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ISO14001:2015   Environmental Management Systems — EMS 

 

1.ขอบเขต  (Scope) 

มาตรฐานสากลฉบบัน้ีไดร้ะบุถงึขอ้กาํหนดสาํหรบัระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มใหอ้งคก์รใชเ้พื่อไดม้าซึง่สมรรถนะสิง่แวดลอ้ม  

มาตรฐานสากลฉบบัน้ีมเีจตนาเพือ่ใหใ้ชส้าํหรบัองคก์รทีห่าวธิกีารจดัการกบัความรบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้มของตนอยา่งเป็น

ระบบ เพือ่เป็นสว่นหน่ึงทีส่นบัสนุนเสาหลกัดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนื 

มาตรฐานสากลฉบบัน้ีชว่ยใหอ้งคก์รบรรลุผลทีต่อ้งการจากระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มซึง่ใหคุ้ณคา่ต่อสิง่แวดลอ้ม, องคก์ร และผู้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี ความสอดคลอ้งต่อนโยบายสิง่แวดลอ้มขององคก์ร, ผลลพัธท์ีค่าดหวงั ของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่ง 

รวมถงึ 

- เพิม่ประสทิธภิาพดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- การทาํใหบ้รรลุผลตามพนัธสญัญาทีต่อ้งทาํใหส้อดคลอ้ง 
- บรรลุวตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 

 
มาตรฐานสากลฉบบัน้ีใชไ้ดก้บัทุกองคก์ร ทุกขนาด ชนิด และ ลกัษณะ และประยกุตใ์ชก้บัประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม

(environmental aspects) ของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีอ่งคก์รพจิารณาวา่สามารถควบคุมไดห้รอืสามารถผลกัดนัไดโ้ดย

การพจิารณามุมมองของ วฏัจกัรชวีติ ( life cycle perspective). มาตรฐานสากลฉบบัน้ีไมไ่ดร้ะบุเกณฑส์มรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

โดยเฉพาะ 

มาตรฐานนานาชาต ิน้ีสามารถนาไปใชไ้ดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น เพือ่ปรบัปรงุการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ การกลา่วอา้ง

การสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลฉบบัน้ีอยา่งไรกต็าม ไมส่ามารถยอมรบัไดเ้วน้แต่ขอ้กาํหนดทัง้หมดไดค้วบรวมกบัระบบการ

บรหิารสิง่แวดลอ้มและทาํใหบ้รรลุผล โดยไมม่กีารละเวน้ 

 

2. การอ้างอิง  (Normative references ) 
There are no normative references. 

 

3.   คาํศพัทนิ์ยาม (Terms and definitions) 
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 
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3.1 คาํศพัทท่ี์เก่ียวข้องกบัองคก์รและความเป็นผูนํ้า  

3.1.1    ระบบการจดัการ (Management System)  
องคป์ระกอบขององคก์ร (3.1.4) ทีส่มัพนัธก์นัหรอืมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั เพือ่นําไปกาํหนดนโยบาย 
และวตัถุประสงค ์(3.2.5) และกระบวนการ (3.3.5) เพือ่ใหบ้รรลุต่อวตัถุประสงคด์งักลา่ว  

หมายเหตุ 1  ระบบการบรหิารงานสามารถเป็นระบบเดยีวหรอืหลายระบบ  (ตวัอยา่ง การบรหิารคุณภาพ การจดัการ
สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั)   

หมายเหตุ 2   องคป์ระกอบของระบบการจดัการงานจดัตัง้โครงสรา้งขององคก์รบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบการวาง 
แผนการดาํเนินการนโยบาย การวางแผน และ กระบวนการ การประเมนิสมรรถนะและการปรบัปรงุ   

หมายเหตุ 3  ขอบขา่ยของระบบการบรหิารงานสามารถครอบคลุมทัง้องคก์รระบุเจาะจงสาํหรบับางหน่วยงานหรอืแผนก  

โดยเฉพาะในองคก์รหรอืกลุม่ของกจิกรรม  

3.1.2    ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System)  
สว่นหน่ึงของระบบการจดัการขององคก์ร  (3.1.1) ทีใ่ชเ้พือ่จดัการประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มต่างๆ  
(3.2.2)  การสอดคลอ้งต่อพนัธกจิทีต่อ้งปฏบิตัติาม (3.2.9)  และ ดาํเนินการกบัความเสีย่งและ
โอกาส (3.2.11)  

3.1.3    นโยบายส่ิงแวดล้อม (Environmental Policy)  
ความตัง้ใจโดยรวม และทศิทางขององค์กร (3.1.4) ที่เกี่ยวขอ้งสมรรถนะทางดา้นสิง่แวดล้อม  
(3.4.11) ทีซ่ึง่ไดถ้กูกาํหนดอยา่งเป็นทางการโดยผูบ้รหิารสงูสดุ (3.1.5) ขององคก์ร  

3.1.4    องคก์ร (organization)  
บุคคลหรอืกลุม่ของบุคคลซึง่มหีน้าทีข่องตนเองโดยการกาํหนดความรบัผดิชอบ อาํนาจหน้าที ่ 
และความสมัพนัธต่์อกนัเพื่อทาํใหบ้รรลุต่อวตัถุประสงค ์( 3.2.5)  
หมายเหตุ 1  โดยหลกัการ องคก์รในทีน้ี่อาจรวมถงึ แต่ไมไ่ดจ้าํกดั ผูค้า้ขาย บรษิทั กลุม่บรษิทั  

หา้งหุน้สว่นจาํกดั  ผูป้ระกอบการ สมาคม  นิตบุิคคล  หน่วยงานรฐั  สถาบนั 

มลูนิธคิวามรว่มมอื หรอืสว่นหน่ึงหรอืสิง่ต่างๆเหลา่น้ีรวมกนั โดยอาจจะเป็น

หรอืไมเ่ป็นความรว่มมอืกนั ภาครฐัหรอืภาคเอกชน  

3.1.5    ผูบ้ริหารสงูสดุ (Top Management)  
บุคคลหรอืกลุม่บุคคลซึง่ส ัง่การและควบคุมองคก์ร (3.1.4) ในระดบัสงูสดุ  
หมายเหตุ 1 ผูบ้รหิารสงูสดุมอีํานาจในการมอบอาํนาจหน้าทีแ่ละจดัสรรทรพัยากรภายในองคก์ร  
หมายเหตุ 2 ในกรณีทีข่อบขา่ยของระบบบรหิารงาน (3.1.1) ครอบคลุมเฉพาะบางสว่นขององคก์ร 
ดงันัน้ผูบ้รหิารสงูสดุหมายถงึบุคคลหรอืกลุม่บุคคลทีส่ ัง่การและควบคุมองคก์รในสว่นนัน้  

3.1.6   ผูมี้ส่วนได้เสีย (Interested Party)  
บุคคลหรอืองคก์ร (3.1.4) ทีส่ามารถทาํใหเ้กดิผลกระทบหรอืไดร้บัผลกระทบหรอืเชื่อวา่ตนเอง
ไดร้บัผลกระทบจากการตดัสนิใจหรอืกจิกรรม ตวัอยา่ง ลกูคา้ ชุมชน ผูข้าย ภาครฐั องคก์รทีไ่มใ่ช่
ภาครฐั นกัลงทุน พนกังาน  
หมายเหตุ 1: " เชื่อวา่ตวัเองไดร้บัผลกระทบ"  หมายถงึการรบัรูท้ีท่ราบต่อองคก์ร  
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3.2 คาํศพัทท่ี์เก่ียวข้องกบัการวางแผน  
3.2.1  ส่ิงแวดล้อม (Environmental)  

สิง่ทีอ่ยูร่อบๆองคก์รนัน้ๆ (3.1.4) ทีไ่ดด้าเนินการอยูร่วมไปถงึอากาศ น้ํา พืน้ดนิ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิพชื สตัว ์มนุษย ์และความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ต่างๆทีก่ลา่วมาน้ี  

 

หมายเหตุ1  :  สิง่ทีอ่ยูร่อบๆองคก์รอาจขยายจากภายในองคก์ร สูพ่ืน้ทีท่อ้งถิน่ ภูมภิาค และ 
ระบบของโลก  

หมายเหตุ 2 : สิง่ทีอ่ยูร่อบๆน้ี อาจระบุดว้ยคาวา่ ความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนิเวศ 

สภาพภมูอิากาศ หรอื คุณลกัษณะอื่นๆ 

3.2.2    ประเดน็ส่ิงแวดล้อม (Environmental Aspect)  
องคป์ระกอบของกจิกรรมหรอืผลติภณัฑห์รอืบรกิารขององคก์ร(3.1.4) ทีส่ามารถมผีลต่อ

สิง่แวดลอ้ม (3.2.1) 

หมายเหตุ 1 :  ประเดน็สิง่แวดลอ้มสามารถเป็นสาเหตุต่อผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม (3.2.4) 
ประเดน็สง่แวดลอ้มทีม่นียัยะ เป็นหน่ึงทีม่หีรอืสามารถมผีลกระทบต่อหน่ึง
ผลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อสิง่แวดลอ้มหรอืมากกวา่  

หมายเหตุ 2 ;  ประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นียัยะ องคก์รสามารถพจิารณาโดยใชเ้กณฑโ์ดย
เกณฑห์น่ึงหรอืหลายเกณฑก์ไ็ด ้ 

 
3.2.3    สภาพส่ิงแวดล้อม  

สถานะหรอืคุณลกัษณะของสิง่แวดลอ้ม (3.2.1) ทีไ่ดร้บัพจิาณาทีจุ่ดใดจุดหน่ึงในเวลานัน้  
 

3.2.4   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (environmental impact)  
การเปลีย่นแปลงใดๆ ต่อสิง่แวดลอ้ม (3.2.1) ไมว่า่จะเป็นดา้นผลเสยีหรอืมปีระโยชน์  ทัง้หมดหรอื
บางสว่นซึง่เป็นผลมาจากประเดน็สิง่แวดลอ้ม (3.2.2) ขององคก์ร (3.1.4)  

 

3.2.5    วตัถปุระสงค ์(objective) 
ผลลพัธท์ีต่อ้งการบรรลุ  
หมายเหตุ 1  วตัถุประสงคอ์าจเป็นกลยทุธ ์ยทุธวธิ ีหรอื การดาํเนินการ  

 

หมายเหตุ 2  วตัถุประสงคส์ามารถเกีย่วขอ้งกบัดา้นต่างๆ (เช่น การเงนิ สขุภาพและความ
ปลอดภยั และเป้าประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม) และสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นระดบั
ต่างๆ (เช่น กลยุทธ ์ ทัว่ทัง้องคก์ร โครงการ ผลติภณัฑ ์ บรกิาร และ
กระบวนการ (3.3.5)   
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หมายเหตุ 3  วตัถุประสงคอ์าจแสดงไดใ้นวธิกีารอื่นๆ เช่น ผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการ จุดประสงค ์
เกณฑก์ารดาํเนินการ วตัถุประสงคส์ิง่แวดลอ้ม (3.2.6) หรอือาจจะใชค้าํอื่นทีม่ ี
ความหมายเชน่เดยีวกนั (เชน่ จุดมุง่หมาย เป้าประสงค ์หรอืเป้าหมาย)  

 
3.2.6    วตัถปุระสงคด้์านส่ิงแวดล้อม  

วตัถุประสงค ์(3.2.5) ทีต่ ัง้โดยองคก์ร (3.1.4) สอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้ม (3.1.3)  
 

3.2.7   การป้องกนัมลพิษ (Prevention of pollution)  
การใชก้ระบวนการ (3.3.5)  การปฏบิตั ิการเทคนิค วสัดุอุปกรณ์ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอื พลงังาน
เพื่อหลกีเลีย่ง ลดหรอืควบคุม (โดยการแยกหรอืการรวม) การเกดิขึน้ การระบายหรอืทิง้มลูสาร
ประเภทต่างๆ หรอืของเสยี  เพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มดา้นลบ (3.2.4)  

 

หมายเหตุ1 :  การป้องกนัมลพษิสามารถรวมถงึการลดและกําจดัแหลง่กาํเนิดการ 
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลติภณัฑ์หรอืบรกิารการใช้ทรพัยากรวตัถุดบิและ
พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ซํ้าการนากลับมาใช้ใหม่การ
ปรบัปรงุและการบาํบดั  

3.2.8   ข้อกาํหนด (requirement)  
ความตอ้งการและความคาดหวงัทีไ่ดร้ะบุไวห้รอืเป็นทีเ่ขา้ใจโดยทัว่ไปหรอืขอ้ปฏบิตัติามหลกั
กฎหมาย  

 

หมายเหตุ 1  “เป็นสิง่ทีรู่ก้นัโดยทัว่ไป” หมายถงึเป็นธรรมเนียมปฏบิตัหิรอืแนวปฏบิตัโิดยทัว่ไป

สาํหรบัองคก์ร (3.1.4) และผูม้สีว่นไดเ้สยี (3.1.6) วา่ความตอ้งการหรอืความ

คาดหวงัจะเป็นไปตามนัน้  

หมายเหตุ 2  ขอ้กําหนดที่กําหนดไวค้อืสิง่ทีไ่ด้ระบุไวอ้ย่างชดัเจนเช่นการระบุไวใ้นเอกสาร 
สารสนเทศ (3.3.2)  

หมายเหตุ 3  ขอ้กําหนดที่นอกเหนือจากฎหมายจะเป็นขอ้บงัคบั เมื่อองค์กรตดัสนิใจที่จะ 
กระทาํใหส้อดคลอ้ง 

3.2.9   พนัธกิจท่ีต้องปฏิบติัตาม (Compliance obligations (preferred term))   
ขอ้กาํหนดกฎหมาย หรอื ขอ้กาํหนดอื่นๆ (บงัคบัถอืปฏบิตั)ิ  
ขอ้กําหนดกฎหมาย (3.2.8) ทีซ่ึง่องคก์ร (3.1.4) ตอ้งกระทาใหส้อดคลอ้ง และ ขอ้กําหนดอื่นๆที่
องคก์รตอ้งหรอืเลอืกทีจ่ะปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง  

 

หมายเหตุ1  พนัธกจิทีต่อ้งปฏบิตัติามเกีย่วขอ้งกบัระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 3.1.2  
หมายเหตุ 2  พนัธกจิที่ตอ้งปฏบิตัติาม สามารถมาจากขอ้กําหนดภาคบงัคบัและมาตรฐาน

อุตสาหกรรม , การเกีย่วพนัธส์ญัญาวา่จา้ง, แนวปฏบิตั ิและ ขอ้ตกลงกบักลุ่ม
ชุมชนหรอืองคก์รทีไ่มใ่ชภ่าครฐั  
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3.2.10   ความเส่ียง (risk)  
ผลกระทบของความไมแ่น่นอน  

 

หมายเหตุ 1  ผลกระทบคอืการเบีย่งเบนไปจากสิง่ทีค่าดหวงัไว ้-ทัง้ทีด่หีรอืไมด่ ี 
หมายเหตุ 2  ความไม่แน่นอน ทีไ่ดร้ะบุ แมว้่าบางส่วน ของขอ้บกพร่องสารสนเทศ ที่

เกีย่วขอ้งกบั  ความเขา้ใจหรอืความรู ้ สถานการณ์  ผลกระทบทีต่ามมา หรอื 
โอกาสการเกดิ  

หมายเหตุ 3  ความเสี่ยงมกัจะแบ่งแยกโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกดิขึน้ (Guide 
73:2009ขอ้ 3.5.1.3) และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ตามมา (Guide 73 ขอ้ 3.6.1.3) 
หรอืสองอยา่งน้ีรวมกนั  

หมายเหตุ 4  ความเสี่ยงมกัจะแสดงออกในรูปของผลรวมของผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ 
(รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์กบัโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Guide 
73:2009ขอ้ 3.6.1.1)  

 

3.2.11   ความเส่ียงและโอกาส  
ผลกระทบดา้นลบทีอ่าจเกดิขึน้(ความเสีย่งหรอือนัตราย) และ ผลกระทบดา้นบวกทีอ่าจเกดิขึน้ 
(โอกาส)  

  

3.3   Terms related to support and operation  
3.3.1   ความสามารถ (competence)  

การประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะเพือ่ใหบ้รรลุผลลพัธท์ีต่อ้งการ  
3.3.2    เอกสารสารสนเทศ (documented information)  

สารสนเทศทีไ่ดร้บัการควบคุมและรกัษาไวโ้ดยองคก์ร(3.1.4)รวมทัง้สือ่ทีใ่ชเ้กบ็สารสนเทศดงักลา่ว  
หมายเหตุ 1 เอกสารสารสนเทศอาจจะอยูใ่นรปูแบบและสือ่ใดๆกไ็ด ้ 
หมายเหตุ 2 เอกสารสารสนเทศสามารถอา้งองิถงึ  

- ระบบการบรหิารงานสิง่แวดลอ้ม (3.1.2) รวมทัง้กระบวนการ (3.3.5) ทีเ่กีย่วขอ้ง  
- สารสนเทศทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ใชส้าํหรบัการดาํเนินการขององคก์ร (อาจเรยีกวา่เป็น

เอกสาร)  
- หลกัฐานจากผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ (อาจเรยีกวา่เป็นบนัทกึ)  

 

3.3.3   วฏัจกัรชีวิต(Life cycle)  
วงจรต่อเน่ือง และ ปฎสิมัพนัธข์องขัน้ตอนระบบผลติภณัฑ(์หรอืบรกิาร)  จากการซือ้วตัถุดบิ หรอื
จาก ทรพัยากรธรรมชาต ิจนถงึการสิน้สดุ  
 

หมายเหตุ 1  ขัน้ตอนวฏัจกัรชวีติ ประกอบดว้ย การทาํใหไ้ดม้าซึ่งวตัถุดบิ  การออกแบบ  
การผลติ  การขนสง่การ/สง่มอบ  การใช ้ การบาํบดัขัน้สดุทา้ย และ การ
ทาํลาย  
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3.3.4    การให้หน่วยงานอ่ืนดาํเนินการแทน (outsource)  
การทําขอ้ตกลงกบัองค์กรภายนอก (3.1.4) เพื่อให้ดําเนินการในบางส่วนของกจิกรรมหรอื
กระบวนการ (3.3.5)  
หมายเหตุ 1  องคก์รภายนอกจะอยูภ่ายนอกขอบขา่ยของระบบการบรหิาร (3.1.1) อยา่งไรก็

ตามกจิกรรมหรอืกระบวนการทีม่อบใหอ้งคก์รภายนอกดาํเนินการแทนจะยงัคง
อยูใ่นขอบขา่ยของระบบ  

 
3.3.5   กระบวนการ (process)  

กลุม่ของกจิกรรมทีส่มัพนัธห์รอืทีม่ปีฏสิมัพนัธต่์อกนัเพือ่เปลีย่นปัจจยันําเขา้ไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ  
หมายเหตุ 1 กระบวนการสามารถเป็นเอกสารหรอืไมก่ไ็ด ้ 

 
3.4   การตรวจประเมิน (audit)  
กระบวนการทีจ่ดัทาํขึน้อยา่งเป็นระบบ เป็นอสิระ และเป็นลายลกัษณ์อกัษร (3.3.5) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการตรวจ

ประเมนิ (audit evidence) และการตรวจประเมนิผลอยา่งเป็นรปูธรรมเพื่อตดัสนิระดบัการบรรลุผลตามเป้าหมายของเกณฑ์
การตรวจประเมนิ (audit criteria)  
 

หมายเหตุ 1  การตรวจตดิตามภายในกระทาํโดยองคห์รอื บุคคลภายนอกทีด่าํเนินการ  
หมายเหตุ 2 การตรวจตดิตามสามารถตรวจรวม (รวมมากกวา่ 2 ระบบการจดัการ)  
หมายเหตุ 3  ความเป็นอสิระสามารถแสดงออกไดโ้ดย การปลอดความรบัผดิชอบในงานทีต่รวจ หรอืไม่ลําเอยีง และ 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น  
หมายเหตุ 4  “หลกัฐานการตรวจ” ประกอบดว้ย บนัทกึ ถอ้ยความ ของความเป็นจรงิ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีเ่กีย่วกบัเกณฑ์

การตรวจ และสามารถทวนสอบได ้ และ “เกณฑก์ารตรวจ” คอื ชุดของนโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิ หรอื
ขอ้กําหนด (3.2.8) ทีใ่ชเ้พื่ออ้างองิในการทวนสอบกบั หลกัฐานการตรวจ  ซึ่ง ไดนิ้ยามใน ISO 
19011:2011, 3.3 และ 3.2  
3.4.2   ความสอดคล้อง (conformity)  

การบรรลุผลตามขอ้กาํหนด (3.2.8)  
 

3.4.3    ความไม่สอดคล้อง (nonconformity)  
การไมบ่รรลุผลตามขอ้กาํหนด (3.2.8)  
หมายเหตุ1  การไมส่อดคลอ้งเกีย่วขอ้งกบัขอ้กาํหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ีและ 

ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิจากระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (3.1.2) ทีซ่ึง่องคก์ร (3.1.4) 
จดัทาํขึน้  

 

3.4.4   การปฏิบติัการแก้ไข (corrective action)  
การปฏบิตักิารเพือ่ขจดัสาเหตุของความไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด(3.4.3) และป้องกนัการเกดิซํ้า  
หมายเหตุ 1  อาจมมีากกวา่หน่ึงสาเหตุสาํหรบัสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด 
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3.4.5  การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง (continual improvement)  
กระบวนการทีเ่กดิขึน้ซํ้าๆ ซึง่สง่ผลต่อการเพิม่สมรรถนะ (3.12)  
หมายเหตุ1  การเพิม่สมรรถนะเกีย่วขอ้งกบัการใชร้ะบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (3.1.2) เพื่อ

ทาํใหไ้ดม้าซึง่สมรรถนะสิง่แวดลอ้ม (3.4.11) ตามนโยบายสิง่แวดลอ้ม (3.1.3) 
ขององคก์ร (3.1.3)  

หมายเหตุ2  กจิกรรมไมจ่าํเป็นตอ้งทาํทุกพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง หรอื โดยไมห่ยดุพกั  
 

3.4.6   ประสิทธิผล  
การดาํเนินกจิกรรมทีไ่ดว้างแผนไว ้ซึง่กาํหนดและวางแผนผลลพัธท์ีจ่ะบรรลุไวก้่อน 
 

3.4.7   ดชันีช้ีวดั (indicator)  
ตวัแทนทีว่ดัได ้ของสภาพหรอืสถานะของการดาํเนินงาน  การบรหิาร หรอื สภาพการณ์  
[SOURCE: ISO 14031:2013, 3.15]  
 

3.4.8   การเฝ้าระวงั (monitoring)  
การคน้หาสถานภาพของระบบ กระบวนการ (3.26) หรอืกจิกรรม  
หมายเหตุ 1  การคน้หาสถานภาพอาจจาํเป็นตอ้งใชก้ารตรวจสอบ การเฝ้าด ูหรอืการสงัเกต

อยา่งจรงิจงั 
 

3.4.9  การวดั ( measurement)  
กระบวนการ (3.3.5) เพือ่พจิารณาคา่  
 

3.4.10   สมรรถนะ (performance)  
ผลทีว่ดัได ้ 
หมายเหตุ1  สมรรถนะสามารถเกีย่วกบัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  
หมายเหตุ2  สมรรถนะสามารถเกีย่วกบัการจดัการกบักจิกรรม, กระบวนการ(3.3.5)  

ผลติภณัฑ(์รวมบรกิาร)  ระบบ หรอื องคก์ร (3.1.4)  
 

3.4.11   สมรรถนะด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental performance)  
สมรรถนะ(3.4.10) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้ม (3.2.2)  
หมายเหตุ1  สาํหรบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (3.1.2) ผลสามารถวดัเทยีบกบั นโยบาย

สิง่แวดล้อม (3.1.3) ขององค์กร (3.1.4) วตัถุประสงค์ด้านสิง่แวดล้อม (3.2.6) 

หรอื เกณฑอ์ื่นๆ หรอืใชด้ชันีวดั (3.4.7) 
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4.   บริบทขององคก์ร (Context of the Organization) 
 

4.1   ความเข้าใจองคก์รและบริบทขององคก์ร(Understanding the organization and Its context) 
องคก์รตอ้งพจิารณากาํหนดประเดน็ภายนอกและภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัจุดประสงคข์ององคก์รและผลกระทบ
ต่อความสามารถขององคก์รในการบรรลุผลลพัธ์ตามผลสมัฤทธิท์ี่ตอ้งการจากระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม
ประเดน็เหล่าน้ีตอ้งรวมถงึสภาพแวดลอ้มทีก่ําลงัไดร้บัผลจากองค์กร หรอื มคีวามสามารถในการสง่ผล
กระทบต่อองคก์ร  

 
4.2    ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสีย  
 (Understanding the needs and expectations of interested parties ) 

องคก์รตอ้งทาํการพจิารณากาํหนด:  
a) ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม   
b) ความจาํเป็นและความคาดหวงัทีเ่กีย่วขอ้ง ( เชน่ ขอ้กาํหนด) ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
c) โดยความจาํเป็นและความคาดหวงันัน้ จะแปลเปลีย่นเป็นพนัธสญัญาทีต่อ้งทาํใหส้อดคลอ้ง  

 
4.3   การพิจารณากาํหนดขอบข่ายระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม 
 (Determining the scope of the environmental management system)   

องคก์รตอ้งพจิารณากําหนดขอบเขตและการประยุกต์ใชร้ะบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มเพื่อจดัตัง้ขอบขา่ยของ
ระบบการจดัการ ในการกาํหนดขอบขา่ย องคก์รตอ้งพจิารณา: 
a) ประเดน็ภายนอกและภายใน ตามขอ้ 4.1  
b) พนัธสญัญาทีต่อ้งทาํใหส้อดคลอ้ง ตามขอ้ 4.2 
c) หน่วยงานขององคก์ร  ฟังชัน่  ขอบเขตทางกายภาพ  
a) กจิกรรม  ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  
b)  อาํนาจตามหน้าที ่และความสามารถในการควบคุมและการมสีว่นผลกัดนั  
เมือ่ไดม้กีารกาํหนดขอบขา่ย กจิกรรมทัง้หมด  ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ขององคก์รภายในขอบขา่ย 
จาํเป็นตอ้งรวมอยูภ่ายในระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม   

 

ขอบขา่ยตอ้งไดร้บัการธาํรงรกัษาในรปูแบบสารสนเทศทีเ่ป็นเอกสาร และพรอ้มจะมใีหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

4.4   ระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม  (Environmental management system)  
เพือ่ใหบ้รรลุผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการ  รวมถงึการทาํใหไ้ดม้าซึง่สมรรถนะสิง่แวดลอ้ม องคก์รตอ้งจดัทาํ นําไป
ปฏบิตั ิธาํรงรกัษา และปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ือง ซึง่ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม รวมถงึกระบวนการจาํเป็น
และปฏสิมัพนัธข์องกระบวนการนัน้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานสากลฉบบัน้ี  

 

องคก์รตอ้งพจิารณา ความรูท้ีไ่ดจ้าก 4.1 และ 4.2 เมือ่จดัทาํและธาํรงรกัษา ระบบจดัการสิง่แวดลอ้ม 
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5.   ความเป็นผูนํ้า  (Leadership)  
 

5.1    ความเป็นผูนํ้าและความมุ่งมัน่ (Leadership and commitment)  
ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นผูนํ้าและความมุง่มัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม
โดย :  

a) เป็นผูม้ภีาระรบัผดิชอบต่อประสทิธผิลของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  
b) มัน่ใจวา่นโยบายและวตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มไดม้กีําหนดขึน้ และ สอดรบั (compatible) กนั

กบัทศิทางกลยทุธแ์ละ บรบิทขององคก์ร   
c) มัน่ใจว่ามกีารบูรณาการขอ้กําหนดของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางธุรกจิของ

องคก์ร   
d) มัน่ใจวา่มกีารจดัสรรทรพัยากรทีจ่าํเป็นสาํหรบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งเพยีงพอ  
e) สื่อสารใหเ้ขา้ใจถงึความสาํคญัของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธผิลและการสอดคลอ้ง

ตามขอ้กาํหนดของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  
f) มัน่ใจวา่ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มบรรลุผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการ  
g) กาํกบัและสนบัสนุนบุคลากร เพือ่ใหม้สีว่นสรา้งระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประสทิธผิล  
h) สง่เสรมิใหม้กีารปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง 
i) สนบัสนุนบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง ใหไ้ดแ้สดงความเป็นผูนํ้าและความมุง่มัน่ในการ

ประยกุตใ์ชม้าตรฐานดงักลา่วในงานทีร่บัผดิชอบ  
 

คาํวา่ “ธุรกจิ” ในมาตรฐานน้ี ใหม้คีวามหมายกวา้งๆวา่หมายถงึกจิกรรมหลกัต่างๆ ทีท่าใหอ้งคก์รสามารถ
บรรลุวตัถุประสงค ์

 

5.2    นโยบายส่ิงแวดล้อม (Environmental policy)  
ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งจดัทาํ นําไปปฏบิตัใิช ้และธาํรงรกัษานโยบายสิง่แวดลอ้ม ทีซ่ึง่ อยูใ่นขอบเขตทีก่าํหนด
ในระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
a) เหมาะสมกบัจุดประสงคข์ององคก์รและบรบิทขององคก์ร รวมถงึ ลกัษณะ  ขนาด และ ผลกระทบดา้น

สิง่แวดลอ้ม ของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  
a) ใหก้รอบสาํหรบัการกาํหนดและทบทวนวตัถุประสงคส์ิง่แวดลอ้ม  
b) รวมถงึความมุง่มัน่ในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึการป้องกนัมลพษิ และ ความมุง่มัน่เฉพาะอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งในบรบิทองคก์ร  
c) เหมาะสมกบัจุดประสงคข์ององคก์รและบรบิทขององคก์ร รวมถงึ ลกัษณะ  ขนาด และ ผลกระทบดา้น

สิง่แวดลอ้ม ของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  
b) ใหก้รอบสาํหรบัการกาํหนดและทบทวนวตัถุประสงคส์ิง่แวดลอ้ม  
d) รวมถงึความมุง่มัน่ในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึการป้องกนัมลพษิ และ ความมุง่มัน่เฉพาะอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งในบรบิทองคก์ร  
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หมายเหตุ  ความมุง่มัน่เฉพาะอื่นๆเพือ่ปกป้องสิง่แวดลอ้ม สามารถรวมถงึการใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื การบรรเทาและ
ปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ  และการปกป้องรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ และ
ระบบนิเวศ  

1. รวมถงึความมุง่มัน่ในการบรรลุผลต่อพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติาม  
2. รวมถงึความมุ่งมัน่ในการปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ได้มาซึ่ง

สมรรถนะสิง่แวดลอ้ม  
 

นโยบายสิง่แวดลอ้มตอ้ง  
 ไดร้บัการธาํรงรกัษาเป็นเอกสารสารสนเทศ  
 ไดร้บัการสือ่สารในองคก์ร  

e) เหมาะสมกบัจุดประสงคข์ององคก์รและบรบิทขององคก์ร รวมถงึ ลกัษณะ  ขนาด และ ผลกระทบดา้น
สิง่แวดลอ้ม ของกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  

c) ใหก้รอบสาํหรบัการกาํหนดและทบทวนวตัถุประสงคส์ิง่แวดลอ้ม  
d) รวมถงึความมุง่มัน่ในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึการป้องกนัมลพษิ และ ความมุง่มัน่เฉพาะอื่นๆที่

เกีย่วขอ้งในบรบิทองคก์ร พรอ้มเปิดเผยต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

5.3    บทบาทหน้าท่ี ความรบัผิดชอบ และอาํนาจหน้าท่ีในองคก์ร 
 (Organizational roles, responsibilities and authorities)  

ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งมอบหมายความรบัผดิชอบและอาํนาจหน้าทีเ่พือ่: 
a) มัน่ใจวา่ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานสากลน้ี  

ผูบ้รหิารสงูสุดตอ้งมัน่ใจว่า ความรบัผดิชอบและอํานาจหน้าทีส่าํหรบับทบาทหน้าที่ต่างๆ ไดม้กีาร
มอบหมาย และสือ่สารเป็นทีเ่ขา้ใจในองคก์ร รายงานสมรรถนะของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ
สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม ต่อผูบ้รหิารสงูสดู 
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6.  การวางแผน (Planning)   
6.1   การปฏิบติัการเพ่ือดาํเนินการกบัความเส่ียงและโอกาส 
 (Actions to address risks and opportunities) 

6.1.1   ทัว่ไป  (General)  
องคก์รตอ้งจดัทาํ นําไปปฏบิตั ิและธาํรงรกัษา ซึง่กระบวนการทีจ่าํเป็นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดใน 6.1.1 ถงึ 6.1.4  
เมือ่ทาํการวางแผนสาํหรบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มองคก์รตอ้งพจิารณา:  

 ประเดน็ทีอ่า้งองิจากขอ้ 4.1  
 ขอ้กาํหนดอา้งองิจากขอ้ 4.2  
 ขอบขา่ยระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม   

และพจิารณาความเสีย่งและโอกาส  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้ม (ด ู6.1.2) พนัธกรณีทีต่อ้ง

ปฏบิตัติาม (ด ู6.1.3)  ประเดน็และขอ้กาํหนดอื่นๆ  ทีร่ะบุจาก 4.1 และ 4.2 ทีจ่าํเป็นตอ้งระบุเพือ่ 
 

  
 

ภายในขอบข่ายที่ระบุไวใ้นระบบการจดัการสิง่แวดล้อม  องค์กรต้องพจิารณากําหนดประเดน็

ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม  ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีส่ามารถควบคุม และ

สามารถมอีทิธพิล  และผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยพจิารณามมุมองวฎัจกัรชวีติ 

เมือ่ทาํการพจิารณาประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้ม  องคก์รตอ้งคาํนึงถงึ 

รบัประกนัวา่ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม สามารถบรรลุผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการ  
 ป้องกนั  หรอื ลด  ผลกระทบดา้นลบ รวมถงึสภาวะสิง่แวดลอ้มภายนอกทีอ่าจเกดิมผีล

กบัองคก์ร  
 บรรลุผลการปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง 

 

ภายในขอบขา่ยระบบจดัการสิง่แวดลอ้ม   องคก์รตอ้งพจิารณากาํหนดสถานการณ์ฉุกเฉินทีท่ีอ่าจ
เกดิ  รวมถงึทีซ่ึง่สามารถเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม   
 

องคก์รตอ้งธาํรงรกัษาเอกสารสารสนเทศ สาํหรบั 
 

 ความเสีย่งและโอกาสทีจ่าํเป็น ตอ้งไดร้บัการดาํเนินการ  
 กระบวนการทีจ่าํเป็นตาม 6.1.1 ถงึ 6.1.4  ดว้ยขอบเขตทีจ่าํเป็นเพือ่สรา้งความเชื่อมัน่

วา่ จะไดม้กีารกระทาํตามทไีดว้างแผน 
 

6.1.2     ประเดน็ปัญหาส่ิงแวดล้อม  
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a) การเปลีย่นแปลง  รวมถงึแผน หรอื การพฒันาใหม ่และใหม ่ หรอืปรบัเปลีย่นกจิกรรม  

ผลติภณัฑแ์ละ บรกิาร 
b) สภาวะผดิปกต ิและสถานการณ์ฉุกเฉินทีแ่ลเหน็ลว่งหน้าอยา่งสมเหตุสมผล 

 

องค์กรต้องพจิารณากําหนดประเดน็ปัญหาที่มหีรอืสามารถมผีลกระทบสาํคญัต่อสิง่แวดลอ้มที่มี

นยัสาํคญั  เชน่ ประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นียัสาํคญั โดยใชเ้กณฑท์ีจ่ดัทาํ 

องค์กรต้องสื่อสารประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมที่มนีัยสําคญั ระหว่างระดบัและฟังชัน่ขององค์กร  

ตามความเหมาะสม 

องคก์รตอ้งธาํรงรกัษาเอกสารสารสนเทศสาํหรบั  
- ประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง 
- เกณฑท์ีใ่ชเ้พือ่การพจิารณาประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นียัสาํคญั  
- ประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นียัสาํคญั  

 
หมายเหตุ  ประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นีัยสาํคญัอาจสง่ผลต่อความเสีย่งและโอกาส 

ทีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่มผีลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม (ภยัคุกคาม) หรอืผลกระทบ

ต่อสิง่แวดลอ้มเป็นประโยชน์ (โอกาส) 

6.1.3    พนัธกรณีท่ีต้องปฏิบติัตาม Compliance obligations 
 องคก์รตอ้ง  

a) พจิารณากาํหนดและเขา้ถงึพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติามทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปัญหาดา้น
สิง่แวดลอ้ม  

b) พจิารณากาํหนดวธิกีารในการประยกุตใ์ชพ้นัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติามกบัองคก์ร  
c) นําเอาพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติามไปเมือ่จดัทาํนําไปปฏบิตั ิธาํรงรกัษา และ ปรบัปรงุ

ระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  
องคก์รตอ้งธาํรงรกัษาเอกสารสารสนเทศซึง่พนัธสญัญาทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
หมายเหตุ พนัธสญัญาทีต่อ้งปฏบิตัติามสามารถสง่ผลต่อความเสีย่งและโอกาสขององคก์ร 

 

6.1.4  การวางแผนปฏิบติัการ (Planning action) 
 องคก์รตอ้งวางแผน 

a) เพือ่ดาํเนินการกบั 

1) ประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีม่นียัสาํคญั 

2) พนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

3) ความเสีย่งและโอกาสทีไ่ดร้ะบุใน 6.1.1 

b) วธิกีาร 
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1) บูรณาการและนาไปปฏิบตัิในกระบวนการของระบบการบรหิารสิง่แวดล้อม (ดูข้อ 
6.2, ขอ้ 7, ขอ้ 8 และ 9.1) หรอื กระบวนการทางธุรกจิอื่นๆ  

2) ประเมนิประสทิธผิลของกจิกรรมทีไ่ดก้ระทาํ (ด ู9.1)  
เมื่อทําการวางแผนปฏบิตักิาร  องค์กรต้องพจิารณา ทางเลอืกของเทคโนโลยแีละการเงนิ  
ขอ้กาํหนดในการปฏบิตังิาน และ ขอ้กาํหนดทางดา้นธุรกจิ 

 

6.2   วตัถปุระสงคด้์านส่ิงแวดล้อม และการวางแผนเพ่ือให้บรรล ุ 
 (Environmental Objectives and planning to achieve them) 
 6.2.1   วตัถปุระสงคด้์านส่ิงแวดล้อม  (Environmental objectives)  

องคก์รตอ้งจดัทาํวตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มตามสายงานและระดบั โดยคาํนึงถงึประเดน็ปัญหา
สิง่แวดลอ้มทีม่นียัสาํคญัขององคก์รและพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติาม  และการพจิารณาถงึความ
เสีย่งและโอกาส  
วตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มตอ้ง  

a) สอดคลอ้งกบันโยบายสิง่แวดลอ้ม  
b) สามารถวดัได ้(หากเป็นไปได)้  
c) ไดร้บัการเฝ้าระวงั  
d) ไดร้บัการสือ่สาร  
e) ไดร้บัการปรบัปรงุตามความเหมาะสม  

องคก์รตอ้งธาํรงรกัษาเอกสารสารสนเทศทีเ่กีย่วกบัวตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้ม 

 

  6.2.2   การวางแผนกิจกรรมเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงคด้์านส่ิงแวดล้อม 
   (Planning actions to achieve environmental objectives) 
 

เมือ่วางแผนวธิกีารเพือ่บรรลุวตัถุประสงคด์านสิง่แวดลอ้มองคก์รตอ้งกาํหนด 
a) อะไรทีจ่ะทาํ 
b) ทรพัยากรอะไรทีต่อ้งการ  
c) ใครเป็นคนรบัผดิชอบ  
d) กาํหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็  
e) วธิกีารประเมนิผล รวมถงึดชันีชีว้ดัสาํหรบัการเฝ้าระวงั ความคบืหน้าในการบรรลุ

วตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มทีว่ดัได ้(ด9ู.1.1)  
 

   องคก์รตอ้งพจิารณาวธิกีารในการทาํใหก้จิกรรมเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มให ้    

   สามารถควบรวมในกระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร 
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7.  สนับสนุน  (Support)  

7.1   ทรพัยากร  (Resources)  
องคก์รตอ้งพจิารณากาํหนดและใหท้รพัยากรทีจ่าํเป็นสาํหรบัการจดัทาํ  การนําไปปฏบิตั ิธาํรงรกัษา และ 

ปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองซึง่ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

 7.2   ความสามารถ  (Competence)   
  องคก์รตอ้ง 

a) กําหนดความสารถทีจ่ําเป็นสาํหรบับุคลากรทีท่ํางานภายใตก้ารควบคุม ทีซ่ึ่งมผีลต่อสมรถนะดา้น

สิง่แวดลอ้มและความสามารถบรรลุพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติามโดยสมบรูณ์ 

b) กาํหนดการอบรมทีจ่าํเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มและระบบการบรหิาร 

c) เมือ่สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้ดาํเนินกจิกรรมเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความสามารถทีจ่าํเป็น และประเมนิ

ประสทิธผิลของกจิกรรมทีไ่ดก้ระทาํ 
 

หมายเหตุ การดาํเนินการทีส่ามารถประยุกตใ์ช ้ ตวัอย่างเช่นการใหฝึ้กอบรม  หรอื การ

มอบหมายงานกบัพนักงานปัจจุบนั หรอืการว่าจ้าง หรอืทําสญัญากบัผู้ที่มี

ความสามารถ 
 

องคก์รตอ้งเกบ็รกัษาเอกสารสารสนเทศทีเ่หมาะสมเพื่อเป็นหลกัฐานของความสามารถ 
 

 7.3   ความตระหนัก (Awareness)   
 องคก์รตอ้งทาํใหม้ ัน่ใจวา่บุคคลากรทีท่าํงานภายใตก้ารควบคุมขององคก์รมคีวามตระหนกัถงึนโยบาย 

สิง่แวดลอ้ม 

a) ประเดน็ปัญหาทีส่ ิง่แวดลอ้มทีม่นียัสาํคญั และผลกระทบทีม่อียูห่รอืทีอ่าจจะเกดิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน

เขา 

b) การมสี่วนร่วมของเขาต่อประสทิธผิลของระบบของการจดัการสิง่แวดลอ้ม รวมถงึประโยชน์ของ

การไดม้าซึง่สมรรถนะสิง่แวดลอ้ม 

c) ผลกระทบของการไม่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม รวมถึงการไม่

บรรลุผลสมบรูณ์ต่อพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
 

7.4   การส่ือสาร  (Communication)   

 7.4.1 ทัว่ไป  (General)  
องคก์รตอ้งจดัทํา นําไปปฏบิตัแิละธํารงรกัษากระบวนการทีจ่ําเป็น สาํหรบัการสื่อสารภายในและ

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบจดัการสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ 
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a) อะไรทีจ่ะสือ่สาร 

b) สือ่สารเมือ่ไหร ่

c) สือ่สารกบัใคร 

d) สือ่สารอยา่งไร 

   เมือ่จดัทากระบวนการสือ่สาร  องคก์รตอ้ง  
o คาํนึงถงึพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

o ใหม้ ัน่ใจวา่สารสนเทศดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ ือ่สารมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากระบบ

การจดัการสิง่แวดลอ้ม และเชื่อถอืได ้

  องคก์รตอ้งตอบสนองต่อการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งในระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

  องคก์รตอ้งเกบ็รกัษาเอกสารสารสนเทศเป็นหลกัฐานของการสือ่สาร ตามความเหมาะสม  

 

  7.4.2 การส่ือสารภายในประเทศ (Internal Communication)   
   องคก์รตอ้ง 

a) ทาํการสือ่สารภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตามระดบัและหน้าที่

ต่างๆขององคก์ร  รวมถงึการเปลีย่นแปลงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  ตามความ

เหมาะสม 

b) ใหม้ ัน่ใจวา่กระบวนการสือ่สารทาํใหบุ้คลากรทีท่าํงานภายใตอ้งคก์รมสีว่นสว่นรว่มในการ

ปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง 

 

 7.4.3 การส่ือสารภายนอก  (External communication)  
   องคก์รตอ้งสือ่สารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งตามระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มกบัภายนอก ตาม 

   กระบวนการสือ่สารขององคก์รทีไ่ดส้รา้งขึน้ และตามการกาํหนดตาม พนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัใิห ้

   สอดคลอ้ง 
 

7.5   เอกสาร สารสนเทศ  (Documented information)  

 7.5.1   ทัว่ไป (General)   
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มขององคก์รตอ้งรวมถงึ  
a) เอกสารสารสนเทศทีก่าํหนดโดยมาตรฐานนานาชาตน้ีิ  
b) เอกสารสารสนเทศ ทีพ่จิารณาโดยองคก์รว่าจาเป็นสาํหรบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มที่มี

ประสทิธผิล  
หมายเหตุ  ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสาหรบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอาจ 

แตกต่างระหวา่งองคก์ร เน่ืองจาก 
 ขนาดขององคก์รและประเภทของกจิกรรม  
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 กระบวนการ สนิคา้ผลติภณัฑ ์และบรกิาร 
 ความจาํเป็นในการแสดงการสอดคลอ้งกบัพนัธกรณี 
 ความซบัซอ้นของกระบวนการ และปฏสิมัพนัธ ์
 ความสามารถของบุคลากรทีท่าํงานภายใตอ้งคก์ร 

 
 7.5.2 การจดัทาํและทาํให้ทนัสมยั  (Creating and updating)  
   เมือ่ทาํการจดัทาํและทาํการปรบัปรงุขอ้มลูเอกสาร  องคก์รตอ้งมัน่ใจถงึความเหมาะสม  

a) การชีบ้ง่ และคาํอธบิาย (เชน่ชื่อเอกสาร วนัที ่ผูก้าํหนด หรอืหมายเลขอา้งองิ)  
b) รปูแบบ (เชน่ภาษา รุน่ซอฟทแ์วร ์กราฟิก) และสือ่ (เชน่กระดาษ อเิลก็ทรอนิกส)์ 
c) ทบทวนและอนุมตั ิตามความเหมาะสมและเพยีงพอ 

 

7.5.3 การควบคมุ เอกสารสารสนเทศ (Control of documented information)  

เอกสารสารสนเทศทีจ่าํเป็นโดยระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม และโดย มาตรฐานนานาชาตน้ีิ ตอ้ง

ไดร้บัการควบคุมเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ 

a) มพีรอ้ม และเหมาะสาํหรบัการใชง้าน  ทีไ่หนและเมือ่ไหร ่เมือ่จาํเป็น 

b) ไดร้บัการป้องกนัอย่างพอเพยีง (เช่น การสญูเสยีความลบั  นําไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม 

หรอืขาดความสมบรูณ์) 

สาํหรบัการควบคุมเอกสารสารสนเทศ องคก์รตอ้งดาํเนินการกบักจิกรรมต่อไปน้ี  ทีป่ฏบิตัไิด ้

- การแจกจา่ย  การเขา้ถงึ การเรยีกหา และ การใช ้

- การจดัเกบ็และการเกบ็รกัษา รวมถงึการเกบ็รกัษาใหอ่้านออกไดช้ดัเจน 

- ควบคุมการเปลีย่นแปลง (เชน่ควบคุมเวอรช์นั) 

- ระยะเวลาจดัเกบ็ และการกาํจดั 

เอกสารสารสนเทศจากภายนอกที่กําหนดโดยองค์กรว่า จําเป็นสําหรบัการวางแผนและการ

ดาํเนินงานของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มตอ้งไดร้บัการชีบ้ง่ ตามความเหมาะสมและควบคุม 

หมายเหตุ การเขา้ถงึ หมายถงึโดยนยั การตดัสนิใจเกีย่วกบัสทิธิใ์นการอ่านเอกสารสารสนเทศ

เทา่นัน้  หรอือนุญาตและใหอ้าํนาจในการอ่านและปรบัเปลีย่นเอกสารขอ้มลูขา่วสาร 
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8.  การดาํเนินการ (Operation)  
8.1  การวางแผนและการควบคมุการดาํเนินการ  (Operational planning and control) 

องคก์รตอ้งจดัทาํ  นําไปปฏบิตั ิควบคุมและธาํรงรกัษา กระบวนการทีจ่าํเป็นใหบ้รรลุขอ้กําหนดระบบการ
บรหิารสิง่แวดลอ้ม  และการนํากจิกรรมตามทีไ่ดร้ะบุใน 6.1 และ 6.2 ไปปฏบิตัโิดย  

- จดัทาํเกณฑก์ารปฏบิตังิานสาํหรบักระบวนการ 

- ทาํการควบคุมกระบวนการ  ตามเกณฑก์ารปฏบิตังิาน 

หมายเหตุ การควบคุมสามารถรวมถงึการควบคุมทางวศิวกรรมและขัน้ตอนปฏบิตั ิ การควบคุมสามารถ

นํามาใชต้ามลาํดบัชัน้ (เช่นกําจดั การทดแทน การบรหิารจดัการ) และสามารถใชอ้ยา่งเอกเทศ หรอืใช้

รว่มกนั 

องคก์รตอ้งควบคุมการเปลีย่นแปลงตามแผน และการทบทวนผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจ 
กระทาํกจิกรรมเพือ่ลดผลขา้งเคยีงดา้นลบใด ๆ  ตามความจาํเป็น 
 

องคก์รจะใหแ้น่ใจวา่การใหห้น่วยงานอื่นดาํเนินการแทน ไดร้บัการควบคุมหรอืมอีทิธพิล ชนิดและระดบัของ

การควบคุมหรอืการมอีิทธพิลที่จะใช้กบักระบวนการเหล่าน้ี ต้องได้รบัการระบุไว้ในระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม 

เพือ่สอดคลอ้งกบัมมุองวงจรวฏัจกัรชวีติ   องคก์รตอ้ง:  
a) จดัการควบคุมตามความเหมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจว่า ขอ้กําหนดสิง่แวดล้อมได้ถูกระบุในการ

ออกแบบและพฒันากระบวนการพฒันาสาํหรบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคํานึงถงึแต่ละขัน้ตอน
ของวงจรวฏัจกัรชวีติ  

b) พจิารณาขอ้กาํหนดสิง่แวดลอ้มสาํหรบัการจดัซือ้จดัจา้งผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ตามความเหมาะสม  
c) สือ่สารขอ้กาํหนดสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บัผูใ้หบ้รกิารภายนอก รวมถงึผูร้บัเหมา  
d) พจิารณาความจาํเป็นเพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีม่นีัยสาํคญั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การขนสง่หรอืสง่มอบ การใช ้   การบาํบดัเมื่อสิน้สดุชวีติ และการจดัการเศษซากของผลติภณัฑ์
และบรกิาร  

 
องคก์รต้องธํารงรกัษาเอกสารสารสนเทศในขอบเขตที่จําเป็นเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ว่ากระบวนการได้
ดาํเนินการตามแผน  

 

8.2   การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตฉุุกเฉิน  

 (Emergency preparedness and response)  
องคก์รตอ้งจดัทาํ นําไปปฏบิตั ิ และธาํรงรกัษา กระบวนการทีจ่าํเป็นในการเตรยีมการ และ ตอบสนองต่อ

สถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจจะเกดิ ตามระบุใน 6.1.1 

องคก์รตอ้ง : 
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a) เตรยีมการสาํหรบัการตอบสนองโดยการวางแผนกจิกรรมเพื่อป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบดา้นลบต่อ

สิง่แวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉิน 

b) ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทีเ่กดิขึน้จรงิ  
c) ดาํเนินกจิกรรมเพื่อป้องกนัและบรรเทาผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากสถานการณ์ฉุกเฉิน  ทีเ่หมาะสมกบั

ขนาดของเหตุฉุกเฉินและผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจจะเกดิ 

d) ทดสอบแผนการตอบสนองเป็นระยะๆ  หากเป็นไปได ้

e) ทบทวนและปรบัเปลีย่นกระบวนการและแผนตอบสนอง เป็นระยะๆ  โดยเฉพาะหลงัการเกดิเหตุ

ฉุกเฉินหรอืการทดสอบ 

f) ใหส้ารสนเทศและการอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อการเตรยีมความพรอ้มและตอบสนอง ตามความเหมาะสม  
กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี  รวมถงึบุคลากรทีท่าํงานภายใตก้ารควบคุม  

 

องค์กรต้องธํารงรกัษาเอกสารสารสนเทศ ในขอบเขตที่จําเป็นเพื่อให้มคีวามเชื่อมัน่ว่ากระบวนการได้
ดาํเนินการตามแผน  
 

 

9.  การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 
9.1  การเฝ้าระวงั การวดั การวิเคราะห ์และ การประเมิน  

9.1.1   ทัว่ไป  
องคก์รตอ้งเฝ้าระวงั วดั วเิคราะห ์และ ประเมนิ สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม  
องคก์รตอ้งกาํหนด  

a) สิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งวดัและเฝ้าระวงั  
b) วธิกีารสาํหรบัการเฝ้าระวงั การวดั การวเิคราะห ์และการประเมนิทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้

เพือ่ใหม้ ัน่ใจถงึความถกูตอ้งของผลลพัธ ์
c) เกณฑท์ีซ่ึง่องคก์รใชใ้นการประเมนิสมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยใชต้วัชีบ้ง่ทีเ่หมาะสม 
d) เมือ่ใดทีต่อ้งดาํเนินการวดัและเฝ้าระวงั 
e) เมือ่ใดทีผ่ลการเฝ้าระวงัและการวดัตอ้งไดร้บัการวเิคราะหแ์ละการประเมนิผล 

 
องคก์รตอ้งมัน่ใจวา่เครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการการเฝ้าระวงัและตรวจวดัเป็นเครือ่งมอืทีไ่ดร้บัการ
สอบเทยีบหรอืไดร้บัการทวนสอบ และไดร้บัการธาํรงรกัษาตามความเหมาะสม 

 

องคก์รตอ้งประเมนิสมรรถนะการดาํเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม และประสทิธผิลของระบบการบรหิาร
สิง่แวดลอ้ม 
 

องคก์รตอ้งสือ่สารสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะผลการดาํเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ภายใน
และภายนอก ตามทีร่ะบุในกระบวนการสือ่สารและตามความจาํเป็นจากพนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตัติาม 
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องคก์รตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูสารสนเทศทีเ่หมาะสมเพื่อเป็นหลกัฐานการการเฝ้าระวงั การวดั การ
วเิคราะห ์และการประเมนิผล 

 

9.1.2   การประเมินการสอดคล้อง 
องคก์รตอ้งจดัทาํ  นําไปปฏบิตั ิและธาํรงรกัษา กระบวนการทีจ่าํเป็นเพือ่ประเมนิการบรรลุผลตาม

พนัธกจิทีต่อ้งปฏบิตัติาม 

องคก์รตอ้ง : 

a) พจิารณากาํหนดความถีท่ีใ่ชใ้นการประเมนิการสอดคลอ้ง  
b) ประเมนิการสอดคลอ้งและดาํเนินกจิกรรม ถา้จาํเป็น 
c) ธาํรงรกัษาความรูแ้ละความเขา้ใจในสถานการณ์สอดคลอ้ง 

 

องคก์รตอ้งเกบ็รกัษาเอกสารสารสนเทศเพือ่เป็นหลกัฐานของการประเมนิผลลพัธข์องพนัธกจิที่
ตอ้งปฏบิตัติาม 

 

9.2  การตรวจประเมินภายใน  (Internal Audit)   
9.2.1  ทัว่ไป  (General)   

องคก์รตอ้งตอ้งดาํเนินการตรวจสอบภายในตามชว่งเวลาทีว่างแผนไวเ้พือ่ใหส้ารสนเทศของระบบ

การจดัการสิง่แวดลอ้มวา่  

a) สอดคลอ้งต่อ  

- ขอ้กาํหนดขององคก์รสาํหรบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

- ขอ้กาํหนดมาตรฐานนานาชาตฉิบบัน้ี  

b) มกีารนําไปปฏบิตัแิละธาํรงรกัษาอยา่งมปีระสทิธผิล 

9.2.2  โปรแกรมการประเมินภายใน (Internal audit programme)  

องคก์รตอ้งจดัทาํ  นําไปปฏบิตั ิ และ ธํารงรกัษา โปรแกรมการตรวจตดิตามภายใน  รวมถงึ 

ความถี ่ วธิกีาร  ความรบัผดิชอบ  ขอ้กําหนดการวางแผน และการรายงานการตรวจประเมนิ

ภายใน 
 

เมื่อจดัทาํโปรแกรมการตรวจประเมนิภายใน  องคก์รตอ้งคาํนึงถงึความสาํคญัของกระบวนการที่
เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม  การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อองคก์รและผลของการตรวจประเมนิก่อนหน้า
น้ี  
 

องคก์รตอ้ง :  
a) ระบุหลกัเกณฑก์ารตรวจประเมนิและขอบขา่ยการตรวจประเมนิแต่ละครัง้  
b) เลอืกผูต้รวจประเมนิ และทาํการตรวจประเมนิเพือ่ใหแ้น่ใจกระบวนการตรวจประเมนิมี

ความความเทีย่งธรรมและไมเ่อนเอยีง  
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c) ทาํใหแ้น่ใจวา่ผลการตรวจประเมนิไดร้ายงานสูร่ะดบัจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

องคก์รตอ้งเกบ็รกัษาเอกสารสารสนเทศ เป็นหลกัฐานของการปฏบิตัติามโปรแกรมการตรวจ

ประเมนิและผลการตรวจประเมนิ 

 9.3  การทบทวนฝ่ายบริหาร  (Management Review)   
ผูบ้รหิารระดบัสงูต้องทําการทบทวนระบบการจดัการสิง่แวดล้อมขององค์กร  ตามแผนที่ได้วางแผนไว ้
เพือ่ใหม้ ัน่ใจการเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง ความเพยีงพอ และการมปีระสทิธผิล  
การทบทวนฝ่ายบรหิาร ตอ้งพจิารณาถงึ  

a) สถานะของการดาํเนินการจากทบทวนก่อนหน้า  
b) การเปลีย่นแปลงใน  

- ประเดน็ภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
- ความจาํเป็นและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี  รวมถงึพนัธกจิทีต่อ้งปฏบิตัติาม  
- ประเดน็ปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่นียัสาํคญั  
- ความเสีย่งและโอกาส  

c) ขอบเขตทีว่ตัถุประสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มไดบ้รรลุ  
d) สารสนเทศดา้นสมรรถนะสิง่แวดลอ้มขององคก์ร รวมทัง้แนวโน้ม  
- สิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดและดาํเนินการแกไ้ข  
- ผลการเฝ้าระวงัและการวดั  
- การบรรลุผลกบัพนัธกจิทีต่อ้งปฏบิตัติาม  
- ผลการตรวจประเมนิ  

e) ความเพยีงพอของทรพัยากร 
f) การสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก  รวมถงึคาํรอ้งเรยีน 
g) โอกาสสาํหรบัการปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง  

 

ผลลพัธข์องการทบทวนฝ่ายบรหิารตอ้งรวมถงึ 

- ผลสรปุทีเ่กีย่วกบัความเหมาะสม  เพยีงพอ และประสทิธผิลของระบบจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
- การตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัโอกาสการปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง 
- การตดัสนิใจเกี่ยวกบัความจําเป็นใดๆในการเปลี่ยนแปลงระบบการจดัการสิง่แวดล้อม  รวมถึง

ทรพัยากร  
- การดาํเนินกจิกรรม ถา้จาํเป็น เมือ่วตัถุประสงคไ์มบ่รรลุ  
- โอกาสในการปรบัปรุงการควบรวมระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มกบักระบวนการทางธุรกจิอื่นๆ  ถ้า

จาํเป็น 
- สิง่ทีเ่กีย่วของใด ๆ กบัทศิทางกลยทุธข์ององคก์ร  
องคก์รตอ้งเกบ็รกัษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของผลลพัธจ์ากการทบทวนฝ่ายบรหิาร 
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10. การปรบัปรงุ (Improvement) 
 

10.1  ทัว่ไป  (General) 
องคก์รตอ้งพจิารณากาํหนดโอกาสสาํหรบัการปรบัปรงุ (ด ู9.1, 9.2, และ 9.3) และดาํเนินกจิกรรมทีจ่าํเป็น

เพือ่ใหบ้รรลุผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการของระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

10.2  ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดและกิจกรรมการแก้ไข  

(Nonconformity and corrective action)  
เมือ่เกดิสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด องคก์รตอ้ง  
a) ตอบสนองต่อสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดและเทา่ทีส่ามารถได ้ 

1) ทาํกจิกรรมเพือ่ควบคุมและแกไ้ข  
2) ดาํเนินการกบัผลทีต่ามมา  รวมถงึการเยยีวยาผลกระทบสิง่แวดลอ้มดา้นลบ  

b) ประเมนิความจาํเป็นสาํหรบักจิกรรมเพือ่กาํจดัสาเหตุของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด เพือ่ไมใ่ห้

เกดิขึน้ซํ้า หรอืเกดิขึน้ทีอ่ื่นๆ โดย 

1) ทบทวนสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด  

2) พจิารณาสาเหตุของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด 

3) พจิารณาวา่มสีิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดทีค่ลา้ยคลงึกนัอยู ่ หรอือาจมโีอกาสเกดิ 

c) ดาํเนินการแกไ้ขทีจ่าํเป็น  
d) ทบทวนประสทิธผิลของการดาํเนินการแกไ้ขทีไ่ดก้ระทาํ 
e) ทาํการเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม ถา้จาํเป็น  

  การดาํเนินการแกไ้ขตอ้งเหมาะสมกบัความสาํคญัของผลกระทบของสิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดทีเ่กดิ   

  รวมถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  องคก์รตอ้งเกบ็รกัษาเอกสารสารสนเทศไวเ้ป็นหลกัฐานของ 

 ลกัษณะของสิง่ทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดและการดาํเนินการใด ๆ ต่อมา  
 ผลของการดาํเนินการแกไ้ขใดๆ 

 
10.3  การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง  (Continual improvement)   

องคก์รตอ้งปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองของความเหมาะสม เพยีงพอ  และประสทิธผิลของระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม เพื่อเพิม่สมรรถนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 


