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แบบประเมินเบื้องตนอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที ่3 ระบบสีเขียว (Green System) 

บริษัท................................................................... เลขทะเบียนโรงงาน......................................... 

วัน.............เดือน................................ป....................... 

ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

1. บริบทขององคกร 

1.1 การทําความเขาใจบริบทขององคกร 
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมคืออะไรบาง ? (ควร) 

แหลงขอมูล ไดแก ? 

สภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลกระทบตอ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมคืออะไรบาง ? (ควร) 

แหลงขอมูล ไดแก ? 

 

   

1.2 การทําความเขาใจความตองการและความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดเสีย 
ผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

มีก่ีกลุม ไดแกกลุมใดบาง ? (ควร) 

ความตองการและความคาดหวังของกลุมผูมสีวนไดเสยี

ดังกลาว ? (ควร) 

วิธีท่ีใชในการไดมาซึ่งความตองการของผูมีสวนไดเสีย? 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
 

 

 

2. ความเปนผูนํา 

2.1 ความเปนผูนําและความมุงมัน่ 
ผูบริหารสูงสุดแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําและความ

มุงมั่นท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก? 

(ตอง) 

- ผูบริหารสูงสุดแสดงใหเห็นถึงการเปนผูรับผิดชอบตอ

ประสิทธิผลของระบบการจดัการสิ่งแวดลอม อยางไร? 

(ควร) 

- ผูบริหารสูงสุดมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนเพียงพอ 

หลักฐานไดแก ? (ควร) 

- ผูบริหารสูงสุดสื่อสารถึงความสําคญัของระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม ดวยวิธีใด เรื่องอะไรบาง ? (ควร) 

- ผูบริหารสูงสุดสนับสนุนบุคลากรเขามามีสวนรวมใน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ดวยวิธีใด? (ควร) 

- ผูบริหารสูงสุดสงเสรมิการปรับปรงุอยางตอเน่ือง เรื่อง

อะไรบาง ? (ควร) 

 

   

2.2 นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
นโยบายดานสิ่งแวดลอมขององคกร ไดแก? (ตอง) 

ไดกลาวถึงหัวขอตอไปน้ี อยางใดอยางหน่ึงหรือไม ? (ตอง) 

(ก) การลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม หรือการปองกัน
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
มลพิษ (Prevention of pollution) หรือ 

(ข) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable 

resource use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate change mitigation  

 and adaptation) หรือ 

(ง) การปกปองและฟนฟูธรรมชาติ (Protection and 

restoration of the natural environment) 

 

นโยบายดานสิ่งแวดลอมจัดทําเปนเอกสาร? (ตอง) 

สื่อสารใหบุคลากรขององคกรทราบ ดวยวิธีใด ? (ตอง) 

พรอมเปดเผยตอผูมสีวนไดเสีย ดวยวิธีใด ? (ตอง) 

นโยบายดานสิ่งแวดลอมเหมาะสมกับบริบทขององคกร 

และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ

และ บริการ หรือไม ? (ควร) 

นโยบายดานสิ่งแวดลอมใหกรอบสําหรับการกําหนดและ

ทบทวนวัตถุประสงคสิ่งแวดลอม โดยระบุวา ? (ควร) 

 

นโยบายดานสิ่งแวดลอมระบุถึงความมุงมั่นในการบรรลุผล

ตอกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวของกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม หรือไม ? (ควร) 

 

นโยบายดานสิง่แวดลอมระบุถึงความมุงมั่นในการ
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
ปรับปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

หรือไม ? (ควร) 

2.3  บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีใน
องคกร 
วิธีการมอบหมาย ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี

สําหรับบทบาทหนาท่ีตางๆ ? (ตอง) 

วิธีการสื่อสารเปนท่ีเขาใจในองคกร ? (ตอง) 

 

ไดมีการมอบหมาย ความรับผดิชอบและอํานาจหนาท่ีท่ี

ครอบคลมุตามขอกําหนดของเกณฑฉบับน้ี หรือไม ? 

(ควร) 

ใคร/หนวยงานใด ถูกมอบหมายเปนผูรับผิดชอบรายงาน

สมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตอผูบริหาร

สูงสุด หรือไม ? (ควร) 

 

   

3. การวางแผน 

3.1  การปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
3.1.1. ท่ัวไป 

การช้ีบงความเสีย่งและโอกาสท่ีเก่ียวของกับ ประเด็นดาน

สิ่งแวดลอม และกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ดาน

สิ่งแวดลอม  
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
มคีวามเสี่ยงอะไรบาง ? (ควร) 

มีโอกาสอะไรบาง ? (ควร) 

องคกรวางแผนดําเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
อยางไร ? (ควร) 

 3.1.2. ประเด็นดานสิ่งแวดลอม 

องคกรช้ีบงประเด็นดานสิ่งแวดลอมครอบคลุมทุกกิจกรรม 

ผลิตภณัฑและการบริการขององคกร หรือไม ? (ตอง) 

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหเกิดผลกระทบท่ีมี

นัยสําคญัตอสิ่งแวดลอม ไดแกอะไรบาง ? (ตอง) 

 

องคกรจัดทําเอกสาร เก่ียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม

และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ? (ตอง) 

องคกรจัดทําเอกสารเก่ียวกับเกณฑท่ีใชเพ่ือการพิจารณา

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ ? (ตอง) 

 

องคกรจัดทําเอกสารประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ 

? (ตอง) 

องคกรช้ีบงประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีครอบคลมุผลิตภัณฑ

และบริการท่ีองคกรสามารถควบคมุและสามารถมีอิทธิพล

ตอผลติภณัฑและบริการน้ัน ? (ควร) 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
องคกรช้ีบงประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีครอบคลมุมุมมองวัฏ

จักรชีวิต (Life cycle) (ถามี) ? (ควร) 

 

องคกรช้ีบงประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีครอบคลมุการ

เปลี่ยนแปลง รวมถึงแผน หรือการพัฒนาใหม หรือ

ปรับเปลีย่นกิจกรรม ผลิตภัณฑและ บริการ? (ควร) 

 

องคกรช้ีบงประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีครอบคลมุสภาวะ

ผิดปกต ิและสถานการณฉุกเฉินอยางสมเหตุสมผล ? 

(ควร) 

องคกรสื่อสารประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญภายใน
องคกรดวยวิธีใด  ? (ควร) 

 

 3.1.3. กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอม 

องคกรช้ีบงขอกําหนดกฎหมายดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ

กับประเด็นดานสิ่งแวดลอม ? (ตอง) 

องคกรช้ีบง ติดตาม และรวบรวมขอกําหนดอ่ืนๆ ดาน

สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ เชน ขอกําหนดสญัญาวาจาง แนว

ปฏิบัติท่ีด ีและขอตกลงกับกลุมชุมชนหรือองคกรท่ีไมใช

ภาครัฐ  ? (ควร) 

องคกรจัดเก็บเอกสารกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ดาน

สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ? (ควร) 

   

3.2  วัตถุประสงคและแผนงานดานสิ่งแวดลอม     
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
3.2.1. วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมขององคกร ไดแกอะไรบาง ? 

(ตอง) 

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมขององคกร ครอบคลุม

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญขององคกร และ

กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ 

หรือไม ? (ตอง) 

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับนโยบาย

สิ่งแวดลอม หรือไม ? (ตอง) 

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม สามารถวัดได หรือไม ? 

(ตอง) 

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมไดจดัทําเปนเอกสาร หรือไม 

? (ตอง) 

วิธีการสื่อสารวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมภายในองคกร? 

(ตอง) 

 3.2.2. แผนงานดานสิ่งแวดลอม 

แผนงานดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดาน

สิ่งแวดลอม มเีรื่องอะไรบาง ? (ตอง) 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
การวางแผนแตละแผน ครอบคลุมหัวขอตอไปน้ีหรือไม ? 

(ตอง)  

- วิธีการดําเนินการ 

- ทรัพยากรท่ีตองการ 

- ผูรับผิดชอบ 

- กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ 

- วิธีการประเมินผล 

4. การสนับสนุน 

4.1 ทรัพยากร 
องคกรกําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม และปรบัปรุงอยางตอเน่ือง ไวท่ีใด ? (ตอง) 

องคกรมีทรัพยากรท่ีจําเปนสาํหรบัการจัดการดาน

สิ่งแวดลอม และปรบัปรุงอยางตอเน่ือง เพียงพอหรือไม ? 

(ตอง) 

   

4.2 ความรูความสามารถ 
องคกรกําหนดความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับ

บุคลากรท่ีทํางานใหองคกรหรือทํางานในนาม องคกร ซึ่ง

มีผลตอสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมและกฎหมายและ

ขอกําหนดอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ หรือไม ? 

(ตอง) 

ความรูความสามารถท่ีองคกรกําหนด อยูบนพ้ืนฐานของ

การศึกษา การฝกอบรม หรือประสบการณท่ีเหมาะสม 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
หรือไม ? (ตอง) 

 

องคกรกําหนดการฝกอบรมท่ีจาํเปนท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็นดานสิ่งแวดลอมและระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

หรือไม? (ควร) 

องคกรดําเนินกิจกรรม เชน การฝกอบรม การสอนงาน

โดยหัวหนางานหรือพ่ีเลีย้ง การฝกปฏิบัติงานจริง เพ่ือให

เกิดความรูความสามารถท่ีจําเปน หรือไม? (ควร) 

 

องคกรประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีไดกระทํา ดวย

วิธีใด ? (ควร) 

 

องคกรจัดเก็บบันทึกท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนหลักฐานของ

ความรูความสามารถ (เชน ผลการสอบ ใบ

ประกาศนียบัตร ) หรือไม? (ควร) 

4.3 ความตระหนัก 
องคกรมีวิธีใดในการสงเสรมิความตระหนักใหกับบุคลากร

ท่ีทํางานภายใตการควบคมุขององคกรมีความตระหนัก

ดานระบบ ? (ตอง) 

มีการสงเสรมิความตระหนักเรื่องนโยบายสิ่งแวดลอม 

หรือไม? (ควร)  

มีการสงเสรมิความตระหนักเรื่องประเด็นดานสิ่งแวดลอม

ท่ีมีนัยสําคญั และผลกระทบท่ีเก่ียวของหรือไม? (ควร) 

 

มีการสงเสรมิความตระหนักเรื่องการมีสวนรวมตอ
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
ประสิทธิผลของระบบของการจัดการสิ่งแวดลอม? (ควร) 

 

มีการสงเสรมิความตระหนักเรื่องผลกระทบของการปฏิบัติ

ท่ีไมสอดคลองกับขอกําหนดของระบบการจดัการ

สิ่งแวดลอม ? (ควร) 

 

4.4 การสื่อสาร 
องคกรไดสื่อสารขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมใหกับบุคลากรภายในองคกร หรือไม ? (ตอง) 

การสื่อสารภายในผานชองทางใด ? (ตอง)  

องคกรไดสื่อสารขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม ใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียภายนอก ตามความ

เหมาะสม หรือไม? (ควร) 

การสื่อสารภายนอกผานชองทางใด ? (ตอง)  

   

4.5 เอกสารและบันทึก 
เอกสารขององคกรไดรับการทบทวน และอนุมัต ิตาม

ความเหมาะสมกอนนําไปใช หรือไม? (ควร) 

เอกสารและบันทึกขององคกรไดรบัการควบคุม ตามการ

ดําเนินการตอไปน้ี หรือไม? (ควร) 

- การแจกจาย การกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึง   

- การจัดเก็บ รวมถึงการเก็บรักษาใหอานไดชัดเจน 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร  

- การกําหนดระยะเวลาจัดเก็บและการทําลาย 

 

5. การดําเนินการ 

 

5.1 การวางแผนและการควบคุมการดําเนินการ 
องคกรมีทําข้ันตอนการดาํเนินงาน เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินการกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหเกิดผล

กระทบท่ีมีนัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม หรือไม ? (ตอง) 

องคกรมีทําข้ันตอนการดาํเนินงานเรื่องอะไรบาง ? (ตอง)  

                       

องคกรจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบตอ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยนื หรือไม? (ควร) 

องคกรกําหนดเกณฑสาํหรับควบคมุการดําเนินการดาน

สิ่งแวดลอม หรือไม? (ควร) 

องคกรไดดาํเนินการปฏิบัติการควบคุมการดาํเนินการตาม

เกณฑควบคมุ หรือไม? (ควร) 

องคกรควบคุมการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมกับ

กระบวนการท่ีรับจางชวง ดวยวิธีใด? (ควร) 

 

องคกรดําเนินการสอดคลองกับมมุมองวงจรวัฏจักรชีวิต 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
ตามหัวขอตอไปน้ี  หรือไม? (ควร) 

 กําหนดขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมในการออกแบบ

และพัฒนาสําหรับผลติภณัฑและบริการ 

 กําหนดขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมสําหรับการ

จัดซื้อจัดจางผลติภณัฑและบริการ ตามความ

เหมาะสม    

 

 สื่อสารขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของใหกับ

ผูสงมอบภายนอก รวมถึงผูรับเหมา 

 ใหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีมี

นัยสําคญั ท่ีเก่ียวของกับการขนสงหรือ 

สงมอบ การใช  การกําจัดสุดทาย และการจดัการ

เศษซากของผลติภณัฑและบริการ 

 จัดทําเอกสารท่ีจําเปนเพ่ือสรางความเช่ือมั่นวา

กระบวนการไดดําเนินการตามแผน 

5.2 การเตรียมความพรอมและตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน 
องคกรจัดทําข้ันตอนการดําเนินงานรองรับสถานการณ

ฉุกเฉิน หรืออุบัติภยัท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

ชุมชน รวมถึงการเตรยีมการสําหรบัการตอบสนอง หรือไม 

? (ตอง) 

องคกรมีการวางแผนกิจกรรมเพ่ือปองกัน หรือบรรเทา

ผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอมจากสถานการณฉุกเฉิน 

และการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
หรือไม ? (ตอง) 

องคกรมีการทดสอบแผนการตอบสนองเปนระยะๆ 

หรือไม? (ควร) 

องคกรมีการทบทวนและปรับเปลีย่นแผนตอบสนองตอ

สถานการณฉุกเฉินเปนระยะ โดยเฉพาะหลังการเกิดเหตุ

ฉุกเฉินหรือการทดสอบ หรือไม? (ควร) 

มีเอกสารและการอบรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเตรียมความ

พรอมและตอบสนองตาม ความเหมาะสมกับผูมีสวนได

เสีย รวมถึงบุคลากรท่ีทํางานภายใตการควบคมุ หรือไม? 

(ควร) 

6. การประเมินการดําเนินงาน 

6.1 การติดตาม ประเมินผล 

6.1.1. ท่ัวไป 
องคกรเฝาระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และตดิตามผลการดําเนินงาน ในหัวขอใดบาง ? (ตอง) 

องคมีการวางแผนเฝาระวัง ติดตาม และตรวจวัดคณุภาพ

สิ่งแวดลอม ? (ตอง) 

เครื่องมืออุปกรณท่ีใชในการการเฝาระวังและตรวจวัด

ไดรับการสอบเทียบหรือทวนสอบและบํารุงรักษาอยาง

เหมาะสม ? (ตอง) 

องคกรควรกําหนดวิธีการ เกณฑ และชวงเวลา สาํหรับ
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
การเฝาระวัง ติดตาม และตรวจวัด รวมถึงควรวิเคราะห

และประเมินผล หรือไม? (ควร) 

 6.1.2.  การประเมินการสอดคลอง 

องคกรดําเนินการประเมินความสอดคลองของระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอมกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตามชวงเวลาท่ี

กําหนด หรือไม ? (ตอง) 

จัดเก็บบันทึกเปนหลักฐานการประเมินความสอดคลอง

หรือไม ? (ตอง) 

องคกรประเมินความสอดคลองของระบบการจดัการ

สิ่งแวดลอมกับขอกําหนดอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ 

ตามชวงเวลาท่ีกําหนด หรือไม? (ควร) 

 

จัดเก็บบันทึกเปนหลักฐานการประเมินความสอดคลอง

หรือไม ?  (ควร) 

   

6.2 การตรวจประเมินภายใน 
องคกรกําหนดแผนการตรวจประเมินภายใน หรือไม ? 

(ตอง) 

องคกรดําเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมตามชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหมั่นใจวามีการนํา

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
และสอดคลองกับขอกําหนดตางๆ หรือไม ? (ตอง) 

องคกรจัดเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายในไวเปน

หลักฐานหรือไม ? (ตอง) 

องคกรไดระบุหลักเกณฑการตรวจประเมิน และขอบขาย

การตรวจประเมินแตละครั้ง  หรือไม ?  (ควร) 

องคกรเลือกผูตรวจประเมินท่ีเปนกลางตอกระบวนการ

ตรวจประเมิน หรือไม ?  (ควร) 

6.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร 

 
กําหนดแผนการทบทวนโดยฝายบริหารในดานระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม หรือไม ? (ตอง) 

ผูบริหารสูงสุดขององคกรดําเนินการทบทวนระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอมขององคกรตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

หรือไม ? (ตอง) 

จัดเก็บบันทึกไวเปนหลักฐานหรือไม ? (ตอง) 

ขอมูลสําหรับการทบทวนโดยฝายบริหาร ครอบคลมุหัวขอ

ตอไปน้ีหรือไม ?  (ควร) 

- การติดตามผลของการดําเนินการจากการทบทวน

โดยฝายบรหิารครั้งกอน  
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 
- การเปลีย่นแปลงท่ีเก่ียวของกับระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม เชน บริบทขององคกร กฎหมาย และ

ขอกําหนดอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ประเด็น

ดานสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญ และความเสีย่ง 

- วัตถุประสงคและแผนงานดานสิ่งแวดลอม 

- ผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกร เชน  

ผลการตรวจประเมินภายใน และผลการตรวจ

ประเมินโดยหนวยงานภายนอก ผลการประเมิน

ความสอดคลอง ผลการปฏิบัติการแกไข 

ผลลัพธของการทบทวนโดยฝายบริหารครอบคลมุหัวขอ

ตอไปน้ีหรือไม ?  (ควร) 

- ผลสรุปท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลของระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

- การตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับโอกาสการปรับปรุงอยาง

ตอเน่ือง 

 

- การตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงทรัพยากร 

- การดําเนินการเมื่อวัตถุประสงคไมบรรลผุล 
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ขอ รายการท่ีตรวจประเมิน แนวทางดําเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของ หนวยงานรับผิดชอบ 

7. การปรับปรุง 

7.1 ขอบกพรองและการปฏิบัติการแกไข 
องคกรไดวิเคราะหสาเหตุของขอบกพรองสําหรับ

ขอบกพรองดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน และปฏิบัติการแกไข 

หรือไม ? (ตอง) 

องคกรดําเนินการกําจัดสาเหตุของขอบกพรองเพ่ือไมให

เกิดข้ึนซ้ํา หรือไม ? (ตอง) 

จัดเก็บบันทึกไวเปนหลักฐานหรือไม ? (ตอง) 

   

7.2 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

องคกรมีปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยาง

ตอเน่ือง ผานชองทางใดบาง ? (เชน การปรับปรุงนโยบาย

ดานสิ่งแวดลอม การปรับปรุงวัตถุประสงคดาน

สิ่งแวดลอม ) (ตอง) 

 

 

   

 


