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แบบประเมินเบื้องต/นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

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

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

ข"อ 
รายการที่ตรวจประเมิน 

แนวทางดำเนินการโดยสังเ

ขป 

ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข"

อง 

หน?วยงานรับผิดช

อบ 

1. บริบทขององคEกร 

1.

1 

การทำความเข"าใจบริบทขององคEกร 

สภาพแวดล5อมภายนอกทีม่ผีลกระทบตLอ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมคืออะไรบ5าง ? (ควร) 

แหลLงข5อมูล ได5แกL ? 

สภาพแวดล5อมภายในทีม่ผีลกระทบตLอ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมคืออะไรบ5าง ? (ควร) 

แหลLงข5อมูล ได5แกL ? 

 

   

1.

2 

การทำความเข"าใจความต"องการและความคาดหวังของผู"มีส?วนได"เสีย 

ผู5มีสLวนได5เสียที่เกี่ยวข5องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม มีกี่กลุLม ได5แกLกลุLมใดบ5าง ? (ควร) 

ความต5องการและความคาดหวังของกลุLมผู5มีสLวนได5เสียดังกลLาว ? (ควร) 

วิธีที่ใช5ในการได5มาซึง่ความต5องการของผู5มีสLวนได5เสีย? 
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ข"อ 
รายการที่ตรวจประเมิน 

แนวทางดำเนินการโดยสังเ

ขป 

ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข"

อง 

หน?วยงานรับผิดช

อบ 

   

2. ความเปKนผู"นำ 

2.

1 

ความเปKนผู"นำและความมุ?งมั่น 

ผู5บริหารสูงสุดแสดงให5เห็นถึงความเปbนผู5นำและความมุLงมั่นที่เกี่ยวข5องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม ได5แกL? (ต5อง) 

- ผู5บริหารสูงสุดแสดงให5เห็นถึงการเปbนผู5รับผิดชอบตLอประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม อยLางไร? (ควร) 

- ผู5บริหารสูงสุดมีการจัดสรรทรัพยากรที่จำเปbนเพียงพอ หลักฐานได5แกL ? (ควร) 

- ผู5บริหารสูงสุดสื่อสารถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม ด5วยวิธีใด เรื่องอะไรบ5าง ? (ควร) 

- ผู5บริหารสูงสุดสนับสนุนบุคลากรเข5ามามีสLวนรLวมในระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม ด5วยวิธีใด? (ควร) 

- ผู5บริหารสูงสุดสLงเสริมการปรับปรุงอยLางตLอเนื่อง เรื่องอะไรบ5าง ? (ควร) 

 

   

2.

2 

นโยบายด"านสิ่งแวดล"อม 

นโยบายด5านสิ่งแวดล5อมขององคgกร ได5แกL? (ต5อง) 

ได5กลLาวถึงหัวข5อตLอไปนี้ อยLางใดอยLางหนึ่งหรือไมL ? (ต5อง) 

(ก) การลดผลกระทบด5านสิ่งแวดล5อม หรือการปiองกันมลพิษ (Prevention of pollution) หรือ 

(ข) การใช5ทรัพยากรอยLางยั่งยืน (Sustainable resource use) หรือ 

(ค) การลดผลกระทบตLอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation  

 and adaptation) หรือ 

(ง) การปกปiองและฟ��นฟูธรรมชาติ (Protection and restoration of the natural environment) 

 

นโยบายด5านสิ่งแวดล5อมจัดทำเปbนเอกสาร? (ต5อง) 
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ข"อ 
รายการที่ตรวจประเมิน 

แนวทางดำเนินการโดยสังเ

ขป 

ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข"

อง 

หน?วยงานรับผิดช

อบ 

สื่อสารให5บุคลากรขององคgกรทราบ ด5วยวิธีใด ? (ต5อง) 

พร5อมเป�ดเผยตLอผู5มีสLวนได5เสีย ด5วยวิธีใด ? (ต5อง) 

นโยบายด5านสิ่งแวดล5อมเหมาะสมกับบริบทขององคgกร และผลกระทบด5านสิ่งแวดล5อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑgและ บริการ หรือไมL ? 

(ควร) 

นโยบายด5านสิ่งแวดล5อมให5กรอบสำหรับการกำหนดและทบทวนวัตถุประสงคgสิ่งแวดล5อม โดยระบุวLา ? (ควร) 

 

นโยบายด5านสิ่งแวดล5อมระบถุึงความมุLงมั่นในการบรรลุผลตLอกฎหมายและข5อกำหนดอื่นๆ 

ด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5องกับประเด็นด5านสิ่งแวดล5อม หรือไมL ? (ควร) 

 

นโยบายด5านสิง่แวดล5อมระบถุึงความมุLงมัน่ในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมอยLางตLอเนื่อง หรือไมL ? (ควร) 

2.

3  

บทบาทหน"าที ่ความรับผิดชอบและอำนาจหน"าที่ในองคEกร 

วิธีการมอบหมาย ความรับผิดชอบและอำนาจหน5าที่สำหรับบทบาทหน5าที่ตLางๆ ? (ต5อง) 

วิธีการสื่อสารเปbนที่เข5าใจในองคgกร ? (ต5อง) 

 

ได5มีการมอบหมาย ความรับผิดชอบและอำนาจหน5าทีท่ีค่รอบคลุมตามข5อกำหนดของเกณฑgฉบับนี้ หรือไมL ? (ควร) 

ใคร/หนLวยงานใด ถูกมอบหมายเปbนผู5รับผิดชอบรายงานสมรรถนะของระบบการจัดการสิง่แวดล5อมตLอผู5บริหารสูงสุด หรือไมL ? 

(ควร) 

 

   

3. การวางแผน 

3. การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส    
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ข"อ 
รายการที่ตรวจประเมิน 

แนวทางดำเนินการโดยสังเ

ขป 

ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข"

อง 

หน?วยงานรับผิดช

อบ 

1  3.1.1. ทั่วไป 

การชี้บLงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข5องกับ ประเด็นด5านสิ่งแวดล5อม และกฎหมายและข5อกำหนดอื่นๆ ด5านสิ่งแวดล5อม  

มคีวามเสี่ยงอะไรบ5าง ? (ควร) 

มโีอกาสอะไรบ5าง ? (ควร) 

องคgกรวางแผนดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส อยLางไร ? (ควร) 

 3.1.2. ประเด็นด"านสิ่งแวดล"อม 

องคgกรชี้บLงประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมครอบคลุมทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑgและการบริการขององคgกร หรือไมL ? (ต5อง) 

ประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมซึ่งทำให5เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญตLอสิ่งแวดล5อม ได5แกLอะไรบ5าง ? (ต5อง) 

 

องคgกรจัดทำเอกสาร เกี่ยวกับประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมและผลกระทบด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5อง? (ต5อง) 

องคgกรจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเกณฑgที่ใช5เพื่อการพิจารณาประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่มีนัยสำคัญ ? (ต5อง) 

 

องคgกรจัดทำเอกสารประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่มีนัยสำคัญ ? (ต5อง) 

องคgกรชี้บLงประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่ครอบคลุมผลิตภัณฑgและบริการที่องคgกรสามารถควบคุมและสามารถมีอิทธิพลตLอผลิตภัณฑgแล

ะบริการนั้น ? (ควร) 

องคgกรชี้บLงประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่ครอบคลุมมุมมองวัฏจักรชีวิต (Life cycle) (ถ5ามี) ? (ควร) 

 

องคgกรชี้บLงประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแผน หรือการพัฒนาใหมL หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
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ข"อ 
รายการที่ตรวจประเมิน 

แนวทางดำเนินการโดยสังเ

ขป 

ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข"

อง 

หน?วยงานรับผิดช

อบ 

ผลิตภัณฑgและ บริการ? (ควร) 

 

องคgกรชี้บLงประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่ครอบคลุมสภาวะผิดปกติ และสถานการณgฉุกเฉินอยLางสมเหตุสมผล ? (ควร) 

องคgกรสื่อสารประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่มีนัยสำคัญภายในองคgกรด5วยวิธีใด  ? (ควร) 

 

 3.1.3. กฎหมายและข"อกำหนดอืน่ๆ ด"านสิ่งแวดล"อม 

องคgกรชี้บLงข5อกำหนดกฎหมายด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5องกับประเด็นด5านสิ่งแวดล5อม ? (ต5อง) 

องคgกรชี้บLง ติดตาม และรวบรวมข5อกำหนดอื่นๆ ด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5อง เชLน ข5อกำหนดสัญญาวLาจ5าง แนวปฏิบัติที่ด ี

และข5อตกลงกับกลุLมชุมชนหรือองคgกรที่ไมLใชLภาครัฐ  ? (ควร) 

องคgกรจัดเก็บเอกสารกฎหมายและข5อกำหนดอื่นๆ ด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5อง ? (ควร) 

   

3.

2  

วัตถุประสงคEและแผนงานด"านสิ่งแวดล"อม  

3.2.1. วัตถุประสงคEด"านสิ่งแวดล"อม 

วัตถุประสงคgด5านสิ่งแวดล5อมขององคgกร ได5แกLอะไรบ5าง ? (ต5อง) 

วัตถุประสงคgด5านสิ่งแวดล5อมขององคgกร ครอบคลุมประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่มีนัยสำคัญขององคgกร 

และกฎหมายและข5อกำหนดอื่นๆ ด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5อง หรือไมL ? (ต5อง) 

วัตถุประสงคgด5านสิ่งแวดล5อม สอดคล5องกับนโยบายสิ่งแวดล5อม หรือไมL ? (ต5อง) 

วัตถุประสงคgด5านสิ่งแวดล5อม สามารถวัดได5 หรือไมL ? (ต5อง) 

วัตถุประสงคgด5านสิ่งแวดล5อมได5จัดทำเปbนเอกสาร หรือไมL ? (ต5อง) 
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ข"อ 
รายการที่ตรวจประเมิน 

แนวทางดำเนินการโดยสังเ

ขป 

ชื่อเอกสารที่เกี่ยวข"

อง 

หน?วยงานรับผิดช

อบ 

วิธีการสื่อสารวัตถุประสงคgด5านสิ่งแวดล5อมภายในองคgกร? (ต5อง) 

 3.2.2. แผนงานด5านสิ่งแวดล5อม 

แผนงานด5านสิ่งแวดล5อม เพื่อให5บรรลุวัตถุประสงคgด5านสิ่งแวดล5อม มีเรื่องอะไรบ5าง ? (ต5อง) 

การวางแผนแตLละแผน ครอบคลุมหัวข5อตLอไปนี้หรือไมL ? (ต5อง)  

- วิธีการดำเนินการ 

- ทรัพยากรที่ต5องการ 

- ผู5รับผิดชอบ 

- กำหนดระยะเวลาแล5วเสร็จ 

- วิธีการประเมินผล 

   

4. การสนับสนุน 

4.

1 

ทรัพยากร 

องคgกรกำหนดทรัพยากรที่จำเปbนสำหรับการจัดการด5านสิ่งแวดล5อม และปรับปรุงอยLางตLอเนื่อง ไว5ที่ใด ? (ต5อง) 

องคgกรมทีรัพยากรที่จำเปbนสำหรับการจัดการด5านสิ่งแวดล5อม และปรับปรุงอยLางตLอเนื่อง เพียงพอหรือไมL ? (ต5อง) 

   

4.

2 

ความรู"ความสามารถ 

องคgกรกำหนดความรู5ความสามารถที่จำเปbนสำหรับบุคลากรที่ทำงานให5องคgกรหรือทำงานในนาม องคgกร 

ซึ่งมีผลตLอสมรรถนะด5านสิ่งแวดล5อมและกฎหมายและข5อกำหนดอื่นๆ ด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5อง หรือไมL ? (ต5อง) 

ความรู5ความสามารถที่องคgกรกำหนด อยูLบนพื้นฐานของการศึกษา การฝ�กอบรม หรือประสบการณgที่เหมาะสม หรือไมL ? (ต5อง) 

 

องคgกรกำหนดการฝ�กอบรมทีจ่ำเปbนที่เกี่ยวข5องกับประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม หรือไมL? (ควร) 
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ข"อ 
รายการที่ตรวจประเมิน 

แนวทางดำเนินการโดยสังเ
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อง 

หน?วยงานรับผิดช

อบ 

องคgกรดำเนินกิจกรรม เชLน การฝ�กอบรม การสอนงานโดยหัวหน5างานหรือพี่เลี้ยง การฝ�กปฏิบัติงานจริง 

เพื่อให5เกิดความรู5ความสามารถที่จำเปbน หรือไมL? (ควร) 

 

องคgกรประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได5กระทำ ด5วยวิธีใด ? (ควร) 

 

องคgกรจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข5องเพื่อเปbนหลักฐานของความรู5ความสามารถ (เชLน ผลการสอบ ใบประกาศนียบัตร ) หรือไมL? (ควร) 

4.

3 

ความตระหนัก 

องคgกรมีวิธีใดในการสLงเสริมความตระหนักให5กับบุคลากรที่ทำงานภายใต5การควบคุมขององคgกรมีความตระหนักด5านระบบ ? (ต5อง) 

มีการสLงเสริมความตระหนักเรื่องนโยบายสิ่งแวดล5อม หรือไมL? (ควร)  

มีการสLงเสริมความตระหนักเรื่องประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่มีนัยสำคัญ และผลกระทบที่เกี่ยวข5องหรือไมL? (ควร) 

 

มีการสLงเสริมความตระหนักเรื่องการมีสLวนรLวมตLอประสิทธิผลของระบบของการจัดการสิ่งแวดล5อม? (ควร) 

 

มีการสLงเสริมความตระหนักเรื่องผลกระทบของการปฏิบัติทีไ่มLสอดคล5องกับข5อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม ? (ควร) 

 

   

4.

4 

การสื่อสาร 

องคgกรได5สื่อสารข5อมูลที่เกี่ยวข5องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมให5กับบุคลากรภายในองคgกร หรือไมL ? (ต5อง) 

การสื่อสารภายในผLานชLองทางใด ? (ต5อง)  

องคgกรได5สื่อสารข5อมูลที่เกี่ยวข5องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม ให5กับกลุLมผู5มีสLวนได5เสียภายนอก ตามความเหมาะสม หรือไมL? 

(ควร) 
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การสื่อสารภายนอกผLานชLองทางใด ? (ต5อง)  

4.

5 

เอกสารและบันทึก 

เอกสารขององคgกรได5รับการทบทวน และอนุมัติ ตามความเหมาะสมกLอนนำไปใช5 หรือไมL? (ควร) 

เอกสารและบันทึกขององคgกรได5รับการควบคุม ตามการดำเนินการตLอไปนี้ หรือไมL? (ควร) 

- การแจกจLาย การกำหนดสิทธิ์ในการเข5าถงึ   

- การจัดเก็บ รวมถึงการเก็บรักษาให5อLานได5ชัดเจน 

- การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร  

- การกำหนดระยะเวลาจัดเก็บและการทำลาย 

 

   

5. การดำเนินการ 

 

5.

1 

การวางแผนและการควบคุมการดำเนินการ 

องคgกรมทีำขั้นตอนการดำเนินงาน 

เพื่อควบคุมการดำเนินการกับประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมซึ่งทำให5เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญตLอสิ่งแวดล5อม หรือไมL ? (ต$อง) 

องคgกรมทีำขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องอะไรบ5าง ? (ต5อง)  

                       

องคgกรจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบตLอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช5ทรัพยากรอยLางมีประสิทธิภาพ

และอยLางยั่งยืน หรือไมL? (ควร) 

องคgกรกำหนดเกณฑgสำหรับควบคุมการดำเนินการด5านสิ่งแวดล5อม หรือไมL? (ควร) 
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องคgกรได5ดำเนินการปฏิบัติการควบคุมการดำเนินการตามเกณฑgควบคุม หรือไมL? (ควร) 

องคgกรควบคุมการดำเนินการด5านสิ่งแวดล5อมกับกระบวนการที่รับจ5างชLวง ด5วยวิธีใด? (ควร) 

 

องคgกรดำเนินการสอดคล5องกับมุมมองวงจรวัฏจักรชีวิต ตามหัวข5อตLอไปนี้  หรือไมL? (ควร) 

§ กำหนดข5อกำหนดด5านสิ่งแวดล5อมในการออกแบบและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑgและบริการ 

§ กำหนดข5อกำหนดด5านสิ่งแวดล5อมสำหรับการจัดซื้อจัดจ5างผลิตภัณฑgและบริการ ตามความเหมาะสม    

 

§ สื่อสารข5อกำหนดด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5องให5กับผู5สLงมอบภายนอก รวมถึงผู5รับเหมา 

§ ให5ข5อมูลเกี่ยวกับผลกระทบตLอสิ่งแวดล5อมที่มีนัยสำคัญ ที่เกี่ยวข5องกับการขนสLงหรือ 

สLงมอบ การใช5  การกำจัดสุดท5าย และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑgและบริการ 

§ จัดทำเอกสารที่จำเปbนเพื่อสร5างความเชื่อมั่นวLากระบวนการได5ดำเนินการตามแผน 

5.

2 

การเตรียมความพร"อมและตอบสนองต?อเหตุฉุกเฉิน 

องคgกรจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานรองรับสถานการณgฉุกเฉิน หรืออุบัติภัยที่มีผลกระทบตLอสิ่งแวดล5อมและชุมชน 

รวมถึงการเตรียมการสำหรับการตอบสนอง หรือไมL ? (ต5อง) 

องคgกรมกีารวางแผนกิจกรรมเพื่อปiองกัน หรือบรรเทาผลกระทบด5านลบตLอสิ่งแวดล5อมจากสถานการณgฉุกเฉิน 

และการตอบสนองตLอสถานการณgฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง หรือไมL ? (ต5อง) 

องคgกรมีการทดสอบแผนการตอบสนองเปbนระยะๆ หรือไมL? (ควร) 

องคgกรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนตอบสนองตLอสถานการณgฉุกเฉินเปbนระยะ 

โดยเฉพาะหลังการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการทดสอบ หรือไมL? (ควร) 

มเีอกสารและการอบรมที่เกี่ยวข5อง เพื่อการเตรียมความพร5อมและตอบสนองตาม ความเหมาะสมกับผู5มีสLวนได5เสีย 
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รวมถึงบุคลากรที่ทำงานภายใต5การควบคุม หรือไมL? (ควร) 

6. การประเมินการดำเนินงาน 

6.

1 

การติดตาม ประเมินผล 

6.1.1. ทั่วไป 

องคgกรเฝiาระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล5อม และติดตามผลการดำเนินงาน ในหัวข5อใดบ5าง ? (ต5อง) 

องคgมีการวางแผนเฝiาระวัง ติดตาม และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล5อม ? (ต5อง) 

เครื่องมืออุปกรณgที่ใช5ในการการเฝiาระวังและตรวจวัดได5รับการสอบเทียบหรือทวนสอบและบำรุงรักษาอยLางเหมาะสม ? (ต5อง) 

องคgกรควรกำหนดวิธีการ เกณฑg และชLวงเวลา สำหรับการเฝiาระวัง ติดตาม และตรวจวัด รวมถึงควรวิเคราะหgและประเมินผล 

หรือไมL? (ควร) 

   

 6.1.2.  การประเมินการสอดคล"อง 

องคgกรดำเนินการประเมินความสอดคล5องของระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมกับกฎหมายที่เกี่ยวข5อง ตามชLวงเวลาที่กำหนด หรือไมL ? 

(ต5อง) 

จัดเก็บบันทึกเปbนหลักฐานการประเมินความสอดคล5องหรือไมL ? (ต5อง) 

องคgกรประเมินความสอดคล5องของระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมกับข5อกำหนดอื่นๆ ด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5อง 

ตามชLวงเวลาที่กำหนด หรือไมL? (ควร) 

 

จัดเก็บบันทึกเปbนหลักฐานการประเมินความสอดคล5องหรือไมL ?  (ควร) 

   

6. การตรวจประเมินภายใน    
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2 องคgกรกำหนดแผนการตรวจประเมินภายใน หรือไมL ? (ต5อง) 

องคgกรดำเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมตามชLวงเวลาที่กำหนด 

เพื่อให5มั่นใจวLามกีารนำระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมไปปฏิบัติให5เกิดประสิทธิผลและสอดคล5องกับข5อกำหนดตLางๆ หรือไมL ? (ต5อง) 

องคgกรจัดเก็บบันทึกผลการตรวจประเมินภายในไว5เปbนหลักฐานหรือไมL ? (ต5อง) 

องคgกรได5ระบุหลักเกณฑgการตรวจประเมิน และขอบขLายการตรวจประเมินแตLละครั้ง  หรือไมL ?  (ควร) 

องคgกรเลือกผู5ตรวจประเมินที่เปbนกลางตLอกระบวนการตรวจประเมิน หรือไมL ?  (ควร) 

6.

3 

การทบทวนโดยฝ[ายบริหาร 

 

กำหนดแผนการทบทวนโดยฝ�ายบริหารในด5านระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม หรือไมL ? (ต5อง) 

ผู5บริหารสูงสุดขององคgกรดำเนินการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมขององคgกรตามชLวงเวลาที่กำหนด หรือไมL ? (ต5อง) 

จัดเก็บบันทึกไว5เปbนหลักฐานหรือไมL ? (ต5อง) 

ข5อมูลสำหรับการทบทวนโดยฝ�ายบริหาร ครอบคลุมหัวข5อตLอไปนี้หรือไมL ?  (ควร) 

- การติดตามผลของการดำเนินการจากการทบทวนโดยฝ�ายบริหารครั้งกLอน  

- การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข5องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม เชLน บริบทขององคgกร กฎหมาย และข5อกำหนดอื่นๆ 

ด5านสิ่งแวดล5อมที่เกี่ยวข5อง ประเด็นด5านสิ่งแวดล5อมที่มีนัยสำคัญ และความเสี่ยง 

- วัตถุประสงคgและแผนงานด5านสิ่งแวดล5อม 
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- ผลการดำเนินงานด5านสิ่งแวดล5อมขององคgกร เชLน  ผลการตรวจประเมินภายใน 

และผลการตรวจประเมินโดยหนLวยงานภายนอก ผลการประเมินความสอดคล5อง ผลการปฏิบัติการแก5ไข 

ผลลัพธgของการทบทวนโดยฝ�ายบริหารครอบคลุมหัวข5อตLอไปนี้หรือไมL ?  (ควร) 

- ผลสรุปที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม 

- การตัดสินใจที่เกี่ยวข5องกับโอกาสการปรับปรุงอยLางตLอเนื่อง 

 

- การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล5อม รวมถึงทรัพยากร 

- การดำเนินการเมื่อวัตถุประสงคgไมLบรรลุผล 

7. การปรับปรุง 

7.

1 

ข"อบกพร?องและการปฏิบัติการแก"ไข 

องคgกรได5วิเคราะหgสาเหตุของข5อบกพรLองสำหรับข5อบกพรLองด5านสิ่งแวดล5อมที่เกิดขึ้น และปฏบิัติการแก5ไข หรือไมL ? (ต5อง) 

องคgกรดำเนินการกำจัดสาเหตุของข5อบกพรLองเพื่อไมLให5เกิดขึ้นซ้ำ หรือไมL ? (ต5อง) 

จัดเก็บบันทึกไว5เปbนหลักฐานหรือไมL ? (ต5อง) 

   

7.

2 

การปรับปรุงอย?างต?อเนื่อง 

องคgกรมปีรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล5อมอยLางตLอเนื่อง ผLานชLองทางใดบ5าง ? (เชLน การปรับปรุงนโยบายด5านสิ่งแวดล5อม 

การปรับปรุงวัตถุประสงคgด5านสิ่งแวดล5อม ) (ต5อง) 
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