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1. องคกรคำนึงถึงผูอ น่ื ซึง่ รวมถึงผูม สี ว นไดสว นเสียทัง้ หมดเชนลูกคา
พนักงาน ผูจ ดั หาวัตถุดบิ สิง่ แวดลอม สังคม ชุมชน เพือ่ ใหมี
การจัดการหวงโซอปุ ทานทีด่ ี เนนการสรางคุณคาในตัวสินคาผาน
กระบวนการผลิตสินคาและการดำเนินงานโดยให ความสำคัญ
และรวมมือกับทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ ลูกคาพนักงาน สิง่ แวดลอม
แบบยัง่ ยืน

คำนึงถึงองคกรอืน่ (เชนคูค า ผูจ ดั หาวัตถุดบิ ลูกคา) บาง
แตยงั เนนการซือ้ ขายโดยดูจากราคาต่ำทีส่ ดุ มีการสราง
คุณคาเพิม่ ในตัวสินคาโดยหากมีตน ทุนสวนเพิม่ ก็จะผลัก
ภาระสวนใหญหรือทัง้ หมดไปสูผ บู ริโภค

องคกรมีนโยบายและกลยุทธในการดำเนินงานทีใ่ หความ
สำคัญกับการจัดการโซอปุ ทานทีด่ คี ำนึงถึงผูอ น่ื มีคณ
ุ คา
ทีส่ ง มอบใหกบั ลูกคาอยางชัดเจน มีการสงผานคุณคาใน
ตัวสินคาไปสูผ บู ริโภคโดยพยายามไมผลักภาระตนทุน
การสรางหรือเพิม่ คุณคาไปสูผ บู ริโภค

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ ไมไดมกี ารเปลีย่ น
แปลงราคาแมตน ทุนในการผลิตเพิม่ ขึ้น
(ในชวงแรก) ราคาไมไดเปลีย่ นแปลงแปรผัน
ตามตนทุนโดยไมไดพจิ ารณาปจจัยอืน่

2. ใหทกุ ฝายรวมกันการออกแบบสินคาหรือบริการ เชนลูกคามี
สวนรวมในการออกแบบ พนักงานใหความเห็นขอเสนอแนะ
และคำนึงถึงสิง่ แวดลอม

การดำเนินงานซึง่ เริม่ ตัง้ แตกระบวนการออกแบบสินคา
กระบวนการผลิตและบริการ เกิดขึน้ จากการพิจารณา
จากผูม อี ำนาจในการตัดสินใจไมกค่ี น มีการรับฟงความ
เห็นจากลูกคาหรือผูม สี ว นไดสว นเสียกลุม อืน่ ๆ นัน้ บาง

การดำเนินงานซึง่ เริม่ ตัง้ แตกระบวนการออกแบบสินคา
กระบวนการผลิต และขัน้ ตอนการใหบริการ มีการรับฟง
ความเห็นจากลูกคา ความตองการของสังคม พนักงาน
ผูป ฏิบตั งิ าน และผูม สี ว นไดสว นเสีย เพือ่ เลือกใชวตั ถุดบิ
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม องคกรเลือกวัถดุ บิ และกระบวน
การผลิตจะไมปลอยของเสียสูช มุ ชน สิง่ แวดลอมไมกอ ให
เกิดอันตรายตอพนักงานผูผ ลิตสินคาและลูกคา

มีกระบวนการในการรับขอมูลเกีย่ วกับการ
ออกแบบสินคา(โดยทีค่ ำนึงถึงสิง่ แวดลอม)
การผลิตและการบริการทีเ่ ห็นชัดเจนมีลำดับ
การสงขอมูลใหกบั ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ

มีตวั อยางสินคา สามารถชีแ้ จงและใหราย
ละเอียดเกีย่ วกับสินคา (โดยทีค่ ำนึงถึง
สิง่ แวดลอม) ทีไ่ ดรบั ขอมูลมาจากลูกคา
และผูม สี ว นไดสว นเสีย

3. มุง เนนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตการดำเนินงานอยาง
ตอเนือ่ ง โดยใชขอ มูลอางอิงและปรับเปนมาตรฐานในการ
ทำงานใหดขี ้นึ

มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน แตไมมี
กลไกการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม

มีนโยบายการการพัฒนาองคกรสูก ารเปนผูน ำตลาดมีการ
กำหนดนโยบายใหความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตการบริการอยางตอเนือ่ ง ผานการใช
ขอมูลการดำเนินงาน ความตองการลูกคาและสังคมเพือ่
การตัดสินใจอยางเปนระบบ และมีกลไกการพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม

มีหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการปรับปรุง
การผลิตอยางชัดเจน มีการเก็บขอมูลเกีย่ ว
กับการปรับปรุงการผลิตอยางเปนระบบและ
เปนมาตรฐาน

แมจะไมมกี ารกำหนดหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรงกับการปรับปรุงการผลิตอยางชัดเจน
สามารถแสดงหลักฐานในการปรับปรุง
การผลิตและผลจากการปรับปรุงการผลิตได
อยางเปนรูปธรรม

4. การใหความสำคัญกับสิง่ แวดลอมและสังคมรอบๆ โรงงานหรือ
แหลงผลิตสินคาโดยการลดของเสียมลพิษการสรางเครือขาย

มีการกำหนดนโยบายสงเสริมการปองกันรักษา
สิง่ แวดลอมตามมาตรฐานหรือกฏเกณฑ

มีพนั ธกิจดานสิง่ แวดลอม และดานความรับผิดชอบตอ
สังคมทีช่ ดั เจน มีนโยบายสงเสริมการปองกันสิง่ แวดลอม
องคกรลงทุนทำเกินมาตรฐานทัว่ ไป มีการสรางเครือขาย
กับชุมชนพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและ
ดำเนินการจริงโดยไมตอ งบอกกลาวกระบวนการผลิตจะ
ไมปลอยของเสียสูช มุ ชน สิง่ แวดลอม

งบการเงินยอนหลังสะทอนถึงการลงทุนเพือ่ ไมไดมขี อ รองเรียนจากชุมชน และ
ยกตัวอยางไดวา มีการลงทุนปองกัน
การรักษาสิง่ แวดลอมและมีการตัง้ งบ
สิง่ แวดลอม
ประมาณเพือ่ การรักษาสิง่ แวดลอมอยาง
ยัง่ ยืน

5. การดำเนินงานโดยใหความสำคัญกับคน พนักงานตองเกง
และเปนคนดี

การดำเนินงานเปนไปตามกระบวนการ มีกลไกการพัฒนา
บุคลากรและประเมินตามเกณฑทว่ั ไป

ผูบ ริหารตระหนักถึงความสำคัญของคนในการผลิตสินคา
หรือการใหบริการ มีกลไกการพัฒนาบุคลากรเพิม่ พูน
ทักษะตลอดเวลา มีกลไกพัฒนาคนเกงใหอยูท มี และเปด
โอกาสใหผปู ฏิบตั งิ านเปนผูเ สนอแนวคิดในการดำเนินงาน
ใหมๆ ใหดกี วาเดิมอยางตอเนือ่ ง เนนและย้ำคานิยมใน
เรือ่ งความดี จริยธรรมในการทำงานและในชีวติ ประจำวัน

มีแผนการอบรมในการเทรนพนักงาน
ระยะยาว (Training roadmap) มีการให
ทุนสนับสนุนในการเพิม่ พูนความรู

แบบประเมินธุรกิจมาตรฐานองคกรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีการกันงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

