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ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	ที่ยังคงเกิดขึ้นในหลายประเทศและหลายภูมิภาค	ตลอดจน

ข้อจ�ากัดการเดินทางและมาตรการกักตัวอันเข้มงวดซึ่งบังคับใช้โดยรัฐบาลแต่ละประเทศ	ส�านักงานเลขานุการ	RSPO	ยังท�างาน

ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสมาชิก		RSPO,	หน่วยการรับรอง	(CBs)	และหน่วยการรับรองระบบ	(AB)	อย่างใกล้ชิด	เพื่อก�าหนด

แนวทางต่าง	ๆ	ที่จะสร้างความมั่นใจว่า	มาตรฐานตามกรอบ	RSPO	ยังคงน่าเชื่อถือ	แม้จะผ่อนผันการด�าเนินงานตรวจประเมิน

ในสถานที่จริง	ก็ไม่สั่นคลอนศักยภาพของเราในการรักษาความเชื่อมั่นระดับสูงที่คาดหวังจากระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	

แต่อย่างใด

เดือนมีนาคม	2563	ส�านักงานเลขานุการ	องค์กรเจรจาระหว่างประเทศด้านปาล์มน�้ามันยั่งยืน	(RSPO)	เผยแพร่ประกาศ	

‘โควดิ-19 - พวกเราปรบัเปลีย่นการตรวจประเมินรบัรองมาตรฐาน RSPO อย่างไร’	แก่หน่วยการรับรองอย่างเป็นทางการทัง้หมด	

ใจความส�าคัญว่าด้วยวิธีปฏิบัติของผู้ตรวจประเมินในส่วนหลักการและเกณฑ์ก�าหนด	(P&C)	และการรับรองห่วงโซ่อุปทาน	(SCC)	

ของ	RSPO	ตามมาด้วยการน�าเสนอ	‘กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (เวอร์ชัน 1)’	

ในวันที่	25	สิงหาคม	2563	เพื่อเป็นคู่มือส�าหรับหน่วยการรับรองในการจัดการและรักษาสถานภาพของผู้ถือใบรับรอง	(CHs)	

ที่อยู่ในความดูแลตลอดช่วงเวลาการระบาดครั้งใหญ่ของโรคติดต่อ

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (เวอร์ชัน 1)	กล่าวถึงสถานการณ์	4	รูปแบบที่ต้อง

ด�าเนินการตามล�าดบัความส�าคญั	เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ซึง่กิจกรรมการตรวจประเมนิในสถานทีจ่รงิก่อให้เกดิความเสีย่งสงู

ต่อคณะผูต้รวจประเมนิและบุคลากร	หรอืมาตรการจ�ากัดการเคล่ือนย้ายผูค้นท�าให้ไม่สามารถเดนิทางเข้าพืน้ทีไ่ด้	ควบคูก่บัเอกสาร

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้อ�านวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	เพื่อให้หน่วยการรับรองน�าไปปฏิบัติในการตรวจประเมินทางไกล	

โดยมีผู้อ�านวยความสะดวกอย่างน้อย	1	คน	เข้าร่วมตรวจประเมินในสถานที่จริง

ทั้งนี้	ส�านักงานเลขานุการ	RSPO	ก�าลังพิจารณาวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นทางเลือกส�าหรับหน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรองในการ

ด�าเนินงานตามหลักการและเกณฑ์ก�าหนดของ	RSPO	และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	โดยค�านึงถึงความยืดเยื้อ

และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาด	เช่น	การพบผู้ตดิเชือ้โควดิ-19	รายใหม่	รวมถงึการปรากฏของเชือ้โรคสายพนัธุใ์หม่

ทั้งภายในประเทศและระดับสากลด้วย

									

01.
บทน�า
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ทางเลือก ค�าอธิบาย

ทางเลือก A: 

การตรวจประเมินในสถานที่จริง

•	 คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองด�าเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง	หรือ

•	 คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองด�าเนินการตรวจประเมิน	โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ผู้อ�านวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	(เช่น	คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรอง

ด�าเนินการตรวจประเมินทางไกล	พร้อมกันกับที่ผู้อ�านวยความสะดวกด�าเนินการตรวจประเมิน

ในสถานที่จริง)

ทางเลือก B: 

การตรวจประเมินทางไกล

•	 คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองด�าเนินการตรวจประเมินทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ	

โดยปราศจากความช่วยเหลือของผู้อ�านวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	และ/หรือ	

ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในสถานที่จริง

ทางเลือกส�าหรับกระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

จากการที่ส�านักงานเลขานุการ	องค์กรเจรจาระหว่างประเทศด้านปาล์มน�้ามันยั่งยืนทบทวนและแก้ไขกระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ	RSPO	

ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	กระทั่งได้เอกสารเวอร์ชันนี้	ซึ่งหน่วยการรับรองอย่างเป็นทางการทั้งหมดของ	RSPO	และส่วนงานรับรอง	(UoC)	

จะน�าไปใช้ในการตรวจประเมินตามหลักการและเกณฑ์ก�าหนดของ	RSPO	รวมทั้งมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	ภายใต้สถานการณ์

ฉุกเฉิน	(เช่น	โรคระบาดครั้งใหญ่	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	เหตุจลาจล	ฯลฯ)	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะผู้ตรวจประเมิน	

เพื่อรักษาบรรทัดฐานความน่าเชื่อถือของการจัดการรับรองตามกรอบ	RSPO	

ทางเลือกเพื่อด�าเนินการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์ก�าหนดของ RSPO และเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระในระหว่างเกิดเหตุสุดวิสัย

เอกสารเวอร์ชันนีเ้สนอทางเลอืก	2	ทาง	ส�าหรบัการปฏบิตังิานของหน่วยการรบัรองในการตรวจประเมินตามหลกัการและเกณฑ์ก�าหนดของ	RSPO	

และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและการรับรองระดับสูง	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองตามหลักการและ

เกณฑ์ก�าหนดของ	RSPO	ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลที่ส�านักเลขานุการ	RSPO,	หน่วยการรับรอง	และหน่วยการรับรองระบบ	ได้รับมา	:

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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กระบวนการนี้ต้องน�ามาใช้ปฏิบัติ

ในช่วงเวลาของเหตุสุดวิสัยเท่านั้น 

และหน่วยการรับรองจะต้องรวบรวมหลักฐาน

แจ้งเตือนหรือค�าแนะน�าด้านความปลอดภัย

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากภาครัฐ 

บริษัท และ/หรือ หลักฐานรูปแบบใดๆ ก็ตาม

ที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูงต่อคณะผู้ตรวจประเมิน

และบุคลากร เพื่อใช้เป็นเหตุผลยืนยันส�าหรับ

รายที่ไม่สามารถด�าเนินการตรวจประเมิน

ในสถานที่จริงได้ โดยเก็บรักษาหลักฐาน

ทั้งหมดไว้อย่างน้อย 5 ปี 

หรือให้ครบระยะเวลา 1 รอบ 

ของการรับรอง

หน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรองสามารถเริ่มปฏิบัติตามกระบวนการนี้

โดยสมัครใจได้ตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2564	และจะน�ามาใช้แทน

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ	RSPO	ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน	

(เวอร์ชัน	1)	อย่างเป็นทางการเมื่อส�านักงานเลขานุการ	RSPO	ประกาศ		

ทั้งนี้	ข้อก�าหนดทั้งหมดในระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	ส�าหรับ

หลักการและเกณฑ์ก�าหนดของ	RSPO	และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อย

แบบอิสระยังคงยึดตามเดิม	เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอื่นในเอกสารฉบับนี้

หากไม่ปรากฏเหตุสุดวิสัย	เช่น	ไม่มีมาตรการห้ามเดินทางที่บังคับใช้โดย

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	และ/หรือ	เมื่อความเสี่ยงลดระดับลง	(ตามที่ก�าหนด

โดยผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยการรับรอง)	การตรวจประเมินหลักการ

และเกณฑ์ก�าหนดของ	RSPO	และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยทั้งหมด

ควรจะปฏิบัติตามระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	ส�าหรับหลักการและ

เกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ

02.
การประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO 
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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ก. การตรวจประเมินทางไกล การประเมินผู้ถือใบรับรอง	(CH)	ซึ่งด�าเนินการโดยหน่วยการรับรองอย่างเป็นทางการ	ใช้ช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

หรือบางส่วน	และไม่เดินทางไปสถานที่ที่ต้องการการรับรองด้วยตัวเอง	การตรวจประเมินทางไกลสามารถหมายความถึง

การตรวจประเมินหน่วยงานหรือองค์กรโดยไม่เดินทางลงพื้นที่	ทั้งยังอาจรวมถึงการด�าเนินการตรวจประเมินโดยไม่ใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของพื้นที่ที่มีข้อจ�ากัดด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	(เช่น	ทบทวนเอกสาร)	หรือใช้การถ่ายทอดภาพ

และเสียงแบบเรียลไทม์	(เช่น	วิดีโอคอลล์)	หรือทั้งสองอย่างร่วมกันด้วย

ข. สามารถปฏิบัติได้ ข้อสรุปของหน่วยงานรับรองที่อ้างอิงจากผลการประเมินความเสี่ยง	โดยมีความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติตามทางเลือก

ของการตรวจประเมินที่สะดวกและเหมาะสม

ค. การประเมินความเสี่ยง

ของสถานการณ์

เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง/ภัยคุกคาม	และวัดระดับความเสี่ยง	เพื่อตัดสินใจใช้ทางเลือกที่เหมาะสมส�าหรับการปฏิบัติงาน

ตรวจประเมินรับรองตามหลักการและเกณฑ์ก�าหนดของ	RSPO	และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ

ง. การประเมินความเสี่ยง เป็นวิธีการอย่างเป็นระบบซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง	ๆ	ระหว่างด�าเนินการตรวจประเมิน	ปัจจัย

ที่ต้องน�ามาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงอธิบายอยู่ในหัวข้อ	5.7.3	(ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนด)	และหัวข้อ	6.4.4	

(ส�าหรับมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ)	ของระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนด

และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ

จ. การตรวจประเมิน

ส่วนเพิ่มเติม

การตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมเมื่อด�าเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง	ซึ่งจะน�าไปใช้กับการรับรองเบื้องต้นตามกรอบ	RSPO	

ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	หลังจากด�าเนินการตรวจประเมินทางไกลแล้ว	

(ทางเลือก	B)

ฉ. ผู้อ�านวยความสะดวก

ในการตรวจประเมิน

ของหน่วยการรับรอง

พนักงานของหน่วยการรับรองหรือคู่สัญญาว่าจ้าง	ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การเป็นผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินของ	

RSPO	แต่ท�าหน้าที่สนับสนุนคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยงานรับรองเมื่อท�างานตรวจประเมินในสถานที่จริง	ตั้งแต่การเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม	ตลอดจนการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ	การสัมภาษณ์ทางไกล	และการ

น�าชมพื้นที่หรือการรับรอง

03.
ค�าศัพท์และนิยาม

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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กระบวนการนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรับรองตามกรอบ RSPO ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ ซึ่งหน่วยการรับรองระบบ (AB), หน่วยการรับรอง (CB), 

ผูถ้อืใบรบัรอง (CH) และองค์กรทีต้่องการการรบัรองตามกรอบ RSPO จะน�าไปปฏบิตัภิายใต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ ทัง้นี ้ส�านกังานเลขานกุาร องค์กรเจรจาระหว่างประเทศด้านปาล์มน�า้มนัยัง่ยนืขอสงวนสทิธิ

ในการสุ่มเลือกรายงานการตรวจประเมินฉบับใดใดที่ด�าเนินการตามทางเลือก B ส�าหรับการตรวจสอบขั้นที่หนึ่ง (independent review) อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่จะสร้างความมั่นใจว่า การตรวจ

ประเมินของเรายังยึดมั่นในหลักการและมีเนื้อหาครอบคลุมเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่น�ากระบวนการตรวจประเมินนี้ไปใช้งาน นอกจากนี้เรายังพัฒนาล�าดับกระบวนการ (process flow) ที่เข้าใจง่าย 

เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยการรับรองประเมินและตัดสินใจใช้ทางเลือก (ทางเลือก A หรือทางเลือก B) ของการตรวจประเมินที่เหมาะสม ดังปรากฏในภาคผนวกของเอกสารฉบับนี้

04. กระบวนการตรวจประเมินภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

i. การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงโดยหน่วยการรับรอง

หน่วยการรับรองมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทั้งในบริบทต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องและเฉพาะแง่มุมทางธุรกิจ	เพื่อระบุทางเลือกของการตรวจประเมินที่เหมาะสมส�าหรับส่วนงานรับรอง	(UoC)	ในการด�าเนินงาน

ตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระตามกรอบ	RSPO	(เช่น	ทางเลือก	A,	ทางเลือก	B)	ขณะที่ผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยการรับรองควรจะน�าไป

อภิปรายร่วมกับผู้ถือใบรับรอง	โดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องคิดเห็นตรงกันทั้งในส่วนของข้อสรุปและเหตุผลสนับสนุน

ประเด็นที่ควรน�ามาพิจารณาเมื่อต้องประเมินความเสี่ยง	มีดังนี้	(อาจมีประเด็นนอกเหนือจากนี้ได้)

ก.   การประเมินความเสี่ยงส�าหรับการตรวจประเมินในสถานที่จริง

•	 เหตุสุดวิสัยใดใด	(เช่น	สงคราม,	จลาจล,	ไฟไหม้,	น�้าท่วม,	เฮอร์ริเคน,	ไต้ฝุ่น,	แผ่นดินไหว,ฟ้าผ่า,	ระเบิด,	การประท้วงนัดหยุดงาน,	การปิดโรงงานโดยเจ้าของกิจการ,	การประท้วงนัดเฉื่อยงาน,	โรคระบาด)	ที่ท�าให้สุขภาพ
และความปลอดภัยของสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน,	บุคคลหรือหน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน	และ/หรือ	บุคลากร	ตกอยู่ในความเสี่ยง

•	 มาตรการจ�ากดัการเดนิทางทีก่�าหนดโดยภาครัฐ	หน่วยการรับรอง	และ/หรือ	ผูถ้อืใบรับรอง	และกลายเป็นอปุสรรคต่อการเดนิทางของของคณะผูต้รวจประเมนิทีผ่่านเกณฑ์ของหน่วยการรบัรองเพือ่ด�าเนนิการตรวจประเมนิ
ในพื้นที่จริง	(เช่น	ระดับต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด/ประเทศ)

•	 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามหลักการเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพในระหว่างการเดินทางและการบังคับใช้กฎหมายของการตรวจประเมินในสถานที่จริง	(เช่น	การควบคุมจ�านวนคน,	การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม,	
กระบวนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย	ฯลฯ)

•	 ความพร้อมในการเดินทางของคณะผู้ตรวจประเมิน	และ/หรือ	ผู้อ�านวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	เพื่อด�าเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง
•	 เฉพาะกรณีการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19

◌	 จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา	(นอกเหนือจากเคสที่เข้ารับการกักตัว)	ภายในช่วงเวลา	14	วันก่อนถึงวันที่ประเมินความเสี่ยงทั้งต้นทางและปลายทาง	
◌	 จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาภายในส่วนงานรับรอง,	พื้นที่โดยรอบ	และ/หรือ	ในกลุ่มสมาชิกคณะผู้ตรวจประเมิน	ภายในช่วงเวลา	14	วันที่ผ่านมา
◌	 สถานภาพการฉดีวัคซนีของผู้รบัการตรวจประเมนิและคณะผู้ตรวจประเมนิ	(หมายเหตุ:	กรณทีีอั่ตราการฉดีวคัซนีของเจ้าหน้าทีส่่วนงานรบัรองน้อยกว่าร้อยละ	80	หน่วยการรบัรองควรระบใุห้ชดัเจนว่า	การตรวประเมนิ

ในสถานที่จริงมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่	หน่วยการรับรองสามารถเลือกใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติก่อนจะเดินทางลงพื้นที่หรือไม่)

หากผลประเมินความเส่ียงส�าหรบัการตรวจประเมินในสถานทีจ่ริงออกมาว่า	‘สามารถปฏบิตัไิด้’	แต่มรีะดบัความเสีย่งสงู	หน่วยการรับรองและผูถ้อืใบรบัรองควรหารอืและตกลงกนัเก่ียวกบัมาตรการควบคมุทเีก่ียวข้อง	เพ่ือลดระดบั
ความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินในพื้นที่	นอกจากนี้หน่วยการรับรองยังควรมีระบบภายในองค์กรที่เปิดให้ผู้ตรวจประเมินสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการลงพื้นที่ตรวจประเมินที่ได้รับมอบหมายได้โดยไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลด้วย

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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ข.   การประเมินความเสี่ยงส�าหรับการตรวจประเมินทางไกล

เมื่อผลการประเมินความเสี่ยงส�าหรับการตรวจประเมินในสถานที่จริงชี้ว่า	ทางเลือก	A	ไม่สามารถปฏิบัติได้	หน่วยการรับรอง

จ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง	ๆ	ดังปรากฏด้านล่าง	เพื่อประเมินความเสี่ยงส�าหรับการตรวจประเมินทางไกล	

(อ้างอิงถึงภาคผนวก	1	-	ล�าดับกระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ	RSPO	ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน)

•	 มีเอกสารแสดงเหตผุลสนบัสนนุและข้อตกลงโดยหน่วยการรับรองและผูถ้อืใบรับรองว่า	ไม่สามารถด�าเนนิการตรวจประเมนิ

ในสถานทีจ่รงิได้

•	 ความพร้อมของเครือ่งมอืและทรพัยากร	(เช่น	การเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็,	ความครอบคลมุของสญัญานโทรศพัท์มอืถอื,	ฮาร์ดแวร์,	

ซอฟต์แวร์,	สมรรถนะส่วนบุคคล	ฯลฯ)	ในกลุ่มผู้ตรวจประเมนิของหน่วยการรับรอง	ส่วนงานรับรอง	ชมุชนโดยรอบ	ผู้ใช้ประโยชน์

ที่ดินรายเดิม	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ	ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและรวบรวมผลตอบรับในระหว่างตรวจ

ประเมินทางไกล

•	 ความเป็นไปได้ในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ�าเป็นส�าหรับใช้งานในการตรวจประเมินทางไกล	(เช่น	ตัวแทนท้องถิ่น

อาจจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบวิดีโอคอลล์เพื่อสื่อสารกับชุมชน)

•	 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือมีคดีความที่ยังด�าเนินอยู่และเกี่ยวข้องกับส่วนงานรับรอง

หลงัจากทีค่�านึงถงึองค์ประกอบของความเส่ียงท้ังหมด	(แม้ในระดบัต�า่ท่ีสดุ)	และตดัสนิใจว่า	การตรวจประเมนิทางไกล	(ทางเลอืก	B)	

สามารถปฏิบัติได้	จะต้องจัดท�าเอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนและเก็บรักษาอย่างเหมาะสมเสียก่อน	จึงจะเริ่มด�าเนินการตรวจ

ประเมินทางไกลเป็นล�าดับถัดไป	

ในกรณีที่หน่วยการรับรองสังเกตว่าความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง	กระทั่งการตรวจประเมินในสถานที่จริงน่าจะสามารถปฏิบัติได้	

จ�าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงซ�้าภายใน	21	วันก่อนถึงวันตรวจประเมินที่ตกลงกัน	เพื่อยืนยันว่า	จะตัดสินใจเดินหน้าการตรวจ

ประเมินทางไกลหรือไม่	ทั้งนี้	ผลการประเมินความเสี่ยงควรได้รับการทบทวนโดยหน่วยการรับรอง	และเป็นข้อตกลงร่วมกัน

ของสองฝ่ายคือหน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรอง

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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ii. การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงโดยหน่วยการรับรอง

iii. การตรวจประเมินเพื่อรับรองเบื้องต้น (รวมถึงหลักเกณฑ์ B ส�าหรับมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ) โดยทางเลือก B

ส�าหรับการรับรองเบื้องต้น	หน่วยการรับรองควรประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์	(ดังระบุในส่วนที่	4	(i))	เพื่อให้ทราบความพร้อมของทรัพยากร	รวมถึงความเพียงพอของการเข้าถึงและเครื่องมือที่จะใช้

ด�าเนินการตรวจประเมินทางไกล	ในขณะที่การตรวจประเมินทางไกลถือว่าสามารถปฏิบัติได้โดยหน่วยการรับรอง	การรับรองเบื้องต้นก็สามารถด�าเนินการในรูปแบบทางไกลได้เช่นกัน	โดยปฏิบัติตามชุด

ข้อก�าหนดทั้งหมดของการรับรองเบื้องต้นในระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	

ในกรณีที่หน่วยการรับรองตัดสินใจอนุมัติให้การรับรองเบื้องต้น	โดยอ้างอิงจากผลการตรวจประเมินทางไกล	ทุกข้อก�าหนดส�าหรับการรับรองเบื้องต้นในระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	ส�าหรับหลักการ

และเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	จะต้องคงไว้ตามเดิม	ยกเว้นในส่วนต่อไปนี้

การประเมินความเสี่ยงส�าหรับการเลือกตัวอย่าง:

	 หน่วยการรับรองควรปรับตัวคูณกรณีความเสี่ยงสูงที่ใช้ค�านวณการสุ่มตัวอย่าง	ดังที่อธิบายไว้ในระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	ส�าหรับหลักการ

และเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	(5.7.3	และ	5.7.4)

จ�านวนที่ดินตัวอย่าง = (√y) x (2.0), 
โดยที่ y คือจ�านวนที่ดิน

	 หากผลลัพธ์การค�านวณจ�านวนตัวอย่างออกมาน้อยกว่า	4	จะต้องด�าเนินการตรวจประเมินที่ดินอย่างน้อย	4	แปลง	ส�าหรับที่ดินที่มีจ�านวนน้อยกว่า

หรือเท่ากับ	4	แปลง	จะต้องด�าเนินการตรวจประเมินที่ดินทั้งหมด	

ส�านักงานเลขานุการ	RSPO	ระบุถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง	(ในระดับต�่าที่สุด)	ส�าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัวในหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	จากแบบฝึก

การตรวจประเมินซึ่งน�าเสนออยู่ใน	‘รายการตรวจประเมินทั่วไป’	(ส�าหรับทั้งหลักการและเกณฑ์ก�าหนด	ปี	2561	และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	ปี	2562)	สามารถสืบค้น

ได้จากเว็บไซต์ RSPO

รายการตรวจประเมินทั่วไปท�าหน้าที่เป็นคู่มือแนวทางส�าหรับหน่วยการรับรองในช่วงของการตรวจประเมินเท่านั้น	และไม่ได้จ�ากัดไว้เพียงข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร	ส�าหรับข้อก�าหนดของ

การตรวจประเมินทางไกล	หน่วยการรับรองควรจะ:

	 ระบุระเบียบวิธีของการตรวจประเมินที่เหมาะสมส�าหรับผู้ตรวจประเมิน	ซึ่งต้องรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงของตัวชี้วัดแต่ละตัวที่อยู่ในหลักการและเกณฑ์ก�าหนดตามกรอบ	RSPO

	 ก�าหนดลักษณะของข้อมูลที่ต้องรวบรวมอย่างสม�่าเสมอส�าหรับตัวชี้วัดแบบเฉพาะเจาะจงในระหว่างด�าเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริง

	 ตัดสินใจว่าจะรับและน�าเสนอข้อมูลเหล่านี้อย่างไร	ผ่านการสื่อสารระยะไกลในการการรวบรวมข้อมูล	หรือการได้มาซึ่งหลักฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึก

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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การตรวจประเมินส่วนเพิ่มในสถานที่จริง (โดยคณะผู้ตรวจประเมิน/ผู้อ�านวยความสะดวกในการตรวจประเมิน)

เนื่องด้วยการพิจารณาให้การรับรองเบื้องต้นนั้นอ้างอิงจากผลของการตรวจประเมินทางไกล	หน่วยการรับรองจึงควร

วางแผนด�าเนนิการตรวจประเมนิเพิม่เตมิในสถานทีจ่รงิให้เรว็ท่ีสดุเท่าท่ีมาตรการด้านการเดนิทางจะเอือ้อ�านวย	และ/หรอื	

มีความปลอดภัยที่จะลงพื้นที่	เพื่อให้การรับรองเบื้องต้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์

•	 หน่วยการรับรองและคู่สัญญาควรท�าความตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการพิจารณารับรองเบื้องต้นผ่านการตรวจประเมิน

ทางไกล	จากนั้นจึงด�าเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมในสถานที่จริงให้เร็วที่สุดเท่าที่ปัจจัยต่าง	ๆ	จะเอื้ออ�านวย	เช่น	

มีการผ่อนคลายมาตรการจ�ากัดการเดินทาง	และ/หรือ	สถานการณ์เปลี่ยนแปลงจนเข้าเกณฑ์สามารถปฏิบัติได้ตาม

ผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยการรับรอง	ทั้งนี้ควรตรวจประเมินเพิ่มเติมภายใน	60	วัน	หลังจากมีประกาศ

ผ่อนคลายมาตรการจ�ากัดการเดินทาง

•	 ในกรณีที่สามารถเดินทางได้	และ/หรือ	สถานการณ์ปลอดภัยต่อการตรวจเยี่ยมส่วนงานรับรองก่อนด�าเนินการออก

เอกสารรับรอง	หน่วยการรับรองควรพิจารณาชะลอการตัดสินใจให้ใบรับรองและด�าเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติม

ในสถานที่จริงให้เสร็จสมบูรณ์	แล้วจึงออกเอกสารการรับรองในล�าดับถัดไป

•	 ในระหว่างที่ด�าเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติม	คณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองควรพยายามประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดทั้งหมดส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของ

เกษตรกรรายย่อยแบบอิสระตามกรอบ	RSPO	ด้วย	โดยเน้นการสังเกตสิ่งที่พบในสถานที่จริงและการสัมภาษณ์ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	(เช่น	คนงาน	และชุมชนท้องถิ่น)	รวมถึงให้ความส�าคัญกับประเด็นที่ยากจะวินิจฉัยผ่านการตรวจ

ประเมินทางไกล	การวางแผนและด�าเนินการตรวจประเมินเพิ่มเติมในสถานที่จริงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วย

การรับรอง	เช่นเดียวกับการประเมินความเสี่ยง	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมนี้จะน�าไป

พิจารณาในขั้นตอนจัดเตรียมสัญญาให้การรับรองระหว่างหน่วยการรับรองและคู่สัญญา	(เช่น	ค่าใช้จ่ายของการ

ตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมจะบวกรวมเข้าไปเมื่ออนุมัติให้การรับรองแล้วเท่านั้น)

•	 ในกรณีที่ด�าเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริงเพียงอย่างเดียว	(เช่น	ไม่ด�าเนินการร่วมกับการตรวจ

ประเมินติดตามผลประจ�าปี)	ให้ยึดแนวทางปฏิบัติทั่วไป	คือก�าหนดระยะเวลาขั้นต�่าของการตรวจประเมินโรงงาน			

1	หลัง	และที่ดิน	1	แห่ง	ไว้ที่วันท�างาน	3	วัน
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สถานการณ

A

ใบรับรองการตรวจสอบยอนกลับ

มีอายุนอยกวา 8 เดือน

ใบรับรองการตรวจสอบยอนกลับ

มีอายุมากกวา 12 เดือน
ใบรับรองการตรวจสอบยอนกลับ

มีอายุ 8-12 เดือน

B

สถานการณ

C

สถานการณ

ยังคงบังคับใช
มาตรการจำกัด
การเดินทาง

ผอนคลาย
มาตรการจำกัด
การเดินทาง

ตรวจประเมินสวน
เพ่ิมเติมในสถานท่ีจริง
เพียงอยางเดียว

ตรวจประเมิน
ติดตามผลประจำป 

(ทางไกล/ในสถานที่จริง)

ยังคงบังคับใชมาตรการ

จำกัดการเดินทาง

ยังคงบังคับใชมาตรการจำกัดการเดินทาง

ผอนคลาย
มาตรการจำกัด
การเดินทาง

ตรวจประเมินสวนเพิ่มเติมใน
สถานที่จริงควบคูกับตรวจ
ประเมินติดตามผลประจำป

ตรวจประเมินติดตาม

ผลประจำป (ทางไกล)

ผอนคลาย
มาตรการจำกัด
การเดินทาง

ใบรับรอง NEW PT 
อายุนอยกวา 8 เดือน

ใบรับรอง NEW PT
อายุนอย 8-12 เดือน

สถานการณ
B

สถานการณ
A

อย่างไรก็ตาม	การตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริงสามารถผนวกเข้ากับการตรวจประเมินติดตามผลประจ�าปีในรอบถัดไปได้	หากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการจ�ากัดการเดินทาง	และ/หรือ	

สถานการณ์โดยรวมปลอดภัยมากขึ้น	โดยยังอยู่ภายในระยะเวลา	8-12	เดือนหลังจากที่ใบรับรองหมดอายุ	ทางเลือกนี้ช่วยป้องกันการตรวจประเมินที่จะเกิดขึ้นสองครั้งในช่วงใกล้กันเกินไป	

ดังรายละเอียดที่อธิบายในแผนภูมิข้างล่าง
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ให้ความสนใจกับการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดทั้งสาระส�าคัญหลักและสาระส�าคัญรอง

•	 การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสาระส�าคัญรองที่ปรากฏให้เห็นระหว่างด�าเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริง	อาจถูกยกระดับเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด		

ในสาระส�าคัญหลักได้ในการตรวจประเมินติดตามผลประจ�าปี	หากผู้ยื่นขอการรับรองไม่ด�าเนินการแก้ไข

•	 การไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสาระส�าคัญหลักที่ปรากฏให้เห็นระหว่างด�าเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริงควรหาข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายใน	90	วัน	และ

หากไม่ด�าเนินการแก้ไขภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันระหว่างหน่วยการรับรองกับสมาชิก	RSPO	ซึ่งต้องไม่เกิน	6	เดือน	นับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน	การรับรอง

จะถูกระงับและเพิกถอนตามล�าดับ

•	 หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดซ�้าในสาระส�าคัญหลัก	(ทั้งหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ)	ที่ตัวช้ีวัดเดิม	(รวมถึงตัวชี้วัด

ห่วงโซ่อุปทาน)	ในระหว่างด�าเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริง	จะส่งผลถึงขั้นระงับให้ใบรับรองทันที	และการระงับดังกล่าวจะถูกยกเลิกเมื่อการไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดนั้นได้รับการแก้ไขเรียบร้อย

•	 หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดซ�้าในสาระส�าคัญรองที่ตัวชี้วัดเดิมในระหว่างด�าเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติมในสถานที่จริง	กรณีดังกล่าวจะถูกยกระดับเป็นการ

ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดซ�้าในสาระส�าคัญหลัก	และหากยังพบการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดซ�้าที่ตัวชี้วัดซึ่งไม่ค่อยส�าคัญในการตรวจประเมินครั้งถัดไป	กรณีดังกล่าวก็จะถูก

ยกระดับเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดซ�้าในสาระส�าคัญหลักเช่นกัน	และมีผลให้ต้องระงับการรับรองทันที

การระงับการรับรอง

•	 หน่วยการรับรองต้องแจ้งคู่สัญญาซึ่งผ่านการรับรองเบื้องต้นด้วยการตรวจประเมินทางไกล	(ก่อนจะด�าเนินการตรวจประเมินส่วนเพิ่มเติม)	ว่า	ส�านักงานเลขานุการ	RSPO	

และ/หรือ	หน่วยการรับรอง	มีสิทธิที่จะระงับการรับรองทันที	หากส�านักงานเลขานุการ	RSPO,	หน่วยการรับรองระบบ	และ/หรือ	หน่วยการรับรอง	ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน

อย่างเป็นทางการใดใดที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานรับรอง

•	 ประเด็นนี้ให้ยึดตามแนวทางข้อก�าหนดที่	5.12	ของระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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iv. การรบัรองซ�า้ (RC) และการตรวจประเมินตดิตามประจ�าปี (ASA) ส�าหรับหลกัการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอสิระ / คุณสมบตัทิีเ่ข้าเกณฑ์  (E), หลกัเกณฑ์ A (MS A) / 

การตรวจประเมินส่วนขยาย / การรับรองแนวทางปฏิบัติส�าหรับพื้นที่ปลูกใหม่ / การตรวจประเมินติดตามความคืบหน้า (ยกเว้นกรณีที่หน่วยการรับรองต้องการให้ตรวจประเมินในสถานที่จริง)

หน่วยการรับรองมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทั้งในบริบทต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องและเฉพาะแง่มุมทางธุรกิจ	เพื่อระบุทางเลือกของการตรวจประเมินที่เหมาะสมส�าหรับส่วนงานรับรองในการด�าเนินงานตรวจประเมิน

หลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระตามกรอบ	RSPO	(เช่น	ทางเลือก	A,	ทางเลือก	B)	

ส�านักงานเลขานุการ	RSPO	ได้พัฒนาล�าดับกระบวนการที่เข้าใจง่าย	เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยการรับรองประเมินและตัดสินใจทางเลือกการตรวจประเมินที่เหมาะสม	(ทางเลือก	A,	ทางเลือก	B)	ทั้งนี้	ผลการ

ประเมินความเสี่ยงของหน่วยการรับรองควรจะน�าไปอภิปรายร่วมกับผู้ถือใบรับรอง	โดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องคิดเห็นตรงกันทั้งในส่วนของข้อสรุปและเหตุผลสนับสนุน

หลังจากที่หน่วยการรับรองพิจารณาความเสี่ยงส�าหรับการตรวจประเมินในสถานที่จริงหรือการตรวจประเมินทางไกลว่าสามารถปฏิบัติได้	จะต้องจัดท�าเอกสารแสดงเหตุผลสนับสนุนและเก็บรักษาอย่างเหมาะ

สมเสียก่อน	จึงจะเริ่มด�าเนินการตรวจประเมินตามทางเลือกที่ตกลงกัน	(ทางเลือก	A,	ทางเลือก	B)	เป็นล�าดับถัดไป	

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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05. ข้อก�าหนดด้านทรัพยากร
ก. การฝึกอบรมและคุณสมบัติ

ของผู้ตรวจประเมินส�าหรับ

การตรวจประเมินทางไกล

ในส่วนของหลักการและ

เกณฑ์ก�าหนดตามกรอบ 

RSPO

หน่วยการรับรองควรวางกลไก	(เช่น	การฝึกอบรม	การประเมินสมรรถนะ)	เพื่อสร้างความมั่นใจว่า	ผู้ตรวจประเมินทั้งหมด	และ/หรือ	สมาชิกในทีมตรวจประเมิน	(รวมถึงผู้รับจ้างช่วง,	

ผูอ้�านวยความสะดวกการตรวจประเมนิ,	ผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนคิหรอืผูเ้ชีย่วชาญท้องถิน่,	นกัแปล	และอืน่	ๆ)	ซึง่จะมส่ีวนร่วมในการตรวจประเมนิทางไกล	ได้ผ่านการทดสอบสมรรถนะ

และบันทึกผลการทดสอบแล้ว	และทุกคนมีทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจประเมินทางไกล	หากจัดฝึกอบรม	อย่างน้อยที่สุดเนื้อหาการอบรมควรเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลง

ต่าง	ๆ	ของการเตรียมงานตรวจประเมิน	การวางแผน	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ตลอดจนข้อปฏิบัติที่จ�าเป็นส�าหรับการตรวจประเมินทางไกล

ด้วยเล็งเห็นข้อจ�ากัดของการตรวจประเมินในสถานที่จริง	เราจึงก�าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์ก�าหนดตามกรอบ	RSPO	รายใหม่	(เช่นเดียวกับสมาชิกทีม

ผูต้รวจประเมนิ)	ให้มคีวามยดืหยุน่	โดยผูต้รวจประเมินรายใหม่สามารถนบัช่วงเวลาการฝึกอบรมปฏบิตังิานภายใต้การดแูลของผูต้รวจประเมนิทีผ่่านการอบรม/หวัหน้าทีมตรวจประเมนิ

ได้ตั้งแต่เริ่มงานตรวจประเมินทางไกล	แต่จะไม่น�าประเด็นนี้มาใช้ก�าหนดคุณสมบัติของหัวหน้าทีมตรวจประเมินตามที่ระบุไว้ในข้อ	4.8.7	(b)	ของระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	

ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ

ข. นักแปลภาษา ในกรณีที่หน่วยการรับรองต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาในระหว่างตรวจประเมินทางไกล	หน่วยการรับรองต้องมั่นใจว่า:

•	 นักแปลภาษาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นอิสระจากองค์กรที่รับการตรวจเมิน	ดังระบุไว้ในข้อ	4.6.6	ของเอกสารระบบการรับรอง	ปี	2563

•	 ชื่อของนักแปลภาษาจะระบุอยู่ในรายงานการตรวจประเมิน

•	 นักแปลภาษาผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความลับ

•	 นักแปลภาษาผ่านการฝึกอบรมด้านกระบวนการและแนวทางของการตรวจประเมินทางไกล	รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายช่องทาง	

(เช่น	การอ�านวยความสะดวกด้านการสนทนาในระหว่างด�าเนินการตรวจประเมินระยะไกล)

ค. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/

ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น

ในลักษณะเดียวกัน	กรณีที่หน่วยการรับรองต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในระหว่างตรวจประเมินทางไกล	หน่วยการรับรอง

ต้องมั่นใจว่า:

•	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นอิสระจากองค์กรที่รับการตรวจเมิน	ดังระบุไว้ในข้อ	4.6.6	ของเอกสารระบบการรับรอง	ปี	2563

•	 ชื่อของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นจะระบุอยู่ในรายงานการตรวจประเมิน

•	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความลับ

•	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมด้านกระบวนการและแนวทางของการตรวจประเมินทางไกล	รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลากหลายช่องทาง	(เช่น	การอ�านวยความสะดวกด้านการสนทนาในระหว่างด�าเนินการตรวจประเมินระยะไกล)

•	 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง/ผู้เชีย่วชาญท้องถิน่ผ่านการอบรมจากหน่วยการรบัรองในหวัข้อหลกัการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอสิระตามกรอบ	RSPO	

อย่างน้อย	8	ชั่วโมงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ง. ผู้อ�านวยความสะดวก

การตรวจประเมิน

•	 อ้างอิงจากเอกสารแนวทาง	‘บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้อ�านวยความสะดวกการตรวจประเมินในการตรวจประเมินตามกรอบ	RSPO’	สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์	RSPO

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
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06. 
ขั้นตอนการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์ก�าหนดในสถานที่จริงตามกรอบ RSPO (ทางเลือก A)
นอกจากการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของการตรวจประเมินในสถานที่จริงแล้ว	รายละเอียดกิจกรรมต่าง	ๆ	ของการตรวจประเมิน	(การวางแผน	การเปิดประชุม	การปิดประชุม	และอื่น	ๆ)	ก็ต้องด�าเนินตาม

ระบบการรับรองของ	RSPO	ในส่วนของหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระด้วย

เมื่อหน่วยการรับรองแสดงความชัดเจนว่า	สามารถด�าเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริงได้	จะต้องจัดท�าบันทึกแสดงเหตุผลสนับสนุนและข้อตกลงและเก็บรักษาเอกสารนั้นอย่างเหมาะสมเสียก่อน	จึงจะเริ่ม

ด�าเนินการตรวจประเมินในสถานที่จริงเป็นล�าดับถัดไป	

07. 
ขั้นตอนการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์ก�าหนดทางไกลตามกรอบ RSPO (ทางเลือก B)
ก. การวางแผนงานตรวจประเมินทางไกล

การตรวจประเมินทางไกลจ�าเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมและประสานงานระหว่างหน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรอง	ทั้งสองฝ่ายควรท�างานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเพื่อให้มั่นใจว่าการ

ตรวจประเมินทางไกลจะด�าเนินไปอย่างราบรื่น	ซึ่งจ�าเป็นต้องค�านึงถึงปัจจัยต่าง	ๆ	เหล่านี้

•	 ความพร้อมของเครือ่งมอืและทรพัยากร	(เช่น	การเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็,	ความครอบคลมุของสญัญานโทรศพัท์มอืถอื,	ฮาร์ดแวร์,	ซอฟต์แวร์,	สมรรถนะส่วนบคุคล	ฯลฯ)	ในกลุม่ผูต้รวจประเมนิ	

ผูร้บัการตรวจประเมนิ	ชมุชนโดยรอบ	ผูใ้ช้ประโยชน์ที่ดินรายเดิม	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น	ๆ	ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและรวบรวมผลตอบรับในระหว่างตรวจประเมินทางไกล

•	 ระเบยีบวธิสี�าหรบัช่องทางแบ่งปันเอกสารข้อมลูส�าหรบัการเข้าถงึฐานข้อมลู	และ/หรอื	ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในระหว่างด�าเนินการตรวจประเมนิทางไกล	ซึง่รวมถงึทางเลอืกทีเ่หมาะสมส�าหรบัการ

สมัภาษณ์คนงาน,	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	และฝ่ายอืน่	ๆ	ทีน่่าสนใจด้วย	

•	 ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายควรรบัทราบและปฏบิตัติามนโยบายการคุม้ครองข้อมลู

•	 จดัให้มีช่วงการทดลองระบบส�าหรบัผูต้รวจประเมนิและผูร้บัการตรวจประเมนิ	(รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี/ผูต้อบข้อซกัถาม)	เพือ่สร้างความคุน้เคยกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ซึง่จะใช้งานในการตรวจประเมนิทางไกล	ซึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ต่อแผนงานภายใต้สถานการณ์ฉกุเฉนิ

•	 ทัง้ผูต้รวจประเมนิและผูร้บัการตรวจประเมนิจ�าเป็นต้องมคีวามยดืหยุน่และปรบัตวั	เพราะอาจเกดิความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นระหว่างใช้งานเครือ่งมือ่สือ่สารเสมอืนจรงิ

•	 ระบกุารจดัวางก�าลงัทมีท�างานทีแ่ตกต่างจากการตรวจประเมนิในสถานทีจ่รงิ	(เช่น	ขอบเขตการท�างานของสมาชกิทมีทีเ่ปลีย่นแปลงไป)
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ข. ข้อก�าหนดการตรวจสอบภายในโดยผู้ถือใบรับรอง

ถือใบรับรองควรด�าเนินการตรวจสอบภายในประจ�าปีให้เสร็จสิ้นและครอบคลุมทุกส่วนงานรับรอง	(ภายในระยะเวลา	12	เดือนก่อนจะถึงก�าหนดการตรวจประเมิน

ทางไกล)	เราแนะน�าให้ผู้ถือใบรับรองปฏิบัติตามรายการตรวจประเมินทางไกลทั่วไป	หรือเอกสารอื่น	ๆ	ที่แสดงข้อก�าหนดทั้งหมดตามกรอบ	RSPO

รายงานการตรวจสอบภายในไม่ควรน�าเสนอเพียงแค่การกาเครื่องหมายในสิ่งที่ได้ปฏิบัติ	แต่ต้องระบุรายละเอียดที่จ�าเป็นให้ครบถ้วน	(เช่น	กระบวนการจัดท�าเอกสาร	

บันทึกหลักฐาน	การสัมภาษณ์	และอื่นๆ)	เพื่ออธิบายว่า	ผู้ถือใบรับรองด�าเนินการอย่างไรให้บรรลุข้อก�าหนดแต่ละข้อของมาตรการ	หน่วยการรับรองจะใช้รายละเอียด

ดังกล่าวในการรับรองการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเป็นหลักฐานยืนยันในระหว่างด�าเนินการตรวจประเมินทางไกล	หากรายงานการตรวจสอบภายในอธิบายรายละเอียด

ไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจนส�าหรับตัวชี้วัดใด	หน่วยการรับรองจ�าเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือระบุตัวชี้วัดนั้นเป็น	‘ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด’	ในระหว่างด�าเนินการ

ตรวจประเมินทางไกล

รายงานการตรวจสอบภายในที่ด�าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบมักระบุสิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดบางประการ	(ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบภายในของผู้ถือ

ใบรับรอง)	โดยในขั้นตอนส่งเอกสารถึงหน่วยการรับรอง	ผู้ถือใบรับรองยังไม่ต้องระบุแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง	แต่จ�าเป็นด�าเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวให้ลุล่วง	

(เช่น	แผนปฏิบัติการตามข้อก�าหนดที่ครบถ้วนและปฏิบัติได้)	หรือเสนอแผนปฏิบัติการชั่วคราวก่อนจะเริ่มการตรวจประเมินทางไกล	โดยทั้งการด�าเนินการแก้ไขและ

แผนปฏิบัติการชั่วคราวจะต้องผ่านการทบทวนและรับรองโดยหน่วยการรับรองในระหว่างตรวจประเมินทางไกลด้วย
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ค. การส่งเอกสารตรวจประเมินทางไกล

ผู้ถือใบรับรองควรส่งรายงานการตรวจสอบภายใน	รวมทั้งเอกสารต่าง	ๆ	และข้อมูลสนับสนุนทั้งหมด	อย่างน้อย	14	วันก่อนถึงก�าหนดการตรวจประเมินที่ตกลงร่วมกับหน่วยการรับรอง	

เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินมีเวลาเพียงพอส�าหรับการทบทวนเอกสารทั้งหมด	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญมากและช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า	การตรวจประเมินทางไกลจะด�าเนินไปอย่างราบรื่น	ขณะที่ผู้

ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองก็ควรวางแผนและด�าเนินการทบทวนเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน	14	วันก่อนถึงวันตรวจประเมินทางไกลที่ก�าหนดด้วยเช่นกัน

หน่วยการรับรองควรจัดเตรียมรายการเอกสาร	บันทึก	ข้อมูล	ฯลฯ	ที่ต้องการโดยแจ้งไปยังผู้ถือใบรับรองล่วงหน้า	เพื่อช่วยให้ผู้รับรองสามารถจัดเตรียมได้ครบถ้วนทันเวลา	ทั้งยังเป็น

ประโยชน์ต่อคณะผู้ตรวจประเมินของหน่วยการรับรองในขณะตรวจประเมินทางไกลด้วย	รายการสิ่งที่ต้องจัดเตรียม	มีดังนี้	(อาจนอกเหนือจากนี้ได้)

•	 แผนที่ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน

•	 เมตริกเทมเพลทตามกรอบของ	RSPO

•	 รายชื่อและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแทนที่ก�าหนดไว้ฉบับล่าสุด	(ช่องทางการติดต่อ	เช่น	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	อีเมล	ที่อยู่	ฯลฯ)

•	 เอกสารต่าง	ๆ	ได้แก่	การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม/เครือข่ายแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์/พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์/RaCP

•	 บทสรุปการประชุม	การฝึกอบรม	และการให้ค�าปรึกษา

•	 บันทึกอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	

•	 เสียงตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(ถ้ามี)

•	 บันทึกข้อร้องเรียนและร้องทุกข์

•	 หลักฐาน	RaCP	ที่เสร็จสมบูรณ์	(ส่วนที่น�าไปปฏิบัติ)

•	 รายงานการประเมินผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์-พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการกักเก็บคาร์บอน	(ส่วนที่น�าไปปฏิบัติ)

•	 GeoRSPO	และข้อมูลศูนย์รวมจุดความร้อน

•	 รายการข้อก�าหนดที่ต้องปฏิบัติ	รวมถึงหลักฐานผลประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย	

•	 วิดีโอ/ภาพถ่าย	ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการท�างาน	กิจกรรม	สิ่งอ�านวยความสะดวก	พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์	และพื้นที่อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตามที่ผู้ตรวจประเมินของ

หน่วยการรับรองแจ้งให้จัดเตรียม	วิดีโอและภาพถ่ายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าควรแสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม

•	 ส�าหรับพื้นที่ที่เพิ่งผ่านการพัฒนา	ควรมีรายงานสรุปการประเมินกระบวนการปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่ใหม่	และเอกสารการแจ้งเตือน	(ถ้าปฏิบัติได้)
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หน่วยการรับรองกับผู้ถือใบรับรองควรหารือและท�าความตกลงร่วมกันถึงช่องทางการแบ่งปันเอกสารและข้อมูลที่สามารถเป็นไปได้มากที่สุด	(เช่น	กูเกิล	ไดร์ฟ,	วัน	ไดร์ฟ,	ไอคลาวด์	

และอื่นๆ)	ตลอดจนช่องทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทุกฝ่ายมีความพร้อม	(เช่น	ซูม,	ไมโครซอฟต์	ทีมส์,	กูเกิล	มีท,	วอทส์แอพ,	เทเลแกรม,	โทรศัพท์มือถือ,	อีเมล)	

เพื่อความสะดวกในการตรวจประเมินทางไกล

ประเภทและขอบข่ายของเอกสารหลักฐานที่แบ่งปันโดยผู้ถือใบรับรองควรจะขึ้นอยู่กับว่า	การตรวจประเมินทางไกลใช้การพูดคุยผ่านวิดีโอ	คอลล์หรือโทรศัพท์	และ/หรือ	ทางเลือกอื่น	ๆ	

ที่มีความพร้อม	โดยได้รับความยินยอมจากหน่วยการรับรอง

กรณีนี้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยการรับรองที่จะต้องสร้างความมั่นใจว่า	การแบ่งปันข้อมูลของผู้ถือใบรับรองสามารถเข้าถึงได้โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินเท่านั้น		และสิทธิการคุ้มครอง

ข้อมูลเหล่านั้นยังคงด�ารงอยู่และได้รับความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย	การพูดคุยสนทนาแบบตัวต่อตัวใดใดที่เกิดขึ้นระหว่างตรวจประเมินทางไกลควรเข้ารหัส	(ถ้าเป็นไปได้)

ผู้ถือใบรับรองมีหน้าที่ในการแจ้งให้คณะผู้ตรวจประเมินทราบว่า	เอกสารชิ้นใดบ้างที่ต้องรักษาให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่ต้องการแบ่งปัน	โดยจะยินยอมให้เข้าถึงเอกสารดังกล่าว

เมื่อคณะผู้ตรวจประเมินจ�าเป็นต้องรับทราบข้อมูลเท่านั้น	

ด้วยข้อจ�ากัดทางกฎหมายด้านการแบ่งปันเอกสารและข้อมูล	(รวมถึงวิดีโอ	ภาพถ่าย	และอื่น	ๆ)	หน่วยการรับรองและผู้ถือใบรับรองควรลงนามแสดงความยินยอมร่วมกันก่อนจะด�าเนินการ

ตรวจประเมินใดใดเนื่องจากเอกสารหรือข้อมูลนี้อาจเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สาม	เช่น	ผู้ประเมิน	ASI	

ง. การแบ่งปันเอกสารข้อมูลและช่องทางการสื่อสารส�าหรับการตรวจประเมินทางไกล
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จ. ข้อปฏิบัติที่จ�าเป็นของการตรวจประเมินทางไกล

การตรวจประเมินทางไกลจ�าเป็นต้องอาศัยการถ่ายทอดสดจากสถานที่จริง	จึงต้องใช้เครื่องมือเผยแพร่ภาพและเสียงซึ่งสามารถถือไปได้รอบพื้นที่ตรวจประเมิน	

ตลอดจนแสดงให้เห็นบรรยากาศการท�างานในพื้นที่ได้ครอบคลุม	โดยต้องมั่นใจว่า	การถ่ายทอดสดนั้นจะท�าให้หน่วยการรับรองสามารถสังเกตกระบวนการต่าง	ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติตามข้อก�าหนด	สิ่งอ�านวยความสะดวก	และเข้าถึงเสียงตอบรับจากพนักงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้

ในกรณีที่มีข้อจ�ากัดใดใด	และ/หรือ	ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญานการถ่ายทอดสดจากพื้นที่ตรวจประเมินได้	ถือเป็นดุลยพินิจของหน่วยการรับรองที่จะพิจารณาให้ใช้

ภาพนิ่งและวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วซึ่งแสดงให้เห็นบางส่วนของพื้นที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก	(ตามที่หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและคณะร้องขอ)	เพื่อเป็นหลักฐานส�าหรับ

การตรวจประเมินทางไกลได้หรือไม่	อย่างไรก็ตาม	ทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอเหล่านั้นจะต้องแสดงข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์,	วันที่	และเวลาในขณะบันทึกไว้อย่างชัดเจน

ส�าหรับการตรวจสอบโดยหน่วยการรับรอง

นอกจากนี้	หน่วยการรับรองควรด�าเนินการสื่อสารแบบถ่ายทอดสดกับผู้รับการตรวจประเมิน	และ/หรือ	ตัวแทนของผู้รับการตรวจประเมินในบริเวณอื่นที่สัญญาน

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีความเสถียร	(เช่น	ส�านักงานใหญ่,	ส�านักงานภูมิภาค,	ส�านักงานเครือข่าย)	อย่างต่อเนื่องตลอดขั้นตอนการตรวจประเมินทางไกล	

โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า	การใช้เทคโนโลยีที่จ�าเป็นเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมที่เพียงพอ	เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งอาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ

กระบวนการตรวจประเมิน
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ฉ. การรวบรวมข้อมูลจากแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างตรวจประเมินทางไกล

การรวบรวมข้อมูลจากแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประเด็นที่มีความท้าทายและจะส่งผลอย่างมากต่อการตรวจประเมินทางไกล	ทั้งยังเป็นประเด็นข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุด	(อ้างอิงจาก

สิ่งที่ส�านักงานเลขานุการ	RSPO	ได้รับแจ้ง)

หน่วยการรับรองควรจัดท�าเอกสารอธิบายขั้นตอนและวิธีการท�างานเชิงรุก	ซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและท�าให้ข้อมูลน�าเข้าทั้งหมดได้รับการบันทึก	อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ได้

กับขั้นตอนการให้ความยินยอมโดยสมัครใจและได้รับข้อมูลล่วงหน้า	(FPIC)	ภายในหน่วยการจัดการด้วย	เพื่อให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือเสียงสะท้อนจากกลุ่มคนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด�าเนินไปอย่างราบรื่นในขั้นตอนของการตรวจประเมินทางไกล

นอกจากนี้	หน่วยการรับรองควรก�าหนดแนวทาง	กระบวนการ	หรือขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากแรงงานและกลุ่มคนเปราะบาง	(ผ่านการสัมภาษณ์หรือการสื่อสารช่องทางต่าง	ๆ)	ที่ช่วยให้ได้ข้อมูล

ถูกต้องครบถ้วนและเก็บรักษาเป็นความลับ	เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายของผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน	(จากการคุกคามชีวิต	ริดลอนสิทธิ	การเลิกจ้าง	ฯลฯ)	กระบวนการดังกล่าวจะรวมถึงการไม่เปิดเผย

ตัวตนและความเป็นส่วนตัว	ตลอดจนช่องทางการติดต่อและรายละเอียดของคนงานแต่ละคน	(เช่น	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ	ฯลฯ)	เพื่อสามารถติดตามตัวได้หากพบประเด็นส�าคัญด้านสิทธิในภายหลัง	

หน่วยการรับรองควรค�านึงถึงศักยภาพในการตรวจรับรองข้อมูลที่รวบรวมมาและการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วย	(หากจ�าเป็น)

ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การสัมภาษณ์แรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการตรวจประเมินทางไกล มีดังนี้

•	 หน่วยการรับรองควรให้เบอร์โทรศัพท์	อีเมล	หรือช่องทางสื่อสารอื่น	ๆ	(เช่น	วอทส์แอป,	เทเลแกรม,	วีแชท	ฯลฯ)	ของตัวเองแก่ผู้ให้สัมภาษณ์	เพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อกลับได้เมื่อจ�าเป็น

•	 เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง	ๆ	ที่จะต้องสามารถยืนยันตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์ได้	(หมายเหตุ:	หน่วยการรับรองไม่ควรบันทึกการให้สัมภาษณ์ส�าหรับทีมตรวจประเมิน	เช่นเดียวกับที่ไม่ควร

บันทึกการให้สัมภาษณ์ใดใด	เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย)

•	 หน่วยการรับรองต้องมั่นใจว่า	ไม่มีตัวแทนของผู้ถือใบรับรองเข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	 ผู้ตรวจประเมินควรตั้งเป้าที่จะใช้การสื่อสารผ่านวิดีโอ	(ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)	เมื่อต้องด�าเนินการสัมภาษณ์ทางไกล	เพราะช่วยให้มองเห็นการแสดงออกทางสีหน้าและภาษากาย

ซึ่งมีความส�าคัญต่อการเก็บข้อมูล	และควรแน่ใจว่า	ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค�าถามด้วยความมั่นใจ

•	 ต้องบันทึกเวลาและสถานที่ให้สัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลงในรายงานให้ครบถ้วน
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หน่วยการรับรองควรปฏิบัติตามข้อก�าหนดของการสุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ในข้อ	5.7	และ	6.4	ของเอกสารระบบการรับรองตามกรอบ	RSPO	ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐานของเกษตรกร

รายย่อยแบบอิสระ	เพื่อค�านวณจ�านวนตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมส�าหรับการตรวจประเมินทางไกล

หน่วยการรับรองควรค�านึงถึงปัจจัยต่าง	ๆ	เหล่านี้ในการประเมินความเสี่ยง	(อาจมีนอกเหนือจากนี้ได้)

•	 ต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์และระยะทางของที่ดิน

•	 ขนาดพื้นที่

•	 ความซับซ้อนของก�าลังแรงงาน

•	 สภาพภูมิทัศน์	(เช่น	พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์/พื้นที่พรุ/พื้นที่คุ้มครอง/ป่าไม้	ฯลฯ)

•	 ความซับซ้อนของอุปทาน?	

•	 จ�านวนชุมชน

•	 ประเด็นข้อกฎหมายหรือความขัดแย้งซึ่งเป็นที่รับรู้

•	 ความพร้อมของทรัพยากรและเครื่องมือที่จะอ�านวยความสะดวกในการตรวจประเมินทางไกล	(เช่น	การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต,	ความครอบคลุมของสัญญานโทรศัพท์มือถือ,	ฮาร์ดแวร์,	ซอฟต์แวร์,	

สมรรถนะส่วนบุคคล	ฯลฯ)

For	the	first	full	remote	audit	assessment	at	the	specific	UoC,	the	CB	shall	increase	the	remote	audit	intensity	to	cover	the	previous	years’	performance	(i.e.	records,	

interviews,	complaints/grievances,	environmental,	safety	and	health,	labour	issues,	stakeholders	input,	etc.).

ส�าหรับการตรวจประเมินทางไกลเต็มรูปแบบครั้งแรก	หน่วยการรับรองควรเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจประเมินเพื่อให้ครอบคลุมการด�าเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	(เช่น	บันทึก,	สัมภาษณ์,	

ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์,	สิ่งแวดล้อม,	ความปลอดภัยและสุขภาพ,	แรงงาน,	ปัจจัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ฯลฯ)

หน่วยการรับรองควรจัดสรรจ�านวนวันท�างานเพิ่มเติม	(ถ้าจ�าเป็น)	ให้เพียงพอกับปริมาณงานและ/หรือจ�านวนตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มความเข้มงวดของการตรวจประเมินที่ต้องเก็บ

ข้อมูลย้อนหลังของการด�าเนินงานปีที่ผ่านมา	(เช่น	พ.ศ.	2563	และ	2564)	โดยจะต้องแน่ใจว่า	ข้อมูลปริมาณการผลิตจริงและยอดขายที่ปรากฏในรายงานนั้นครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลาของการท�ารายงาน

การตรวจประเมินในสถานที่จริงฉบับล่าสุด	จนถึงการเริ่มต้นการตรวจประเมินทางไกลเต็มรูปแบบ

ช. ข้อก�าหนดของปัจจัยเสี่ยงและการสุ่มตัวอย่างในระหว่างตรวจประเมินทางไกล
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ค�าอธิบาย 
ระยะเวลาการรายงาน: เดือน/ปี ถึง เดือน/ปี

CSPO (MT) CSPK (MT)

ปริมาณที่ผ่านการรับรอง 
(MT เมตริกตัน?)
*ยึดตามปริมาณที่อนุมัติในปี
ก่อนหน้านั้น

ปริมาณการผลิตจริง
ในช่วงเวลาจัดท�ารายงาน
(MT เมตริกตัน?)

ปริมาณการขายจริง - ที่ผ่าน
การรับรอง RSPO (MT เมตริกตัน?)

ปริมาณการขายจริง - การจัดการ
รูปแบบอื่น  (MT เมตริกตัน?)

ปริมาณการขายจริง - ตามวิธี
ปฏิบัติเดิม  (MT เมตริกตัน?)

รวมปริมาณการขายจริงทั้งหมด

IP

MB

		การรายงานข้อมูลควรน�าเสนอโดยใช้เทมเพลทในหน้านี้	ดังตัวอย่าง

•	 หากการรายงานข้อมลูการตรวจประเมนิในสถานทีจ่รงิคร้ังล่าสดุ	

(เช่น	จัดท�าเสร็จในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2562)	ครอบคลุมระยะ

เวลาตัง้แต่	1	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	ถงึ	30	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2561	

และการตรวจประเมนิทางไกลเตม็รปูแบบเริม่ต้นในเดือนกมุภาพนัธ์	

พ.ศ.	2565	ช่วงเวลาของการรายงานข้อมูลการตรวจประเมิน

ทางไกลคร้ังแรกนีจ้ะต้องครอบคลมุตัง้แต่	1	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	

ถึง	30	มกราคม	พ.ศ.	2565

•	 การจัดท�ารายงานควรต่อเนื่องสอดคล้องกับช่วงเวลาของ

ใบรับรองฉบับเดิม	(ต่อเนื่องจากสถานการณ์ข้างบน)	

หากช่วงเวลาจัดท�ารายงานตามปกติครอบคลุมตั้งแต่	

1	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	ถึง	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2565	

ดังนั้นการตรวจประเมินครั้งต่อไป	ไม่ว่าจะแบบทางไกล

หรือในสถานที่จริง	ควรต้องจัดท�ารายงานตั้งแต่	1	ธันวาคม	

พ.ศ.	2565	ถึง	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2566

•	 หน่วยการรับรองสามารถปรบัเปลีย่นรูปแบบตารางให้เหมาะสม

กับแต่ละกรณีที่ด�าเนินการตรวจประเมินได้	เช่น	มีโรงงาน

หลายแห่ง	หรืออื่น	ๆ

กระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO
ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

23



ซ. ระยะเวลาท�างานของการตรวจประเมินทางไกล

เราตระหนักดีว่า	การปฏิบัติงานตรวจประเมินทางไกลเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก	และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน	(ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	เช่น	การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต,	ช่องทางการแบ่งปันเอกสารและ

ข้อมูล,	ความคุ้นเคยการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ฯลฯ)	

ดังนั้น	หน่วยการรับรองควรจัดท�าเอกสารอธิบายวิธีการระบุจ�านวนวันท�างานที่เหมาะสมและครอบคลุมต่อกิจกรรมการตรวจประเมินทางไกล	ซึ่งแตกต่างจากการตรวจประเมินที่ได้พบบุคคลต่าง	ๆ	

ด้วยตนเอง	ไม่เพียงต้องจัดสรรเวลาเพิ่มส�าหรับการวางแผนงาน	แต่การตรวจประเมินทางไกลยังมีแนวโน้มจะใช้ระยะเวลาท�างานทั้งหมดมากกว่าการตรวจประเมินในสถานที่จริงด้วย

ตามแนวทางปฏิบัติงาน ระยะเวลาของการตรวจประเมินทางไกล เช่น วันท�างาน 9 วันส�าหรับโรงงาน 1 แห่งและพื้นที่ปลูก 1 แห่ง ควรแจกแจงให้ครอบคลุมการท�างานส่วนต่าง ๆ ดังนี้

•	 ประชมุ/ทดสอบระบบส�าหรับปฏบิตักิารตรวจประเมนิทางไกลร่วมกบัผูถ้อืใบรบัรอง	(เช่น	การสร้างความคุน้กับรปูแบบการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ช่องทางการสือ่สาร	ฯลฯ)

•	 ก�าหนดระยะเวลาการส่งเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลโดยผู้ถือใบรับรอง	(เช่น	ก่อนถึงวันตรวจประเมินทางไกล)

•	 ทบทวนข้อมูลและเอกสารหลักฐานเบื้องต้นโดยหน่วยการรับรอง	(เช่น	ก่อนถึงวันตรวจประเมินทางไกล)

•	 ทบทวนและประเมินผลของการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	โดยอ้างอิงจากการอภิปรายสด,	หลักฐานเอกสาร,	การทบทวนข้อมูล	และ/หรือ	การลงพื้นที่เสมือนจริงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

หวัใจส�าคญัคอืการจดัสรรเวลา	(จ�านวนชัว่โมง)	ส�าหรบัการตรวจประเมนิทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ	โดยเน้นขัน้ตอนการเตรียมงานให้มากขึน้และเปิดช่องทางการปฏสิมัพนัธ์กบัผูถ้อืใบรบัรองให้มากขึน้ด้วย	

หากการตรวจประเมินทางไกลต้องการเวลาท�างานที่มากกว่าการตรวจประเมินตามปกติ	หน่วยการรับรองจะต้องพิจารณาประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและแสดงเหตุผลสนับสนุนที่ชัดเจน
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หน่วยการรับรองควรปฏิบัติตามกระบวนการภายในเกี่ยวกับการตัดสินใจให้การรับรอง	โดยอ้างอิงจากข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการตรวจประเมิน

ทางไกล	ควบคู่กับค�าแนะน�าของหัวหน้าทีมตรวจประเมิน	ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ก�าหนดไว้ในหัวข้อ	5.8	ของระบบการรับรอง

ส�าหรับการตรวจประเมินรับรองขั้นต้นและการตรวจประเมินรับรองซ�้า	หน่วยการรับรองจะต้องส่งผลการประเมินความเสี่ยงตามข้อก�าหนดในส่วนที่	4(i)	

ของเอกสารฉบับนี้	เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมิน	โดยอยู่ในขั้นตอนการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ	ซึ่งจะพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง

ของหน่วยการรับรอง	เพื่อยืนยันความเสี่ยงต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น

หน่วยการรบัรองต้องจดัท�ารายงานการตรวจประเมนิซึง่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดทัง้หมดทีร่ะบไุว้ในภาคผนวกที	่3	ของเอกสารระบบการรบัรองตามกรอบ	RSPO	

ส�าหรับหลักการและเกณฑ์ก�าหนดของ	RSPO	และมาตรฐานของเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระ	รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ

ตรวจประเมิน,	ช่องทางการรวบรวมข้อมูล,	การสุ่มตัวอย่าง	ฯลฯ	ภายในเล่มรายงานจะมีบันทึกข้อมูลของผู้ถือใบรับรอง	เช่น	ผลกระทบจากโควิด-19	

ต่อการประกอบกิจการด้วย

รายงานทุกฉบับจะอธิบายระเบียบวิธีการตรวจประเมินที่ใช้	การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินรายเดิม	และรายละเอียดของข้อมูล

อื่น	ๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้

เนื่องด้วยลักษณะและรูปแบบของข้อมูลที่รวบรวมหรือได้รับจากการตรวจประเมินทางไกลจะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากกระบวนการตรวจประเมินใน

สถานการณ์ปกติ	หน่วยการรับรองจึงจ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า	ผู้ตรวจประเมินจะต้องบันทึกและรายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง	มีข้อมูล

เกี่ยวข้องใดบ้างที่ต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและเก็บรักษาเป็นความลับ

ฌ. การตัดสินใจให้

การรับรองส�าหรับการ

ตรวจประเมินทางไกล

ญ. การจัดท�ารายงาน

ส�าหรับการตรวจประเมิน

ทางไกล
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08.
เอกสารอ้างอิง

ก.	 IAF	ID	3:	2011	Management	of	Extraordinary	Events	or	Circumstances	Affecting	ABs,	CABs,	and	Certified	Organizations

ข.	 IAF	ID	12:	2015	Principles	of	Remote	Assessment

ค.	 IAF	MD	4:	2018	The	Use	of	Information	and	Communication	Technology	(ICT)	for	Auditing/	Assessment	Purposes

ง.	 IAF	MD	5:	2019	Determination	of	Audit	Time	of	Quality,	Environmental,	and	Occupational	Health	&	Safety	Management	Systems

จ.	 ISEAL	Guide	on	Using	Technology	and	Data	to	Enable	and	Enhance	Remote	Audits,	2021

ฉ.	 ISO	9001	Auditing	Practices	Group:	2020	Guidance	on	Remote	Audits

ช.	 ISO	19011:	2018	Auditing	Management	Systems
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ภาคผนวก 1: ล�าดับกระบวนการตรวจประเมินตามกรอบ RSPO ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน   

แผนงานของหน่วยการรับรองส�าหรับการตรวจประเมินหลักการและเกณฑ์ก�าหนดตามกรอบ RSPO
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