Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.
“The Environmental Management System Audit”

ISO14001:2015
ระบบการบริ หารสิ่งแวดล้ อม
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1. ขอบเขต
มาตรฐานสากลฉบับนี ้ได้ ระบุถงึ ข้ อกาหนดสาหรับระบบการบริ หารสิ่งแวดล้ อมให้ องค์กรใช้ เพื่อได้ มาซึง่ สมรรถนะ
สิ่งแวดล้ อม. มาตรฐานสากลฉบับนี ้มีเจตนาเพื่อให้ ใช้ สาหรับองค์กรที่หาวิธีการจัดการกับความรับผิดชอบด้ านสิ่งแวดล้ อม
ของตนอย่างเป็ นระบบ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ที่สนับสนุนเสาหลักด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืน
มาตรฐานสากลฉบับนี ้ช่วยให้ องค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม,ที่ซงึ่ ให้ คณ
ุ ค่าต่อ
สิ่งแวดล้ อม, องค์กร และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย. การสอดคล้ องต่อนโยบายสิ่งแวดล้ อมขององค์กร, ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่าง รวมถึง
- เพิ่มสมรรถนะด้ านสิ่งแวดล้ อม
- การทาให้ บรรลุผลตามพันธสัญญาที่ต้องทาให้ สอดคล้ อง
- บรรลุวตั ถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้ อม
มาตรฐานสากลฉบับนี ้ใช้ ได้ กบั ทุกองค์กร, ทุกขนาด, ชนิด และ ลักษณะ, และประยุกต์ใช้ กบั ประเด็นปั ญหาด้ าน
สิ่งแวดล้ อม(environmental aspects)ของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริ การที่องค์กรพิจารณาว่าสามารถควบคุมได้ หรื อ
สามารถผลักดันได้ โดยการพิจารณามุมมองของ วัฎจักรชีวิต ( life cycle perspective). มาตรฐานสากลฉบับนี ้ไม่ได้ ระบุ
เกณฑ์สมรรถนะด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะ
มาตรฐานนานาชาติ นี ้สามารถนาไปใช้ ได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน เพื่อปรับปรุ งการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ.
การกล่าวอ้ างการสอดคล้ องตามมาตรฐานสากลฉบับนี,้ อย่างไรก็ตาม,ไม่สามารถยอมรับได้ เว้ นแต่ข้อกาหนดทังหมดได้
้
ควบรวมกับระบบการบริ หารสิง่ แวดล้ อมและทาให้ บรรลุผล โดยไม่มีการละเว้ น.
2 Normative references
There are no normative references.

3 Terms and definitions
3.1 Terms related to organization and leadership
3.1.1 Management system ระบบการบริ หารงาน (management system)
องค์ประกอบขององค์กร(3.1.4) ที่สมั พันธ์กนั หรื อมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน เพื่อนาไปกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ (3.2.5)
และกระบวนการ (3.3.5) เพื่อให้ บรรลุตอ่ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
หมายเหตุ 1 ระบบการบริ หารงานสามารถเป็ นระบบเดียวหรื อหลายระบบ(ตย การบริ หารคุณภาพ การจัดการ
สิ่งแวดล้ อม อาขีวอนามัยและความปลอดภัย)
หมายเหตุ 2 องค์ ป ระกอบของระบบการบริ ห ารงานจั ด ตั้ ง โครงสร้ างขององค์ ก รบทบาทหน้ าที่ แ ละความ
รั บผิดชอบการวางแผนการดาเนินการนโยบาย การวางแผน และ กระบวนการ การประเมินสมรรถนะและการ
ปรั บปรุ ง
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หมายเหตุ 3 ขอบข่ ายของระบบการบริ หารงานสามารถครอบคลุ มทั้งองค์ กรระบุเจาะจงสาหรั บบางหน่ วยงาน
หรื อแผนกโดยเฉพาะในองค์ กรหรื อกลุ่มของกิจกรรม
3.1.2 Environmental management system ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (environmental management system)
ส่วนหนึ่งของระบบการจัดการขององค์กร (3.1.1) ที่ใช้ เพื่อจัดการประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมต่างๆ(3.2.2) , การสอดคล้ อง
ต่อพันธกิจที่ต้องปฏิบตั ิตาม (3.2.9) และ ดาเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (3.2.11)
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3.1.3 Environmental policy นโยบายสิ่งแวดล้ อม (environmental policy)
ความตังใจโดยรวมและทิ
้
ศทางขององค์กร (3.1.4)ที่เกี่ยวข้ องสมรรถนะทางด้ านสิ่งแวดล้ อม (3.4.11) ที่ซงึ่ ได้ ถกู กาหนด
อย่างเป็ นทางการโดยผู้บริ หารสูงสุด (3.1.5)ขององค์กร
3.1.4 organization องค์ กร (organization)
บุคคลหรื อกลุ่มของบุคคลซึง่ มีหน้ าที่ของตนเองโดยการกาหนดความรับผิดชอบ, อานาจหน้ าที่ และความสัมพันธ์ ต่อกัน
เพื่อทาให้ บรรลุตอ่ วัตถุประสงค์( 3.2.5)
หมายเหตุ 1 โดยหลักการ องค์ กรในทีน่ ี้อาจรวมถึง, แต่ ไม่ ได้ จากัด, ผู้ค้าขาย, บริษัท , กลุ่มบริษัท, ห้ างหุ้นส่ วน
จากัด, ผู้ประกอบการ, สมาคม, นิตบิ ุคคล, หน่ วยงานรั ฐ, สถาบัน, มูลนิธิความร่ วมมือ,หรื อส่ วนหนึ่งหรื อสิ่ง
ต่ างๆเหล่ านี้รวมกัน,โดยอาจจะเป็ นหรื อไม่ เป็ นความร่ วมมือกัน,ภาครั ฐหรื อภาคเอกชน ISO 14001:2015
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3.1.5 Top management ผู้บริหารสูงสุด (top management)
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลซึง่ สัง่ การและควบคุมองค์กร(3.1.4) ในระดับสูงสุด
หมายเหตุ 1 ผู้บริหารสูงสุดมีอานาจในการมอบอานาจหน้ าทีแ่ ละจัดสรรทรั พยากรภายในองค์ กร
หมายเหตุ 2 ในกรณีทขี่ อบข่ ายของระบบบริหารงาน (3.1.1) ครอบคลุมเฉพาะบางส่ วนขององค์ กรดังนั้ น
ผู้บริหารสูงสุดหมายถึงบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่สงั่ การและควบคุมองค์กรในส่วนนัน้

3.1.6 Interested party ผู้มีส่วนได้ เสีย (interested party)
บุคคลหรื อองค์กร (3.1.4) ที่สามารถทาให้ เกิดผลกระทบหรื อได้ รับผลกระทบหรื อเชื่อว่าตนเองได้ รับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจหรื อกิจกรรม
ตัวอย่าง ลูกค้ า ชุมชน ซัพพลายเออร์ ภาครัฐ องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ นักลงทุน พนักงาน
หมายเหตุ 1: "เชื่อว่าตัวเองได้ รับผลกระทบ" หมายถึงการรับรู้ที่ทราบต่อองค์กร
3.2 Terms related to planning
3.2.1 environment สิ่งแวดล้ อม (environmental)
สิ่งที่อยู่รอบๆองค์กรนันๆ(3.1.4)
้
ที่ได้ ดาเนินการอยู่รวมไปถึงอากาศ น้ า พื ้นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ มนุษย์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี ้
หมายเหตุ1 :สิง่ ทีอ่ ยู่รอบๆองค์ กรอาจขยายจากภายในองค์ กร สู่พ้นื ทีท่ ้ องถิน่ ภูมิภาค และ ระบบของโลก
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หมายเหตุ 2 : สิง่ ทีอ่ ยู่รอบๆนี้ อาจระบุด้วยคาว่ า ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ
หรื อ คุณลักษณะอื่นๆ
3.2.2 Environmental aspect
ประเด็นสิ่งแวดล้ อม (environmental aspect)
องค์ประกอบของกิจกรรมหรื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขององค์กร(3.1.4) ที่สามารถมีผลต่อสิ่งแวดล้ อม(3.2.1)
หมายเหตุ 1 : ประเด็นสิ่งแวดล้ อมสามารถเป็ นสาเหตุต่อผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม (3.2.4) ประเด็นส่ งแวดล้ อม
ทีม่ ีนัยยะ เป็ นหนึ่งทีม่ ีหรื อสามารถมีผลกระทบต่ อหนึ่งผลกระทบทีม่ ีนัยสาคัญต่ อสิ่งแวดล้ อมหรื อมากกว่ า
หมายเหตุ 2 ; ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมทีม่ ีนัยยะ องค์ กรสามารถพิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ โดยเกณฑ์ หนึ่งหรื อ
หลายเกณฑ์ กไ็ ด้
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3.2.3 Environmental condition สภาพสิ่งแวดล้ อม
สถานะหรื อคุณลักษณะของสิ่งแวดล้ อม(3.2.1) ที่ได้ รับพิจาณาที่จดุ ใดจุดหนึง่ ในเวลานัน้

3.2.4 Environmental impact ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม (environmental impact)
การเปลี่ยนแปลงใดๆต่อสิ่งแวดล้ อม (3.2.1) ไม่วา่ จะเป็ นด้ านผลเสียหรื อมีประโยชน์, ทังหมดหรื
้
อบางส่วนซึง่ เป็ นผลมา
จากประเด็นสิ่งแวดล้ อม(3.2.2) ขององค์กร(3.1.4)
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3.2.5 objective วัตถุประสงค์ (objective) ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุ
หมายเหตุ 1 วัตถุประสงค์ อาจเป็ นกลยุทธ์ ยุทธวิธี หรื อ การดาเนินการ
หมายเหตุ 2 วัตถุประสงค์ สามารถเกี่ยวข้ องกับด้ านต่ างๆ (เช่ น การเงิน สุขภาพและความปลอดภัย และ
เป้าประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้ อม) และสามารถประยุกต์ ใช้ ได้ ในระดับต่ างๆ (เช่ น กลยุทธ์ ทั่วทั้งองค์ กร โครงการ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ (3.3.5)
หมายเหตุ 3 วัตถุประสงค์ อาจแสดงได้ ในวิธีการอื่นๆ เช่ น ผลสัมฤทธิ์ทตี่ ้ องการ จุดประสงค์ เกณฑ์ การดาเนิน
การ
วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้ อม (3.2.6) หรื ออาจจะใช้ คาอื่นที่มีความหมายเช่นเดียวกัน (เช่น จุดมุง่ หมาย เป้าประสงค์ หรื อ
เป้าหมาย)
3.2.6 Environmental objective วัตถุประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้ อม
วัตถุประสงค์ (3.2.5) ที่ตงโดยองค์
ั้
กร (3.1.4) สอดคล้ องกับนโยบายสิ่งแวดล้ อม (3.1.3)

3.2.7 Prevention of pollution การป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution)
การใช้ กระบวนการ (3.3.5) ,การปฏิบตั ิ,การเทคนิค,วัสดุอปุ กรณ์,ผลิตภัณฑ์,บริ การ หรื อ พลังงานเพื่อหลีกเลี่ยง,ลดหรื อ
ควบคุม (โดยการแยกหรื อการรวม) การเกิดขึ ้น,การระบายหรื อทิ ้งมลสารประเภทต่างๆหรื อของเสีย, เพื่อที่จะลดผลกระทบ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมด้ านลบ (3.2.4)
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หมายเหตุ1 : การป้องกันมลพิษสามารถรวมถึงการลดและกาจัดแหล่ งกาเนิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริการการใช้ ทรั พยากรวัตถุดบิ และพลังงานทดแทนอย่ างมีประสิทธิภาพการใช้ ซ้าการนา
กลับมาใช้ ใหม่ การปรั บปรุ งและการบาบัด
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3.2.8 requirement ข้ อกาหนด (requirement)
ความต้ องการและความคาดหวังที่ได้ ระบุไว้ หรื อเป็ นที่เข้ าใจโดยทัว่ ไปหรื อข้ อปฏิบตั ิตามหลักกฎหมาย
หมายเหตุ 1 “เป็ นสิ่งที่ร้ ู กนั โดยทัว่ ไป” หมายถึงเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิหรื อแนวปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปสาหรับองค์กร (3.1.4) และผู้
มีสว่ นได้ เสีย (3.1.6) ว่าความต้ องการหรื อความคาดหวังจะเป็ นไปตามนัน้
หมายเหตุ 2 ข้ อกาหนดที่กาหนดไว้ คือสิ่งทีไ่ ด้ ระบุไว้ อย่ างชัดเจนเช่ นการระบุไว้ ในเอกสารสารสนเทศ (3.3.2)
หมายเหตุ 3 ข้ อกาหนดที่นอกเหนือจากฎหมายจะเป็ นข้ อบังคับ เมื่อองค์ กรตัดสินใจทีจ่ ะกระทาให้ สอดคล้ อง
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3.2.9 Compliance obligations (preferred term) พันธกิจที่ต้องปฏิบัตติ าม (Compliance obligations (preferred
term)
ข้ อกาหนดกฎหมาย หรื อ ข้ อกาหนดอื่น ๆ (บังคับถือปฏิบตั ิ)
ข้ อกาหนดกฎหมาย (3.2.8) ที่ซงึ่ องค์กร (3.1.4) ต้ องกระทาให้ สอดคล้ อง และ ข้ อกาหนดอื่นๆที่องค์ กรต้ องหรื อเลือกที่จะ
ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง
หมายเหตุ1 พันธกิจทีต่ ้ องปฏิบัตติ ามเกี่ยวข้ องกับระบบการบริหารสิ่งแวดล้ อม 3.1.2
หมายเหตุ 2 พั นธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม สามารถมาจากข้ อกาหนดภาคบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรม , การ
เกี่ยวพันธ์ สัญญาว่ าจ้ าง, แนวปฏิบัติ และ ข้ อตกลงกับกลุ่มชุมชนหรื อองค์ กรทีไ่ ม่ ใช่ ภาครั ฐ
3.2.10 risk ความเสี่ยง (risk)
ผลกระทบของความไม่แน่นอน
หมายเหตุ 1 ผลกระทบคือการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งทีค่ าดหวังไว้ -ทั้งทีด่ ีหรื อไม่ ดี
หมายเหตุ 2 ความไม่ แน่ นอน ทีไ่ ด้ ระบุ, แม้ ว่าบางส่ วน, ของข้ อบกพร่ องสารสนเทศ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับ, ความเข้ าใจ
หรื อความรู้ , สถานการณ์ ,ผลกระทบทีต่ ามมา หรื อ โอกาสการเกิด
หมายเหตุ 3 ความเสี่ยงมักจะแบ่ งแยกโดยอ้ างอิงถึงเหตุการณ์ ทอี่ าจจะเกิดขึน้ (Guide 73:2009ข้ อ 3.5.1.3) และ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นตามมา (Guide 73 ข้ อ 3.6.1.3) หรื อสองอย่ างนี้รวมกัน
หมายเหตุ 4 ความเสี่ยงมักจะแสดงออกในรู ปของผลรวมของผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ (รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ กับโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ (Guide 73:2009ข้ อ 3.6.1.1)
3.2.11 Risks and opportunities
ความเสี่ยงและโอกาส
ผลกระทบด้ านลบที่อาจเกิดขึ ้น(อุปสรรค) และ ผลกระทบด้ านบวกที่อาจเกิดขึ ้น (โอกาส)
3.3 Terms related to support and operation
3.3.1 competence ความสามารถ (competence)
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การประยุกต์ใช้ ความรู้ และทักษะเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
3.3.2 Documented information
เอกสารสารสนเทศ (documented information)
สารสนเทศที่ได้ รับการควบคุมและรักษาไว้ โดยองค์กร(3.1.4)รวมทังสื
้ ่อที่ใช้ เก็บสารสนเทศดังกล่าว
หมายเหตุ 1 เอกสารสารสนเทศอาจจะอยู่ในรู ปแบบและสื่อใดๆก็ได้
หมายเหตุ 2 เอกสารสารสนเทศสามารถอ้ างอิงถึง
- ระบบการบริ หารงานสิ่งแวดล้ อม (3.1.2) รวมทังกระบวนการ
้
(3.3.5) ที่เกี่ยวข้ อง
- สารสนเทศที่จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับการดาเนินการขององค์กร (อาจเรี ยกว่าเป็ นเอกสาร)
- หลักฐานจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น (อาจเรี ยกว่าเป็ นบันทึก) ISO 14001:2015
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3.3.3 Life cycleวัฏจักรชีวิต(Life cycle)
วงจรต่อเนื่อง และ ปฎิสมั พันธ์ของขันตอนระบบผลิ
้
ตภัณฑ์ (หรื อบริ การ), จากการซื ้อวัตถุดิบ หรื อจากทรัพยากรธรรมชาติ
จนถึงการสิ ้นสุด
หมายเหตุ 1 ขั้นตอนวัฏจักรชีวิต ประกอบด้ วย การทาให้ ได้ มาทีซ่ ึ่งวัตถุดบิ , การออกแบบ, การผลิต, การขนส่ ง
การ/ส่ งมอบ, การใช้ , การบาบัดขั้นสุดท้ าย และ การทาลายซาก
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3.3.4 outsource(verb) การให้ หน่ วยงานอื่นดาเนินการแทน (outsource)
การทาข้ อตกลงกับองค์กรภายนอก (3.1.4) เพื่อให้ ดาเนินการในบางส่วนของกิจกรรมหรื อกระบวนการ (3.3.5)
หมายเหตุ 1 องค์กรภายนอกจะอยู่ภายนอกขอบข่ายของระบบการบริ หาร (3.1.1) อย่างไรก็ตามกิจกรรมหรื อกระบวนการ
ที่มอบให้ องค์กรภายนอกดาเนินการแทนจะยังคงอยู่ในขอบข่ายของระบบ
3.3.5 process กระบวนการ (process)
กลุม่ ของกิจกรรมที่สมั พันธ์หรื อที่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันเพื่อเปลี่ยนปั จจัยนาเข้ าไปสูผ่ ลลัพธ์ที่ต้องการ
หมายเหตุ 1 กระบวนการสามารถเป็ นเอกสารหรื อไม่ก็ได้

3.4 Terms related to performance evaluation and improvement
3.4.1 audit การตรวจประเมิน (audit)
กระบวนการที่จดั ทาขึ ้นอย่างเป็ นระบบ เป็ นอิสระ และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (3.3.5) เพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานการตรวจ
ประเมิน (audit evidence) และการตรวจประเมินผลอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อตัดสินระดับการบรรลุผลตามเป้าหมายของ
เกณฑ์การตรวจประเมิน (audit criteria)
หมายเหตุ 1 การตรวจติดตามภายในกระทาโดยองค์ หรื อ บุคคลภายนอกทีก่ ระทาแทนองค์ กร ISO 14001:2015
หมายเหตุ 2 การตรวจติดตามสามารถตรวจรวม (รวมมากกว่ า 2 ระบบการจัดการ)
หมายเหตุ 3 ความเป็ นอิสระสามารถแสดงออกได้ โดย การปลอดความรั บผิดชอบในงานทีต่ รวจ หรื อไม่ ลาเอียง
และ ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
หมายเหตุ 4 “หลักฐานการตรวจ” ประกอบด้ วย บันทึก ถ้ อยความ ของความเป็ นจริ ง หรื อข้ อมูลอื่นใดที่
เกี่ยวกับเกณฑ์ การตรวจ และสามารถทวนสอบได้ ; และ “เกณฑ์ การตรวจ” คือ ชุดของนโยบาย ระเบียบปฎิบัติ
2/22 IYARA Tower 5th fl., Jan Rd., Thung Wat Don, Sathorn, Bangkok 10120, Tel : 02-6785154, 081-6239351
Fax : 02-6785155 , Email : ticacert@gmail.com

5/17

TICA-P-009/Rev.00/25-01-16

Thai International Certified Assessment Co.,Ltd.
“The Environmental Management System Audit”

หรื อข้ อกาหนด (3.2.8) ที่ใช้ เพื่ออ้ างอิงในการทวนสอบกับ หลักฐานการตรวจ, ซึ่ง ได้ นิยามใน ISO 19011:2011,
3.3 และ 3.2
3.4.2 Conformityความสอดคล้ อง (conformity)
การบรรลุผลตามข้ อกาหนด (3.2.8)
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3.4.3 nonconformity
การไม่บรรลุผลตามข้ อกาหนด (3.2.8)
หมายเหตุ1 การไม่สอดคล้ องเกี่ยวข้ องกับข้ อกาหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี ้และ ข้ อกาหนดเพิ่มเติมจากระบบการ
บริ หารสิ่งแวดล้ อม (3.1.2) ที่ซงึ่ องค์กร(3.1.4) จัดทาขึ ้น
3.4.4 Corrective action
การปฏิบัตกิ ารแก้ ไข (corrective action)
การปฏิบตั ิการเพื่อขจัดสาเหตุของความไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด(3.4.3) และป้องกันการเกิดซ้ า
หมายเหตุ 1 อาจมีมากกว่ าหนึ่งสาเหตุสาหรั บสิ่งทีไ่ ม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
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3.4.5 Continual improvement
การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง (continual improvement)
กระบวนการที่เกิดขึ ้นซ้ าๆ ซึง่ ส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะ (3.12)
หมายเหตุ1 การเพิ่มสมรรถนะเกี่ยวข้ องกับการใช้ ระบบการบริ หารสิ่งแวดล้ อม (3.1.2) เพื่อทาให้ ได้ มาซึง่ สมรรถนะ
สิ่งแวดล้ อม (3.4.11) ตามนโยบายสิ่งแวดล้ อม (3.1.3) ขององค์กร (3.1.3).
หมายเหตุ2 กิจกรรมไม่จาเป็ นต้ องทาทุกพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง หรื อ โดยไม่หยุดพัก
3.4.6 effectiveness ประสิทธิผล
การดาเนินกิจกรรมที่ได้ วางแผนไว้ ซึง่ กาหนดและวางแผนผลลัพธ์ที่จะบรรลุไว้ ก่อน ISO14001:2015
3.4.7 indicator ดัชนีชี ้วัด (indicator)
ตัวแทนที่วดั ได้ ของสภาพหรื อสถานะของการดาเนินงาน , การบริ หาร หรื อ สภาพการณ์
3.4.8

monitoring
Determining the status of a system, a process(3.3.5)or an activity
Note 1 to entry: To determine the status, there might be a need to check, supervise or critically observe.
การเฝ้าระวัง (monitoring)
การค้ นหาสถานภาพของระบบ กระบวนการ (3.26) หรื อกิจกรรม
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หมายเหตุ 1 การค้ นหาสถานภาพอาจจาเป็ นต้ องใช้ การตรวจสอบ การเฝ้าดู หรื อการสังเกตอย่างจริ งจัง
3.4.9 measurement การวัด (measurement) กระบวนการ (3.3.5) เพื่อพิจารณาค่า
3.4.10 performance measurable result
Note 1 to entry: Performance can relate either to quantitative or qualitative findings.
ผลที่วดั ได้
หมายเหตุ1 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ
หมายเหตุ2 สมรรถนะสามารถเกี่ยวกับการจัดการกับกิจกรรม, กระบวนการ(3.3.5) ผลิตภัณฑ์(รวมบริ การ), ระบบ หรื อ
องค์กร (3.1.4)
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3.4.11 Environmental performance
สมรรถนะด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental performance)
สมรรถนะ(3.4.10) ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้ อม (3.2.2)
หมายเหตุ1 สาหรับระบบการบริ หารสิ่งแวดล้ อม (3.1.2) ผลสามารถวัดเทียบกับ นโยบายสิ่งแวดล้ อม(3.1.3)ขององค์กร
(3.1.4), วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้ อม(3.2.6) หรื อ เกณฑ์อื่นๆ หรื อใช้ ดชั นีวดั (3.4.7)
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4. บริบทขององค์ กร
4.1 ความเข้ าใจองค์ กรและบริบทขององค์ กร
องค์กรต้ องพิจารณา
• ประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้ องกับจุดประสงค์ขององค์กรและกลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถ
ขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ ตามที ค่ าดหวังไว้ต่อระบบ EMS
• ประเด็นเหล่านีต้ อ้ งรวมถึงสภาพแวดล้อมที ก่ ําลังมี ผลหรื อกําลังได้รับผลจากองค์กร
4.2 ความเข้ าใจความจาเป็ นและความคาดหวังของผู้มีส่วน
องค์กรต้ องพิจารณา
• ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องกับระบบ EMS และ ;
• ความจําเป็ นและความคาดหวังที่เกี่ยวข้ อง (เช่น ข้ อกําหนด) ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
• ความจําเป็ นและความคาดหวังเหล่านี ้ ถือเป็ นข้ อบังคับที่ต้องทําให้ สอดคล้ อง
4.3 การกาหนดขอบข่ ายระบบ EMS
องค์กรต้ องพิจารณา
- ประเด็นภายนอกและภายใน ตามข้ อ 4.1
- ข้ อบังคับที่ต้องทําให้ สอดคล้ อง ตามข้ อ 4.2
- หน่วยงานขององค์กร ฟั งก์ชนั ขอบเขตพื ้นที่ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริ การ
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- อํานาจหน้ าที่ และความสามารถในการควบคุมและการมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ขอบเขตต้ องอยู่ในรู ปแบบสารสนเทศที่เป็ นเอกสาร
4.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม
องค์กรต้ อง
• จัดทํา ปฏิบตั ิ รักษา และปรับปรุ งระบบ EMS อย่างต่อเนื่อง
• รวมถึงกระบวนการจําเป็ นและปฏิสมั พันธ์ของกระบวนการ เพื่อให้ ได้ ซงึ่ สมรรถนะสิ่งแวดล้ อม
• พิจารณาความรู้ ในบริ บท เมื่อทําการจัดทําและธํารงรักษาระบบ EMS
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5.1 ความเป็ นผู้นาและความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)
Top Mgr. ต้ องแสดงให้ เห็น โดย
• เป็ นผู้รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบ EMS
• นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้ อมได้ กําหนดขึ ้น และสอดรั บ (compatible) กันกับทิศทางกลยุทธ์ และ
บริ บทขององค์กร
• บูรณาการข้ อกําหนดกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
• จัดสรรทรัพยากรที่จําเป็ นที่เพียงพอ
• สื่อสารให้ เข้ าใจถึงความสําคัญของระบบที่มีประสิทธิผลและสอดคล้ องตามข้ อกําหนด
• มัน่ ใจว่าระบบบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้
• ชักนําอํานวยการและสนับสนุนบุคลากรเข้ ามามีสว่ นช่วยให้ ระบบเกิดประสิทธิผล
• ส่งเสริ มให้ มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
• สนับ สนุน ให้ ผ้ ูบริ หารที่ มีบ ทบาทหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องได้ แ สดงความเป็ นผู้นํ าและความมุ่งมั่น ในการประยุก ต์ ใช้
มาตรฐานดังกล่าวในงานที่รับผิดชอบ
5.2 นโยบายสิ่งแวดล้ อม
Top Mgr. ต้ องจัดทํา ปฏิบตั ิ และรักษานโยบายสิ่งแวดล้ อม (ขอบข่าย)
a) เหมาะสมกับ
1) จุดประสงค์ขององค์กร
2) บริ บทขององค์กร รวมถึงลักษณะ ขนาดและผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริ การ
b) ให้ กรอบสําหรับการกําหนดและทบทวนวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้ อม
c) มุง่ มัน่ ปกป้องสิ่งแวดล้ อม, การป้องกันมลพิษ และข้ อกําหนดอื่นๆในบริ บทองค์กร
d) สอดคล้ องกับข้ อบังคับ
e) ปรับปรุ งระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สมรรถนะสิ่งแวดล้ อม
นโยบายสิ่งแวดล้ อมต้ อง
• ได้ รับการรักษาเป็ นเอกสารสารสนเทศ
• ได้ รับการสื่อสารภายในองค์กรรวมถึงผู้ที่ทํางานภายใต้ การควบคุมองค์กร
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• พร้ อมเปิ ดเผยต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
5.3 บทบาทหน้ าที่ ความรั บผิดชอบและอานาจหน้ าที่ในองค์ กร
ผู้บริ หารสูงสุดต้ องมอบหมายความรับผิดชอบอํานาจหน้ าที่ และสื่อสารเป็ นที่เข้ าใจในองค์กร เพื่อ:
a) มัน่ ใจว่าระบบ EMS เป็ นไปตามข้ อกําหนดของมาตรฐานสากลนี ้
b) รายงานสมรรถนะของระบบ EMS ,รวมถึงสมรรถนะด้ านสิ่งแวดล้ อมต่อผู้บริ หารสูงสุด
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6.1 ดาเนินการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอุปสรรคและโอกาส
6.1.1 บททั่วไป
• ต้ องวางแผนสําหรับระบบ EMS ( ie 6.1.2 – 6.1.4)
• โดยพิจารณาประเด็นที่ระบุใน 4.1 และข้ อกําหนดในข้ อ 4.2
• ต้ องรักษาเอกสารสารสนเทศในเนื ้อหาที่จําเป็ น เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการได้ ดําเนินการตามแผน

Co

6.1.2 ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีนัยสาคัญ (ขอบข่ าย)
องค์กรต้ อง
a) ระบุประเด็นปั ญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริ การที่สามารถควบคุม
และผลักดันได้ โดยพิจารณามุมมองวัฎจักรชีวิต;
b) พิจารณาถึง:
• การเปลี่ยนแปลง,รวมถึงแผน หรื อการพัฒนาใหม่ หรื อปรับเปลี่ยนกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริ การ (ทบทวน)
• ระบุสิ่งผิดปกติ และสถานการณ์ ฉกุ เฉินที่มีนยั ยะ
ชี ้บ่งประเด็นปั ญหาที่มีนยั สําคัญ สื่อสารให้ ทราบตามสายงานและระดับองค์กรต้ องรักษาเอกสารสารสนเทศของ
• เกณฑ์ที่ใช้ ในการพิจารณาประเด็นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นนัยสําคัญ
• ประเด็นปั ญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง
• ประเด็นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างมีนยั สําคัญ
6.1.3 การปฏิบัตติ ามข้ อบังคับผูกมัด
องค์กรต้ อง
a) ระบุและเข้ าถึงข้ อบังคับผูกมัดที่ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
b) พิจารณา วิธีการในการใช้ ข้อบังคับผูกมัดกับองค์กร
องค์กรต้ องรักษาเอกสารสารสนเทศของข้ อบังคับผูกมัด
c) นําไปปฏิบตั ิ ดํารงรักษา ปรับปรุ งระบบ
6.1.4 การวางแผนเพื่อดาเนินการ
องค์กรต้ องวางแผน:
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a) ดํ าเนิ น การเพื่ อจัดการความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ องกับ อุป สรรคและโอกาส(6.1.1), ประเด็น ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมที่ มี
นัยสําคัญ (6.1.2) และข้ อบังคับผูกมัด (6.1.3)
b) วิธีการ
• บูรณาการและนําการปฏิบตั ิเข้ าไปในกระบวนการระบบ EMS
• ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบตั ิเหล่านี ้

Co
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6.2 วัตถุประสงค์ ส่ งิ แวดล้ อมและแผนงานเพื่อทาให้ บรรลุวัตถุประสงค์
6.2.1 วัตถุประสงค์ ส่ งิ แวดล้ อม
องค์กรต้ องจัดทําวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้ อมตามสายงาน และระดับ:
• พิจารณาถึงประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมขององค์กรและข้ อบังคับผูกมัด
• พิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอุปสรรคและโอกาส
ต้ องสอดคล้ องกับนโยบายสิ่งแวดล้ อม
a) สามารถวัดได้ (หากเป็ นไปได้ )
b) ได้ รับการติดตามเฝ้าระวัง
c) ได้ รับการสื่อสาร
d) ได้ รับการปรับปรุ งตามความเหมาะสม
องค์กรต้ องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้ อม
6.2.2 การวางแผนกิจกรรมเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ส่ งิ แวดล้ อม
องค์กรต้ องพิจารณาถึง
• อะไรที่จะทํา
• ทรัพยากรอะไรที่ต้องการ
• ใครเป็ นคนรับผิดชอบ
• กําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จ
• วิธีการประเมินผล, รวมถึงดัชนีชี ้วัดสําหรับติดตามความคืบหน้ า

7.1 ทรั พยากร
องค์กรต้ องพิจารณาและให้ ทรัพยากรที่จําเป็ นสําหรับการจัดทํา, การนําไปปฏิบัติ, รักษา และปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ต่อ
ระบบการบริ หารสิ่งแวดล้ อม
7.2 ความสามารถ
องค์กรต้ อง:
• กําหนดความสามารถที่จําเป็ นของคนที่ทํางานภายใต้ การควบคุมที่มีผลต่อสมรรถนะด้ านสิ่งแวดล้ อม
• คนเหล่านี ้มีคณ
ุ วุฒิ ตามพื ้นฐานการศึกษา การฝึ กอบรม หรื อประสบการณ์ ที่เหมาะสม
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• กําหนดการฝึ กอบรมที่จําเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมและระบบ EMS
• การประยุกต์ใช้ ได้ ทําให้ ได้ มาซึ่งความสามารถที่จําเป็ นและประเมินประสิทธิ ผลการดําเนินการที่เกี่ยวข้ องอาจ
รวมถึง
• การฝึ กอบรม
• การเป็ นพี่เลี ้ยง
• การมอบหมายงานซํ ้ากับพนักงานปั จจุบนั
• การจ้ าง หรื อทําสัญญากับผู้ที่มีความสามารถ
• องค์กรต้ องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสมเป็ นหลักฐานของความสามารถ
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7.3 ความตระหนัก
ต้ องมีความตระหนักถึง
• นโยบายสิ่งแวดล้ อม
• ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่มีนยั ยะ และผลกระทบที่มีอยู่หรื อมีนยั ยะที่ เกี่ยวข้ องกับงานของเขา
• การสนับสนุนต่อประสิทธิผลของระบบ EMS รวมถึงประโยชน์ของการได้ มาซึง่ สมรรถนะสิ่งแวดล้ อม
• ผลกระทบของการไม่สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของระบบ EMS รวมถึงข้ อบังคับผูกมัด
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7.4 การสื่อสาร
7.4.1 ทั่วไป
องค์กรต้ องวางแผนและนําไปปฏิบตั ิสําหรับการสื่อภายในและภายนอก
สารที่เกี่ยวข้ องกับระบบ EMS รวมถึง
• อะไรที่จะสื่อสาร
• สื่อสารเมื่อไหร่
• สื่อสารกับใคร
• สื่อสารอย่างไร
องค์กรต้ อง:
• พิจารณาปฏิบตั ิตามข้ อบังคับผูกมัด
• สารสนเทศด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ได้ รับการสื่อสารสอดคล้ องกับข้ อมูลภายในระบบ EMS และเชื่อถือได้
องค์กรต้ องตอบการสื่อสารที่เกี่ยวข้ องในระบบ EMS
องค์กรต้ องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็ นหลักฐานของการสื่อสารตามความ
เหมาะสม

7.4.2 การสื่อสารภายใน
องค์กรต้ อง:
a) สื่อสารระดับและหน้ าที่ตา่ งๆขององค์กร รวมทังการเปลี
้
่ยนแปลงระบบ EMS ตามความเหมาะสม
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b) มัน่ ใจว่ากระบวนการสื่อสาร ทําให้ ผ้ ทู ํางานภายใต้ องค์กรมีสว่ นสนับสนุนการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
7.4.3 การสื่อสารภายนอก
องค์กรต้ องสื่อสารสารสนเทศภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับระบบ EMS ตามกระบวนการสื่อสารที่ได้ พิจารณา และต้ องการโดย
ข้ อบังคับผูกมัด
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7.5 เอกสารสารสนเทศ
7.5.1 ทั่วไป
ระบบ EMS ขององค์กรต้ องรวมถึง
a) เอกสารสารสนเทศที่เป็ นข้ อกําหนดโดยมาตรฐานสากลนี ้
b) เอกสารสารสนเทศ ที่องค์กรพิจารณาว่าจําเป็ นสําหรับระบบ EMS ที่มีประสิทธิผล
ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสําหรับระบบ EMS อาจแตกต่างระหว่างองค์กร เนื่องจาก
• ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ สินค้ า ผลิตภัณฑ์ และบริ การ
• ความซับซ้ อนของกระบวนการ และปฏิสมั พันธ์
• ความสามารถของบุคลากร
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7.5.2 การจัดทาและทาให้ ทนั สมัย
องค์กรต้ องมัน่ ใจว่า
• ชี ้บ่งและคําอธิบาย (เช่นชื่อเอกสาร วันที่ ผู้จดั ทํา หรื อหมายเลขอ้ างอิง)
• รู ปแบบ (เช่น ภาษา รุ่ นซอฟท์แวร์ กราฟิ ก) และสื่อ(เช่น กระดาษอิเล็กทรอนิกส์)
• ทบทวนและอนุมตั ิสําหรับความเหมาะสมและเพียงพอ

7.5.3 การควบคุมเอกสารข้ อมูลข่ าวสาร
เอกสารข้ อมูลข่าวสารต้ องได้ รับการควบคุม เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
a) มีเพียงพอ และเหมาะสําหรับการใช้ งาน ที่ไหนและเมื่อไหร่ ที่จําเป็ น
b) ได้ รับการป้องกันอย่างพอเพียง(เช่น การสูญเสียความลับนําไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม หรื อทําให้ ไม่สมบูรณ์)
7.5.3 การควบคุมเอกสารข้ อมูลข่ าวสาร
องค์กรต้ องดําเนินการกับกิจกรรมต่อไปนี ้
• การแจกจ่าย การเข้ าถึง การเรี ยกหา และการใช้
• การจัดเก็บและการเก็บรักษา รวมถึงการเก็บรักษาให้ อา่ นออกได้ ชดั เจน
• ควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่น ควบคุมเวอร์ ชนั่ )
• ระยะเวลาจัดเก็บ และการกําจัด
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7.5.3 การควบคุมเอกสารข้ อมูลข่ าวสาร
เอกสารข้ อมูลข่าวสารภายนอกที่กําหนดโดยองค์กรว่าจําเป็ นสําหรับการวางแผนและการดําเนินงานต้ องได้ รับการชี ้บ่ง
ตามความเหมาะสม และควบคุม
หมายเหตุ การเข้ าถึง หมายถึงโดยนั ยถึง การตัดสนใจเกี่ยวกับสิทธิ์ในการทบทวนเท่ านั้ น หรื ออนุ ญาตและให้
อานาจในการอ่ าน ปรั บเปลี่ยนเอกสารข้ อมูลข่ าวสาร เป็ นต้ น.
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8. การดาเนินการ
8.1 การวางแผนดาเนินการและควบคุม
องค์กรต้ องวางแผน นําไปปฏิบตั ิ และควบคุมกระบวนการ เพื่อให้ บรรลุข้อกําหนดตามกิจกรรมที่ได้ รับการพิจารณาใน 6.1
และ 6.2 โดย
• จัดทําเกณฑ์สําหรับกระบวนการ
• ปฏิบตั ิการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์และป้องกันการเบี่ยงเบนไป จากนโยบายสิ่งแวดล้ อมวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้ อม
และข้ อบังคับผูกมัด
หมายเหตุ การควบคุมสามารถรวมถึง การควบคุมวิศวกรรม ขัน้ ตอน เอกสารขัน้ ตอน ฯลฯ
สามารถนามาใช้ ตามลาดับชัน้ (เช่ น กาจัด การทดแทน การดูแล) และสามารถใช้ เดี่ยวหรื อ
ใช้ ร่วม
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8.1 การวางแผนดาเนินการและควบคุม
• องค์กรต้ องมีแผนควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการทบทวนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ กระทํา
เพื่อลดผลข้ างเคียงด้ านลบใดๆตามความจําเป็ น
• องค์กรต้ องมัน่ ใจว่า กระบวนการที่ได้ จ้างช่วง (Outsource)ได้ รับการควบคุม โดยชนิดและระดับของการควบคุม
ที่จะใช้ กบั กระบวนการเหล่านี ้ ต้ องได้ รับการกําหนดไว้
สอดคล้ องกับมุมมองวงจรวัฏจักรชีวิต องค์กรต้ อง
a) สร้ างตัวควบคุมเพื่ อให้ แน่ใจว่า ข้ อกํ าหนดสิ่งแวดล้ อมจะได้ รับพิ จารณาในการออกแบบ กระบวนการพัฒ นา
จัดส่ง ใช้ และบําบัดสุดท้ ายของชีวิตผลิตภัณฑ์และบริ การ ตามความเหมาะสม
b) พิจารณาข้ อกําหนดสิ่งแวดล้ อมสําหรับการจัดซื ้อจัดจ้ างผลิตภัณฑ์และบริ การ ตามความเหมาะสม
c) สื่อสารข้ อกําหนดสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ บริ การภายนอก รวมทังผู
้ ้ รับเหมา
d) พิจารณาความจําเป็ นต้ องให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่มีนยั สําคัญที่เป็ นไปได้ ระหว่างการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ระหว่างใช้ และสิ ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์
องค์กรต้ องเก็บเอกสารสารสนเทศที่จําเป็ นในการสร้ างความเชื่อมัน่ ว่ากระบวนได้ ดําเนินตามแผน
8.2 การเตรี ยมความพร้ อมและตอบสนองต่ อเหตุฉุกเฉิน
องค์กรต้ องจัดทําและปฏิบตั ิตามขันตอนเฉพาะที
้
่กําหนดวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ ฉุกเฉินและอุบตั ิเหตุที่มีนยั ยะที่
อาจเกิดขึ ้น
องค์กรต้ อง:
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 ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในสถานการณ์ ฉุ กเฉินที่เหมาะสมกับขนาดของเหตุฉุกเฉินหรื ออุบตั ิเหตุ
และผลกระทบสิ่งแวดล้ อมที่มีนยั ยะ
 ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉินและอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจริ ง;
 ดําเนินการเพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินและอุบตั ิเหตุด้านสิ่งแวดล้ อม
 ทดสอบขันตอนเป็
้
นระยะ (หากทําได้ )
 ทบทวนเป็ นระยะตามความจําเป็ น ทบทวนขันตอนโดยเฉพาะหลั
้
งการเกิดอุบตั ิเหตุ สถานการณ์ฉกุ เฉิน
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9. การประเมินสมรรถนะ
9.1 การเฝ้าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน
(Monitoring, measurement, analysis and evaluation)
9.1.1 ทั่วไป
องค์กรต้ องกําหนด
• สิ่งที่จําเป็ นต้ องวัดและเฝ้าระวัง
• วิธีการสําหรับการเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน เพื่อให้ มนั่ ใจถึงความถูกต้ องของผลลัพธ์ ตาม
ความเหมาะสม
• เกณฑ์ที่ใช้ ขององค์กรในการประเมินสมรรถนะด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยใช้ ตวั บ่งชี ้ที่เหมาะสม
• เมื่อใดที่ต้องดําเนินการวัดและเฝ้าระวัง
• เมื่อใดที่ต้องดําเนินการวิเคราะห์และการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ จากการวัดและเฝ้าระวัง
• เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ ในการติดตามและตรวจวัด ได้ รับการสอบเทียบหรื อพิสูจน์ได้ มีการนําไปใช้ และได้ รับการ
รักษาอย่างเหมาะสม
• องค์ ก รจะเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล สารสนเทศที่ เหมาะสมเป็ นหลัก ฐานการติ ด ตาม การวัด การวิ เคราะห์ และการ
ประเมินผล
• องค์กรต้ องสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะผลการดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
และตามข้ อบังคับผูกมัด
9.1.2 การประเมินการสอดคล้ อง
องค์กรต้ องวางแผนและดําเนินการเพื่อประเมินการสอดคล้ องกับข้ อบังคับผูกมัด
องค์กรต้ อง:
• พิจารณาความถี่ในการประเมินการสอดคล้ อง
• ประเมินการสอดคล้ องและดําเนินการถ้ าจําเป็ น
• รักษาความรู้ และความเข้ าใจสถานะสอดคล้ องกับข้ อบังคับผูกมัด
องค์กรจะเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็ นหลักฐานของการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับผูกมัด
9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
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9.2.1 องค์ กรต้ องดาเนินการตรวจสอบภายใน ตามช่ วงเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อให้ สารสนเทศว่ าระบบ EMS;
a) สอดคล้ องต่อ
• ข้ อกําหนดขององค์กร
• ข้ อกําหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี ้
b) มีประสิทธิผล และรักษาไว้
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9.2.2 โปรแกรมการตรวจประเมิน
องค์กรต้ อง:
• วางแผน จัดทํา นําไปปฏิบัติและรักษา โปรแกรมการตรวจประเมิน รวมถึงความถี่ วิธีการ ความรับผิดชอบ ข้ อ
กํ าหนดการวางแผน และการรายงาน ที่ ต้องคํานึงถึง ความสําคัญ ของกระบวนการที่ เกี่ ยวข้ อง ความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้ องกับอุปสรรคและโอกาสและผลของการตรวจประเมินก่อนหน้ านี ้
• กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบเขตการตรวจประเมิน
• การเลือกผู้ตรวจประเมิน และทําการตรวจประเมินเพื่อให้ แน่ใจวัตถุประสงค์และเป็ นกลางของกระบวนการตรวจ
ประเมิน
• ทําให้ แน่ใจว่าผลการตรวจประเมินได้ รายงานสูก่ ารจัดการที่เกี่ยวข้ อง
• องค์กรต้ องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศ เป็ นหลักฐานของการปฏิบตั ิตามโปรแกรมการตรวจประเมินและผลการ
ตรวจประเมิน
9.3 การทบทวนฝ่ ายบริหาร (Management Review)
ผู้บริ หารระดับสูงต้ องทําการทบทวนระบบตามแผนที่ได้ วางไว้ และดําเนินการโดยคํานึงถึง
a) สถานะของการดําเนินการจากการทบทวนครัง้ ล่าสุด
b) การเปลี่ยนแปลง
• ประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับระบบ ความคาดหวังผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
• การสอดคล้ องกับข้ อบังคับผูกมัด
• ประเด็นปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มีนยั ยะ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอุปสรรคและโอกาส
c) วัตถุประสงค์
d) ข้ อมูลสมรรถนะด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมทังแนวโน้
้
ม
• สิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดและดําเนินการแก้ ไข
• ผลการเฝ้าระวังและตรวจวัด
• การสอดคล้ องกับข้ อบังคับผูกมัด
• ผลการตรวจประเมิน
e) ความเพียงพอสําหรับทรัพยากรที่ต้องการสําหรับการรักษาประสิทธิผลของระบบ
f) การสื่อสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภายนอก
g) โอกาสในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
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ผลของการทบทวนฝ่ ายบริ หารรวมถึง:
• ผลสรุ ปที่เกี่ยวกับความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ
• การตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับโอกาสในการปรับปรุ ง
• ความจําเป็ นใดๆที่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบ EMS รวมทังทรั
้ พยากรที่จําเป็ น
• กิจกรรมหากจําเป็ น เมื่อวัตถุประสงค์ไม่บรรลุ
• สิ่งที่เกี่ยวของใดๆ กับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร
องค์กรต้ องรักษาเอกสารสารสนเทศไว้ เป็ นหลักฐานของผลลัพธ์จากการทบทวนฝ่ ายบริ หาร
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10.1 ทั่วไป (General)
องค์กรต้ องพิจารณากําหนดโอกาสสําหรับการปรับปรุ ง (ดู 9.1-9.3) และดําเนินกิจกรรมที่จําเป็ น เพื่อให้ บรรลุผลที่ต้องการ
ของระบบบริ หารสิ่งแวดล้ อม
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10.2 สิ่งที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและกิจกรรมการแก้ ไข
องค์กรต้ อง:
a) ตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด และที่สามารถใช้ ได้
• ทํากิจกรรมการควบคุมทันทีเพื่อควบคุมและแก้ ไข
• เยียวยาผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านลบ
• ดําเนินการกับผลกระทบที่ตามมา
b) ประเมินความจําเป็ นสําหรับกิจกรรม เพื่อกําจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด เพื่อไม่ให้ เกิดขึ ้นซํ ้า หรื อ
เกิดขึ ้นที่อื่นๆ โดย
• ทบทวนสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด
• พิจารณาสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด
• พิจารณาว่ามีสิ่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่คล้ ายคลึงกันอยู่ หรื ออาจมีโอกาสเกิด
c) พิจารณาและดําเนินกิจกรรมการแก้ ไขที่จําเป็ น
d) ทบทวนประสิทธิผลของการดําเนินการแก้ ไขที่ได้ กระทํา
e) ทําการเปลี่ยนแปลงระบบ EMS ถ้ าจําเป็ น
• การดําเนินการแก้ ไขต้ องเหมาะสมกับผลกระทบที่มีนัยสําคัญของสิ่งที่ไม่เป็ นไป ตามข้ อกําหนดที่เกิด รวมถึง
ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
องค์กรต้ องรักษาเอกสารสารสนเทศไว้ เป็ นหลักฐานของ
• ลักษณะของสิ่งทีไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดและการดําเนินการใด ๆต่อมา
• ผลของการดําเนินการแก้ ไข
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10.3 การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง (Continual improvement)
องค์ ก รต้ อ งปรั บ ปรุ งอย่ างต่ อ เนื่ อ งกั บ ความเหมาะสม เพี ย งพอ และประสิ ท ธิ ผ ลของระบบเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะด้ าน
สิ่งแวดล้ อม
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