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แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที ่3 ระบบสีเขียว (Green System) 
บริษัท................................................................... เลขทะเบียนโรงงาน......................................... 

วัน.............เดือน................................ปี....................... 
ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. บริบทขององค์กร 

1.1 การท าความเข้าใจบริบทขององค์กร 
สภาพแวดล้อมภายนอกทีม่ีผลกระทบต่อ 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคืออะไรบา้ง ? (ควร) 

แหล่งข้อมูล ได้แก ่? 

สภาพแวดล้อมภายในท่ีมีผลกระทบต่อ 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคืออะไรบา้ง ? (ควร) 

แหล่งข้อมูล ได้แก ่? 

 

   

1.2 การท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนไดเ้สียทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีกี่กลุ่ม ได้แก่กลุม่ใดบ้าง ? (ควร) 
ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี
ดังกล่าว ? (ควร) 

วิธีที่ใช้ในการได้มาซึ่งความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย? 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. ความเป็นผู้น า 

2.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งมัน่ 
ผู้บริหารสูงสุดแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและความ
มุ่งมั่นท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่? 
(ต้อง) 

- ผู้บริหารสูงสุดแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ประสิทธิผลของระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม อย่างไร? 
(ควร) 

- ผู้บริหารสูงสุดมีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพียงพอ 
หลักฐานได้แก่ ? (ควร) 

- ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารถึงความส าคญัของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีใด เรื่องอะไรบ้าง ? (ควร) 

- ผู้บริหารสูงสุดสนับสนุนบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีใด? (ควร) 

- ผู้บริหารสูงสุดส่งเสรมิการปรับปรงุอย่างต่อเนื่อง เรื่อง
อะไรบ้าง ? (ควร) 

 

   

2.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้แก?่ (ต้อง) 

ได้กลา่วถึงหัวข้อต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ ? (ต้อง) 

(ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกัน
มลพิษ (Prevention of pollution) หรือ 

(ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable 
resource use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change mitigation  
 and adaptation) หรือ 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
(ง) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and 

restoration of the natural environment) 
 

นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมจัดท าเปน็เอกสาร? (ต้อง) 

สื่อสารให้บุคลากรขององค์กรทราบ ด้วยวิธีใด ? (ต้อง) 

พร้อมเปิดเผยต่อผู้มสี่วนได้เสีย ด้วยวิธีใด ? (ต้อง) 

นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์
และ บริการ หรือไม่ ? (ควร) 

นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมให้กรอบส าหรับการก าหนดและ
ทบทวนวัตถุประสงคส์ิ่งแวดล้อม โดยระบุวา่ ? (ควร) 
 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมระบุถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุผล
ต่อกฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ดา้นสิ่งแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้ม หรือไม่ ? (ควร) 
 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อมระบุถึงความมุ่งมั่นในการ
ปรับปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 
หรือไม่ ? (ควร) 

2.3  บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ใน
องค์กร 
วิธีการมอบหมาย ความรับผิดชอบและอ านาจหนา้ที่
ส าหรับบทบาทหนา้ที่ต่างๆ ? (ต้อง) 
วิธีการสื่อสารเป็นท่ีเข้าใจในองค์กร ? (ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
ได้มีการมอบหมาย ความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ทีท่ี่
ครอบคลมุตามข้อก าหนดของเกณฑ์ฉบับนี ้หรือไม่ ? 
(ควร) 

ใคร/หน่วยงานใด ถูกมอบหมายเปน็ผู้รับผิดชอบรายงาน
สมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหาร
สูงสุด หรือไม่ ? (ควร) 

 

3. การวางแผน 

3.1  การปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
3.1.1. ทั่วไป 

การช้ีบ่งความเสีย่งและโอกาสที่เกีย่วข้องกับ ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม  

มีความเสี่ยงอะไรบ้าง ? (ควร) 

มีโอกาสอะไรบา้ง ? (ควร) 

องค์กรวางแผนด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
อย่างไร ? (ควร) 

   

 3.1.2. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 

องค์กรช้ีบ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรม 
ผลิตภณัฑ์และการบริการขององค์กร หรือไม่ ? (ต้อง) 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดผลกระทบที่มี
นัยส าคญัต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่อะไรบ้าง ? (ต้อง) 

 

   



MOI-GI-F-80 REV.00 (DD/MM/YYYY) หน้าท่ี 5/15 
 
 

ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์กรจัดท าเอกสาร เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง? (ต้อง) 

องค์กรจัดท าเอกสารเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้เพื่อการพิจารณา
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญ ? (ต้อง) 
 
องค์กรจัดท าเอกสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญ 
? (ต้อง) 

องค์กรช้ีบ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุผลิตภัณฑ์
และบริการทีอ่งค์กรสามารถควบคมุและสามารถมีอิทธิพล
ต่อผลติภณัฑ์และบริการนั้น ? (ควร) 

องค์กรชี้บ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุมุมมองวัฏ
จักรชีวิต (Life cycle) (ถ้ามี) ? (ควร) 
 
องค์กรชี้บ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงแผน หรือการพัฒนาใหม ่หรือ
ปรับเปลีย่นกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และ บริการ? (ควร) 
 
องค์กรชี้บ่งประเด็นดา้นสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุสภาวะ
ผิดปกต ิและสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างสมเหตุสมผล ? 
(ควร) 

องค์กรสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญภายใน
องค์กรดว้ยวิธีใด  ? (ควร) 
 

 3.1.3. กฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 

องค์กรชี้บ่งข้อก าหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง
กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ? (ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
องค์กรช้ีบ่ง ติดตาม และรวบรวมข้อก าหนดอืน่ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง เช่น ข้อก าหนดสญัญาว่าจ้าง แนว
ปฏิบัติที่ด ีและข้อตกลงกับกลุ่มชมุชนหรือองค์กรที่ไม่ใช่
ภาครัฐ  ? (ควร) 

องค์กรจัดเก็บเอกสารกฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง ? (ควร) 

3.2  วัตถุประสงค์และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม  
3.2.1. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดลอ้ม 

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้แก่อะไรบ้าง ? 
(ต้อง) 

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ครอบคลุม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญขององค์กร และ
กฎหมายและข้อก าหนดอืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง 
หรือไม่ ? (ต้อง) 

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ ? (ต้อง) 

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถวัดได้ หรือไม่ ? 
(ต้อง) 

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้จดัท าเป็นเอกสาร หรือไม่ 
? (ต้อง) 

วิธีการสื่อสารวัตถุประสงคด์้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร? 
(ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

 3.2.2. แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม มเีรื่องอะไรบ้าง ? (ต้อง) 

การวางแผนแตล่ะแผน ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่ ? 
(ต้อง)  

- วิธีการด าเนินการ 
- ทรัพยากรที่ต้องการ 
- ผู้รับผิดชอบ 
- ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

- วิธีการประเมินผล 

   

4. การสนับสนุน 

4.1 ทรัพยากร 
องค์กรก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ไว้ท่ีใด ? (ต้อง) 

องค์กรมีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรบัการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง เพียงพอหรือไม่ ? 
(ต้อง) 

   

4.2 ความรู้ความสามารถ 
องค์กรก าหนดความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับ
บุคลากรที่ท างานให้องค์กรหรือท างานในนาม องค์กร ซึ่ง
มีผลต่อสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายและ
ข้อก าหนดอืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง หรือไม่ ? 
(ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
ความรู้ความสามารถที่องค์กรก าหนด อยู่บนพ้ืนฐานของ
การศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม 
หรือไม่ ? (ต้อง) 
 
องค์กรก าหนดการฝึกอบรมทีจ่ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หรือไม?่ (ควร) 
องค์กรด าเนินกิจกรรม เช่น การฝกึอบรม การสอนงาน
โดยหัวหน้างานหรือพี่เลีย้ง การฝกึปฏิบัติงานจริง เพื่อให้
เกิดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น หรือไม?่ (ควร) 
 
องค์กรประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมทีไ่ด้กระท า ด้วย
วิธีใด ? (ควร) 
 
องค์กรจัดเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวข้องเพือ่เป็นหลักฐานของ
ความรู้ความสามารถ (เช่น ผลการสอบ ใบ
ประกาศนียบตัร ) หรือไม?่ (ควร) 

4.3 ความตระหนัก 
องค์กรมีวิธีใดในการส่งเสรมิความตระหนักให้กับบุคลากร
ที่ท างานภายใต้การควบคมุขององค์กรมีความตระหนัก
ด้านระบบ ? (ต้อง) 
มีการส่งเสรมิความตระหนักเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม 
หรือไม?่ (ควร)  

มีการส่งเสรมิความตระหนักเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีนัยส าคญั และผลกระทบที่เกี่ยวข้องหรือไม?่ (ควร) 
 
มีการส่งเสรมิความตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมต่อ
ประสิทธิผลของระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อม? (ควร) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
มีการส่งเสรมิความตระหนักเรื่องผลกระทบของการปฏิบัติ
ทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม ? (ควร) 

 

4.4 การสื่อสาร 
องค์กรไดส้ื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรภายในองค์กร หรือไม่ ? (ต้อง) 

การสื่อสารภายในผ่านช่องทางใด ? (ต้อง)  

องค์กรไดส้ื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก ตามความ
เหมาะสม หรือไม?่ (ควร) 

การสื่อสารภายนอกผ่านช่องทางใด ? (ต้อง)  

   

4.5 เอกสารและบันทกึ 
เอกสารขององค์กรได้รับการทบทวน และอนุมัติ ตาม
ความเหมาะสมก่อนน าไปใช้ หรือไม่? (ควร) 

เอกสารและบันทึกขององค์กรไดร้บัการควบคุม ตามการ
ด าเนินการต่อไปนี ้หรือไม?่ (ควร) 

- การแจกจ่าย การก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถงึ   
- การจัดเก็บ รวมถึงการเก็บรักษาให้อ่านได้ชัดเจน 
- การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร  
- การก าหนดระยะเวลาจัดเก็บและการท าลาย 

 

   

5. การด าเนินการ 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

 

5.1 การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ 
องค์กรมีท าข้ันตอนการด าเนินงาน เพื่อควบคุมการ
ด าเนินการกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งท าให้เกิดผล
กระทบที่มีนัยส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ ? (ต้อง) 
องค์กรมีท าข้ันตอนการด าเนินงานเรื่องอะไรบ้าง ? (ต้อง)  

                       

องค์กรจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยนื หรือไม?่ (ควร) 

องค์กรก าหนดเกณฑ์ส าหรับควบคมุการด าเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือไม?่ (ควร) 

องค์กรได้ด าเนินการปฏิบัติการควบคุมการด าเนินการตาม
เกณฑ์ควบคมุ หรือไม?่ (ควร) 

องค์กรควบคุมการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมกับ
กระบวนการทีร่ับจ้างช่วง ด้วยวิธีใด? (ควร) 
 
องค์กรด าเนินการสอดคล้องกับมมุมองวงจรวัฏจักรชีวิต 
ตามหัวข้อต่อไปนี้  หรือไม?่ (ควร) 

 ก าหนดข้อก าหนดดา้นสิ่งแวดล้อมในการออกแบบ
และพัฒนาส าหรับผลติภณัฑ์และบริการ 

 ก าหนดข้อก าหนดดา้นสิ่งแวดล้อมส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างผลติภณัฑ์และบริการ ตามความ
เหมาะสม    
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สื่อสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้กับ

ผู้ส่งมอบภายนอก รวมถึงผูร้ับเหมา 
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมี

นัยส าคญั ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือ 
ส่งมอบ การใช้  การก าจัดสุดท้าย และการจดัการ
เศษซากของผลติภณัฑ์และบริการ 

 จัดท าเอกสารที่จ าเป็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
กระบวนการไดด้ าเนินการตามแผน 

5.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 
องค์กรจัดท าข้ันตอนการด าเนินงานรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรืออุบัติภยัที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมถึงการเตรยีมการส าหรบัการตอบสนอง หรือไม่ 
? (ต้อง) 

องค์กรมีการวางแผนกิจกรรมเพื่อป้องกัน หรือบรรเทา
ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 
และการตอบสนองต่อสถานการณฉ์ุกเฉินท่ีเกิดขึ้นจริง 
หรือไม่ ? (ต้อง) 

องค์กรมีการทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะๆ 
หรือไม?่ (ควร) 

องค์กรมีการทบทวนและปรับเปลีย่นแผนตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะ โดยเฉพาะหลังการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือการทดสอบ หรือไม?่ (ควร) 

มีเอกสารและการอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเตรียมความ
พร้อมและตอบสนองตาม ความเหมาะสมกับผูม้ีส่วนได้
เสีย รวมถึงบุคลากรที่ท างานภายใต้การควบคมุ หรือไม?่ 
(ควร) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 

6. การประเมินการด าเนินงาน 

6.1 การติดตาม ประเมินผล 

6.1.1. ทั่วไป 
องค์กรเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และตดิตามผลการด าเนินงาน ในหัวข้อใดบ้าง ? (ต้อง) 
องค์มีการวางแผนเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจวัดคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ? (ต้อง) 

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการการเฝ้าระวังและตรวจวัด
ได้รับการสอบเทียบหรือทวนสอบและบ ารุงรักษาอย่าง
เหมาะสม ? (ต้อง) 

องค์กรควรก าหนดวิธีการ เกณฑ์ และช่วงเวลา ส าหรับ
การเฝา้ระวัง ติดตาม และตรวจวดั รวมถึงควรวิเคราะห์
และประเมินผล หรือไม?่ (ควร) 

   

 6.1.2.  การประเมินการสอดคล้อง 

องค์กรด าเนินการประเมินความสอดคล้องของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามช่วงเวลาที่
ก าหนด หรือไม่ ? (ต้อง) 

จัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐานการประเมินความสอดคล้อง
หรือไม่ ? (ต้อง) 

องค์กรประเมินความสอดคล้องของระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อมกับข้อก าหนดอืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด หรือไม?่ (ควร) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
จัดเก็บบันทึกเป็นหลักฐานการประเมินความสอดคล้อง
หรือไม่ ?  (ควร) 

6.2 การตรวจประเมินภายใน 
องค์กรก าหนดแผนการตรวจประเมินภายใน หรือไม่ ? 
(ต้อง) 

องค์กรด าเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีการน า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
และสอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ หรือไม่ ? (ต้อง) 

องค์กรจัดเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายในไว้เป็น
หลักฐานหรือไม่ ? (ต้อง) 

องค์กรได้ระบุหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และขอบข่าย
การตรวจประเมินแตล่ะครั้ง  หรือไม่ ?  (ควร) 

องค์กรเลือกผูต้รวจประเมินที่เป็นกลางต่อกระบวนการ
ตรวจประเมิน หรือไม่ ?  (ควร) 

   

6.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

 
ก าหนดแผนการทบทวนโดยฝ่ายบริหารในด้านระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หรือไม่ ? (ต้อง) 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรด าเนินการทบทวนระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
หรือไม่ ? (ต้อง) 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
จัดเก็บบันทึกไวเ้ป็นหลักฐานหรือไม่ ? (ต้อง) 

ข้อมูลส าหรับการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ครอบคลมุหัวข้อ
ต่อไปนี้หรือไม่ ?  (ควร) 

- การติดตามผลของการด าเนินการจากการทบทวน
โดยฝ่ายบรหิารครั้งก่อน  

- การเปลีย่นแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น บริบทขององค์กร กฎหมาย และ
ข้อก าหนดอืน่ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ และความเสีย่ง 

- วัตถุประสงค์และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม 

- ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น  
ผลการตรวจประเมินภายใน และผลการตรวจ
ประเมินโดยหน่วยงานภายนอก ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง ผลการปฏิบตัิการแก้ไข 

ผลลัพธ์ของการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครอบคลมุหัวข้อ
ต่อไปนี้หรือไม่ ?  (ควร) 

- ผลสรุปที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

- การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อ รายการที่ตรวจประเมิน แนวทางด าเนินการโดยสังเขป ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบ 
- การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากร 

- การด าเนินการเมื่อวัตถุประสงค์ไมบ่รรลผุล 

7. การปรับปรุง 

7.1 ข้อบกพร่องและการปฏิบัตกิารแก้ไข 
องค์กรได้วิเคราะหส์าเหตุของข้อบกพร่องส าหรับ
ข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น และปฏิบตัิการแกไ้ข 
หรือไม่ ? (ต้อง) 

องค์กรด าเนินการก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องเพื่อไม่ให้
เกิดขึ้นซ้ า หรือไม่ ? (ต้อง) 

จัดเก็บบันทึกไวเ้ป็นหลักฐานหรือไม่ ? (ต้อง) 

   

7.2 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

องค์กรมีปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอยา่ง
ต่อเนื่อง ผ่านช่องทางใดบา้ง ? (เช่น การปรับปรุงนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงวัตถปุระสงคด์้าน
สิ่งแวดล้อม ) (ต้อง) 

 

 

   

 


