
เทาเทียมกันทั้งลูกจาง ลูกจางชั่วคราว และผูรับจางชวง รวมถึงการจางงานนอกเวลา

(2)

วิเคราะหและควบคุมความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ขององคกร

(3)

สื่อสารขอมูลที่เกี่ยวกับขอกําหนดดานความปลอดภัย เพื่อใหลูกจางสามารถปฏิบัติและ
มั่นใจวาลูกจางไดทําตามขั้นตอนที่ถูกตอง

(4)

บันทึกและสอบสวนอุบัติการณดานสุขภาพและความปลอดภัย และปญหาที่ไดรับแจง
จากลูกจาง เพื่อทําการลดหรือกําจัดปญหาดังกลาว
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(5)

มุงมั่นที่จะลดผลกระทบตอสภาวะจิตใจในสถานที่ทํางาน ซึ่งอาจนําไปสูความเครียด
และการเจ็บปวยของลูกจาง

(6)

ใหการฝกอบรมที่เพียงพอกับบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวของในดานสุขภาพ และความ
ปลอดภัย

(7)

ไม ผ ลัก ภาระค าใช จ ายในการตรวจสุ ข ภาพและการตรวจวั ด ดา นความปลอดภั ย ใน
สถานที่ทํางาน ใหเปนหนาที่ของลูกจาง

(8)* กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามลําดับขั้น ดังนี้

• การขจัด
• การทดแทน
• การควบคุมทางวิศวกรรม
• การควบคุมการจัดการ ขั้นตอนการทํางาน
• อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
โดยคํานึงถึงสตรี สตรีมีครรภ สตรีหลังคลอดหรืออยูในระหวางการใหนมบุตร คน
พิการ หรือลูกจางที่มีประสบการณทํางานนอยเปนพิเศษ รวมถึงการเตรียมความพรอม
ในสภาวะฉุกเฉิน โดยใหพนักงาน คูธุรกิจ ภาครัฐ ชุมชนทองถิ่น หรือผูมีสวนไดเสีย
อื่นๆ เขามามีสวนรวม ซึ่งแผนดังกลาวควรรวมถึงการซอมแผน การทบทวนแผน และ
การสื่อสาร
(9)* จัดระบบสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอม โดยการมีสวนรวมของลูกจาง
และใหการยอมรับและเคารพสิทธิของลูกจาง ในการ

• ไดรับขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดานสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการจัดการความเสี่ยงอยางถูกตองและเหมาะสม

• ไดรับคํา ปรึกษาในประเด็น ด านสุข ภาพและความปลอดภั ยที่เกี่ยวข อ งกับ การ
ทํางาน

• ปฏิเสธงานที่ไดพิจารณาอยางมีเหตุผลวาอาจมีอันตรายหรือเกิดอันตรายรายแรง
ตอชีวิตหรือสุขภาพของตนเองหรือชีวิตและสุขภาพของผูอื่น

• แสวงหาคําปรึกษาดานแรงงานจากภายนอก หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
• รายงานเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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• เขารวมในกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ

และความปลอดภัย รวมถึงการสอบสวน

อุบัติการณและอุบัติเหตุ
5.3.5 ประเด็นการปฏิบัติดานแรงงานที่ 5: การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรมในสถานที่
ปฏิบัติงาน (Human development and training in the workplace)
นายจางสามารถใชนโยบายที่สําคัญในสถานที่ทํางาน เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนามนุษย
ในเรื่องสังคมที่เกี่ยวของเชน การไมเลือกปฏิบัติ การสรางสมดุลตอการรับผิดชอบตอครอบครัว และ
การสงเสริมสุขภาพและสวัสดิการ โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

จัดใหลูกจางทุกคนทุกระดับ ไดรับการฝกอบรม การพัฒนาทักษะ การฝกงาน และ
โอกาสกาวหนาทางอาชีพบนพื้นฐานความเทาเทียมและไมเลือกปฏิบัติ

(2)

มั่นใจวาลูกจางที่เริ่มงานใหม จะไดรับการฝกอบรม และไดรับคําแนะนําที่เพียงพอตอ
การปฏิบัติงานในหนาที่

(3)* จัดทําแผนงานรวมกันระหวางลูกจางและผูบริหาร เพื่อเสริมการมีสุขภาพและความ
เปนอยูที่ดี

5.4

สิ่งแวดลอม (The environment)

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมขององคกร ยอมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมวาองคกร
จะตั้งอยูที่ใดก็ตาม ผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการขององคกร อาจเกี่ยวของกับ
การใชทรัพยากรดานกายภาพและชีวภาพ การปลอยมลพิษและของเสีย และผลกระทบตอที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม องคกรควรนําแนวทางแบบบูรณาการที่
พิจารณาถึงความเกี่ยวของดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมมาประกอบการดําเนินกิจกรรมและ
การตัดสินใจขององคกร
5.4.1 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 1: การปองกันมลพิษ (Prevention of pollution)
เพื่อเปนการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการในการปองกันการเกิดมลพิษ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

ชี้บงประเด็นและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการตัดสินใจและกิจกรรมขององคกร ซึ่ง
ครอบคลุมแหลงกําเนิดของเสียและมลพิษที่เกี่ยวของกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ และ
บริการขององคกร

(2)

ตรวจวัด บันทึก ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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(3)

ไมใชสารเคมี และวัตถุอันตรายที่ตองควบคุมการใชตามที่กําหนดไวในกฎหมาย เวนแต
ไดรับการอนุญาตจากหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ : สารเคมีและวัตถุอันตรายที่ตองควบคุม คือ สารเคมีและวัตถุอันตรายที่กําหนด
ใน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552

(4)* ปองกันมลพิษและของเสีย โดยใชวิธีการจัดการของเสียตามลําดับขั้น (Waste
management hierachy) กรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ควรมีการจัดการอยาง
เหมาะสม
(5)* เปดโอกาสใหชุมชนไดรับรูขอมูลดานสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการกําหนด
มาตรการแกไข บรรเทาปญหา และความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น
(6)* พัฒนาและสงเสริมการใชผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(7)* เปดเผยขอมูลสูสาธารณะเกี่ยวกับ ชนิด ปริมาณของสารพิษ วัตถุอันตรายที่ใช การ
ปลอยออกสูภายนอก ความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม
ทั้งในการ
ดําเนินงานปกติ และกรณีการเกิดอุบัติเหตุ
5.4.2 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 2: การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable resource use)
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน หมายถึง การใชในอัตราที่นอ ยกวาหรือเทากับอัตราของการฟนฟู
ไดเองโดยธรรมชาติ เพื่อใหมนั่ ใจไดวาทรัพยากรจะมีใชอยางยั่งยืนในอนาคต รูปแบบและปริมาณในการ
บริโภค และการผลิตควรมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของโลก จึง
จําเปนตองเลือกใชทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใชใหม มาใชรวมกันหรือทดแทนทรัพยากรที่ใชแลว
หมดไป เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น ความสัมพันธกับทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการของ
องคกร ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

ชี้บง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการใชพลังงาน น้ํา และทรัพยากรอื่นๆ ที่มี
นัยสําคัญ

(2)

ดําเนินมาตรการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ลดการใชพลังงาน น้ํา และ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี และเปรียบเทียบกับ
แหลงขอมูลอื่นๆ

(3)

ใชวัสดุรีไซเคิล และนําน้ํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

(4)

สรางจิตสํานึกใหบุคลากรใชทรัพยากรอยางยั่งยืน

(5)* นําทรัพยากรทางเลือกที่สามารถนํากลับมาใชใหมและมีผลกระทบต่ํา มาใชรวมกันหรือ
ทดแทนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป
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(6)* บริหารจัดการแหลงทรัพยากรน้ํา
สามารถเขาถึงอยางเทาเทียม

เพื่อใหมั่นใจวาผูใชงานจากแหลงน้ําเดียวกัน

(7)* กําหนดแนวปฏิบัติดานการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนแนว
ทางการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
(8)* ขยายขอบเขตวิธีการปฏิบัติดานการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนไปยังคูธุรกิจ
5.4.3 ประเด็นสิ่งแวดลอมที่ 3: การบรรเทา และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change mitigation and adaptation)
เปนที่ยอมรับวากาซเรือนกระจก (Greenhouse gas – GHG) ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย
เชน คารบอนไดออกไซด และมีเทน เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุก
องคกรที่มีการปลอยกาซเรือนกระจก จึงควรมีความรับผิดชอบสําหรับการปลอยกาซดังกลาว ทั้งทางตรง
และทางออม รวมทั้งเตรียมวางแผนสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อปรับตัวใหเขากับ
สภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน เพื่อลดผลกระทบตอการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ อั น เกิ ด จากกิ จ กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ และบริ ก าร โดยผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมแรควร
(1)

ดํ า เนิ น มาตรการทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารกํ า หนด
มาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ภายใตขอบเขตที่องคกรควบคุมได

(2)

มีวิธีการในการประหยัดพลังงาน รวมถึงการจัดซื้อผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

(3)* ชี้บงแหลงกําเนิด ตรวจวัด บันทึก และรายงานการปลอยกาซเรือนกระจกที่มีนัยสําคัญ
ทั้งทางตรงและทางออม โดยใชวิธีที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ภายในขอบเขตความ
รับผิดชอบขององคกร
(4)* ปองกัน หรือลดการปลอยกาซเรือนกระจก (โดยเฉพาะที่กอใหเกิดการทําลายชั้น
โอโซน) จากการใช และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน กระบวนการหรืออุปกรณ รวมถึง
ระบบทําความรอน ระบบการระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ
(5)* ทบทวนปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิงที่องคกรมีการใชงานอยางมีนัยสําคัญ และ
ประยุกตวิธีการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใชงานนั้น รวมทั้งมี
การนําแนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อพิจารณาการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยการใชเทคโนโลยีที่กอใหเกิดมลพิษต่ํา และใชพลังงานทดแทน
(6)* พิจารณาใชมาตรการชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อมุงใหเกิดสมดุลคารบอน
ดวยวิธีที่นาเชื่อถือและโปรงใส
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(7)* พิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก และระดับทองถิ่น ใน
การชี้บงความเสี่ยง เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ขององคกร
5.4.4 ประเด็ น สิ่ ง แวดล อ มที่ 4: การปกป อ งและฟ น ฟู แ หล ง ที่ อ ยู อ าศั ย ตามธรรมชาติ
(Protection of the environment and restoration of natural habitats)
กิจกรรมของมนุษยในปจจุบันไดสงผลใหระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
กวางขวาง ทั้งในพื้นที่เขตเมืองและชนบท องคกรสามารถแสดงความรับผิดชอบตอสังคมไดดวยการ
ปกปองสิง่ แวดลอม และฟน ฟูถิ่นทีอ่ ยูอาศัยตามธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายของระบบนิเวศ ดังนัน้
ในทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการ ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

ชี้บงผลกระทบที่รายแรงที่อาจเกิดขึ้นตอระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
และกําหนดมาตรการเพื่อลดหรือกําจัดผลกระทบเหลานี้

(2)

ดําเนินแนวทางที่เปนไปไดและมีความเหมาะสมในการปกปองหรือฟนฟูระบบนิเวศ
รวมทั้งการยอมรับภาระคาใชจายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจนําไปสูการสรางคุณคาเชิง
เศรษฐกิจ

(3)

ปองกันถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ พื้นที่ชุมน้ํา ปาไม เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่
อนุรักษ และพื้นที่เกษตรกรรม ในกรณีที่มีการพัฒนาอาคารและมีงานกอสรางของ
องคกร

(4)* หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดความสูญเสียของระบบนิเวศ และฟนฟูระบบนิเวศที่สูญเสียไป
จากการดําเนินงานขององคกร ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงและฟนฟูระบบนิเวศได
ควรชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
(5)* บริหารจัดการที่ดิน น้ํา และระบบนิเวศที่สงเสริมการอนุรักษ การใชอยางยั่งยืนและ
เทาเทียมในสังคม
(6)* สงวนสายพันธุสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น ที่ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุ หรือถิ่นที่อยูอาศัยที่
อาจไดรับผลกระทบ
(7)* ดําเนินการวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจการใชที่ดินของ
องคกร โดยสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
(8)* ปกปองสวัสดิภาพของสัตวปา และถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา ใหเปนไปตามระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ ในกรณีที่สามารถดําเนินการได
(9)* หลีกเลี่ยงการคุกคามตอความอยูรอด หรือนําไปสูการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต ทั้งในระดับ
โลก ภูมิภาค และทองถิ่น รวมถึงการแจกจายหรือขยายสายพันธุที่เปนอันตรายตอ
ความอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในทองถิ่น
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5.5

การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair operating practices)

การดําเนินงานอยางเปนธรรม มีความเกี่ยวของกับหลักจริยธรรมในการดําเนินงานระหวาง
องค กรกับองค กรอื่น และบุค คลอื่ น รวมถึง ความสัมพั นธ ร ะหวา งองคก รกั บภาครั ฐ คูค า ผู สง มอบ
ผูรับเหมา คูแขงทางธุรกิจ และสมาคมตาง ๆ ที่องคกรเปนสมาชิก การดําเนินงานอยางเปนธรรมใน
ที่นี้ครอบคลุมถึงการตอตานคอรรัปชั่น การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสาธารณชนในวงกวาง พฤติกรรม
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม การดําเนินความสัมพันธกับองคกรอื่นและการเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน
เพื่อสงเสริมใหเกิดผลลัพธในทางบวก ซึ่งสามารถบรรลุไดดวยผูนําขององคกร รวมทั้งการสงเสริมการ
ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตลอดทั่วทั้งขอบเขตอิทธิพลขององคกร
5.5.1 ประเด็ นการดํ าเนินงานอยางเปนธรรมที่ 1: การต อตานการคอร รัปชั่น
(Anti–
corruption)
การคอรรัปชั่น เปนการใชอํานาจที่ไดรับมอบหมายในทางที่ผิดเพื่อประโยชนสวนตัว การ
คอรรัปชั่นทําใหชื่อเสียงดานจริยธรรมขององคกรเสียหาย และอาจทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทําลายกระบวนการทางการเมือง และสรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งทําลายระบบการแขงขัน
การกระจายความเจริญและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อปองกันการคอรรัปชั่นและการติดสินบน
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

ชี้บ ง ความเสี่ย งของการคอรรั ป ชั่น จากกิ จ กรรมทั้ง ภายในและภายนอกขององค ก ร
พรอมกําหนดแนวปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่น และมีมาตรการ หรือระบบที่
รัดกุม เพื่อปองกันการคอรรัปชั่น

(2)

ใหความรู สรางความตระหนัก หรือฝกอบรมเรื่องการคอรรัปชั่น วิธีการตอตานการ
คอรรัปชั่น การกําจัดการติดสินบน และการใหสิ่งจูงใจในการดําเนินงาน ใหกับลูกจาง
ผูแทนองคกร ผูรับเหมาและผูสงมอบ

(3)

แจ ง เจ า หน า ที่ ผู มี อํ า นาจบั ง คั บ ใช ก ฎหมายมาดํ า เนิ น การ เมื่ อ พบการทุ จ ริ ต หรื อ
คอรรัปชั่นในองคกร

(4)* แสดงความมุงมั่นในการสงเสริม และดําเนินการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อแสดงความ
เปนผูนํา และเปนแบบอยางใหผูอื่น
(5)* สนับสนุนใหลูกจาง คูคา ผูแทนองคกรและผูสงมอบ รายงานการปฏิบัติที่สอดคลองกับ
แนวปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่นขององคกร
(6)* สนับสนุนใหผูเกี่ยวของกับองคกร นําแนวปฏิบัติในการตอตานการคอรรัปชั่นไปใช
5.5.2 ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 2: การมีสวนรวมทางการเมืองอยาง
รับผิดชอบ (Responsible political involvement)
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องค กรสามารถสนั บสนุ นกระบวนการทางการเมื อง และส งเสริ มให เกิ ดการพั ฒนานโยบาย
สาธารณะที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม องคกรควรหลีกเลี่ยงการใชอิทธิพลและ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม อันมีผลตอการทําลายกระบวนการทางการเมือง เชน การจัดการ การขมขู
การบีบบังคับ โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

ใหความรู สรางความตระหนัก หรือฝกอบรมใหกับลูกจาง และผูแทนองคกร เกี่ยวกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองและสนับสนุนทางการเมืองอยางรับผิดชอบ รวมถึงวิธีการ
จัดการกับผลประโยชนทับซอน

(2)

มีความโปรงใสในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมือง การสนับสนุนทาง
การเมืองทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

(3)

หามดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลที่ไมเปนจริง การขมขู หรือการบีบบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการเมือง

(4)* กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในนามขององคกร ที่เขาไปมี
สวนรวมทางการเมือง
(5)* หลี ก เลี่ ย งการช ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง นั ก การเมื อ งหรื อ ผู กํ า หนด
นโยบายทางการเมืองที่มีอิทธิพลในทางที่ไมเหมาะสม
5.5.3 ประเด็ น การดํ า เนิ น งานอย า งเป น ธรรมที่
competition)

3: การแข ง ขั น อย า งเป น ธรรม (Fair

การแขงขันอยางเปนธรรม ชวยกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและประสิทธิภาพในการลดตนทุนของ
ผลิตภัณฑและบริการ สงผลใหทุกองคกรมีโอกาสที่เทาเทียมกันในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและ
กระบวนการใหมๆ ซึ่งในระยะยาวจะชวยใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ได
มาตรฐาน เพื่อสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

ดําเนินการอยางสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับดานการคาและแขงขันอยางเปน
ธรรม และใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล

(2)* กําหนดระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการปองกันอื่นๆ เพื่อปองกันการถูกชักจูง หรือ
การเขาไปมีสวนรวมในการตอตานการแขงขันทางการคา
(3)* สงเสริมลูกจางใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติอยางสอดคลองกับ
กฎหมายการแขงขันทางการคา และการแขงขันที่เปนธรรม
(4)* สนับสนุนการตอตานการผูกขาดและการทุมตลาด และสงเสริมการแขงขันทางการคา
อยางเปนธรรม
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(5)* ไมนําประเด็นทางสังคม ดังเชน ความยากจน ไปสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ทางการคา

5.5.4 ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 4: สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมใหกับ
หนวยงานในหวงโซคุณคาขององคกร (Promoting social responsibility in the value
chain)
องคกรรวมทั้งองคการมหาชน จะมีอิทธิพลตอองคกรอื่นผานการตัดสินใจจัดหาและจัดซื้อ
โดยการเปนผูนําและใหคําปรึกษาตลอดหวงโซคุณคาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําหลักการ
และแนวปฏิบัติของความรับผิดชอบตอสังคมมาใช รวมทั้งพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือผลที่
เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจของการจัดหาและจัดซื้อขององคกรอื่น โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

สนั บ สนุ น ให อ งค ก รอื่ น นํ า หลั ก การและประเด็ น ด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมมา
ประยุกตใช

(2)* บูรณาการเกณฑทางดานจริยธรรม สังคม สิ่งแวดลอม และความเทาเทียมกันทางเพศ
รวมถึง สุขภาพและความปลอดภัย เขาไปในนโยบายและแนวปฏิบัติดานการจัดซื้อ จัด
จาง การจําหนาย และการทําสัญญา เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม
(3)* มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติขององคกรอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับองคกร วา
มีการปฏิบัติสอดคลองตามที่ไดตกลงไวกับองคกรในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
5.5.5 ประเด็นการดําเนินงานอยางเปนธรรมที่ 5: การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน (Respect
for property rights)
สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ครอบคลุ ม ทั้ ง ทรั พ ย สิ น ทางกายภาพและทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา รวมถึ ง
ผลประโยชนจากที่ดิน และสินทรัพยทางกายภาพอื่นๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ภูมิปญญาทองถิ่นของ
กลุมเฉพาะและชนพื้นเมือง เปนตน การยอมรับสิทธิในทรัพยสิน จะเปนการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ
การลงทุน และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ตลอดจนความคิดสรางสรรคและการประดิษฐ ทั้งนี้
เพื่อเปนการเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

กําหนดแนวปฏิบัติในการสงเสริมการเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน ทรัพยสินทางปญญา
และภูมิปญญาทองถิ่น

(2)

ตรวจสอบการใชหรือจําหนายทรัพยสินที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย
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(3)

ไมเขารวมในกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิน รวมถึงการใชที่ผิดไปจากอํานาจการ
ครอบครอง การปลอมแปลง และการละเมิดลิขสิทธิ์

(4)

จายคาตอบแทนสําหรับทรัพยสินที่ไดรับหรือนํามาใชอยางถูกตองเหมาะสม

5.6 ผูใชแร (Consumer issues)
องคกรควรใหความสําคัญกับโอกาสที่จะสนับสนุนการบริโภคและการพัฒนาอยางยั่งยืน ผาน
ทางผลิตภัณฑและบริการขององคกร ทั้งการใหความรูและใหขอมูลที่ถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส และ
การตลาดที่เปนธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เปนธรรมตอผูใชแร และลูกคาอื่นๆ รวมทั้งการลด
ความเสี่ยงจากการใชผลิตภัณฑและบริการใหเหลือนอยที่สดุ ผานการออกแบบ การผลิต การจําหนาย
การใหขอมูล การสนับสนุนบริการและขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาขอมูลของ
ผูใชแรใหมีความปลอดภัย และเปนความลับ
5.6.1 ประเด็นผูใชแรที่ 1 : การตลาดที่เปนธรรม ขอมูลที่เปนจริงและไมเบี่ยงเบน และการ
ปฏิบัติทางสัญญาทีเ่ ปนธรรม (Fair marketing, factual and unbiased information and
fair contractual practices)
องคกรควรจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ ซึง่ ผูใชแรสามารถเขาใจได และ
นํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจจัดซือ้ หรือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการที่
แตกตางกัน การปฏิบัติทางสัญญาที่เปนธรรม มีเปาหมายเพื่อชวยปกปองผลประโยชนตามกฎหมาย
ของทั้งผูสงมอบและผูใชแร ดังนั้น เมื่อมีการสื่อสารกับผูใชแร ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

ไมกระทําการใดๆ ที่หลอกลวง ทําใหเขาใจผิด ฉอโกงหรือไมเปนธรรม ไมชัดเจนหรือ
คลุมเครือ รวมทั้งปกปดขอมูลที่จําเปน

(2)

ทําการโฆษณา และประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของอยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน
สามารถเขาถึงไดงาย เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบและตัดสินใจของผูใชแร

(3)

แสดงหลักฐานขอเท็จจริงตามที่กลาวอางของผลิตภัณฑและบริการ เมื่อลูกคารองขอ

(4)

ไมใชขอความ เสียง หรือสื่อรูปภาพ ที่เกี่ยวของกับเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ความพิการ
หรือความสัมพันธสวนบุคคล เพื่อบิดเบือนขอความที่สื่อสารใหผูใชแร

(5)

การทําโฆษณาและการตลาด ควรพิจารณาถึงประโยชนที่เด็กและกลุมที่ตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษจะไดรับ รวมทั้งไมเขารวมในกิจกรรมที่เปนอันตรายตอกลุมคนเหลานั้น

26 จาก 39

(6)

ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการโดยใชภาษาที่มีความสมบูรณ ถูกตอง
เขาใจงาย และสามารถเปรียบเทียบได ณ จุดขาย โดยเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่
กําหนดไว โดยครอบคลุมถึง

• ลักษณะทางคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑและบริการ
• ที่อยูขององคกร เบอรโทรศัพทและอีเมล เมื่อมีการขายภายในประเทศหรือระหวาง
ประเทศ รวมถึงทางอินเตอรเน็ต (อี-คอมเมิรช) หรือการสั่งซื้อทางไปรษณีย
(7)

การทําสัญญากับผูใชแร

• เขียนดวยภาษาที่ชัดเจน
• กําหนดเงื่อนไขในสัญญาอยางเปนธรรม โดย
- ไมหลีกเลี่ยงการรับผิดตอผูใชแร
- กําหนดสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาที่เหมาะสม
- ไมถายโอนความเสี่ยงใหแกผูใชแร
- ไมกําหนดระยะเวลาสัญญาที่ยาวนานเกินไป
- ใหสินเชื่อในอัตราที่สมเหตุสมผล
- ใหขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับราคา ระยะเวลา เงื่อนไข และคาใชจาย
ระยะเวลาของสัญญาและชวงเวลาที่ยกเลิกสัญญา
5.6.2 ประเด็ น ผู ใ ช แ ร ท่ี 2: การคุ ม ครองด า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของผู ใ ช แ ร
(Protecting consumers’ health and safety)
การคุมครองดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูใชแร เกี่ยวของกับการจัดหาผลิตภัณฑและ
บริการที่ปลอดภัย และไมมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายเมื่อมีการใชงานหรือบริโภคทั้งทางตรงและ
ทางออม หรือเมื่อถูกนําไปใชผิดตามที่มีการคาดการณไวลวงหนา ซึ่งรวมถึงกลไกในการเก็บคืน
ผลิตภัณฑและเรียกคืนผลิตภัณฑ ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรดําเนินการปกปองสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูใชแร และใหความสําคัญเปนพิเศษกับกลุมที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ โดย
(1)

จั ด เตรี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารในสภาพที่ ป ลอดภั ย ต อ สุ ข ภาพ ทรั พ ย สิ น และ
สิ่งแวดลอมของผูใชแรภายใตเงื่อนไขการใชงานปกติ

(2)

ประเมินกฎหมายดานสุขภาพและความปลอดภัย กฎระเบียบ มาตรฐานและขอกําหนด
อื่นๆ อยางครอบคลุม
เพื่อระบุถึงผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ
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(3)

ใชสัญลักษณที่เปนสากลหรือรวมกับขอความเพื่อสื่อสาร และแจงเตือนใหทราบถึง
อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ นสภาพการใช ง านปกติ รวมถึ ง การ
เคลื่อนยายหรือการจัดเก็บที่ถูกวิธีในขณะที่อยูในการดูแลของผูใชแร

(4)* หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่เปนอันตราย สารกอมะเร็ง สารกอกลายพันธุ หรือสารพิษที่มี
ผลตอการสืบพันธุ หรือตกคางยาวนาน และสะสมในสิ่งมีชีวิต เมื่อมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ใหระบุขอความหรือสัญลักษณเพื่อ
การสื่อสารอยางชัดเจน
(5)* ประเมิ น ความเสี่ ย งด า นสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารก อ นที่ จ ะมี ก ารใช
วัตถุดิบ การใชเทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตใหม
5.6.3 ประเด็นผูใชแรที่ 3: การบริโภคอยางยั่งยืน (Sustainable consumption)
การบริโภคในภาวะปจจุบัน เห็นไดอยางชัดเจนวาไมมีความยั่งยืน ซึ่งนําไปสูการทําลาย
สิ่งแวดลอมและการลดลงของทรัพยากร ผูใชแรจึงมีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ผานการตัดสินใจในการซื้อ ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรสนับสนุนความรูที่จําเปน
เพื่อสื่อสารใหผูใชแรไดรับรูถึงผลกระทบตอความเปนอยูที่ดีและตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากรูปแบบ
การใชชีวิตของผูใชแร โดย
(1)

ใหขอมูล กับผูใชแรเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการ คําแนะนําการใชงาน
รวมถึงขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

(2)* จัดเตรียมขอมูลที่ผูใชแร สามารถสอบกลับในประเด็นแหลงที่มาของแรที่ถูกตองตาม
กฎหมาย การชําระคาภาคหลวงแร การชําระภาษี ปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกั บการผลิต การจั ดสง ผลิตภัณ ฑหรือ ใหบริ การขององคกร รวมถึ งขอมู ล
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรที่เกี่ยวของ
5.6.4 ประเด็นผูใชแรที่ 4: การบริการ การสนับสนุน และการยุติขอรองเรียน ขอโตแยงแก
ผูใชแร (Consumer service, support, and complaint and dispute resolution)
องค ก รสามารถเพิ่ ม ความพึ ง พอใจให กั บ ผู ใ ช แ ร แ ละลดการร อ งเรี ย น โดยการนํ า เสนอ
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพสูง และควรจัดเตรียมคําแนะนําที่ชัดเจนแกผูใชแรในการใชงานที่
เหมาะสมหรือการแกไขการดําเนินการที่ผิดพลาด โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

กําหนดมาตรการการปองกันกอนการเกิดขอรองเรียนของผูใชแร โดยการเสนอ
ทางเลือกในการรับคืนผลิตภัณฑภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือแนวทางอื่นๆ ที่
เหมาะสม

(2)

ทบทวนขอรองเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนองตอขอรองเรียน
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(3)* สื่อสารกับผูใชแรอยางชัดเจนเรื่องบริการหลังการขาย และการสนับสนุนตางๆ รวมทั้ง
การระงับขอพิพาทและกลไกการชดเชย
(4)* กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการสนั บ สนุ น และการให คํ า แนะนํ า แก ผู ใ ช แ ร ใ นด า นบริ ก าร
รวมถึงการยุติขอรองเรียน ขอโตแยง การชดเชย ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานของ
ประเทศหรือสากล โดยไมมีการเรียกเก็บคาใชจายกับผูใชแร และไมขัดขวางการทวงสิทธิ์
ตามกฎหมายผูใชแร

5.6.5 ประเด็นผูใชแรที่ 5: การปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของผูใชแร (Consumer
data protection and privacy)
องคกรสามารถรักษาความนาเชื่อถือและความไววางใจจากผูใชแร โดยการใชระบบที่เขมงวด
สําหรับการไดมาซึ่งขอมูล การนําขอมูลไปใชและการปกปองขอมูลของผูใชแร และปองกันการละเมิด
สิทธิสวนบุคคล โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร

• การไมใชขอมูลของผูใชแรเพื่อวัตถุประสงคทางการตลาด โดยการใหขอเสนอ
พิเศษผูกพันในสัญญา โดยที่ผูใชแรไมตองการ

• การไดมาของขอมูล ตองถูกตองตามกฎหมายและเปนธรรม
• การกําหนดวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลสวนบุคคลอยางชัดเจน ทั้งกอนหรือใน
ระหวางการจัดเก็บขอมูล

• การไม เ ป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู ใ ช แ ร ห รื อ นํ า ไปใช ใ นวั ต ถุ ป ระสงค อื่ น
นอกเหนือจากที่ระบุ ยกเวนไดรับการยินยอมจากผูใชแร หรือเมื่อมีการรองขอจาก
กระบวนการทางกฎหมาย

• การจัดใหผูใชแรมีสิทธิที่จะทวนสอบขอมูลของตนที่ใหไว และมีสิทธิที่จะคัดคาน
ขอมูลเหลานี้ตามที่กฎหมายกําหนด หากการคัดคานเปนผล ขอมูลตองไดรับการ
ลบทิ้งหรือไดรับการแกไขตามความเหมาะสม

• การกําหนดมาตรการปกปอง เพื่อรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของผูใชแร
ที่เพียงพอ

• การเปดเผยรายชื่อ และสถานที่ปฏิบัติงานของบุคคลที่มีหนาที่ในการปกปองขอมูล
ส ว นบุ ค คลขององค ก ร (บางครั้ ง เรี ย กผู เ ก็ บ ข อ มู ล ) และถื อ ให บุ ค คลนี้ เ ป น
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการขางตน และกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.6.6 ประเด็นผูใชแรที่ 6: การใหความรูและการสรางความตระหนัก (Education and
awareness)
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การใหความรูและสรางความตระหนักใหแกผูใชแร เปาหมายเพื่อใหผูใชแรสามารถรับรูขอมูล
รับรูถึงสิทธิ และยกระดับความตระหนักในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการเลือกบริโภค และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรมุงเนนการใหความรูแกผูใชแรในเรื่องที่
เกี่ยวของดังนี้
(1)

ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงอันตรายจากผลิตภัณฑ

(2)

ฉลากผลิตภัณฑและบริการ รวมทั้งขอมูลที่จัดเตรียมไวในคูมือและขั้นตอนการใชงาน

(3)

ขอมูลเกี่ยวกับน้ําหนักและหนวยวัด ราคา คุณภาพ และเงื่อนไขของสินเชื่อ และความ
พรอมสําหรับการใหบริการที่จําเปน

(4)

ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใชงานและขอควรระวังที่จําเปนตางๆ

(5)* ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎหมาย และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง ช อ งทางที่ จ ะได รั บ การชดเชย
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และองคกรคุมครองผูใชแร
(6)* ขอมูลเกี่ยวกับการปกปองสิ่งแวดลอม
(7)* ขอมูลเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบ พลังงานและน้ํา
(8)* ขอมูลเกี่ยวกับการบริโภคอยางยั่งยืน
(9)* ขอมูลเกี่ยวกับการกําจัดบรรจุภัณฑ ของเสียและผลิตภัณฑ

5.7

การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)

ปจจุบันเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวา องคกรควรมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในพื้น ที่
ดํ า เนิ น การ โดยความสั ม พั น ธ ดั ง กล า ว ควรอยู บ นพื้ น ฐานของการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนทั้งในรูปแบบสวนบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาว
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและเปนการสะทอนการเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตย รวมถึง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานรวมกัน
5.7.1 ประเด็ น การมี ส ว นร ว มและการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ 1:
(Community involvement)

การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน

องคกรสามารถชวยสนับสนุนทองถิ่นผานการมีสวนรวม การสนับสนุนทั้งในสวนบุคคลหรือ
กลุมบุคคล ซึ่งมีสวนชวยใหองคกรไดทําความรูจักกับความตองการของชุมชนและสิทธิของชุมชน
ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
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(1)

จัดใหมีตัวแทนขององคกร เขาปรึกษาหารือกับชุมชน เพื่อดําเนินกิจกรรมและการ
พัฒนาชุมชนรวมกันอยางเปนขั้นเปนตอน และใหความสนใจเปนพิเศษกับกลุมผูที่ตอง
ไดรับการดูแลเปนพิเศษ กลุมผูถูกเลือกปฏิบัติ กลุมคนชายขอบ กลุมคนที่ถูกกีดกัน
และกลุมคนที่ไมมีอํานาจตอรอง

หมายเหตุ : กลุมคนชายขอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่สังคมไมสนใจเหลียวแล ถูกทิ้งขวาง
แปลกแยกจากสังคมกระแสหลัก เชน ชาวเขา ชนกลุมนอย

(2)

รวบรวมขอมูลจากชุมชนทองถิ่นอยางเหมาะสม กอนดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา
รวมกับชุมชน

(3)

สนับสนุนการจัดทําสาธารณสมบัติและพัฒนาชุมชนรวมกับองคกรตางๆ ในทองถิ่น
อยางเหมาะสม

(4)

สนับสนุน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

(5)* จัดทําแผนงานการพัฒนาชุมชนที่มีการติดตาม และประเมินผล โดยแผนงานนั้นควร
เคารพตอสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น พรอมกับการรักษาผลประโยชนขององคกร
5.7.2 ประเด็ น การมี ส ว นร ว มและการพั ฒ นาชุ ม ชนที่
(Education and culture)

2: การศึ ก ษาและวั ฒ นธรรม

การศึกษาและวัฒนธรรมเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ และเปนเอกลักษณ
สวนหนึ่งของชุมชน ดังนั้น ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

สงเสริม สนับสนุนการศึกษา และเขารวมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คนในทองถิ่น

(2)

สงเสริมใหเด็กไดรับการศึกษาในระบบ

(3)

สงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น

(4)

ชวยอนุรักษและปกปองมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การดําเนินการของ
องคกรสงผลกระทบ

(5)* สง เสริม การเรี ย นรู สํา หรับ กลุ มผู ที่ ตอ งได รับ การดูแ ลเปน พิ เศษหรื อ กลุม ผู ถูกเลื อ ก
ปฏิบัติ
(6)* เผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนใหกับชุมชน
(7)* สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือเทคโนโลยีของชุมชน
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5.7.3 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 3: การสรางงานและการพัฒนาทักษะ
(Employment creation and skills development)
การสรางงาน เปนที่ยอมรับในระดับสากลวามีความสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะยังเปนสวนประกอบที่สําคัญของการสงเสริมการสรางงาน ชวยเพิ่มทักษะ
การทํางาน และชวยเพิ่มผลผลิต ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

จางงานและสรางศักยภาพใหกับกลุมผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษเทาที่จะทําได

(2)* วิเคราะหผลกระทบของการตัดสินใจในการลงทุนที่เกี่ยวของกับการสรางงานในชุมชน
และดําเนินการลงทุนเพื่อบรรเทาความยากจนผานการสรางงาน
(3)* พิจารณาการเลือกใชเทคโนโลยีที่กอใหเกิดการจางงานสูงสุด และมีความคุมคาในเชิง
เศรษฐกิจระยะยาว
(4)* พิจารณาผลกระทบทั้งภายในและภายนอกองคกรจากการตัดสินใจในการจางผูรับเหมา
ชวง หรือจากหนวยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการสรางงานในชุมชน
(5)* มีสวนรวมในการวางแผน การฝกงาน การเรียนรูตลอดชีวิต และรับรองการพัฒนา
ทักษะ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยใหความสําคัญกับกลุมผูดอยโอกาส
(6)* รวมกับองคกรอื่นในชุมชน ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานพัฒนาทักษะสําหรับ
ชุมชนที่ขาดแคลน
(7)* สงเสริมทักษะของชุมชน ใหสอดคลองกับความตองการจัดซื้อจัดจางขององคกร
5.7.4 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 4: การพัฒนาและเขาถึงเทคโนโลยี
(Technology development and access)
เพื่ อช วยยกระดั บการพั ฒนาทางด านเศรษฐกิ จและสั งคม การเข าถึ งเทคโนโลยี ที่ ทั นสมั ย
สอดคลองกับภูมิสังคม และความตองการของชุมชน องคกรควรใชศักยภาพหลัก หรือความรู ทักษะ
ความชํานาญของบุคลากร ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเผยแพรเทคโนโลยีสูชุมชน โดย
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยี ที่สามารถชวยแกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชน

(2)* สนับสนุ น สงเสริ มการพั ฒนาเทคโนโลยี ตนทุ นต่ํ าที่ สามารถทํ าซ้ําได งาย และชว ย
กอใหเกิดรายไดใหกับชุมชน
(3)* สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาองคความรู ภูมิปญญา และเทคโนโลยีของชุมชนที่มี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ไปพรอมกับการปกปองสิทธิของชุมชนเหลานั้น
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(4)* รวมมือกับสถาบันการศึกษา หองปฏิบัติการวิจัย หรือองคกรอื่นๆ ในทองถิ่น เพื่อการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับคูคาทองถิ่น และจางคนในทองถิ่นเขา
ทํางานดังกลาว
(5)* ยินยอมใหมีการถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี ซึ่งมีความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ
ใหกับชุมชน โดยกําหนดเงื่อนไขการใชประโยชนจากเทคโนโลยี เงื่อนไขดานลิขสิทธิ์
อยางเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการเทคโนโลยีนั้นไดดวย
ตนเอง
5.7.5 ประเด็ น การมี ส ว นร ว มและการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ 5: การสร า งรายได แ ละส ง เสริ ม
เศรษฐกิจชุมชน (Wealth and income creation)
องค กรสามารถสนั บสนุนการสร างรายได และส งเสริ มเศรษฐกิ จชุ มชนผ านทางแผนงานหรื อ
โครงการขององคกร การพัฒนาคูคาทองถิ่นและการจางสมาชิกในชุมชนทํางาน ทําใหเกิดความเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดงาย ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

พิจารณาใหสิทธิพิเศษและพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการเสริมสรางความสามารถใหกับ
ผูสงมอบทองถิ่น และใหความสนใจเปนพิเศษตอกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน

(2)

สงเสริมการใชทรัพยากรทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ

(3)* พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการใชทรัพยากรพื้นฐานที่จําเปนจาก
การยายเขา หรือยายออกจากชุมชน
(4)* สนับสนุนการดําเนินงานที่มีสวนชวยกระตุนใหเกิดความหลากหลายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีอยูในชุมชน
(5)* รวมดําเนินกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจกับองคกรที่มีการพัฒนานอย ยากที่จะดําเนินการตาม
กฎหมาย ก็ ต อ เมื่ อ องค ก รดั ง กล า วมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะช ว ยบรรเทาความยากจน
กิจกรรมขององคกรเหลานี้มีความสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน และมีความคาดหวัง
ที่ ส มเหตุ ส มผลว า องค ก รเหล า นี้ จ ะปรั บ ตั ว สู ก ารปฏิ บั ติ ภ ายใต ก รอบกฎหมายที่
เหมาะสม
(6)* สนับสนุนแผนงาน โครงการตางๆ ในชุมชนที่ดําเนินการโดยกลุมสตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส ผูที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษอื่นๆ
ในการสรางธุรกิจ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตเทาที่สามารถทําได
(7)* ชวยใหชุมชนสามารถเขาถึงกระบวนการจัดหาขององคกรไดงาย รวมทั้งสรางศักยภาพ
และใหขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อเพิ่มโอกาสใหชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ และ
บริการ ไดสอดคลองกับขอกําหนดขององคกร
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(8)* ใหความรูแกชุมชนเกี่ยวกับการชําระภาษีอยางถูกตองตามกฎหมาย
5.7.6 ประเด็นการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชนที่ 6: สุขภาพ (Health)
องคกรควรเคารพสิทธิดานสุขภาพดวยวิธีการที่เหมาะสม โดยการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผาน
การปองกัน หรือบรรเทาความเสียหายตางๆ ตอชุมชน ซึง่ อาจจะรวมถึงการเขารวมในการรณรงคดาน
สาธารณสุข หากคนในชุมชนมีสุขภาพดี จะเปนการลดภาระของภาครัฐและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีสําหรับองคกรทัง้ หมด ดังนั้น ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

หาวิธีลดหรือขจัดผลกระทบดานลบตอสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ
หรือบริการขององคกร

(2)

สนับสนุน สงเสริมการใหความรูกับชุมชน เกี่ยวกับโรคอันตรายและภัยคุกคามตอ
สุขภาพ และวิธีการปองกัน ดังเชน โรคเอดส โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขมาเลเรีย
โรควัณโรค และโรคอวน

(3)* สงเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยมีสวนชวยใหชุมชนไดรับยาและวัคซีน การออกกําลังกาย
และโภชนาการที่ดี การปองกันโรค การคุมกําเนิด และใหการดูแลเรื่องโภชนาการของเด็ก
(4)* สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นฐานที่จําเปน ดังเชน การจัดหาน้ําสะอาด รวมทั้งสุขอนามัย
ที่เหมาะสม เพื่อปองกันการเจ็บปวยใหกับชุมชน
5.7.7 ประเด็ น การมี ส ว นร ว มและการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ 7: การลงทุ น ด า นสั ง คม (Social
investment)
การลงทุนดานสังคม เกิดขึ้นเมื่อองคกรมีการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งแผนงาน
หรือโครงการอื่นๆ โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาสภาพความเปนอยูของชุมชน ประเภทของการ
ลงทุนดานสังคม อาจรวมถึงโครงการที่เกี่ยวของกับการศึกษา การฝกอบรม วัฒนธรรม การดูแล
สุขภาพ การสรางรายได การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ความสามารถในการเขาถึงขอมูล หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ชวยสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจหรือสังคม องคกรควรวางแนวทางการสนับสนุน
ใหตรงกับความตองการที่จําเปนและความสําคัญตอชุมชนในการดําเนินการ นอกจากนี้การลงทุนดาน
สังคมควรใหค วามสํา คัญกับ โครงการซึ่ง สามารถอยูไ ดใ นระยะยาวและสนับสนุน การพัฒ นาอยาง
ยั่งยืน โดยผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควร
(1)

หลีกเลี่ยงหรือลดการดําเนินการที่ทําใหชุมชนตองพึ่งพากิจกรรมการบริจาคจากองคกร

(2)

พิจารณารวมมือกับองคกรอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็งของชุมชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และทรัพยากร

(3)* ประเมินผลการดําเนินงานรวมกับชุมชน และรายงานตอชุมชนและคนในองคกร รวมทั้ง
ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ตองมีการพัฒนาปรับปรุง
34 จาก 39

(4)* สนับสนุนแผนงานเพื่อใหเกิดการเขาถึงอาหารและผลิตภัณฑที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
สําหรับกลุมผูที่ตอ งไดรับการดูแลเปนพิเ ศษ หรือกลุมคนผูถูกเลือกปฏิบัติ และผู มี
รายไดนอย

6.

เกณฑการปฏิบัติ

6.1

นโยบาย โครงสราง การเสริมสรางความรู และการฝกอบรม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม

ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม โดยจัดทําเปนเอกสาร
พรอมลงนามหรือบูรณาการกับนโยบายที่มีอยู โดยเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง (ตามความเหมาะสม)
(1)

รวมความรับผิดชอบตอสังคมไวในพันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรใหชัดเจน

(2) รวมไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) หรือจริยธรรม (Code of Ethics)
ขององคกรที่สามารถแสดงความมุงมั่นที่มีตอความรับผิดชอบตอสังคม
(3)

รวมความรับผิดชอบตอสังคมเขาเปนสวนสําคัญในกลยุทธ หรือทิศทางขององคกร

โครงสรางการปฏิบัติงาน
ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแร ควรกํ า หนดโครงสร า งการปฏิ บั ติ ง าน และ/หรื อ ปรั บ
โครงสรางการทํางานในสวนที่เกี่ยวของกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคมตามความจําเปน โดย
ควรระบุบุคลากรและความรับผิดชอบในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมใหชัดเจน
รวมทั้งจัดทําเปนเอกสารและสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของภายในองคกรทราบ
การเสริมสรางความรู และการฝกอบรม
การเสริ ม สร า งความรู และการฝ ก อบรมผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแร ค วรดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(1) มี แ นวทางในการเสริ ม สร า งความรู ความเข า ใจด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมต อ
บุคลากรทั่วทั้งองคกร
(2) กระตุน ใหเกิดการมีสวนรวม การเสนอแนวทางและความคิดใหม รวมถึงการสราง
แรงจูงใจในรูปแบบตางๆ ตอการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคม
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(3) สงเสริมใหบุคลากรมีจิตอาสา รวมถึงการสรางโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมใน
กิจกรรมการดําเนินงานที่มีตอสังคม และชุมชน
(4) พัฒนาองคความรู และความเขาใจในการดําเนินงานที่สอดคลองกับหัวขอหลัก และ
ประเด็นตามมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร พ.ศ. 2554 ใหกับ
บุคลากรในองคกร
6.2

การทบทวนสถานะเริ่มตน

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรทบทวนรายละเอียดการดําเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่มีอยูกับ
(1)

หัวขอหลักและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของ

(2)

กฎหมายและขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

(3)

ขอรองเรียนดานชุมชน และสิ่งแวดลอม

ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มตนจะใชในการพิจารณาความสอดคลองกับความสัมพันธ
ระหว า งหั ว ข อ หลั ก และประเด็ น ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ห รื อ ควรปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม ตามขี ด ความสามารถ เพื่ อ
พิจารณาโอกาสในการพัฒนาและนําไปสูการกําหนดประเด็นสําหรับการจัดทํารายงานความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร
6.3

กฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ

ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแร ควรกํ า หนดแนวทางในการให ไ ด ม าของกฎหมาย และ
ขอกําหนดอื่นๆ พรอมระบุ และประเมินความสอดคลองกับการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม รวมทั้งมีการทบทวนเปนระยะๆ ตามชวงเวลาที่กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวามีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ตามที่ไดระบุไว
6.4

ขอรองเรียน

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรจัดใหมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนดานชุมชน
และสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ การพิจารณา การดําเนินการแกไขและปองกัน
ทั้งนี้ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรควรจัดเก็บผลการดําเนินงานดานการรองเรียน เปน
บันทึกไมนอยกวา 1 ป
6.5

การวิเคราะหและจัดลําดับผูมีสวนไดเสีย
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ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรกําหนดแนวทางชี้บงผูมีสวนไดเสียที่มีความสัมพันธ
อันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการขององคกรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทํารายชื่อผูมี
สวนไดเสียไวเปนเอกสาร และทําการทบทวนตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหแนใจวายังมีความ
เหมาะสมกับองคกร
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรกําหนดแนวทางจัดลําดับความสําคัญของการปฏิบัติที่
อยูบนพื้นฐานของการบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคมทั่วทั้งองคกร โดยประเมินจากผลประโยชน
และผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นตอองคกรและผูมีสวนไดเสีย โดยจัดทําเปนเอกสารและทบทวนตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
6.6

การสานเสวนา และการสื่อสาร
การสานเสวนา

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรกําหนดแนวทางการสานเสวนากับผูมีสวนไดเสียโดย
พิจารณาจากผลการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย เพื่อพิจารณาใชเปน
แนวทางในการจัดการประเด็นดานความรับผิดชอบตอสังคมที่เกี่ยวของ ใหเกิดการยอมรับและเปน
พื้นฐานสําหรับกิจกรรมที่จะมีการดําเนินงานรวมกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ตามความพรอม
และศักยภาพขององคกร
การสื่อสาร
ผูป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแร ค วรกํา หนดแนวทางการสื่อ สารกับ ผูมี สวนได เ สีย โดย
ครอบคลุมถึงการระบุกลุมเปาหมาย วิธีการ ความถี่ ผูรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหผูมีสวนไดเสียและ
องคกร มีชองทางสื่อสารถึงกันได
6.7

แผนงาน/ โครงการความรับผิดชอบตอสังคม

การจั ด ทํ า และปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน/โครงการความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม ผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมแรควรพิจารณาถึง
•

วัตถุประสงค ควรมีความชัดเจน แสดงถึงจุดมุงหมาย หรือความตองการในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ

•

เปาหมาย ควรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด และมีตัวชี้วัดผลความสําเร็จ
ที่ชัดเจน

•

ระยะเวลา ควรกําหนดกรอบระยะเวลาของแผนงาน/โครงการในแตละขั้นตอนใหมี
ความชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาผลของการดําเนินงานในแตละขั้นตอน
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•

วิ ธี ก าร ควรกํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานที่ เ ป น ขั้ น ตอน เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารวางแผน การ
ดําเนินงาน การปฏิบัติ และการทบทวน ซึ่งวิธีการปฏิบัตินี้ควรเปนแนวทางที่มีโอกาสที่
จะสามารถทําใหการดําเนินงานสามารถบรรลุความสําเร็จได

•

งบประมาณ ควรพิ จ ารณากํ า หนดงบประมาณที่ เ หมาะสม และเพี ย งพอกั บ การ
ดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ

•

บุคลากร ควรพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนการดําเนินงานใหเหมาะสม
และเพี ย งพอ โดยเฉพาะการมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรให มี ค วาม
เหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบ

•

ทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งหมายรวมถึง เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกที่มี
ความจําเปนตอการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ

ในกรณีที่การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการมีปญหา อุปสรรค ผูประกอบการอุตสาหกรรม
แร ควรทบทวนและปรับปรุงแผนใหสามารถดําเนินงานได
ทั้งนี้ แผนงานเพื่อดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม อาจครอบคลุมถึง
(1) แผนงาน/โครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานความ
รับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมแร
(2)

แผนงาน/โครงการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดตางๆ

(3)

แผนงาน/โครงการแกไขและปรับปรุงขอรองเรียน

(4)

แผนงาน/โครงการดานการตอบสนองตอผูมีสวนไดเสีย

(5) แผนงาน/โครงการดานการมีสวนรวมกับสังคม และชุมชน ซึ่งควรมีคุณลักษณะสําคัญ
4 ประการคือ

6.8

(5.1)

ควรมีความสอดคลองกับลักษณะธุรกิจ หรือขีดความสามารถขององคกร

(5.2)

พนักงานมีสวนรวม

(5.3)

ชุมชนมีสวนรวม

(5.4)

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน

การติดตามผล และการทบทวน
การติดตามผล
38 จาก 39

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรกําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค เปาหมาย ระยะเวลา และวิธีการที่
กําหนดไว รวมถึงการสรุปผลการดําเนินงาน ซึ่งอาจมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอน และ
หลังการปฏิบัติ เพื่อใหเห็นชัดเจน
การทบทวน
ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมแร ควรกํ า หนดแนวทางการทบทวนความก า วหน า และ
ผลการดําเนินงานตามแผนงานตางๆ ดานความรับผิดชอบตอสังคมตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยรวมถึงการดําเนินงานตามหัวขอหลักและประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม(หัวขอหลัก
5.1-5.7)
จากผลการทบทวน ควรชี้บงวิธีการปฏิบัติที่จะชวยแกไขความไมมีประสิทธิผล และนําไปสู
การปรับปรุงผลการดําเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมใหดีขึ้น
6.9

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร ควรกําหนดแนวทางในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอ
สังคมเพื่อแสดงถึง
•

การปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม

•

การดําเนินการตอขอรองเรียนดานชุมชน และสิ่งแวดลอม

•

การดํ า เนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมแร

โดยรายงานความรับผิดชอบตอสังคมที่ไดจัดทําขึ้น ควรพิจารณาสื่อสารและเผยแพรตอผูมี
สวนไดเสีย และสาธารณะตามความเหมาะสม

39 จาก 39

ภาคผนวก

ตารางแสดงความความสัมพันธระหวางหัวขอหลัก/ประเด็น
และขอกําหนดที่ตองปฏิบัติและขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม
หัวขอหลัก/ประเด็น

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม

5.1 การกํากับดูแลองคกร
5.1 (1)

•

5.1 (2)

•

5.1 (3)

•

5.1 (4)

•

5.1 (5)

•

5.1 (6)

•

5.1 (7)

•

5.1 (8)

•

5.1 (9)

•

5.1 (10)

•

5.1 (11)*

•

5.1 (12)*

•

5.2 สิทธิมนุษยชน
5.2.1 (1)

•

5.2.1 (2)*

•

5.2.1 (3)*

•

5.2.1 (4)*

•

5.2.2 (1)

•

5.2.2 (2)

•

5.2.2 (3)

•

5.2.2 (4)

•

5.2.2 (5)

•

5.2.2 (6)

•
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หัวขอหลัก/ประเด็น

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

5.2.2 (7)*

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม
•

5.2.3 (1)

•

5.2.3 (2)

•

5.2.3 (3)

•

5.2.3 (4)

•

5.2.3 (5)*

•

5.2.3 (6)*

•

5.2.3 (7)*

•

5.2.4 (1)

•

5.2.4 (2)*

•

5.2.4 (3)*

•

5.2.4 (4)*

•

5.2.4 (5)*

•

5.2.5 (1)

•

5.2.5 (2)

•

5.2.5 (3)

•

5.2.5 (4)

•

5.2.5 (5)

•

5.2.5 (6)

•

5.2.5 (7)

•

5.2.5 (8)

•

5.2.5 (9)*

•

5.2.6

•

5.2.7 (1)

•

5.2.7 (2)

•

5.2.7 (3)

•
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หัวขอหลัก/ประเด็น

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม

5.2.7 (4)*

•

5.2.7 (5)*

•

5.2.8 (1)

•

5.2.8 (2)

•

5.2.8 (3)

•

5.2.8 (4)*

•

5.3 การปฏิบัติดานแรงงาน
5.3.1 (1)

•

5.3.1 (2)

•

5.3.1 (3)

•

5.3.1 (4)

•

5.3.1 (5)

•

5.3.1 (6)

•

5.3.1 (7)

•

5.3.2 (1)

•

5.3.2 (2)

•

5.3.2 (3)

•

5.3.2 (4)

•

5.3.3 (1)

•

5.3.3 (2)

•

5.3.3 (3)

•

5.3.3 (4)

•

5.3.3 (5)

•

5.3.3 (6)*

•

5.3.4 (1)

•

5.3.4 (2)

•
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หัวขอหลัก/ประเด็น

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

5.3.4 (3)

•

5.3.4 (4)

•

5.3.4 (5)

•

5.3.4 (6)

•

5.3.4 (7)

•

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม

5.3.4 (8)*

•

5.3.4 (9)*

•

5.3.5 (1)

•

5.3.5 (2)

•

5.3.5 (3)*

•

5.4 สิ่งแวดลอม
5.4.1 (1)

•

5.4.1 (2)

•

5.4.1 (3)

•

5.4.1 (4)*

•

5.4.1 (5)*

•

5.4.1 (6)*

•

5.4.1 (7)*

•

5.4.2 (1)

•

5.4.2 (2)

•

5.4.2 (3)

•

5.4.2 (4)

•

5.4.2 (5)*

•

5.4.2 (6)*

•

5.4.2 (7)*

•

5.4.2 (8)*

•
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หัวขอหลัก/ประเด็น

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

5.4.3 (1)

•

5.4.3 (2)

•

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม

5.4.3 (3)*

•

5.4.3 (4)*

•

5.4.3 (5)*

•

5.4.3 (6)*

•

5.4.3 (7)*

•

5.4.4 (1)

•

5.4.4 (2)

•

5.4.4 (3)

•

5.4.4 (4)*

•

5.4.4 (5)*

•

5.4.4 (6)*

•

5.4.4 (7)*

•

5.4.4 (8)*

•

5.4.4 (9)*

•

5.5 การดําเนินงานอยางเปนธรรม
5.5.1 (1)

•

5.5.1 (2)

•

5.5.1 (3)

•

5.5.1 (4)*

•

5.5.1 (5)*

•

5.5.1 (6)*

•

5.5.2 (1)

•

5.5.2 (2)

•

5.5.2 (3)

•
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หัวขอหลัก/ประเด็น

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม

5.5.2 (4)*

•

5.5.2 (5)*

•

5.5.3 (1)

•

5.5.3 (2)*

•

5.5.3 (3)*

•

5.5.3 (4)*

•

5.5.3 (5)*

•

5.5.4 (1)

•

5.5.4 (2)*

•

5.5.4 (3)*

•

5.5.5 (1)

•

5.5.5 (2)

•

5.5.5 (3)

•

5.5.5 (4)

•

5.6 ผูใชแร
5.6.1 (1)

•

5.6.1 (2)

•

5.6.1 (3)

•

5.6.1 (4)

•

5.6.1 (5)

•

5.6.1 (6)

•

5.6.1 (7)

•

5.6.2 (1)

•

5.6.2 (2)

•

5.6.2 (3)

•

5.6.2 (4)*

•
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หัวขอหลัก/ประเด็น

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

5.6.2 (5)*
5.6.3 (1)

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม
•

•

5.6.3 (2)*

•

5.6.4 (1)

•

5.6.4 (2)

•

5.6.4 (3)*

•

5.6.4 (4)*

•

5.6.5

•

5.6.6 (1)

•

5.6.6 (2)

•

5.6.6 (3)

•

5.6.6 (4)

•

5.6.6 (5)*

•

5.6.6 (6)*

•

5.6.6 (7)*

•

5.6.6 (8)*

•

5.6.6 (9)*

•

5.7 การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน
5.7.1 (1)

•

5.7.1 (2)

•

5.7.1 (3)

•

5.7.1 (4)

•

5.7.1 (5)*

•

5.7.2 (1)

•

5.7.2 (2)

•

5.7.2 (3)

•
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หัวขอหลัก/ประเด็น
5.7.2 (4)

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม

•

5.7.2 (5)*

•

5.7.2 (6)*

•

5.7.2 (7)*

•

5.7.3 (1)

•

5.7.3 (2)*

•

5.7.3 (3)*

•

5.7.3 (4)*

•

5.7.3 (5)*

•

5.7.3 (6)*

•

5.7.3 (7)*

•

5.7.4 (1)

•

5.7.4 (2)*

•

5.7.4 (3)*

•

5.7.4 (4)*

•

5.7.4 (5)*

•

5.7.5 (1)

•

5.7.5 (2)

•

5.7.5 (3)*

•

5.7.5 (4)*

•

5.7.5 (5)*

•

5.7.5 (6)*

•

5.7.5 (7)*

•

5.7.5 (8)*

•

5.7.6 (1)

•

5.7.6 (2)

•
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หัวขอหลัก/ประเด็น

ขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม

5.7.6 (3)*

•

5.7.6 (4)*

•

5.7.7 (1)

•

5.7.7 (2)

•

5.7.7 (3)*

•

5.7.7 (4)*

•

รวม

120

85
205
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