
- ลิขสิทธิ์ของฝ่ายส่งเสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

  เกณฑม์าตรฐาน GSEE  

โดยมาตรฐานความยั่ งยืนด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อมตามแนวทางของ PEA ได้ก าหนด  
Key-Performance Indicators หรือ Aspects ของมาตรฐานเป็น  7 ด้าน ดังนี้ 

1. Leadership  
2. Energy Performance Issue 
3. Environmental Issue  
4. Innovation  
5. Circular Economy  
6. Green and Renewable Energy  
7. Sustainability Culture  

 
Key-Performance Indicators หรือ Aspects ของมาตรฐานทั้ง 7 ด้านนั้น จะประกอบด้วยตัวชี้วัด 

(Indicators) จ านวน 25 Indicators ที่แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นโดยตรง
ต่อ Key-Performance Indicators หรือ Aspects ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้แสดงนิยามและรายละเอียดของ  
Key-Performance Indicators และ Indicators ในการจัดท า GSEE Index ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 



- ลิขสิทธิ์ของฝ่ายส่งเสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

ตารางท่ี 1  รายละเอียดของเกณฑ์ที่ส าคัญ (Key-Performance Indicators) ของ GSEE Index   

ล าดับ เกณฑ์ที่ส าคัญ นิยาม เหตุผลและความส าคัญ 
1 ด้านความเป็นผู้น า 

(Leadership) 
การแสดงภาวะของความเป็นผู้น า
ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต่อ
การด าเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริม
ต่อความยั่งยืนด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิผล  

ผู้บริหารสูงสุดมีส่วนส าคัญอย่างสูงต่อ
การบรรลุผลความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมที่เสมือนเป็นกลไกหลักในการ
สร้างแรงขับเคลื่อนทุกกระบวนการที่จะ
ด าเนินการสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรสู่
สังคมโดยรวม  

2 ด้านสมรรถนะ
พลังงาน (Energy 
Performance 
Issue)  

กระบวนการในการด าเนินการ 
จัดการพลังงานที่เป็นระบบหรือ
การได้รับมาตรฐานสากล เช่น  
ISO 50001 และการบรรลุผลถึง
การปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน
อย่างต่อเนื่องขององค์กร 

ก า ร บ ร ร ลุ ผ ล ด้ า น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่องและมี
ป ระสิ ทธิ ผ ลจะส่ ง ผล โดยตร งต่ อ
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ภายใน
ขององค์กรซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อความ
ยั่งยืนด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

3 ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental 
Issue)  
 

กระบวนการในการด าเนินการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบหรือ
การได้ รับมาตรฐานสากล เช่น     
ISO 14001 หรือ มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และการบรรลุผลถึงการ
ปรับปรุงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึ งการลดการปลดปล่ อย     
ก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลโดยตรงต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)  

ความมุ่งมั่นในการบรรลุผลของการ
ด าเนินการจัดการสิ่ งแวดล้อมตาม
กระบวนการจัดการมาตรฐานสากล ซึ่ง
เป็นกระบวนการจัดการที่มีความ
น่าเชื่อถือและแนวทางปฏิบัติที่แสดง
ถึงการด าเนินการในเกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และผลลัพธ์เชิงปริมาณ
ของการจัดการน้ า ของเสีย และการ
ปลดปล่อย CO2

 ที่ลดปริมาณลง 

4 ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน  
(Circular 
Economy) 

การประยุกต์แนวคิดเศรษฐศาสตร์
หมุนเวียนในการด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลอย่าง
หนึ่ งอย่ างใด ในด้ านการจัดการ 
พลังงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากร การจัดการ
ของเสียจากกระบวนการผลิตสินค้า
และบริการภายในองค์กรและ
ระหว่างองค์กร หรือภายในห่วงโซ่
อุปทาน 

แนวทางด าเนินตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์
หมุนเวียน (Circular Economy) ได้รับ
ความสนใจและในปัจจุบันเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างการ
เติบโตใหม่โดยมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์เชิง
บวกต่อสังคม โดยส่งผลต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการ
บริโภคทรัพยากรที่มีจ ากัด และการ
ออกแบบที่ลดของเสียออกจากระบบด้วย
การเปลี่ยนแปลงไปสู่แหล่งพลังงาน
หมุนเวียน แนวคิดการหมุนเวียนจะสร้าง
ทุนทางเศรษฐกิจธรรมชาติและสังคม 



- ลิขสิทธิ์ของฝ่ายส่งเสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

ล าดับ เกณฑ์ที่ส าคัญ นิยาม เหตุผลและความส าคัญ 
รวมถึงด้านการจัดการทรัพยากร โดยมี
แนวคิดหลักของ Circular Economy  
คือ Make-Use-Return ซึ่ งท าให้ เกิด
แนวทางในการใช้ทรั พยากรอย่ าง 
คุ้มค่าสูงสุด และส่งผลโดยตรงต่อการลด
การใช้ พลั งงาน ลดผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม และบรรเทาปัญหาด้าน 
Climate Change อย่างยั่งยืน 

5 ด้านนวัตกรรม 
(Innovation) 

ความมุ่งม่ันด้านนวัตกรรมและการ
ประยุ กต์ ใ ช้ เ ทค โ น โลยี อ ย่ า ง
เหมาะสมเพ่ือก่อประโยชน์และ
ความยั่งยืนขององค์กร รวมถึง
ส่งเสริมต่อการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผล 

การประยุกต์การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีซ่ึงรวมถึงการสร้างองค์ความรู้
ขึ้นภายในองค์กรเป็นแรงขับเคลื่อน
ส าคัญสู่ความยั่ งยืนขององค์กรด้ าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี น าไปสู่ การ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
จัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ
ด้านการผลิตสินค้าและบริการที่ส่งผล
โดยตรงและโดยอ้อมต่อสมรรถนะ 
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

6 ด้านพลังงาน
หมุนเวียน (Green 
and Renewable 
Energy) 

ความมุ่ งมั่ นต่ อการผลิตและใช้
พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพต่อความยั่งยืนด้าน
พลังงานและสามารถช่วยบรรเทา
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) และ
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

การใช้พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงาน 
ที่ มี ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมน้ อย 
ทดแทนแหล่งพลังงานจากฟอสซิล เป็น
แนวทางที่ส าคัญที่จะแสดงถึงความ
มุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และบรรเทาปัญหา Climate Change 
อย่างมีประสิทธิผล 

7 ด้านวัฒนธรรม 
ความยั่งยืน 
(Sustainability 
Culture) 

การสร้างวัฒนธรรมด้านความ
ตระหนั กต่ อความส าคัญด้ าน
สมรรถนะพลังงานผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและความตระหนักถึง
การด ารงอยู่ของพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีส าหรับคนรุ่นต่อไป
ขององค์กรและบุคลากรในองค์กร 

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความยั่งยืนนอกจากความมุ่งมั่น
ของผู้บริหารสูงสุดในการสร้างแรง
ขับเคลื่อนแล้ว วัฒนธรรมด้านความ
ยั่งยืนภายในองค์กรจะเป็นแรงผลักดัน
ส าคัญที่ท า ให้กระบวนการต่าง ๆ  
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

  



- ลิขสิทธิ์ของฝ่ายส่งเสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

ตารางท่ี 2 การก าหนดแนวทางการประเมิน Indicators  ของแต่ละ Aspects  

ล าดับ เกณฑ์ที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด นิยาม 
เกณฑ์การประเมิน 

(5 Rubric Scores) 
1 Leadership 1. Commitments 

and Policy 
 

การให้ค ามั่นและการ
ประกาศนโยบายความ
ยั่งยืนด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรมขององค์กร 

หลักฐานแสดงการให้
ค าม่ันต่อการสร้างความ
ยั่งยืนด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม  เช่น ประกาศ
นโยบายด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึง
นโยบายที่น าไปสู่การสร้าง
ความลดผลกระทบด้าน 
Climate Change และผล
ของการน าไปสู่การปฏิบัติ 

2. Organizing 
and  Business 
Integration 

การมอบหมายอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อการสร้างความยั่งยืน
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริหาร
ระดับต่าง ๆ และการ
ผนวกรวมการด าเนิน
กิจกรรมด้านความยั่งยืน
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมกับ
กระบวนการด าเนินการ
ทางธุรกิจขององค์กร 

หลักฐานแสดงการจัด
องค์กรและการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการสร้าง
ความยั่งยืนด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และ
การผนวกรวมการด าเนิน
กิจกรรมด้านความยั่งยืน
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมกับ
กระบวนการด าเนินการ
ทางธุรกิจขององค์กรอย่าง
เหมาะสมและผลของการ
ปฏิบัติและด าเนินการ 

3. Strategic Plan การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ที่แสดง
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่เหมาะสมกับองค์กร 

หลักฐานแสดงแผนเชิงกล
ยุทธ์ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ที่แสดง
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่เหมาะสมกับองค์กร
พร้อมแผนปฏิบัติงาน 
 
 



- ลิขสิทธิ์ของฝ่ายส่งเสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

ล าดับ เกณฑ์ที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด นิยาม 
เกณฑ์การประเมิน 

(5 Rubric Scores) 
4. CCR 
(Corporate 
Community 
Responsibility)  

กิจกรรมที่ให้ช่วยเหลือและ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อชุมชน 

หลักฐานแสดงแนว
ทางการปฏิบัติและผลของ
การด าเนินกิจกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

5. Alliance  การสร้างพันธมิตรและ
เครือข่าย 

หลักฐานแสดงแนว
ทางการปฏิบัติของการ
สร้างพันธมิตรและ
เครือข่ายที่ส่งเสริมต่อการ
ด าเนินการกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์พลังงานการ
ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลัก
ขององค์กร 

2 Energy 
Performance 
Issue 

6. Energy 
Management 
System 

กระบวนการ 
จัดการพลังงาน  
และการบรรลุผลส าเร็จ
ด้านมาตรฐานระบบการ 
จัดการพลังงาน 

หลักฐานแสดงถึง
กระบวนการจัด
การพลังงาน และผลการ
ด าเนินการ 
จัดการพลังงานอย่างเป็น
ระบบหรือการบรรลุผล
ส าเร็จด้านมาตรฐานสากล
ระบบการจัดการพลังงาน  
ISO 50001  

7. Building 
Envelope 
Performance  

ระดับของสมรรถนะของ
กรอบอาคารที่ส่งผลต่อ
ตรงต่อสมรรถนะด้าน
พลังงานของอาคาร 

หลักฐานแสดงผลของการ
ประเมินปัจจัยหรือข้อมูล
เชิงวิศวกรรมที่บ่งชี้ถึง
ระดับของสมรรถนะของ
กรอบอาคาร 

8. Continuous 
Performance 
Improvement 

ผลที่วัดได้เชิงปริมาณของ
สมรรถนะพลังงานที่มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

หลักฐานแสดงระดับของ
ผลที่วัดได้เชิงปริมาณของ
สมรรถนะพลังงานที่มี
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



- ลิขสิทธิ์ของฝ่ายส่งเสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

ล าดับ เกณฑ์ที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด นิยาม 
เกณฑ์การประเมิน 

(5 Rubric Scores) 
9. Internal 
Economic 
Impacts 

ผลกระทบหรือผลประโยชน์
ที่องค์กรได้รับจากการ
ปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน
ต่อด้านเศรษฐศาสตร์
ภายในองค์กร 

หลักฐานแสดงระดับของ
ผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
จากการปรับปรุง
สมรรถนะพลังงานต่อด้าน
เศรษฐศาสตร์ภายใน
องค์กร เช่น ต้นทุนด้าน
พลังงานต่อหน่วยการ
บริการหรือหน่วยการผลิต
สินค้า เป็นต้น 

3 Environmental 
Issue 

10. Environment 
Management 
System 

กระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการ
บรรลุผลส าเร็จ 
ด้านมาตรฐานระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

หลักฐานแสดงถึง
กระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและผลการ
ด าเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบหรือการบรรลุผล
ส าเร็จด้านมาตรฐานสากล
ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
ISO 14001 

11. Waste 
Management 

การด าเนินการจัดการของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตและบริการ ขยะมูล
ฝอย น้ าเสีย มลพิษทาง
อากาศ และการวัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ 

หลักฐานแสดงถึงผลการ
ด าเนินการการจัดการของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตและบริการ ขยะมูล
ฝอย น้ าเสีย มลพิษทาง
อากาศ และการวัดระดับ
ของผลลัพธ์เชิงปริมาณที่
เกิดขึ้นจริงขององค์กร 

12. Fresh Water 
Management 

การด าเนินการจัดการน้ า 
และการวัดผลลัพธ์เชิง
ปริมาณของการลดการใช้
น้ า 

หลักฐานแสดง
กระบวนการในการจัดการ
การใช้น้ า หรือสัดส่วนของ
การใช้สุขภัณฑ์หรือ
อุปกรณ์ประหยัดน้ า และ
การวัดระดับของผลลัพธ์
เชิงปริมาณของ
ประสิทธิภาพการใช้น้ า 



- ลิขสิทธิ์ของฝ่ายส่งเสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 

ล าดับ เกณฑ์ที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด นิยาม 
เกณฑ์การประเมิน 

(5 Rubric Scores) 
13. GHG 
Emission Impact 

ผลกระทบหรือปริมาณการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกส าหรับ
กิจกรรม Scope I และ 
Scope II  

หลักฐานแสดงระดับของ
ผลกระทบหรือปริมาณการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกส าหรับ
กิจกรรม Scope I (การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
องค์กร) และ Scope II 
(การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากใช้
พลังงาน ที่น าเข้าจาก
ภายนอกเพ่ือใช้งานภายใน
องค์กร) 

4 Innovation 14. Process or 
Product 
Innovation  

การจัดการองค์ความรู้และ
การประยุกตใ์ช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าและบริการ 

หลักฐานแสดง
กระบวนการในการจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
และกิจกรรมส่งเสริมด้าน
นวัตกรรมทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร 
รวมถึงนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปด าเนินได้ในเชิง
พาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม 

15. Energy and 
Environment 
Innovation and 
Technology 

การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงสมรรถนะด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หลักฐานแสดงระดับของ
การประยุกต์ใช้นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีในกิจกรรม
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

16. Role Model องค์ความรู้ที่สามารถ
แบ่งปันและถ่ายทอด 
เทคโนโลยีสู่สังคมภายนอก 

หลักฐานแสดงระดับของ
การจัดการองค์ความรู้ที่
สามารถแบ่งปันและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
ภายนอก 
 



- ลิขสิทธิ์ของฝ่ายส่งเสรมิพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 
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เกณฑ์การประเมิน 

(5 Rubric Scores) 
5 Circular 

Economy 
17. In-Process  การประยุกต์แนวคิด 

Circular Economy 
ส าหรับกระบวนการ
บริการหรือกระบวนการ
ผลิต หรือด้านการใช้
พลังงาน หรือด้าน
สิ่งแวดล้อม 

หลักฐานระดับของการน า
แนวคิด Circular 
Economy (Re-design, 
Re-process, Reuse or 
Recycle)  มาประยุกตใ์น
กิจกรรมของกระบวนการ
บริการหรือกระบวนการ
ผลิต หรือด้านการใช้
พลังงาน หรือด้าน
สิ่งแวดล้อม 

18. Collaboration 
and Supply 
Chain 

ความร่วมมือระหว่าง
องค์กร หรือ Supply 
Chain ด้าน Circular 
Economy 

หลักฐานแสดงระดับของ
นโยบายหรือข้อก าหนดที่
เป็นลายลักษณ์อักษรใน
การพัฒนาร่วมกันของ
องค์กรหรือ Supply 
Chain ที่เก่ียวข้องกับ 
Circular Economy  

6 Green and 
Renewable 
Energy 

19. Green and 
Renewable 
Energy Source 

สัดส่วนการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนหรือพลังงาน
สะอาด 

การประเมินสัดส่วนของ
การผลิตพลังงาน
หมุนเวียนหรือพลังงาน
สะอาดตามศักยภาพของ
แต่ละองค์กร 
 

20. Green and 
Renewable 
Energy 
Efficiency 

ประสิทธิภาพในการใช้งาน
พลังงานหมุนเวียนหรือ
พลังงานสะอาด 

หลักฐานแสดงระดับของ
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
พลังงานหมุนเวียนหรือ
พลังงานสะอาด 
 

7 Sustainability  
Culture 

21. Personal 
Awareness 

ความตระหนักส่วนบุคคล
ของบุคลากรทุกระดับ
ภายในองค์กร 

หลักฐานแสดงระดับของ
ความตระหนักหรือการม ี
ส่วนรว่มในการกิจกรรม 
ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรใน
องค์กร 
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เกณฑ์การประเมิน 

(5 Rubric Scores) 
22. Corporate 
Awareness  

การสร้างความตระหนัก
ขององค์กร 

หลักฐานแสดงระดับของ
การจัดกิจกรรม และการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม
ความตระหนักในด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม หรือความ
ยั่งยืนขององค์กร 

23. Green 
Transportation 

การส่งเสริมด้านการขนส่ง
และการเดินทางที่ตระหนัก
ถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

หลักฐานแสดงระดับของ
การส่งเสริมด้านการขนส่ง
และการเดินทางท่ี
ตระหนักถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมการใช้ EV  

24. Green 
Procurement 

การจัดซื้อและการจัดหา
ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ขององค์กรที่ค านึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

หลักฐานแสดงถึงนโยบาย
และระดับของการ
ด าเนินการที่สนับสนุนการ
จัดซื้อและจัดหาของ
องค์กรที่ค านึงถึงสมรรถนะ
พลังงานและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม  

25. Health and 
Safety 

ความตระหนักด้าน
สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย 

หลักฐานแสดงระดับของ
การจัดการด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัยของ
พนักงานและองค์กร 

 


