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ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Management System : EMS ถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันด้านการค้าในระดับประเทศ ซึ่งในประเทศชั้นน าได้มีการน าระบบ EMS ไปใช้
ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือแม้แต่องค์กรเล็กๆ ทั่วไป เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเรื่อง
การส่งออก อันเป็นการสร้างโอกาสในด้านดุลการค้า ซึ่งในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการด าเนินงาน   
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) ส่วนใหญ่
เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนมากยังไม่มี           
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเนื่องจากข้อจ ากัดทั้งในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม บุคลากร และปัจจัยด้านเงินทุน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานซึ่งก ากับดูแลและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน จึงได้สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยได้จัดท าหลักเกณฑ์การรับรองระบบ       
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ปรับปรุงเนื้อหาและจัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
ISO 14001 : 2015 เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานการจัดการ
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ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ปกป้อง 
รักษาระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กัน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือฯ ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 
12 เมษายน 2554 และครั้งนี้ถือเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยได้พิจารณาปรับปรุงตามแนวทางดังนี้ 
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 ความสอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 

 

การปรับปรุงตามแนวทางดังกล่าวท าให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้รับประโยชน์ทั้งในด้าน
เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม
มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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ความหมายของสัญลักษณ์ 

คู่มือฉบับนี้ใช้สัญลักษณ์แตกต่างกันไปตามประเภทของเนื้อหาโดยสัญลักษณ์แต่ละแบบจะแสดงถึงเนื้อหาประเภท
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 
แสดงถึง ตัวอย่าง หรือประสบการณ์จากองค์กรต่างๆ ที่จัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

 
แสดงถึง ข้อแนะน าในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

 
แสดงถึง องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

 
แสดงถึง ค านยิามของค าศัพทท์ีใ่ช้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 



ส่วนที่ 1 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม -1- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 



ส่วนที่ 1 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม -2- 
 

   

 
 

  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็นต่อองค์กรหรือไม่  
สามารถประเมินได้จากค าถามต่อไปนี้  

 

  1. องค์กรมีความต้องการในการที่จะด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้อง ใช่หรือไม่ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก  2. องค์กรมีความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
ขององค์กร ใช่หรือไม่  การจัดท าระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
 เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
 ลดต้นทุนการผลิต 
 ลดความเสี่ยงต่อการเกิด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ยกระดับความสามารถ 

ของพนักงาน 
 ช่วยให้การด าเนินงาน

สอดคล้องกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอ้มที่เกี่ยวข้อง 

 สร้างจิตส านึกให้กับพนักงาน 
ในการแกไ้ขและป้องกันปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม 

 สร้างอาชวีอนามัยที่ดีต่อ
พนักงานและบุคคลภายนอก
โรงงาน 

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับ
ชุมชนโดยรอบและสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดีต่อโรงงาน 

 สร้างความพร้อมในการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ISO 14001 

 เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว 
และจะได้รับสิทธิประโยชน์ 
ตามข้อก าหนด 

 

 3. องค์กรมีความต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่สูง เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการบ าบัด/ก าจัดของเสีย ค่าปรับ ค่าอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
เป็นต้น ใช่หรือไม่ 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างเปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อมกับเปูาหมายด้านอื่นๆ ขององค์กร
ไม่ชัดเจน ใช่หรือไม่ 

 5. องค์กรมีความต้องการที่จะลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับปรุงประสิทธิผลการใช้
ทรัพยากรรวมทั้งลดของเสียจากการผลิต ใช่หรือไม่ 

 6. องค์กรมีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพการท างานของ
พนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องใช่หรือไม่ 

  

 ถ้าค าตอบว่า “ใช่” มากกว่า 3 ค าตอบ การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จะสามารถช่วยให้องค์กรแก้ไขปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ โดยรายละเอียดการจัดท า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้แสดงไว้ในคู่มือฉบับน้ี   

  

 นอกจากนี้ ในแต่ละปีความสนใจและความตื่นตัวในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนมีเพิ่มมากขึ้น โดยที่องค์กรอาจได้รับการร้องขอหรือมีแรงกดดันทั้งจากลูกค้า 
สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แสดงถึงเจตนารมณ์ความตั้งใจ  
ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์นั้นได้หลายแนวทาง ได้แก่ 

  

 ข้อที่หนึ่ง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถระบุถึง
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงท าการปูองกันหรือ
แก้ไขสาเหตุการเกิดปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ 

  

 ข้อที่สอง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการลงทุนที่ให้ผลระยะยาวโดยช่วยให้
องค์กรสามารถบรรลุถึงเปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังมี
ส่วนช่วยการด าเนินธุรกิจขององค์กรในการเพิ่มความสนใจของลูกค้าให้หันมาสนใจซื้อ
สินค้าและใช้บริการขององค์กรมากข้ึน  

   

บทน า 
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  นอกจากนี้ ข้อก าหนดความต้องการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายๆ ข้อที่ได้
อธิบายในคู่มือฉบับนี้ ยังเป็นข้อก าหนดที่มีอยู่แล้วในระบบการจัดการด้านอื่นๆ เช่น 
คุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเงิน หรือทรัพยากรบุคคล เพียงแต่ถูก
น าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ดังนั้น การรวมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ากับ
ระบบการจัดการอื่น จะช่วยให้การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ง่ายขึ้น 

 

   

“เรามองว่าการน าระบบ  กุญแจส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ คือ การด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบในการวางแผน ควบคุม ตรวจติดตาม และปรับปรุงการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่มีนัยส าคัญ ลดความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร การตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย (รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย) สามารถท าได้โดยการ
ปรับปรุงการวางระบบการจัดการภายในองค์กร โดยอาจจะไม่จ าเป็นต้องท าการติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษที่มีราคาสูงมาก เช่น การควบคุมการผลิตให้มีการใช้ทรัพยากร 
(วัตถุดิบ น้ า และพลังงาน) อย่างคุ้มค่า การบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามข้อแนะน าจาก
ผู้ผลิต เป็นต้น 

 การจัดการสิ่ งแวดล้อมมาใช้ใน
กระบวนการผลิตช่วยให้เรามีระบบ
การท างานท่ีดีขึ้นรวมท้ังช่วยให้เรา
สามารถระบุปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
และผลท่ีจะเกิดตามมาได้ก่อนท่ีจะ
เกิดขึ้นจริง” 

 

   

  องค์กรที่ได้มีการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปแล้ว ส่วนใหญ่พบว่าการจัดท า
ระบบท าให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและองค์กรเองก็ได้รับ
ประโยชน์มาก ดังนั้น จากประโยชน์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า ปัจจุบันนี้ 
มีองค์กรภาครัฐบาล ภาคเอกชน โดยเฉพาะสถานประกอบการจ านวนมากที่ได้หันมา 
ให้ความสนใจในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   

  ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
   

   ท าไมองค์กรที่มีการด าเนินงานตามกฎหมายอยู่แล้วจึงต้องจัดท าระบบการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม ? 
   

  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยให้องค์กรด าเนินงานต่างๆ ตามกฎหมาย 
อย่างถูกต้อง สม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้  ยังช่วยให้องค์กร
มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในระดับขั้น 
ท้าทายกว่าข้อก าหนดตามกฎหมาย 

   

   องค์กรต้องมีขนาดใหญ่เท่าไรจึงจะสามารถประสบความส าเร็จในการจัดท า

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ? 
   

  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถจัดท าได้กับองค์กรที่มีพนักงานจ านวนเพียงไม่กี่คน 
จนถึงจ านวนหลายพันคน จากข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ดังที่ได้
อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้) จะเห็นได้ว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถถูกน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด 
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   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยป้องกันการเกิดมลพิษได้หรือไม่ ? 
   

  ความมุ่งมั่นของผู้บริหารองค์กรในการปูองกันมลพิษเป็นหลักการส าคัญของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมีการกล่าวถึงในนโยบายสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบอ่ืนๆ ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

   
   การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องเร่ิมจากศูนย์หรือไม่ ? 
   

  วิธีการท างานที่เป็นระบบต่างๆ เช่น GMP HACCP หรือโครงการประหยัดพลังงาน  
เป็นต้น ที่ทางองค์กรมีอยู่แล้ว ณ ปัจจุบันสามารถน ามาผนวกเข้ากับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้ 

   
   ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อการด าเนินงานตามกฎหมายขององค์กร 

ณ ปัจจุบันอย่างไร ? 
   

  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะไม่มีผลในการเพิ่มหรือลดความเข้มงวดในการ
ด าเนินงานตามข้อกฎหมาย แต่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจไปตามข้อ
กฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น การรับเอาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้จะช่วยให้องค์กร
รับทราบและเข้าใจในข้อก าหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้มี
การควบคุมการปฏิบัติงาน การติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

   
  ส าหรับองค์กรที่มีการจัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพอยู่แล้ว (เช่น ระบบมาตรฐาน 

ISO 9001) จะพบว่าความต้องการของระบบการจัดการทั้งสองระบบมีความคล้ายกัน
เป็นอย่างมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประเด็นที่คล้ายกันของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารงานคุณภาพ 

 บริบทขององค์กร 
 ความเป็นผู้น า และความมุ่งมั่น 
 นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม 
 บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าท่ีขององค์กร 
 ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
 การปฏิบัตติามพันธกรณ ี
 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 การวางแผนปฏิบตัิการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์
 การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก 
 การสื่อสาร 
 เอกสารสารสนเทศ 
 การวางแผนและควบคุมการด าเนนิงาน 
 การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 การตรวจติดตาม การตรวจวดั การวิเคราะห์  

และการประเมินผล 
 การตรวจประเมินภายใน 
 การทบทวนการบริหารงาน 
 การปรับปรุง 

 บริบทขององค์กร 
 ความเป็นผู้น า และความมุ่งมั่น 
 นโยบายดา้นคุณภาพ 
 บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าท่ีขององค์กร 
 ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
 วัตถุประสงค์ด้านคณุภาพ 
 การวางแผนปฏิบตัิการเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 
 การวางแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
 การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก 
 การสื่อสาร 
 เอกสารและข้อมลู 
 การวางแผนและควบคุมผลติภณัฑ์และบริการ 
 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์และบริการ 
 การตรวจติดตาม การตรวจวดั การวิเคราะห์  

และการประเมินผล 
 การตรวจประเมินภายใน 
 การทบทวนการบริหารงาน 
 การปรับปรุง 

 

  โดยทั่วไปแล้ว องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการจัดท าระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ได้มาก เนื่องจากการสื่อสารภายในองค์กรสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย โครงสร้างองค์กรมี  
ความซับซ้อนน้อยพนักงานส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบในงานหลายๆ ด้าน และพนักงาน 
มีความเข้าใจในกระบวนการผลิต/สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ด ี

   
  แนวทางการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในคู่มือฉบับนี้  ได้พัฒนาขึ้นจาก       

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดการให้สัญลักษณการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสอดคล้องกับระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 ดังนั้น การด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติที่แนะน าไว้ในคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้องค์กรทราบถึงสถานภาพ 
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนา
ปรับปรุงข้อบกพร่องขององค์กร ซึ่งภายหลังจากที่องค์กรได้ด าเนินงานตามแนวทางที่
แนะน าไว้ องค์กรสามารถขอรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งขั้นที่ 1   
และ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ และองค์กรจะได้รับการตรวจประเมินจาก    
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอรับการรับรองดังกล่าวต่อไป  
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 ระบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการ
ในการวางแผนปฏิบัติทบทวนและ
ปรับปรุ งการด า เ นินงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

  

 ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมีหลักการคล้ายคลึงกับระบบ 
การบริหารงานคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) คือ ระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการจัดการผลของปัญหาควบคู่ไปกับการจัดการสาเหตุ
ของปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ขององค์กร 

 การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง หมายถึง การปรับปรุง
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรเพื่อให้ประสิทธิผล 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ของบริษัทดีขึ้น 

  
 กระบวนการหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ซึ่งรวมถึงมาตรฐานระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14001) มีพื้นฐานมาจาก “Plan-Do-Check-Act” ดังแสดงในรูปที่ 1 
ซึ่งเป็นแนวความคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้หมายถึงการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  
 โดยคู่มือฉบับนี้จะอธิบายถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม  

ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ 
   

  1. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนโดยการประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
  2. วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยท าความเข้าใจกับบริบทองค์กร ความต้องการ

และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีและ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

   

 
 

ที่มา  : http://isoconsultantpune.com/iso140012015/ 
 

รูปที่ 1 วงจรการบริหารงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 2 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ท่ีดีและให้ประโยชน์กับองค์กรไม่ได้
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาอันสั้น แต่เกิด
จากการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและ
การสนับสนุนจากผู้บริหาร 

  

 3. ปฏิบัติตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้  
 4. ตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและ

มั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  
 5. การทบทวนการบริหารงาน โดยผู้บริหารต้องท าการทบทวนความเหมาะสมและ

 ผลการด าเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หาโอกาสปรับปรุง และ
พัฒนาการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

   
   
   
   
   

  ปฏิบตัิตามแผน 
การจัดการสิง่แวดล้อม 

   วางแผนการจดัการ 
สิ่งแวดล้อม 

ประกาศ 
นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจสอบสภาวะการควบคุม 
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่ส าคัญ  

ท าการประเมินสิ่งที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ปรับปรุงแก้ไข และปูองกนัมิให้เกิดซ้ า 

ควบคุมลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม 
ที่ส าคัญโดยก าหนดแนวทางการควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ อบรม สื่อสาร และ 
เตรียมความพรอ้มตอ่สถานการณ ์

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึน้ 

ท าความเข้าใจบริบทองคก์ร 
ความต้องการของผูม้ีส่วนได้เสีย 

พันธกรณทีี่ต้องปฏิบัติ และ 
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่ส าคัญ 

ความมุ่งมั่นของ 
ผู้บริหารระดับสูง 

 

การทบทวน 
การบริหารงาน 

 

ผู้บริหารทบทวน 
สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 

เป็นระยะๆ โดยพจิารณาจาก
ตัวชี้วัดต่างๆ และก าหนด 

แนวทางการปรับปรุง 
ให้ดียิ่งขึ้น 

    ตรวจสอบผล 
การด าเนินงานและปรบัปรงุ 
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 ผู้บริหารคือบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการองค์กรโดยรวม 

  
 องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญเพื่อให้การด าเนินงานในการจัดท าและด าเนินการตามระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ส าเร็จไปได้ด้วยดีมีดังนี้ 
  

   

 พนักงานทุกคนและทุกระดับ
ขององค์กรเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
 หน้าท่ีที่ส าคัญของผู้บริหารในระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม คือ การประยุกต์ใช้แนวคิด

ของการบริหารงานธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้เข้ากับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ  
การจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมระยะเริ่มต้น
ของการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารควรสื่อสารให้พนักงานทราบถึง
ความส าคัญของประเด็นเหล่านี้ 

 ท รั พ ย า ก ร อั น ไ ด้ แ ก่ 
วัตถุดิบ น้ า พลังงาน (ไฟฟ้าและ
เชื้ อ เพลิ ง )  รวมถึ ง  บุคคลความรู้ 
ทักษะ เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์
และเงินทุน 

  
  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กร โดยช้ีให้เห็นว่าการจัดการสิ่งแวดล้อม

ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาองค์กร 
  ความพยายามที่จะรวมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการ

ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ 
และอื่นๆ 

   

 ในบางองค์กรระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนช่วย
พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผ ลิ ต ท่ี ป ร า ศ จ า ก ม ล พิ ษ ช่ ว ย ใ ห้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือยิ่ งขึ้น  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับ 
การยอมรั บจากผู้ บริ โภค อี ก ท้ั ง 
ยังลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร 

 การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 องค์กรควรพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยหา

สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและพยายามแก้ไขที่สาเหตุนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูองกัน
ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ าอีก 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการด าเนินธุรกิจ 
ขององค์กร 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ จากเหตุผลดังกล่าวระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่จัดท าขึ้นควรจะมีความยืดหยุ่นและง่ายซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถเข้าใจได้ 

   

 การน าระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน
เป็นการสร้างจิตส านึกเพื่อให้พนักงาน
ตระหนักว่าการปรับปรุงและรักษา
ส ภ า พแ วด ล้ อ ม เ ป็ น ห น้ า ท่ี ข อ ง
พนักงานทุกคน 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
 แนวทางการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมควรสอดคล้องกับวัฒนธรรม 

ขององค์กร ซึ่งสามารถท าได้โดย 
  จัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ที่จัดท าข้ึน 
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรจะสามารถสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายในการด าเนินธุรกิจขององค์กรได้   
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  การมีส่วนร่วมและจิตส านึกของพนักงาน 
  อุปสรรคที่ส าคัญประการหนึ่งส าหรับการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ 

พนักงานขาดความเข้าใจ พนักงานบางส่วนอาจเข้าใจว่าการด าเนินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมนี้เป็นการเพิ่มภาระของตนเอง และเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายขององค์กร  
ซึ่งจะท าให้พนักงานไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินระบบนี้ 

   
  ในการแก้ไขปัญหานี้ องค์กรควรท าความเข้าใจกับพนักงานในประเด็นเหล่านี ้
   

 
  ความส าคัญของการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการจัดท า และด าเนินการตามระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

   ประโยชน์มากมายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่องค์กรจะได้รับ เช่น น าของเสีย 
บางอย่างกลับมาใช้ใหม่ หรือปรับปรุงการด าเนินงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มากขึ้น โดยอาจไม่ต้องใช้เงินลงทุน เป็นต้น 

   ประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่พนักงานจะได้รับ เช่น การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

   

 
 ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้ 

   

 
  เพ่ิมโอกาสการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากมีการพิจารณาถึงการใช้วัตถุดิบ 

ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า และพิจารณาหาโอกาสการลดปริมาณของเสีย 
ส่งผลท าให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานได้ 

   เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคตลอดจนถูกน ามาเป็นเง่ือนไขการค้าในระดับ
สากล ดังนั้น การให้ความส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยเพิ่มโอกาส
ทางการค้าและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 

   ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะ
ช่วยท าให้องค์กรเข้าใจถึงความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นและวางแผน
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวในเชิงปูองกันมากกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุ 

   ช่วยให้การด าเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้
องค์กรทราบถึงสาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและน าไปเป็นแนวทางในการ
จัดการและควบคุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

   สร้างภาพลักษณ์ที่ดี การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่อสังคมซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน 
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   สร้างจิตส านึกให้กับพนักงานในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของพนักงานเองที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตน 
ซึ่งจะกระตุ้นให้พนักงานเหล่านั้นพยายามหาทางปูองกันและลดผลกระทบที่เกิดขึน้ 

   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการ เนื่องจากการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ต่อชุมชนรอบข้าง ดังนั้น หากโรงงานได้ด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นระบบสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายจะท าให้โรงงานและ 
ชุมชนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น และเป็นการลดภาระหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีไม่จ าเป็นต้องตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 

   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร เนื่องจากการด าเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงงานจะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานใน
แผนก/ส่วนต่างๆ ในองค์กร ซึ่งอาจจะมีการจัดเป็นการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรมเชิงสันทนาการซึ่งท าให้พนักงานในองค์กรที่มีส่วนร่วมจะได้มี
ความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน 

   สร้างความพร้อมในการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 เนื่องจากหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นแนวทางที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ISO 14001 : 2015 ดังนั้น จึงเป็นการสร้าง
ความพร้อมให้กับองค์กรในการขอรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรฐานสากล 
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  การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก 

ที่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและทรัพยากร แต่แท้จริงแล้วการเตรียมแผนงานที่ดีและ 
การด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้จะช่วยให้องค์กรขนาดเล็กสามารถจัดท าระบบได้
โดยไม่ยุ่งยาก 

 องค์กรท่ีประสบความส าเร็จ
ในก า ร จั ด ท า ร ะบบก า รจั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะมีทีมงานหลัก
ในก า ร จั ด ท า ร ะบบก า รจั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมท่ีมาจากตัวแทนท่ีได้รับ
การคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ  
ในอง ค์กร ซ่ึ งแสดงให้ เห็นถึ งการ 
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานและการ
สนับสนุนของหัวหน้างานมีความ 
ส าคัญต่อการจัดท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

 

  
 จากประสบการณ์ของหลายองค์กรพบว่า การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ให้ประสบความส าเร็จนั้น จะมาจากการเตรียมแผนงานที่ดีของทีมงานซึ่งเป็นตัวแทน
ที่มาจากหลายแผนกในองค์กร นอกจากนี้การใช้ทีมงานในการวางแผนยังช่วย
เสริมสร้างความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร 

  
 สิ่งที่ควรค านึงถึงในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  แหล่งความช่วยเหลือหรือข้อมูลที่มีอยู่มากมายทั้งในหน่วยงานราชการและองค์กร

เอกชน 
  ควรด าเนินการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ช้าเกินไป

จนไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน หรือเร็วเกินไป 
จนกลายเป็นภาระขององค์กรและพนักงาน 

  
 
 

   แ ห ล่ ง ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
ทางด้านเงินทุนส าหรับด าเนินการ
จัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เช่น 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ส านักงานกองทุนสิ่ งแวดล้อม 
ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ควรจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับระบบบริหารจัดการที่มีอยู่เดิม  
ไม่ควรจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากระบบบริหารจัดการเดิม
โดยสิ้นเชิง 

  ควรจัดสรรงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับ
การด าเนินงานเพื่อการลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ก าหนด เพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

  
 ประเด็นที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 
  ควรเริ่มจากการประเมินบุคลากรและทรัพยากรในองค์กรที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  มั่นใจว่าองค์กรและบริษัทที่ปรึกษาเข้าใจถึงขอบเขตงานที่จะจัดท าระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ประสบการณ์ของบริษัทที่ปรึกษาในด้านการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะประสบการณ์ในการให้ค าแนะน าแก่องค์กรขนาดเล็กในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

   

การเตรียมความพร้อมการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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   การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจ
ถึงแนวทางในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และช่วยแนะน าวิธีการ 
ที่เหมาะสม หรือโอกาสในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

   บริษัทที่ปรึกษาเพียงฝุายเดียวไม่สามารถสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับองค์กรได้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรจะเป็นตัวผลักดันให้การจัดท า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   
  กระบวนการวางแผนการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรควรให้

ความส าคัญก่อนท่ีจะเริ่มจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นควรพิจารณาถึง 
   สิ่งที่ต้องด าเนินการ และล าดับความส าคัญก่อน-หลัง 

 แนวทางการด าเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบ 

  แสดงดังในรูปที่ 3 
   
   

 
   

รูปที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

ความมุ่งมั่นของผู้บรหิาร แต่งตั้ง EMR แต่งตั้งทีมงานรับผดิชอบ 

จัดประชุมช้ีแจงให้กับ
ทีมงานรับทราบ 

ค้นปัญหาและผลกระทบ         
ที่เกิดขึ้นแล้วจึงมองถึงแนวทาง 

การจัดการปัญหาที่ใช้อยู ่

จัดท าแผนการจัดท าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การสนับสนุนหรือ 
ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 

เสรมิสร้างการมสี่วนร่วม 
ของพนักงาน 

ตรวจตดิตาม และสื่อสาร 
การด าเนินระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้พนักงาน        
ทุกระดับรบัทราบ 
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 องค์กรตระหนักถึงปัญหาภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คือ การก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น  
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (ท าให้การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น) 
เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
และควรมีการทบทวนถึงเปูาหมายที่ก าหนดขึ้นในแต่ละช่วงของการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดขอบเขตของการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรในข้ันตอนน้ีด้วย 

   

 

 ความมุ่งมั่น และการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดท าระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่องค์กรจะ
ได้รับ และแนวทางในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผู้บริหาร
ควรพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ความเสี่ยงและโอกาสของระบบบริหารจัดการ
ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นอุปสรรคต่อการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ รวมถึงมีบทบาทร่วมในการก าหนดเปูาหมายและสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ด้านอื่นๆ ขององค์กร นอกจากนี้  ความมุ่งมั่นของผู้บริหารควรมีการสื่อสารให้
พนักงานทุกระดับได้รับทราบ 

   

 

 การแต่งตั้ งผู้แทนฝุายบริหารด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ( Environmental 
Management Representative) หรือ EMR ควรคัดเลือกจากผู้ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ มีความเข้าใจในองค์กร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการบริหารโครงการ    
มีเวลาเพียงพอที่จะรับผิดชอบการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และผู้บริหาร
ต้องให้การสนับสนุน 

   

 

 การแต่งตั้งคณะท างานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
System Team) หรือ EMS Team ที่รับผิดชอบในการจัดท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ควรคัดเลือกบุคลากรจากหน่วยงานหลักในแผนกต่างๆ ขององค์กร ซึ่งจะ
เป็นผู้ท าหน้าทีใ่นการแจกแจงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการที่มีอยู่เดิมภายในแต่ละหน่วยงานของตน ส าหรับช่วงแรกของด าเนินการ 
ทีมงานควรมีการประชุมบ่อยครั้ง เพื่อทีมงานที่มาจากหลายแผนกจะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดท าระบบอีกด้วย 

   

 

 ผู้บริหารควรช้ีแจงให้ทีมงานทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม แนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมและ
ควรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจัดท าระบบการจัดการนี้ องค์กรอาจจะใช้โอกาสนี้
สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับทีมงานเพื่อให้
ทีมงานสื่อสารความเข้าใจนี้ให้กับพนักงานต่อไป 

ก าหนดกลยุทธ์และ 
ขอบเขตในการจัดท าระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กร 

ความมุ่งมั่น 
ของผู้บริหาร 

แต่งต้ัง EMR 

จัดต้ัง EMS Team 
ที่รับผิดชอบการจัดท า 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

จัดประชุมชี้แจงให้กับ
ทีมงานรับทราบ 
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 ขั้นตอนต่อไปคือการท าความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบ ตลอดจนแนวทาง 
ที่บริษัทใช้ในการจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโดยจะประเมินแนวทาง
ดังกล่าวเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ การฝึกอบรม และอื่นๆ เพื่อให้ทราบ
ถึงประเด็นท่ีองค์กรต้องพัฒนาและปรับปรุง 

   

 

 จากการประเมินการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในเบื้องต้น ควรมี  
การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยแผนปฏิบัติการ
จัดการสิ่งแวดล้อมควรระบุถึง ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรและงบประมาณที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงาน และก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ เป็นต้น โดยแผนงานท่ีจัดท าขึ้นควร
ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรได้ 
นอกจากนี้ควรค านึงถึงการตรวจสอบความคืบหน้าของการจัดท าระบบเป็นระยะๆ 
ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้ทบทวนและอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในบางกรณีองค์กรอาจขอความช่วยหลือจากองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญ เทคนิค เงินทุนสนับสนุน เป็นต้น 

  

 

 

   

 

 ควรเสริมสร้างให้พนักงานในแต่ละแผนกและทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางการปรับปรุง 
เนื่องจากพนักงานแต่ละหน่วยงานจะมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการท างานในพื้นที่ของตนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็น
การสร้างความร่วมมือในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกคนในองค์กร
เป็นเจ้าของร่วมกัน 

   

 

 การจัดท าและด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพนั้น องค์กร 
ควรมีการตรวจติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติงาน และสื่อสารถึงความส าเร็จ
ของการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารได้รับ
ทราบ แม้ว่าจะเป็นความส าเร็จเพียงเล็กน้อยก็ตามจะเป็นการช่วยเสริมสร้างก าลังใจ  
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมองค์กร 

   
 

   

   

   

   

   

   

   

ค้นหาปัญหาและผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึน แล้วจึงมอง 
ถึงแนวทางการจัดการ 

ปัญหาที่ใช้อยู่ 

จัดเตรียมแผนงาน 
ส าหรับจัดท าระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การสนับสนุนหรือ 
ความช่วยเหลือ 
ในด้านต่างๆ 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน 

ตรวจติดตาม และสื่อสาร 
การด าเนินระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ให้พนักงานรับทราบ 
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  ดังท่ีกล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้าน้ีว่า ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นมีพื้นฐานมาจาก 

“Plan-Do-Check-Act” ซึ่งท าให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนควบคุม 
และตรวจติดตามประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและบรรลุเปูาหมายที่องค์กร
ก าหนดไว ้

   
  ในบทนี้จะอธิบายถึงหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งข้อก าหนดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีแนวทางที่สอดคล้อง
หรือเทียบเท่ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 
โดยภาพรวมของการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ดังแสดงในรูปที่ 4 

   
   

 
   

รูปที่ 4 ภาพรวมของการด าเนินระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรม 
 
           

   
 

 

 

 

หลักเกณฑ์การรับรอง 
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
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  หลักเกณฑ์ในการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ซึ่งสามารถสรุปใจความส าคัญของหลักเกณฑ์แต่ละข้อได้
ดังต่อไปนี้ 

   

  หลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 

  1. บริบทขององค์กร (Context of the organization)  
 ท าความเข้าใจบริบทขององค์กร โดยวิเคราะห์ประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก าหนดขอบเขตของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม  

  2. ความเป็นผู้น า และความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)  
 ผู้บริหารระดับสูงแสดงการเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบที่จะด าเนินงานพัฒนา

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ รวมถึงก าหนด
หน้าที่ผู้รับผิดชอบและสนับสนุนบุคลากรที่เข้ามาร่วมในการจัดท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  3. นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy)  
 ผู้บริหารระดับสูงต้องก าหนดและอนุมัตินโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) 

เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อแสดงถึง
เจตนารมณ์ ความตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิต ผลิตภัณฑ์และการบริการ 
โดยให้ความส าคัญต่อการปกปูองสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปูองกันมลพิษ และความมุ่งมั่นที่
เกี่ยวข้องในบริบทองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมาย และด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

  4. บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ขององค์กร (Organizational roles, 
responsibilities and authorities)  

 ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ใน
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร มีการมอบหมายอ านาจหน้าท่ี ก าหนดความรับผิดชอบ
ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

  5. ปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and 
opportunities)  

 พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติตาม บริบทองค์กรทั้งประเด็นภายในและภายนอก ความต้องการและคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย ด าเนินการจ าแนกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นท้ังหมด จัดล าดับความส าคัญของปัญหาลงในทะเบียนลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบุวิธีการปฏิบัติควบคุม หรือแก้ไขปัญหาที่องค์กรด าเนินการอยู่
ในปัจจุบัน 
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  6. การปฏิบัติตามพันธกรณี (Compliance obligations)  
 ด าเนินการค้นหา รวบรวมและจัดท าทะเบียนกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยครอบคลุมพันธกรณีทั้งหมด ทั้งข้อบังคับทางกฎหมายและไม่ไช่ข้อบังคับทางกฎหมาย
แต่มีความส าคัญต่อธุรกิจ 

  7. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental objectives)  
 ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตนาและแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 

การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญจากกิจกรรม
การผลิต ผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดวงจรวัฏจักรชีวิต รวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น 

  8. การวางแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Planning actions 
to achieve environmental objectives)  

 ก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร และอนุมัติโดยผู้บริหาร
ระดับสูง โดยแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ดัชนีช้ีวัดประสิทธิผลที่ก าหนดไว้ รายละเอียดของกิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการบรรลุผล 
ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ทรัพยากรที่จ าเป็น และหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

  9. การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก (Resources, competence 
and awareness support)  

 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น สร้างจิตส านึกและความสามารถของพนักงาน โดย
มีการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม (Training Need) ของพนักงาน และจัดฝึกอบรม
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้พนักงานในระดับหัวหน้างาน 

  10. การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน (Operational planning and control)   
การระบุกิจกรรมที่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นต้อง
ควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาส 
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและท าการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด 

  11. การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency preparedness 
and response)  

 การระบุเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม กระบวนการผลิต  หรือ
ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร และจัดท าแผนการเตรียม
ความพร้อมในการปูองกันและโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งแผนบรรเทาและฟื้นฟู
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุนั้น 

  12. การตรวจติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล (Monitoring, 
measurement, analysis and evaluation)  

 มีแผนการเฝูาติดตามและการตรวจวัดผลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม  
การปฏิบัติตามพันธกรณี ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ก าหนดสิ่งที่ต้อง
ตรวจติดตาม เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ ความถี่ในการตรวจวัด และผู้รับผิดชอบ 
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  หลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 
  1. บริบทขององค์กร (Context of the organization)  

มีการติดตาม ทบทวนวิธีการวิเคราะห์บริบทขององค์กร และผลกระทบที่ได้รับ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน 

  2. ความเป็นผู้น า และความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)  
ผู้บริหารระดับสูงให้ความมั่นใจในการส่งเสริมและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในการสนับสนุนบทบาทบุคลากรผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การบริหารงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 

  3. นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy)  
ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร รวมถึง
การน าไปใช้เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธกรณี 

  4. บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ขององค์กร (Organizational roles, 
responsibilities and authorities)  
ทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่  ของผู้รับผิดชอบต่อระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

  5. ปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Action to address risks and 
opportunities)  
มีการวิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงและโอกาส ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ 
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือการด าเนินการใดๆ โดยก าหนดมาตรการและ
ปรับเปลี่ยนการควบคุม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  6. การปฏิบัติตามพันธกรณี (Compliance obligations)  
มีการทบทวนและปรับปรุงทะเบียนกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบอื่นๆ เมื่อมีการเพิ่ม
ข้อก าหนดใหมห่รือเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเ้ป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องท าความเข้าใจ
และปฏิบัติตาม 

  7. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental objectives)  
ต้องมีการทบทวนอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติและการบรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

  8. การวางแผนปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Planning actions 
to achieve environmental Objectives)  
มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ใน ขั้นที่ 1 อย่างครบถ้วน 
และติดตามความคืบหน้า พร้อมกับท าการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายหรือดัชนีช้ีวัดประสิทธิผลใหม่เพื่อเพ่ิมสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

  9. การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก (Resources, competence 
and awareness support)  
ตรวจสอบสมรรถนะส าหรับแต่ละต าแหน่งหน้าท่ีตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วจัดท า
แผนการฝึกอบรม และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้เพื่อพัฒนาความรู้ สร้างความสามารถ 
สร้างจิตส านึก ความตระหนัก และทักษะการท างานของพนักงาน รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 
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  10. การสื่อสาร (Communication)  
ท าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
เข้าใจภาระหน้าที่ การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  11. เอกสารสารสนเทศ (Documented information)  
จัดท าวิธีการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดท าทะเบียน
เอกสาร บัญชีการแจกจ่ายเอกสารที่ก าหนดชั้นความลบั และข้อมูลทั่วไป บันทึกประวัติ และ
สถานการณ์การปรับปรุงแก้ไข ระบุระยะเวลาในการจัดเก็บและท าลายเอกสาร  ทั้งนี้  
ต้องปรับเปลี่ยนเอกสารให้ เป็นปัจจุบันตลอดเวลา 

  12. การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน (Operational planning and control)  
ท าการทบทวนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขอบเขตการควบคุมกิจกรรมหรือ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบที่ได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่มีอยู่ท้ังภายในและภายนอก 

  13. การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency preparedness 
and response)  
ด าเนินการทดสอบ ประเมินผลการทดสอบความเข้าใจและปัญหาที่เกิดขึ้น และท าการ
ปรับปรุงแผนปูองกันและโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น องค์กรจะต้อง
ด าเนินการตามแผนโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งแผนบรรเทาและฟื้นฟูผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

  14. การตรวจติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล  (Monitoring 
measurement analysis and evaluation)  
ท าการตรวจติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และการประเมินผลแต่ละกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามพันธกรณี ความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  และ
รายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยจะต้องบันทึกและจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้
เป็นหลักฐาน 

  15. การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)  
จัดท าแผนและด าเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 
(Internal audit) เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน ตามความต้องการของตนเองและตาม
ข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมว่ามีการปฏิบัติและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
รวมทั้งบันทึกผลการตรวจประเมิน และรายงานไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารรับทราบ 

  16. การทบทวนการบริหารงาน (Management review)  
ผู้บริหารท าการทบทวน ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงบริบท 
ขององค์กรทั้งประเด็นภายในและภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยงและโอกาส โดยเฉพาะ
พันธกรณีที่มีเพิ่มขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงไป พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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  17. การปรับปรุง (Improvement)  
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกับสิ่งที่ไม่ เป็นไปตามข้อก าหนด ทบทวนประสิทธิผลของ 
การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงมีผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สามารถลดมลพิษ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้  

   

  สรุปได้ว่าองค์กรหรือโรงงานที่ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่แสดงรายละเอียดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ การด าเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมจะแบ่งได้เป็น 2 ข้ัน ดังนี้ 

   

  โรงงานที่ขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 จะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดการให้การรับรอง ขั้นที่ 1 จากนั้นโรงงานจะได้รับการตรวจประเมิน 
โดยคณะท างานตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีที่
โรงงานผ่านการพิจารณาการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 จากคณะกรรมการ
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับใบรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และตราสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 จาก      
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งมีก าหนดอายุการรับรอง 2 ปี และโรงงานต้อง
ด าเนนิการต่อเพื่อให้ได้รับการรับรอง ขั้นที่ 2 

   

  โรงงานที่ขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 จะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดการให้การรับรอง ขั้นที่ 2 จากนั้นโรงงานจะได้รับการตรวจประเมิน  
โดยคณะท างานตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรณีที่
โรงงานผ่านการพิจารณาการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 จากคณะกรรมการ   
รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับใบรับรองระบบการ  
จัดการสิ่งแวดล้อม และตราสัญลักษณ์รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ขั้นที่ 2 จาก          
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งมกี าหนดอายกุารรับรอง 3 ปี 

   
 

 

 

 
                      
 

 
ขั้นที่ 1 

  
                  ขั้นที่ 2 
 

                        รูปที่ 5  ตราสัญลักษณ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -21- 
 

 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
           การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -22- 
 

 

   
   
   
   
  องค์กรที่จะด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 

โดยองค์กรจะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 ดังท่ีจะได้อธิบายต่อไปในบทนี้ 

องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินโดยคณะท างานตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหากองค์กรผ่านการตรวจประเมินก็จะ
ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและตราสัญลักษณ์การรับรองระบบ    
การจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   

   
   
   

  บริบทองค์กร  
(Context of organization) สิ่งท่ีเกี่ยวข้อง
กับองค์กรท้ังประเด็นภายในและ
ภายนอก ซ่ึงประกอบด้วย 
  ประวัติหรือความเป็นมา องค์กร  
 หรือผู้บริหาร หรือบุคลากร  
 ปณิธานขององค์กร ซ่ึงได้แก่ 
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ขององค์กร  
  นโยบาย/กลยุทธ์การบริหารงาน 

ขององค์กร 
  โครงสร้างการบริหารงาน  
  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และความ

คาดหวังต่างๆ  
  อาคารสถานท่ีและสิ่งอ านวย

ความสะดวก  
  ปัจจัยท้ังภายใน และภายนอก 

ท่ีเปน็ท้ังทางบวก และทางลบ 
  อื่นๆ 
 

 มีการด าเนินการวิเคราะห์บริบทขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การท าความเข้าใจ
องค์กร โดยท าการวิเคราะห์ประเด็นภายในและภายนอกรวมถึงความเสี่ยงและโอกาส
ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กรและผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรใน
การบรรลุผลลัพธ์ตามสิ่งที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การท าความ
เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้มีการระบุกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร มีการก าหนดขอบข่ายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
รักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการจัดท า น าไปปฏิบัติ ธ ารงรักษา และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  

 สาระส าคัญ 
  
 ความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร 
 องค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดต้องท าความเข้าใจบริบทขององค์กร โดยพิจารณาถึง

ประเด็นภายในและภายนอกรวมถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์
ขององค์กร ทิศทางกลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กร ในการ
บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยภายนอก
สามารถพิจารณาจากข้อกฏหมาย เทคโนโลยี คู่แข่ง วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่วนปัยจัยภายในพิจารณาจากโครงสร้าง
องค์กร กลยุทธ์ ทักษะ บุคลากร รูปแบบลักษณะองค์กร ค่านิยมร่วม และระบบของ
องค์กร ตามแนวคิดของแมคคินชีย์ (Mckinsey 7’s Framework) โดยท าการ
วิเคราะห์ในรูปของ Matrix เช่น โดยการใช้วิธีของ SWOT Analysis เป็นต้น เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่เป็นผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อองค์กร แล้วน าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.1  บริบทขององค์กร (Context of the organization) 

1. การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์                          
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -23- 
 

 

  ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ท าความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร 

เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคล
หรือองค์กรที่สามารถท าให้เกิดผลกระทบ หรือเช่ือว่าตัวเองได้รับผลกระทบจากการ
ตัดสินใจหรือกิจกรรม โดยท าการก าหนดผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดขององค์กร เช่น 
ผู้บริหารองค์กร พนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

  การก าหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  โดยพิจารณาจากประเด็นภายในและภายนอก ข้อกฎหมายหรือการปฏิบัติตาม
พันธกรณี หน่วยงาน อ านาจตามหน้าที่ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ
บริการขององค์กร รวมถึงโครงสร้างทางภายภาพขององค์กร โดยมีการจัดท าเป็น
เอกสารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถใช้ได้กับผู้มีส่วนได้เสีย  

   

  ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
หมายถึ ง  คว ามสั มพั น ธ์  คว าม
เกี่ ย วข้ อ งกั บกระบวนการหรื อ
ขั้นตอน หรือกิจกรรมตามข้อก าหนด
หรือมาตรฐานของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 องค์กรต้องน าความรู้ที่ได้จากการท าความเข้าใจบริบทขององค์กรและความเข้าใจถึง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกระบวนการที่จ าเป็น และ
ปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการตามข้อก าหนดของมาตรฐานฉบับนี้มาใช้ประกอบการ
พิจารณาในการจัดท า น าไปปฏิบัติ ธ ารงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  
 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  
 

 ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร (Understanding the organization 
and Its context) 

 องค์กรต้องพิจารณาก าหนดประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์
ขององค์กร ทิศทางและกลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการ
บรรลุผลลัพธ์ตามผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ประเด็น
เหล่านี้ต้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่ก าลังได้รับผลกระทบจากองค์กร หรือมี
ความสามารถในการส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 

  
 

 ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย 
(Understanding the needs and expectation of interested parties) 
องค์กรต้องก าหนด 

 - ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ความต้องการและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย 
- ความต้องการและความคาดหวังนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นพันธสัญญาที่ต้องท าให้

สอดคล้อง 
   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -24- 
 

 

  การท าความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ควรเริ่มจาก
การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยอาจแบ่งกลุ่มสร้างผลกระทบต่อ
ธุรกิจ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จัดท าทะเบียน และระบุข้อก าหนดหรือความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบ การจัดล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน ามาประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมไปถึง
จัดท ามาตรการปูองกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ต้องการเหล่านี้ และวางแผนการสื่อสาร
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

   
  การพิจารณาก าหนดขอบเขตระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม (Determining the 

scope of the environmental management system) องค์กรต้องพิจารณา
ก าหนดขอบเขตและการประยกุต์ใช้ระบบการบริหารสิง่แวดล้อม โดยพิจารณาในเรื่อง 

  - ประเด็นภายในและภายนอก 
- พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติรวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
- โครงสร้างหน่วยงานขององค์กร และขอบเขตทางกายภาพ 
- ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการตลอด

วงจรวัฏจักรชีวิต 
- อ านาจตามหน้าที่และความสามารถในการควบคุม การมีส่วนผลักดัน และ 

การส่งเสริมให้บรรลุผลส าเร็จต่อสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 
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ผู้บริหารระดับสูงแสดงการเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานพัฒนาระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างเพียงพอส าหรับระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

  
  สาระส าคัญ 

 ผู้ บ ริ ห ารระดับสู ง  (Top 
management) เ ป็ น ผู้ มี ภ า ร ะ
รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะให้ประโยชน์กับองค์กรนั้นต้องเริ่มต้นจากความ
มุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง โดยผู้บริหารระดับสูงในที่นี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม ซึ่งผู้บริหารระดับสูง
ต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นในการด าเนินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ความมุ่ ง มั่ น ในการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรที่มาจากผู้บริหารระดับสูง
ควรครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปน้ี 
 การปกป้องสิ่งแวดล้อม  
 การด าเนินงานตามกฎหมาย 
 ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 มั่นใจว่านโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดขึ้น และสอดรับกับ

ทิศทางกลยุทธ์และบริบทขององค์กร 
 มีการบูรณาการข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการ

ทางธุรกิจขององค์กร 
 มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างเพียงพอ 
 สื่อสารให้เข้าใจถึงความส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผล

และการสอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบรรลุผลสัมฤทธ์ที่ต้องการ 
 ก ากับและสนับสนุนบุคลากรเพื่อให้มีส่วนสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้

เกิดประสิทธิผล 
 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้ได้แสดงความเป็นผู้น าและ

ความมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้มาตรฐานดังกล่าวในงานท่ีรับผิดชอบ 
 ก าหนดและทบทวนรายละเอียดการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า

การด าเนินงานสอดคล้องกับความมุ่งมั่นท่ีได้ก าหนดไว้ในนโยบาย 

   
   
   
   
   

1.2 ความเป็นผู้น า และความมุ่งม่ัน  
(Leadership and commitment) 
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 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment management 
Representative : EMR)       
ควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 มีภาวะผู้น า มีความสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดี 

 มีความรู้ความเข้าใจในองค์กรดี 
 มีทั กษะในการบ ริหารงาน

โครงการ 
 มีความรับผิดชอบและมีเวลา

เพียงพอ 
 มีมนุษยสัมพันธ์ และท างาน

ร่วมกับผู้บริหารได้ดี 
 อาจเป็นผู้บริหารระดับรอง/

ผจก .ส่ วนผลิ ต / ผจก .ส่ ว น
ควบคุมคุณภาพ 

 เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
ระดับสูงควรแต่งตั้งผู้แทนฝุายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) และ
คณะท างาน (EMS Team) เพื่อท าให้มั่นใจว่า 

  มีการจัดท าและด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

  มีการรายงานผลการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหารรับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 

 ในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  
 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  

  ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรนั้น ควรครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ 

  

          การปกปูองสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมขององค์กร 
      การด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
      การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 ประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กรลงในนโยบายสิ่งแวดล้อม และสื่อสารให้พนักงานในองค์กร
ได้รับทราบ 

 ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด าเนินการแต่งตั้ง EMS Team โดยการเลือกบุคคล 
ที่จะมาเป็น EMS Team นั้น ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริหารขององค์กร หรือ 
ผู้ที่ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่ามีความเหมาะสม 

 EMR ควรมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการท าให้มั่นใจว่ามีการจัดท า
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ EMR  
เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบ 

 

 คณะท างานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 
Management System Team : 
 EMS Team)  
 ควรมาจากบุคลากรในหน่วยงาน 

หลักขององค์กร 
 จ า น วน ไ ม่ จ า กั ดต า มคว า ม

เหมาะสม และความจ าเป็นของ
องค์กร 
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 ผู้บริหารระดับสูงสุดต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินงานพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นในการบรรลุผลต่อการ
ปฏิบัติตามพันธกรณี โดยก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy) เป็น
ลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบพร้อม
เปิดเผยต่อตัวผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ ความตั้งใจในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการผลิต โดยให้ความส าคัญต่อการปูองกันมลพิษ รวมทั้งจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 6 

  

รูปท่ี 6 ประเด็นส าคัญของการประกาศ 
นโยบายสิ่งแวดล้อม 

 สาระส าคัญ 
  

 นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นการประกาศความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็น
ทางการ และเป็นลายลักษณ์อักษรในการที่จะพัฒนาการผลิตและปรับปรุงการด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นแนวทางส าหรับการวาง 
แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับพนักงานที่จะด าเนินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

   

  ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดท า
น า ไปปฏิบัติ ได้  และธ ารงรักษา
นโยบายสิ่ งแวดล้อม ท่ี ซ่ึงอยู่ ใน
ข อ บ เ ข ต ท่ี ก า ห น ด ข อ ง ร ะ บ บ 
การบริหารสิ่งแวดล้อม 

 เนื่องจากนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
อีกทั้งยังเป็นกรอบส าหรับการก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการ
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ควรมีการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึง 
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายและเพื่อให้วัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ขององค์กรที่ก าหนดไว้ประสบผลส าเร็จ 

   

  นโยบายสิ่งแวดล้อมควรแสดงถึงความมุ่งมั่นหลักของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึง
ความมุ่งมั่นในการปกปูองสิ่งแวดล้อม การปูองกันมลพิษ และความมุ่งมั่นเฉพาะอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริบทขององค์กร อย่างไรก็ตาม ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นั้น ไม่ได้หมายความว่าองค์กรจะต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
ในทุกพื้นที่ขององค์กรพร้อมกันทีเดียวแต่จะพิจารณาจากการปรับปรุงการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กรตามล าดับความส าคัญก่อน -หลัง ของลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 

1.3  นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy) 
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  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  

  นโยบายสิ่งแวดล้อมที่มีการก าหนดขึ้นมานั้น ควรที่จะสอดคล้องกับกิจกรรม 
การผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร รวมถึงควรพิจารณาผลการทบทวน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
เพื่อช่วยให้มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินกิจกรรมขององค์กร
กับสิ่งแวดล้อม และสามารถก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับองค์กร 

   

  ความมุ่งมั่นเฉพาะอื่นๆ 
ส าหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
การบรรเทาและการปรับตัวตาม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมท้ังการปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมต้องชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องแสดงถึง

ความมุ่งมั่นหลักท้ัง 3 ประการตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ 
  

  นโยบายสิ่งแวดล้อมต้องไม่ซับซ้อน พนักงานสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 
โดยอาจใช้ค าถามเหล่านี้ช่วยในการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 

  เปูาหมายขององค์กรในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คืออะไร 
 อะไรเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย

เหล่านั้น 
  องค์กรจะสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานในองค์กรให้เข้าใจ 

ได้อย่างไร 

   

   องค์กรควรพิจารณาว่าใครควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 
และแนวทางการเขียนควรจะเป็นอย่างไร การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม  
โดยคณะท างานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS Team) ที่มาจากหลายแผนก 
จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและความรู้สึกเป็นเจ้าของในระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 

   

   ผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้ทบทวนและอนุมัตินโยบายสิ่งแวดล้อม 
   

   มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ และมีความเข้าใจในนโยบาย
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ได้แก่  
การติดประกาศ ฝึกอบรม และหนังสือเวียน เป็นต้น รวมถึงค วรทดสอบ 
ความเข้าใจของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ โดยให้พนักงานอธิบายถึงสาระส าคัญ
ของนโยบายสิ่งแวดล้อมและวิธีปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายนั้น 

   

   นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรควรได้รับการสื่อสารไปยังองค์กรภายนอกและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยช่องทางในการสื่อสารสู่องค์กรภายนอก ได้แก่ การโฆษณา 
ทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ระบบอิเลคทรอนิคส์และการแจกสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
ในกรณีที่องค์กรไม่สามารถสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมออกสู่ภายนอกตาม
แนวทางที่กล่าวมาได้ องค์กรควรก าหนดแนวทางในการตอบสนองเมื่อได้รับ 
การร้องขอนโยบายจากองค์กรภายนอกที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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 ควรมีการทบทวนความเหมาะสม และความสอดคล้องของนโยบายสิ่งแวดล้อม

กับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
อย่างสม่ าเสมอ 

   

  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

 พันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม : 
(Compliance obligations) 
ข้อกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีมี
ผลบังคับใช้ และต้องถือปฏิบัติหรือ
ความมุ่ งมั่ น ท่ีจะปฏิบั ติ ตามโดย 
สมัครใจ เช่น ข้อก าหนดขององค์กร
ต่างๆ มาตรฐานอุตสาหกรรม สัญญา
ว่าจ้ าง ระเบียบหรือ ท่ีตกลงกับ
ชุมชนหรือภาคเอกชน 

  

 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการจัดท าและด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ มีดังต่อไปนี้ 

  

 
 ก าหนดและสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมท่ีแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด าเนินการให้

สอดคล้องกับกฎหมาย 
 ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะแจกแจง ศึกษา และท าความเข้าใจกับกฎหมาย

รวมถึงข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการขององค์กร 
 ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับนโยบาย

ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม 
 จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
 ฝึกอบรมและสื่อสารแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

รับทราบ 
 จัดท าเอกสารวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามเอกสารที่จัดท าข้ึน 
 ก าหนดกระบวนการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และด าเนินการ

อย่างสม่ าเสมอ 
 ก าหนดกระบวนการเพื่อแก้ไขและปูองกันข้อบกพร่องของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด 

 

   

  จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องนั้น 
มีความเช่ือมโยงข้อก าหนดอื่นๆ ที่อยู่ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดท า
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะช่วยปรับปรุงให้การด าเนินการขององค์กรสอดคล้อง
หรือดียิ่งกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
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  ความมุ่งมั่นในการปูองกันมลพิษ 
   

  ก า ร ป้ อ ง กั น ม ล พิ ษ 
(Prevention of pollution) หมายถึง 
การพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ 
พลั งงาน และทรั พยากรธรรมชาติ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ผลกระทบ ความเสี่ยงต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 

 ล าดับขั้นของการปูองกันมลพิษ ซึ่งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีส่วนในการผลักดัน
เพื่อน าล าดับขั้นนี้ไปพิจารณาในการคัดเลือกแนวทางการปูองกันมลพิษขององค์กร  
ในการพิจารณาแนวทางปูองกันมลพิษที่เกิดจากการด าเนินการขององค์กรนั้น  
ควรพิจารณาถึงการลดปริมาณของเสียที่แหล่งก าเนิดให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็น 
ขั้นบนสุดของสามเหลี่ยมนี้เป็นแนวทางแรก และพิจารณาตามล าดับลงมา เพื่อหาวิธี 
ที่เหมาะสมที่สุดในการปูองกันมลพิษที่เกิดจากการด าเนินการขององค์กร แสดงดังรูปที่ 7 

   

  ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   

  การปรับปรุงการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้หมายถึง 
การปรับปรุงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกอย่างโดยพร้อมกัน หรือต้องมีการปรับปรุง
ในทุกพื้นที่การท างาน แต่หมายความถึงการที่องค์กรจัดให้มีการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีความส าคัญหรือที่มีความเสี่ยงสูงก่อน และท าการ
ปรับปรุงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นล าดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

   

 
   

รูปที่ 7 ล าดับขั้นของการปูองกันมลพิษ 
   
   
   
   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -31- 
 

 

ตัวอย่างท่ี 1 นโยบายสิ่งแวดล้อม 
   
   
   
   
 
 บริษัท กขค จ ากัด ประกอบกิจการผลิตสายไฟประกอบชุดส าหรับยานยนต์มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

และสังคม โดยมุ่งมั่นพัฒนาและด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 
1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2. บริษัทฯ จะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการท างานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ปกปูองสิ่งแวดล้อม และการปูองกันมลพิษซึ่งบรรลุได้โดย 
2.1 มุ่งเน้นท่ีจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต โดยการประเมินผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมก่อนมีการผลิตใหม่ๆ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
2.2 ลดปรมิาณการใช้พลังงาน ลดระดบัมลพิษ และปริมาณของเสยีที่ออกไปสูส่ิ่งแวดล้อม  

เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลีย่นแปลง 
3. บริษัทฯ ถือว่าการปกปูองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนท่ีจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์และเปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
4. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายนี้ให้กับพนักงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อใหก้ารปฏิบัติ 

และการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์ 
5. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนท้องถิ่น 

   
   
   ----------------------------------------  
        (นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม) 
           กรรมการผู้จัดการ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
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ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ (Roles and responsibilities) ของพนักงานทุกคน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดโครงสร้างบริหารของ
โรงงาน และสื่อสารให้พนักงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

   

  สาระส าคัญ 

 ควรก าหนด
โครงสร้ า งบริหารระบบ 
การจั ดก ารสิ่ ง แ วดล้ อ ม 
ให้เหมาะสมและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ง่ าย เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

  

 การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ประสบความส าเร็จนั้น  ผู้บริหารระดับสูงควรที่จะ
ก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของบุคลากรขององค์กรอย่างชัดเจน รวมถึง
สื่อสารบทบาท และความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าทีเ่หล่านั้นไปยังพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  

  ค าถามดังต่อไปนี้จะช่วยองค์กรในการก าหนดโครงสร้างบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ที่ครอบคลุมการด าเนินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท้ังหมดขององค์กร 

วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วย
ในการสื่อสารหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไปยังพนักงาน 
คือ การใช้ Responsibility 
Matrix ซ่ึงในการจัดท า
ประกอบด้วย 2 มิติ  คือ 
ความรับผิดชอบในแต่ละ
กิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติ และ
บทบาทท่ีต้องปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าท่ี ท้ังน้ี ขนาด
ของ Matrix จะขึ้นกับขนาด
และโครงสร้างขององค์กร  
ส า ห รั บ ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง 
Responsibility Matrix 
แสดงในตัวอย่างที่ 3 

  

  อะไรคือขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร และในขอบเขตดังกล่าวองค์กร
ต้องการอะไร เพื่อช่วยในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ใครบ้างที่จะช่วยให้การ
จัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมประสบความส าเร็จและการฝึกอบรมหรือทรัพยากรอะไร 
ที่บุคลากรในองค์กรต้องการเพื่อช่วยในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

  อะไรคือลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญขององค์กร หรือคือการด าเนินงานที่องค์กรต้อง
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติหรือข้อกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ 
กิจกรรมการด าเนินงานใดขององค์กรที่ควรควบคุม เพื่อปูองกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดขึ้น รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต และใครบ้างที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจกรรม  
การด าเนินงานเหล่านั้น 

  

  ผลการตรวจประเมินที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ผลการตรวจที่ได้มีอะไรที่แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของโครงสร้างบริหารที่มีอยู่ในปัจจุบันและจุดใดบ้างท่ีควรน ามาปรับปรุงแก้ไข 

  

  ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง จะเสริมสร้าง
ความมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้อย่างไร และ
บุคลากรในแผนกต่างๆ สามารถสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง 

   
   

1.4 บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ขององค์กร       
(Organizational roles responsibilities and authorities) 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -33- 
 

 

   อะไรคือวัตถุประสงค์และเปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติตามพันธกรณี และการปูองกันมลพิษ) และโครงสร้างบริหารระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้นน้ี จะช่วยองค์กรให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างไร 

   

   อะไรคือระบบบริหาร หรือระบบการจัดการที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงระบบการ
บริหารงานคุณภาพ หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีส าหรับการผลิตหรือระบบการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต เป็นต้น) บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่
ของบุคลากรในการด าเนินระบบการจดัการเหลา่นั้นคืออะไร และมีความเป็นไปได้หรือไมท่ี่จะ
รวมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบการจัดการอื่นที่มีอยู่เดิมหรือไม่ 

   

  เมื่อก าหนดโครงสร้างบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
อ านาจหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้องได้แล้ว องค์กรควรสื่อสารบทบาท ความรับผิดชอบ และ 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่เหล่านั้นให้แก่พนักงานรับทราบ นอกจากนั้นควรทบทวนบทบาท 
ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าทีน่ี้เป็นระยะๆ  
 
การก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน 
ควรก าหนดโดยพิจารณถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

   

   ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์และเปูาหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจประเมินที่ผ่านมา 
 ระบบการจัดการอื่นๆ ในองค์กร 
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ตัวอย่างที่ 2  บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหนา้ที่ของบคุลากรขององค์กร 

แผนก บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารระดับสูง  สื่อสารประโยชน์และความมุ่งมั่นในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ 

 แต่งตั้งตัวแทนฝุายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
Representative : EMR) และคณะท างานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS Team) 

 มอบอ านาจหน้าที่ จัดสรรงบประมาณและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 ติดตามและทบทวนประสิทธิผลการด าเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  

ฝุายจัดซื้อ  จัดท าและปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมการจัดซื้อทรัพยากรต่างๆ รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ สนับสนุนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงให้ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและเอกสารอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับของเสียอันตรายออกไปก าจัด ต้องท าให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและไม่ส่งผลต่อชุมชนรอบข้าง เพื่อปูองกันภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายในอนาคต 

  

ฝุายบุคคล  ประสานงานในการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถของพนักงาน 
ในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ฝึกอบรมพนักงานและผู้รับเหมา รวมทั้งจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม 
 พิจารณาการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องควบรวมเข้าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

การท างานของพนักงาน รวมถึงกฎระเบียบขององค์กร 
  

ฝุายการเงินและบัญช ี  จัดท าบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (เช่น การใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน 
การก าจัดของเสีย การส่งมอบและบริการ เป็นต้น) 

 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ประเมินความเป็นไปได้ทางด้านเงินทุนส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

ฝุายการผลิตและ
วิศวกรรม 

 ด าเนินการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ทรัพยากร (วัตถุดิบ น้ า ไฟฟูา และเช้ือเพลิง) 
อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยท่ีสุด หรือไม่มีเลย เพื่อลดมลพิษที่แหล่งก าเนิด 

 คิดค้น หรือค้นหานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต 
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ด าเนินการซ่อมบ ารุงเชิงปูองกัน (Preventive Maintenance) ให้กับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ใน
องค์กรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา 

 ค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต  
หรือน าวัตถุดิบ/สารเคมี ชนิดอื่นมาใช้ 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และหาแนวทาง/วิธีการในการปูองกัน
มลพิษ 
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ตัวอย่างที่ 2  บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหนา้ที่ของบคุลากรขององค์กร (ต่อ) 

แผนก บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ฝุายควบคุมคุณภาพ  ควบคุมเอกสารและบันทึกของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ให้ความร่วมมือในการรวมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ากับระบบบริหารงานคุณภาพ 
 ควบคุมการตรวจติดตามภายใน 
 ควบคุมการออกและปิดใบร้องขอให้ด าเนินการแก้ไขและปูองกันปัญหา 

  

หัวหน้างาน  ให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ 
 ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และเอกสารรองรับการควบคุมการปฏิบัติงาน  

ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
 ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้กับพนักงานใหม่ในหน่วยงาน 
 สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติให้สะอาด และเป็นระเบียบ 
 สนับสนุนการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้น 

  

หน่วยงานออกแบบ  ออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้านสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหลังหมดอายุการใช้งาน 

  

ฝุายควบคมุ 
ความปลอดภัย 

 พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งความปลอดภัยภายนอก 
เพื่อปูองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บปุวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญอันเนื่องจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอต่อฝุายผู้บริหาร 

 รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ ยวกับ 
ความปลอดภัยในการท างานและมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อฝุายผู้บริหารเพื่อ 
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือ
เข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ 

 ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของสถาประกอบกิจการ 
 พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานรวมถึงโครงการ 

หรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงาน 
หัวหน้างาน ฝุายผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหารสูงสุด 
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ตัวอย่างท่ี 3 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Responsibility Matrix) 

ความรับผิดชอบ 

ผู้บริหาร
ระดับสูง/
ผู้จัดการ
โรงงาน 

EMR 
แผนก
บุคคล 

แผนกซ่อม
บ ารุง 

แผนก
จัดซื้อ/
วัตถุดิบ 

แผนก
วิศวกรรม 

หัวหน้า
ส่วนการ

ผลิต 

แผนก
การเงิน 

แผนก
คุณภาพ 

พนักงาน 

สื่อสารความส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม L S     S    
มีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 L S S S S S  S  

ติดตาม และศึกษากฎหมายใหม่ และจัดเก็บส าเนา
กฎหมายเหล่าน้ัน 

 L S      S  

จัดท าและขอใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด  
และจัดท าแผนการตรวจติดตามการด าเนินงาน 
เทียบกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 L    S     

จัดท ารายงานส่งหน่วยงานราชการตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 S         

สื่อสารข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข่องหรือองค์กร 
ท่ีสนใจ 

 L L        

ฝึกอบรมพนักงาน  S L    S  S  
มีการน าเรื่องความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อม 
เข้าไปเป็นเกณฑ์ในกระบวนการคัดเลือกพนักงานใหม่ 

  L        

พิจารณาความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมควบรวม 
เข้ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

  L    S    

หมายเหตุ : L คือ ผู้รับผิดชอบหลัก  S คือ ผู้สนับสนุน 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -37- 
 

 

   
   
   
   

ความเสี่ ย งและ
โอกาส หมายถึง ผลกระทบ
ของความไม่แน่นอน หรือ
เหตุการณ์/การกระท าใดๆ 
ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหาก
เกิดขึ้นจะมีผลกระทบใน
ด้านลบ (อุปสรรค)  และ
ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น บ ว ก 
(โอกาส) ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร 

 องค์กรด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  พันธกรณี 
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นภายในและภายนอก ความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสยี ด าเนินการ
จ าแนกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิต จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา จัดท าทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบุวิธีการปฏิบัติควบคุม 
หรือแก้ไขปัญหาที่โรงงานด าเนินการอยู่ 

  
 สาระส าคัญ 
  

 การวางแผนส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับ 
ความเสี่ยงและโอกาส ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามพันธกรณี หรือ
กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ประเด็นภายในและภายนอก ความต้องการและคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบด้านลบ 
รวมถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบกับองค์กร  

 

ลั กษณะปั ญหา
สิ่ ง แ วดล้ อ ม  ห ม า ย ถึ ง 
องค์ประกอบท่ีส าคัญของ
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการขององค์กร รวมถึง
ส ภ า ว ะ ผิ ด ป ก ติ  แ ล ะ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจ
เ กิ ด ขึ้ น ท่ี ส าม า รถ ส่ งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  
 ลักษณะปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการขององค์กร  

ต้องได้รับการแจกแจง โดยพิจารณามุมมองวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ในส่วนที่องค์กรสามารถ
ควบคุมได้ รวมทั้งการก าหนดแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร 

  
 ตัวอย่าง เช่น ถ้าในองค์กรมีการด าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากขยะ

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว องค์กรจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด การเกิดขยะหรือวัสดุ 
ที่ไม่ใช้แล้ว และวิธีการจัดการในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางการควบคุมหรือลดปริมาณที่เกิดขึ้น   

 วั ฏ จั ก ร ชี วิ ต  
ประกอบด้วย การท าให้ได้มา
ซ่ึงวัตถุดิบ การออกแบบการ
ผลิต การขนส่ง/ส่งมอบ การ
ใช้ การบ าบัดขั้นสุดท้าย และ
การท าลายซาก 

 
  

 ดังนั้น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรจัดท าข้ึนมานั้นควรที่จะก าหนดขั้นตอนในการจ าแนก 
และจัดการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขอบเขตของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  
ขององค์กรโดยที่องค์กรสามารถเข้าไปควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่องค์กรซื้อไฟฟูาจาก 
บริษัทผลิตกระแสไฟฟูาแห่งหนึ่ง องค์กรสามารถควบคุมการใช้ไฟฟูาแต่ไม่สามารถควบคุมถึงการ
ผลิตไฟฟูาของบริษัทนั้นได้ เพราะฉะนั้นขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรจะอยู่  
แค่การใช้พลังงานเท่านั้น 

  

  

   
   
   

1.5  ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส  
(Action to address risks and opportunities) 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -38- 
 

 

 ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  ห ม า ย ถึ ง  
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สภาพแวดล้อม ท้ังที่เป็นด้าน
ผลเสีย หรือประโยชน์ท้ังหมด 
หรือบางส่วน ซ่ึงเป็นผลมา
จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการขององค์กร 

 ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็น เหตุ และ 
ผล ซึ่งในความหมายของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นเหตุนั้นมีความหมายได้ทั้งทางบวก เช่น 
การน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ และทางลบ เช่น การทิ้งสารพิษลงสู่แหล่งน้ า ส่วนผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะเป็นผลที่เกิดจากกิจกรรมเหล่านั้น 

  
 เมื่อจ าแนกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กร  

ได้แล้วนั้น ก็ควรพิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมใด 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง อีกทั้งยังขาดการควบคุมที่เหมาะสม ควรจัดให้เป็นลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญและน าไปพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปจัดท า
เป็นรายการของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทั้งหมด รวมทั้งระบุถึงวิธีการควบคุม  
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดการสิ่งแวดล้อม หรืออาจจะก าหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานควบคู่กันไป ส าหรับ
ขั้นตอนการแจกแจงและประเมินนัยส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสรุป แสดงดังในรูปที่ 8 

 

 ผลิตภัณฑ์ 
หมายถึง สินค้าและบริการ
เป็นสิ่งท่ีได้จากการผลิตหรือ
ผลผลิตท่ีได้มาจากกระบวนการ 
แปรรูปวัตถุดิบโดยอยู่ ใน   
รูปของสิ่งท่ีจับต้องได้ 

 

  

 บริการ หมายถึง
กระบวนการท่ีกระท าเพ่ือให้
เกิดอรรถประโยชน์หรือ
คุ ณ ค่ า แ ก่ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  
ท้ั งภาย ในและภายนอก
องค์กรตามท่ีต้องการ 

 

  

 กิ จ ก ร ร ม 
หมายถึง การปฏิบัติท่ีน าเอา
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ไปผ่าน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ห รื อ
กรรมวิ ธี ใดๆ จนกระ ท่ัง
อ อ ก ม า เ ป็ น สิ น ค้ า ห รื อ
บริการส าเร็จรูปเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค 

 

 รูปที่ 8  สรุปขั้นตอนการแจกแจงและประเมินนยัส าคญัของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  

   
   
   
   
   
   
   

จ าแนกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ตรวจสอบว่าลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในขอบเขต 
ของกิจกรรม ผลิตภณัฑ์ หรือบริการขององค์กรหรือไม่ 

พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของปัญหาเหล่านั้น 

จัดท าเกณฑ์ส าหรับการประเมินลกัษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(การใช้ทรัพยากร และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) 

ประเมินนยัส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -39- 
 

 

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 

ในการแจกแจงและ
ท าความเข้าใจถึงลักษณะ
ปั ญ ห า แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ วดล้ อมขอ งอง ค์ก ร 
ควรพิจารณาให้ครอบคลุม
ถึงเหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ 
(เช่น Start Up และ Shut 
Down) และสภาวะฉุกเฉิน
ท่ีสามารถเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
 การท าความเข้าใจถึงกระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle) 

จะมีส่วนช่วยในการท าความเข้าใจถึงลักษณะปัญหาสิง่แวดล้อมขององค์กร ซึ่งวิธีการที่องค์กร
ส่วนใหญ่เลือกใช้ในการท าความเข้าใจขั้นตอนการผลิต ทรัพยากรที่ใช้  (วัตถุดิบ น้ า และ
พลังงาน) รวมถึงหน่วยสนับสนุนการผลิต เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ และผลที่ได้นั้น คือ 
การจัดท าแผนผังกระบวนการผลิต (Process diagram) ที่มีรายละเอียดของขั้นตอนแสดง
ทรัพยากร (วัตถุดิบ น้ า และพลังงาน) ที่เข้าสู่แต่ละขั้นตอนการผลิต (Input) และอุปกรณ์ที่ใช้  
และผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ออกมาจากขั้นตอนนั้นๆ (Output) ของทุกกิจกรรมที่มีในองค์กร  
ดังแสดงในรูปที่ 9 นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงการท างานของผู้รับเหมา ผู้รับจ้างที่เข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรที่อาจก่อให้เกิดลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย รวมถึงการปฏิบัติงานในที่
ที่มีความเสี่ยง เช่น สถานท่ีอันตราย เป็นต้น หรือสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น 

การใช้แผนผังโรงงาน
หรื อ ผั ง ก าร ใ ช้ ท่ี ดิ นขอ ง
โรงงานจะช่วยให้การแจกแจง
และท าความเข้าใจถึงลักษณะ
ปั ญ ห า แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในขอบข่าย
ขององค์กรครบถ้วนยิ่งขึ้น 

  

  ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง (Direct aspects) คือ ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ที่เกิดจากกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่อยู่ในการควบคุมโดยตรงขององค์กร 
เช่น น้ าเสียจากกระบวนการผลิตที่ปะปนด้วยสารแขวนลอย อากาศเสียที่ปะปนด้วยฝุุนละออง 
เป็นต้น 

  ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม (Indirect aspects) คือ ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กร แต่เป็นผลมาจากกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โดย
องค์กรอาจมีอิทธิพลในการควบคุม เช่น มลพิษน้ าที่เกิดจากการขนส่งของเสียขององค์กรเพื่อ
น าไปบ าบัดโดยผู้ประกอบการภายนอกที่ได้รับใบอนุญาต มลพิษอากาศจากไอเสียรถบรรทุก 
ที่ขนวัตถุดิบมาส่งให้องค์กร เป็นต้น 

   

   ข้อมูลที่จะช่วยในการแจกแจงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดขึ้น มาจาก
ทะเบียนความต้องการในกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาต เอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี และบันทึกผลการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ข้อมูลจากลูกค้า ผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการต่างๆ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -40- 
 

 

Input Process Output 

 
 

รูปที่ 9 ตัวอย่างแผนผังกระบวนการผลติ (การระบ/ุแจกแจงลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม) 
ของกระบวนการผลิตอาหารทะเลส าเรจ็รูปแช่เยือกแข็ง (ซูรูมิ) 

ท าการผสม 
- น้ าเสีย 
- เศษวัตถุดิบตกพื้น 
- เสียงดังจากเครื่องจักร 
 

- สารปรุงแต่ง 
- น้ า RO 
- น้ าแข็ง 
- ไฟฟูา 
 

เตรียมวัตถุดิบ 

ขึ้นรูปวัตถุดิบ 

- เศษวัตถุดิบตกพื้น 
- วัตถุดิบขึ้นรูปไม่ได้ตามข้อก าหนด 
- ความร้อนจากไอน้ า 
- เสียงดังจากเครื่องจักร 
 

- ไอน้ า 
- ไฟฟูา 
 

ตกแต่ง 

- เศษวัตถุดิบตกพื้น 
- วัตถุดิบตกแต่งไมไ่ด้ตามข้อก าหนด 
- เศษบรรจภุณัฑ์ใช้แล้ว 
- เสียงดังจากเครื่องจักร 

 

- สีผสมอาหาร 
- ไฟฟูา 
 

ฆ่าเช้ือ - ความร้อนจากไอน้ า 
- ไอน้ า 
- ไฟฟูา 
 

แช่เยือกแข็ง - ไฟฟูา 

บรรจุและจดัเก็บ - เศษบรรจภุณัฑ ์
- ไฟฟูา 
- กล่องบรรจภุัณฑ ์
- ถุงบรรจุภณัฑ ์

- น้ าเสีย 
- เศษวัตถุดิบ 
- เศษบรรจภุณัฑ์ใช้แล้ว 
 
 

- เนื้อปลาบด 
- น้ า 
- ไฟฟูา 
 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -41- 
 

 

 ลักษณะปัญหา
สิ่ งแวดล้อมสามารถแบ่ง
ออกเป็นประเภทหลักได้
ดังต่อไปน้ี 
1. มลภาวะทางน้ า 
2. มลภาวะทางอากาศ 
3. ของเสียท่ัวไป และ 
 ของเสียอันตราย 
4. การปนเปื้อนของดิน 
5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 (เช่น วัตถุดิบ น้ า ไฟฟ้า 
 และเชื้อเพลิง เป็นต้น) 
6. การใช้พลังงาน 
7. การใช้สารเคมี 
8. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย เช่น 
แสง เสียง ไอระเหย         
ความร้อน และฝุ่น  
เป็นต้น รวมถึงการ
ปฏิบัติงานในท่ีเสี่ยง
อันตราย 

9. อุบัติเหตุหรือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

 หลังจากลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับการ
แจก แจ ง  แล ะป ระ เ มิ น
นัยส าคัญแล้ว องค์กรควร
จั ดท าทะ เบี ย นลั กษณะ
ปัญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ย
จัดล าดับลักษณะปัญหา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ล า ดั บ
นัยส าคัญ  

  EMS Team ควรร่วมกันจัดท าเกณฑ์การประเมินนัยส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ความรุนแรงของผลกระทบโอกาสในการเกิดผลกระทบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดอื่นๆ ในส่วนต่อไปจะมีตัวอย่างค าถาม ซึ่งจะช่วยองค์กร  
ในการท าความเข้าใจลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 

  

 
 วิธีที่ใช้ในการประเมินนัยส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีมากมาย

หลายวิธี อย่างไรก็ตามองค์กรควรพยายามเลือกประยุกต์ใช้วิธีที่มีอยู่ในองค์กรและเหมาะสม
กับการด าเนินการขององค์กรมากท่ีสุด 

  

  เมื่อองค์กรก าหนดขั้นตอนการแจกแจงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิธีการประเมิน
นัยส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แล้วควรจัดท าวิธีการปฏิบัติเหล่านั้นไว้เป็น  
ลายลักษณอักษร 

  

  น าข้อมูลลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่ได้มาจากการแจกแจงลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการประเมินนัยส าคัญมาจัดท าเป็นทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งระบุวิธีการปฏิบัติงานในการควบคุมหรือแก้ไขปัญหาที่โรงงานด าเนินการอยู่ 

  

  การแจกแจงและประเมินนัยส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจเริ่มจากวิธีการ  
ทีไ่ม่ซับซ้อน แล้วจึงปรับปรุงวิธีการให้ดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งควรแจกแจงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่เห็นเด่นชัดในองค์กรก่อน แล้วจึงพัฒนาวิธีแจกแจงให้สามารถใช้ได้กับลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์แก่องค์กรต่อไปในอนาคต ในการปรับปรุง
กระบวนการแจกแจง และประเมินนัยส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
ควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 

  การพิจารณาประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ในการแจกแจงและประเมินนัยส าคัญของลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมองค์กร เช่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์บริบทขององค์กรที่มีผลต่อ
ความสามารถและสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลทั้งเชิงบวกและลบ เป็นต้น 

  ความเหมาะสมของตัวแทนท่ีรับผิดชอบในการแจกแจงและประเมินนัยส าคัญของลักษณะ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการแจกแจงและการประเมินนัยส าคัญของลักษณะ  
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -42- 
 

 

  การท าความเข้าใจลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรและพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น  
ควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 

   

  ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   

   กิจกรรมหรือการด าเนินการใดๆ ขององค์กรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากร (วัตถุดิบ น้ า ไฟฟูา และเช้ือเพลิง) อุปกรณ์ เครื่องมือใดบ้างที่ใช้ในกิจกรรมรวมถึง

พื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
 องค์กรปล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อม เช่น อากาศ น้ า และดิน หรือไม่ 
 องค์กรมีของเสีย หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่ ถ้ามี การก าจัดของเสียเหล่านี้ ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ 
 การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างขององค์กรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ 
 มีกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การหกรั่วไหลของสารเคมี 

น้ ามันในพ้ืนท่ีหรือไม่ 
 มีกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจมี

สถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น 
   

  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   

   มีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
 ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูค่อนข้างนาน หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น

แพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างหรือไม่ 
 อะไรบ้างท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เช่น อากาศ น้ า ดิน หรือระบบนิเวศ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีกฎหมายเกี่ยวข้องหรือไม่ และความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น  

อยู่ในระดับที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 
 มีองค์กรหรือบุคคลภายนอกให้ความสนใจกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นนี้หรือไม่ 
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ตัวอย่างที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ไอระเหยของสารเคมี มลพิษอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลภายนอก

โรงงาน 
น้ าเสียจากกระบวนการล้างท าความสะอาด เพิ่มภาระให้แก่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
เสียงดังจากเครื่องผสม มลพิษเสียงและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลภายนอก

โรงงาน 
ของเสียอันตรายจากน้ ามันเครื่องใช้แล้ว มลพิษจากการน าของเสียไปก าจัดภายนอกโรงงาน 
การปนเปื้อนดินจากการหกรั่วไหลของสารเคมี/น้ ามัน มลพิษจากการปนเปื้อนดิน 
การสูญเสียวัตถุดิบจากการหกรั่วไหล สิ้นเปลืองทรัพยากร 
การใช้น้ า สิ้นเปลืองทรัพยากร 
การใช้พลังงาน (ไฟฟูาและเชื้อเพลิง)  สิ้นเปลืองทรัพยากร 
อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน มลพิษดิน มลพิษน้ า มลพิษอากาศ และของเสีย 
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ตัวอย่างที่ 5 ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/แหลง่ก าเนิด 
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สภาวะปกต ิ สภาวะผิดปกต ิ
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การล้างอุปกรณ์ทาส ี การใช้น้ า สิ้นเปลืองทรัพยากร การสูญเสียน้ า 
จากการรั่วไหล 

สิ้นเปลืองทรัพยากร 

 การใช้ผงซักฟอก สิ้นเปลืองทรัพยากร ของเสียทั่วไป 
จากผงซักฟอกหมดอาย ุ

มลพิษจากการน า 
ของเสียไปก าจัดภายนอก
โรงงาน 

 ของเสียอันตรายจากเศษสี มลพิษจากการน า 
ของเสียไปก าจัดภายนอก
โรงงาน 

การปนเปื้อนดิน 
จากเศษหกหล่น 

มลพิษจากการปนเปื้อน 
สู่ดิน 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย การใช้ไฟฟูา สิ้นเปลืองทรัพยากร   
 การใช้สารเคมี สิ้นเปลืองทรัพยากร การปนเปื้อนดิน 

จากสารเคมีหกรัว่ไหล 
มลพิษจากการปนเปื้อน 
สู่ดิน 

การใช้สารเคมี สิ้นเปลืองทรัพยากร ของเสียอันตราย 
จากสารเคมีเส่ือมสภาพ 
หรือภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 

มลพิษจากการน า 
ของเสียอันตรายไปก าจัด
ภายนอกโรงงาน 

กลิ่นจากระบบบ าบัด 
น้ าเสีย 

มลพิษอากาศและสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญ
ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอก 

  

หม้อน้ า การใช้น้ ามันเตา สิ้นเปลืองทรัพยากร - การสูญเสียน้ ามันเตา
จากการหกรัว่ไหล 

- การปนเปื้อนดิน 
จากน้ ามันเตาหกรั่วไหล 

- สิ้นเปลืองทรัพยากร 
 

- มลพิษจากการปนเปื้อน
สู่ดิน 

 สารเจือปนในอากาศ 
ที่ระบายออกจากปลอ่ง 

มลพิษอากาศและสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญ
ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอก 

  

 ความร้อนจากไอน้ า มลพิษอากาศและสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญ
ให้แก่พนักงาน 

สูญเสียไอน้ าจากการร่ัว
ของไอน้ า 

สิ้นเปลืองทรัพยากร 

การก่อสร้าง การใช้สีทาผนัง สิ้นเปลืองทรัพยากร - ของเสียอันตราย 
จากสีเสื่อมสภาพ 

- การปนเปื้อนดิน 
จากสีหกลงพื้นดิน 

- มลพิษจากการน า 
ของเสียไปก าจัด
ภายนอกโรงงาน 

- มลพิษจากการปนเปื้อน
สู่ดิน 

 เสียงดังจากการกอ่สร้าง มลพิษเสียงและผลกระทบ
ต่อสุขภาพของพนักงาน 

  

 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -45- 
 

 

ตัวอย่างที่ 6  ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เร่ือง การแจกแจงและประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การแจกแจงและประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี : 1/4 

จัดท าโดย : นายมุ่งมั่น ต้ังใจ วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มิถุนายน 2560 

อนุมัติโดย : นายเอกราช ทุ่มเท การปรับปรุงคร้ังท่ี :  

วัตถุประสงค์   

เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนปฏิบัติในการแจกแจงและประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ  
ขององค์กร เพื่อน าผลที่ได้ไปก าหนดการควบคุมการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์และเปูาหมาย  รวมถึงแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ขอบเขต   

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของบริษัท 

 
ค าจ ากัดความ  

 สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบบริษัท ซึ่งรวมถึง อากาศ น้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืชและสัตว์ และมนุษย์ 
 ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ส่วนประกอบที่ส าคัญของการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ

บริษัทที่สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ คือ ลักษณะปัญหาสิ่ งแวดล้อม 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งในระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้หมายถึงลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีได้คะแนนจากการประเมินความส าคัญตั้งแต่ 2.25 ข้ึนไป 

 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรม และบริการของบริษัท 

 สภาวะปกติ (Normal Situation) หมายถึง การด าเนินงานในสภาวะปกติของหน่วยงานที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น เสียงดัง
ของเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน น้ าเสียจากกระบวนการผลิต ฝุุนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 สภาวะผิดปกติ (Abnormal Situation) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้และ 
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่มีวิธีการจัดการได้ตามขั้นตอนเพื่อรองรับเหตุการณ์ เช่น การหกรั่วไหลของสารเคมี  
ในปริมาณเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตามข้อก าหนด เป็นต้น 

 สภาวะฉุกเฉิน (Emergency Situation) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบ 
ที่รุนแรง และแผ่ขยายเป็นวงกว้าง ไม่สามารถระบุเวลาเพื่อรองรับเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น เหตุการณ์ฉุกเฉิน  
เพลิงไหม้ น้ าท่วม หม้อไอน้ าระเบิด การรั่วไหลของสารเคมีปริมาณมาก เป็นต้น  

 EMR หมายถึง ตัวแทนฝุายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 EMS Team หมายถึง คณะท างานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ในการจัดท าและด าเนินระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการ และ/หรือ หัวหน้างานในแผนกท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
  



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -46- 
 

 

ตัวอย่างที่ 6 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การแจกแจงและประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี : 2/4 

จัดท าโดย : นายมุ่งมั่น ต้ังใจ วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มิถุนายน 2560 

อนุมัติโดย : นายเอกราช ทุ่มเท การปรับปรุงคร้ังท่ี :  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

EMR และ EMS Team  1. จัดท าแผนการประชุมคณะท างานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแจกแจงและประเมิน
นัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อ  
มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการของบริษัท 

EMR และ EMS Team 2. ทบทวนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในบริษัทระหว่างการประชุมคณะท างานพิจารณา 
ใช้รายการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เป็นพื้นฐานในการทบทวน แต่อย่างไรก็ตามต้อง
ท าการทบทวนกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการหรือขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะได้แจกแจงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่มีในบริษัท จากนั้นจัดท าเป็นเอกสารและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน การแจกแจง
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการแจกแจงทั้งในสภาวะการด าเนินงานที่ ปกติ 
ผิดปกติ และฉุกเฉิน 

 3. แจกแจงการควบคุมการปฏิบัติงานส าหรับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีในปัจจุบัน 
 4. ประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แจกแจงได้ เพื่อหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ที่มีนัยส าคัญของบริษัท โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่มี (เอกสารแนบ) โดยที่ในแต่ละ
ประเด็นให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

 ต่ า คือ 1 : ปานกลาง คือ 2 : สูง คือ 3 
 จากนั้นเฉลี่ยคะแนนรวมที่ได้จากแต่ละประเด็น 
 5. จัดล าดับความส าคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ โดยลักษณะปัญหา

สิ่งแวดล้อมท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 2.25 ข้ึนไป เป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 
 6. ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมใดที่มีข้อก าหนดในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ให้ถือว่าเป็นลักษณะ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีนัยส าคัญ 
 7. ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมใดที่ไม่ เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้ถือว่าลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นมีนัยส าคัญสูง 
 8. บันทึกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญลงในทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ที่มีนัยส าคัญ 
 9. ก าหนดการควบคุมการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์และเปูาหมาย รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -47- 
 

 

ตัวอย่างที่ 6 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การแจกแจงและประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี : 3/4 

จัดท าโดย : นายมุ่งมั่น ต้ังใจ วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มิถุนายน 2560 

อนุมัติโดย : นายเอกราช ทุ่มเท การปรับปรุงคร้ังท่ี :  

EMR และ EMS 
Team (ต่อ) 

10. ทบทวนขั้นตอนในการแจกแจงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ (รวมถึงเอกสาร
ระเบียบการปฏิบัติงาน) เพื่อตรวจสอบว่าวิธีปฏิบัติที่ท าอยู่สอดคล้องกับเปูาหมายของบริษัท 
ที่จะปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

บัญชีรายการกิจกรรมที่มีทั้งหมดในองค์กร รวมถึงแผนผังการใช้พื้นที่ขององค์กร  
รายการลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 

เอกสารแนบ  

เกณฑ์การประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่พิจารณา คะแนน 

กฎหมายและข้อก าหนด 
ที่เกี่ยวข้อง 

ต่ า = 1 ไม่มีกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ควบคุมอยู ่

 ปานกลาง = 2 เกี่ยวข้องกับกฎหมาย องค์กรปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย 
 สูง = 3 เกี่ยวข้องกับกฎหมาย องค์กรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่ า = 1 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย 
 ปานกลาง = 2 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เวลาไม่นานในการฟื้นฟู 
 สูง = 3 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง และใช้เวลานานในการฟื้นฟ ู
ความสนใจของสาธารณชน ต่ า = 1 ไม่สนใจ 
 ปานกลาง = 2 สนใจบ้าง บางครั้ง 
 สูง = 3 สนใจมาก 
ความถี่การเกิด ต่ า = 1 ความถี่การเกิดต่ า 
 ปานกลาง = 2 ความถี่การเกิดปานกลาง 
 สูง = 3 ความถี่การเกิดสูง 
การตรวจจับได้ ต่ า = 1 การตรวจจับได้ง่าย 
 ปานกลาง = 2 การตรวจจับได้ปานกลาง 
 สูง = 3 การตรวจจับได้ยาก 
    
    
    



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -48- 
 

 

ตัวอย่างที่ 6 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การแจกแจงและประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี : 4/4 

จัดท าโดย : นายมุ่งมั่น ต้ังใจ วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มิถุนายน 2560 

อนุมัติโดย : นายเอกราช ทุ่มเท การปรับปรุงคร้ังท่ี :  

การใช้ทรัพยากรในการแก้ไข ต ่ำ = 1 ใช้ทรัพยากรน้อย 

 ปานกลาง = 2 ใช้ทรัพยากรปานกลาง 
 สูง = 3 ใช้ทรัพยากรมาก 
ตัวอย่างการประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การทิ้งน้ าล้างสีลงรางระบายน้ าสาธารณะ 

ประเด็นที่พิจารณา คะแนน ค าอธิบาย 
กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง สูง = 3 เกี่ยวข้องกับกฎหมาย องค์กรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สูง = 2 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ใช้เวลาฟื้นฟูไม่นาน 
ความสนใจของสาธารณชน สูง = 3 สนใจมาก 
ความถี่การเกิด สูง = 3 เกิดขึ้นตลอดเวลาท างาน 
การตรวจจับได้ ปานกลาง = 2 การตรวจจับได้ปานกลาง 
การใช้ทรัพยากรในการแก้ไข สูง = 3 ใช้ทรัพยากรมาก 

รวม 16  
คะแนนเฉลี่ย 2.67 เป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมนีัยส าคญัสูง เนื่องจาก 

ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งมีคะแนนสูงกว่า 2.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -49- 
 

 

ตัวอย่างที่ 7 เกณฑ์การประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม แบบที่ 1 
 

       

S4 

คว
าม

รุน
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ง 

     

S3 
     

S2 
     

S1 
     

 

   O1 O2 O3 O4  

    

  โอกาสการเกิด  

 
 

 

ระดับความรุนแรง (S : Severity) 
  

S1 ขอบเขตความรุนแรงของผลกระทบเกิดขึ้นเฉพาะจุดที่ท ากิจกรรมเท่าน้ัน 
S2 ขอบเขตความรุนแรงของผลกระทบเกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีข้างเคียงที่อยู่ใกล้จุดที่ท ากิจกรรม 
S3 ขอบเขตความรุนแรงของผลกระทบเกิดขึ้นภายในบริเวณโรงงานเท่านั้น 
S4 ขอบเขตความรุนแรงของผลกระทบเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง อาจเกิดออกไปถึงนอกพ้ืนท่ีโรงงาน 
   
ระดับโอกาสเกิด (O : Opportunity) 
  

O1 ไม่มีโอกาสที่เกิดผลกระทบ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 
O2 มีโอกาสที่เกิดผลกระทบ 1 ครั้งหรือมากกว่า ในช่วง 1 เดือนถึง 1 ปี แต่ไม่เกิดหลายครั้งใน 1 เดือน 
O3 มีโอกาสที่เกิดผลกระทบ มากกว่า 1 ครั้งใน 1 เดือน แต่ไม่เกิดหลายครั้งใน 1 วัน 
O4 มีโอกาสที่เกิดผลกระทบ มากกว่า 1 ครั้งใน 1 วัน 
   
   
   
   
   
   
   
   

ไม่มีนัยส าคญั 

มีนัยส าคญั 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -50- 
 

 

ตัวอย่างที่ 8 เกณฑ์การประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม แบบที่ 2 
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ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีคะแนนมากกว่า 6 คะแนน จัดว่าเป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 
   

เกณฑ์การประเมิน  
ความรุนแรง (S : Severity)  
   

ระดับท่ี S1 ความรุนแรงอยู่ในระดับละเลยได้ 
 ขอบเขตถูกจ ากัดอยู่เพียงบริเวณใกล้ชิดติดกับท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น 
 ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ าสุด 
ระดับท่ี S2 ความรุนแรงระดับต่ า 
 ขอบเขตถูกจ ากัดอยู่ในรอบๆ บริเวณที่ได้รับผลกระทบ 
 ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ าภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมได้ 
ระดับท่ี S3 ความรุนแรงระดับสูง 
 ขอบเขตของผลกระทบอยู่ในบริเวณโรงงาน 
 ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับที่กฎหมายไม่สามารถอนุ โลมได้หรือก่อให้เกิดการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว 
ระดับท่ี S4 ความรุนแรงระดับร้ายแรง 
 ผลกระทบขยายขอบเขตออกไปถึงนอกบริเวณโรงงาน 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจถึงขั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง 
  
ระดับโอกาสเกิด (O : Opportunity)   

  

ระดับที่ O1 ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี 
ระดับที่ O2 เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อปี แต่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
ระดับที่ O3 เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน 
ระดับที่ O4 เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -51- 
 

 

ตัวอย่างที่ 9 เกณฑ์การประเมินนัยส าคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม แบบที่ 3 
   

 
   
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีคะแนนมากกว่า 10 คะแนนข้ึนไป จัดว่าเป็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 
คะแนนความเสี่ยง = (โอกาสการเกิด (O) + การตรวจจับได้ (D)) x ความรุนแรง (S) 
   
เกณฑ์การประเมิน   
ความรุนแรง (S : Severity)   
  

ระดับท่ี S1 ความรุนแรงอยู่ในระดับละเลยได้ 
 ขอบเขตถูกจ ากัดอยู่เพียงบริเวณใกล้ชิดติดกับท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น 
 ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ าสุด 
ระดับท่ี S2 ความรุนแรงระดับต่ า 
 ขอบเขตถูกจ ากัดอยู่ในรอบๆ บริเวณที่ได้รับผลกระทบ 
 ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ าภายใต้สถานการณ์ที่ควบคุมได้ 
ระดับท่ี S3 ความรุนแรงระดับสูง 
 ขอบเขตของผลกระทบอยู่ในบริเวณโรงงาน 
 ความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับที่กฎหมายไม่สามารถอนุ โลมได้หรือก่อให้เกิดการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว 
ระดับท่ี S4 ความรุนแรงระดับร้ายแรง 
 ผลกระทบขยายขอบเขตออกไปถึงนอกบริเวณโรงงาน 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจถึงขั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -52- 
 

 

ระดับโอกาสเกิด (O : Opportunity)  
    

ระดับที่ O1 ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 1 ปี 
ระดับที่ O2 เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อปี แต่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
ระดับที่ O3 เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน 
ระดับที่ O4 เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน 
 
ระดับการตรวจจับได้ (D : Detection) 
  

ระดับที่ D1 สามารถตรวจจับได้ง่ายมาก และมีการตรวจตราอยู่เป็นประจ า 
ระดับที่ D2 สามารถตรวจจับได้ง่าย หรือใช้อุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับแล้วทราบผลได้ทันที 
ระดับที่ D3 สามารถตรวจจับได้โดยใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
ระดับที่ D4 สามารถตรวจจับได้ด้วยวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือใช้เวลานานในการทราบผล 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -53- 
 

ตัวอย่างที่ 10 ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่มีนัยส าคัญ  (Register of Significant Aspects) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  จัดท าโดย : นายมุ่งมั่น ต้ังใจ หน้า : 1/5 

อนุมัติโดย : นายเอกราช ทุ่มเท แก้ไขคร้ังท่ี :  วันที่ : 1 กรกฎาคม 2560 

 

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์
และบริการ 

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประเภท/ 

สภาวะ (D/I)/ 
(N/A/E) 

นัยส าคัญ 
การควบคุม 

การปฏิบัติงาน   
(เลขอ้างอิง) 

วัตถุประสงค์  
และเปูาหมาย  
(เลขอ้างอิง) 

อากาศ น้ า ดิน เสียง 
พืช/
สัตว์/
มนุษย ์

ทรัพยากร/ 
พลังงาน 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย น้ าท้ิงหลังการบ าบัดไม่ได้ตามมาตรฐาน       D/A H   
ระบบบ าบัดน้ าเสีย การใช้ไฟฟูา       D/N H   
ระบบบ าบัดน้ าเสีย การปนเปื้อนเดินจากสารเคมีหกรั่วไหล       D/A H   
ระบบบ าบัดน้ าเสีย น้ าเสียจากเหตุฉุกเฉินน้ าเสียล้นบ่อ       D/E M   
หม้อน้ า สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก

ปล่องหม้อน้ า 

      D/N M   

หม้อน้ า สูญเสียไอน้ าจากการรั่วไหล       D/A M   
หม้อน้ า น้ าเสียจากเหตุฉุกเฉินหม้อน้ าระเบิด       D/E M   
การล้างอุปกรณ์ทาสี ของเสียอันตรายจากเศษสี       D/N L   
การก่อสร้าง เสียงดังจากการก่อสร้าง       I/N L   
 

หมายเหตุ         H : High Significant ตั้งแต่ 45 คะแนน 
M : Medium Significant ตั้งแต่ 22-44 คะแนน 
L : Low Significant น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 คะแนน 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -54- 
 

   

   

พันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม 
ใน ท่ี น้ี ได้ แก่  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ จนถึง
ประกาศกระทรวง และค าสั่งต่างๆ ท่ี
เกี่ ยวข้ องกับประเด็นปัญหาด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมและข้ อก าหนดอื่ นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 ด าเนินการค้นหา รวบรวมและจัดท าทะเบียนกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดอื่นๆ หรือพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม 

  
  

  

 สาระส าคัญ 

 ขั้นตอนหลักของการ
ด าเนินการให้สอดล้องกับกฎหมาย
และข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยมีดังนี ้

 แจกแจงกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ท าความเข้าใจในความต้องการ 
แ ล ะ ศึ ก ษ า ถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท่ี
สอดคล้องกับพันธกรณี ท่ีต้อง
ปฏิบัติตามเหล่าน้ัน 

 พิจารณาก าหนดวิธีการในการ
ประยุกต์ ใ ช้พั นธกรณี ท่ี ต้ อ ง
ปฏิบัติตามกับองค์กร 

 การสื่อสารวิธีปฏิบัติ เหล่าน้ัน 
ให้พนักงานรับทราบ 

 พนักงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
พันธกรณี ท่ีก าหนดไว้  ธ ารง
รักษาและปรับปรุงระบบการ
บริหารสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

  

 
 การค้นหา รวบรวมและจัดท าทะเบียนหรือรายการความต้องการในกฎหมายและ

ข้อก าหนดหรือพันธกรณีอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม 

 ด าเนินการจ าแนกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดที่เช่ือมโยงกับพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อจัดล าดับความส าคัญของ
ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดท าทะเบียนหรือรายการของลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทั้งหมดที่ระบุถึงวิธีการควบคุมที่องค์กร
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

 

  

 การที่องค์กรจะทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และปรับปรุงการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณี ข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
นั้นองค์กรต้องทราบว่ามีกฎหมายและข้อก าหนดทางกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอาจส่งผลเสียให้กับองค์กรได้ เช่น ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เสียค่าใช้จ่าย ถูกลงโทษตามกฎหมาย และเสื่อมเสียภาพพจน์ขององค์กร 
เป็นต้น 

  

 ดังนั้น องค์กรจึงต้องจัดท าขั้นตอน และด าเนินการค้นหา รวบรวม และจัดท าทะเบียน
ความต้องการของกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กิจกรรมการผลิต ผลติภัณฑ์ หรือบริการขององค์กร ความต้องการ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  รวมถึงต้องมีการสื่อสารวิธีการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายเหล่านั้นให้พนักงานรับทราบ 

   

   
   
   
   
   

1.6  การปฏิบัติตามพันธกรณี  
(Compliance obligations) 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -55- 
 

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

 ข้อก าหนดอื่นๆ ได้แก่
ข้อก าหนดลูกค้าด้านสิ่งแวดล้อม 
ข้อก าหนดจากบริษัทแม่ เช่น การลด
การปล่อยก๊าซ CO2 การไม่ใช้สารเคมี
ท่ีเป็นอันตรายในสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น หรือข้อก าหนดทางธุรกิจ 
ท่ีส าคัญขององค์กร 

 
 องค์กรควรจัดท าขั้นตอนและด าเนินการค้นหา รวบรวม และจัดท าทะเบียน 

ความต้องการในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กิจกรรมการผลิต ผลติภัณฑ์ และบริการขององค์กร ตลอดจน
วงจรวัฏจักรชีวิต 

 ท าการแจกแจง ศึกษาและท าความเข้าใจในความต้องการของกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ดี
มีช่องทางที่องค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีอยู่หลาย
ช่องทาง เช่น 

   สอบถามจากหน่วยงานราชการ 
 ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 ค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด 
 การใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษา 
 การฝึกอบรม 
 นิตยสาร หรือวารสารต่างๆ 
 อื่นๆ เช่น ลูกค้า และผู้รับเหมา เป็นต้น 

   

   เมื่อศึกษาและเข้าใจในความต้องการของกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรแล้ว ต้องมีการสื่อสาร รวมถึงการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับข้อกฎหมายเหล่านั้นให้พนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
และน าไปฏิบัติใช้ในงานของตน 

   ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างทะเบียนความต้องการในกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม  

   ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างรายการกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -56- 
 

ตารางที่ 2 ทะเบียนความต้องการในกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

1) การจัดการมลพิษน้ า 
1. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม  

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 

หมวด 4 การควบคุมการ
ปล่อยของเสีย มลพิษหรือ 
สิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- ห้ามระบายน้ าท้ิงออกจากโรงงาน เว้นแต่
ได้ท าการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
จนน้ าท้ิงนั้นมีลักษณะเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
- ในกรณีมีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 ต้องติดตั้ งมาตรวัดปริมาณการใช้
ไฟฟูาส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียโดยเฉพาะ 
และต้องมีการจดบันทึกเลขหน่วยและ
ปริมาณการใช้ไฟฟูาประจ าวัน 

 ในกรณีมีการใช้สารเคมีหรือสารชีวภาพ 
ในระบบบ าบัดน้ าเสีย ต้องมีการบันทึกการใช้
สารเคมีในการบ าบัดน้ าเสียประจ าวัน 

16 ตุลาคม 2535 16 ตุลาคม 2535 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สอดคล้อง 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ก าหนดมาตรฐานควบคุม
ก า ร ร ะบา ย น้ า ท้ิ ง จ า ก
โรงงาน พ.ศ. 2560 

- ความเป็นกรด-ด่าง 5.5-9.0 
- อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 oC 
- สี ไม่เกิน 300 เอดีเอ็มไอ 
- TDS (Total Dissolved Solids)  

 ไม่เกิน 3,000 มก./ล.  
 ค่า TDS ในน้ าท้ิงมีค่ามากกว่าค่า TDS 

ท่ีมีอยู่ ในแหล่งน้ า น้ันเกิน 3,000 มก.ล.  
ได้ไมเ่กิน 5,000 มก./ล. 

30 พฤษภาคม 2560 7 มิถุนายน 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สอดคล้อง 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -57- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

   - SS ไมเ่กิน 50 มก./ล.  
- BOD ไมเ่กิน 20 มก./ล.  
- COD ไมเ่กิน 120 มก./ล.  
- ซัลไฟด์ในรูป H2S ไมเ่กินา 1.0 มก./ล. 
- ไซยาไนด์ในรูป HCN ไมเ่กิน 0.2 มก./ล. 
- น้ ามันและไขมัน ไมเ่กิน 5 มก./ล. 
- ฟอร์มาลดีไฮด์ ไมเ่กิน 1 มก./ล. 
- สารประกอบฟีนอล ไมเ่กิน 1 มก./ล. 
- คลอรีนอิสระ ไมเ่กิน 1 มก./ล. 
- Pesticide ต้องตรวจไม่พบ 
- TKN ไมเ่กิน 100 มก./ล.  
- Zn  ไมเ่กิน  5.0  มก./ล. 
- Cr6+  ไมเ่กิน 0.25  มก./ล. 
- Cr3+  ไมเ่กิน 0.75  มก./ล. 
- AS  ไมเ่กิน 0.25  มก./ล. 
- Cu  ไมเ่กิน 2.0  มก./ล. 
- Hg  ไมเ่กิน 0.005 มก./ล. 
- Cd  ไมเ่กิน 0.03  มก./ล. 
- Ba  ไมเ่กิน 1.0  มก./ล. 
- Se  ไมเ่กิน 0.02  มก./ล. 
- Pb  ไมเ่กิน 0.2  มก./ล. 
- Ni  ไมเ่กิน 1.0  มก./ล. 
- Mn  ไมเ่กิน 5.0  มก./ล. 

    



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -58- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

2) การจัดการมลพิษอากาศ 

1. กฎกระทรวงอุ ตสาหกรรม  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 

หมวด 4 การควบคุมการ
ปล่อยของเสีย มลพิษ หรือ
สิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ห้ามระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน 
เว้นแต่ได้ท าการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง จนอากาศท่ีระบายออกน้ัน 
มีปริมาณของสารเจือปนไม่เกินกว่าค่าท่ี
ก าหนด แต่ต้องไม่ใช้วิธีท าให้เจือจาง 

16 ตุลาคม 2535 16 ตุลาคม 2535 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ไม่สอดคล้อง 
หมายเหต ุ 
ระบุแผนงานหรือ
กิจกรรมท่ีต้อง 
ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง พร้อม
ก าหนดระยะเวลา 
แล้วเสร็จ 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2549 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 

ก าหนด ค่าปริ มาณสาร 
เจือปนในอากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงาน 

อากาศท่ีสามารถระบายออกจากโรงงาน
ต้องมีค่าปริมาณของสารเจือปนไม่เกินค่า 
ท่ีก าหนดไว้ ดังน้ี 
1. ฝุุนละออง 

4 ธันวาคม 2549 5 ธันวาคม 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สอดคล้อง 

    หม้อไอน้ าท่ีใช้เชื้อเพลิง     
   - น้ ามันเตา  240 มก./ลบ.ม. 

- ถ่านหิน  320 มก./ลบ.ม. 
- ชีวมวล  320 มก./ลบ.ม. 
- เชื้อเพลิงอื่นๆ 320 มก./ลบ.ม. 
- การถลุง หล่อหลอม 300 มก./ลบ.ม. 

2. รีดดึง และ/หรือผลิตเหล็กกล้า อลูมิเนียม 

    

   - การผลิตท่ัวไป  400  มก./ลบ.ม.     
   3. พลวง จากการผลิตท่ัวไป 20 มก./ลบ.ม.     
   4. สารหนู จากการผลิตท่ัวไป 20 มก./ลบ.ม.     



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -59- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

   5. ทองแดง จากการหลอมหรือการถลุง  
30 มก./ลบ.ม. 

    

   6. ตะกั่ว จากการผลิตท่ัวไป 30 มก./ลบ.ม.     
   7. คลอรีน จากการผลิตท่ัวไป 30 มก./ลบ.ม.     
   8. ไฮโดรเจนคลอไรด์ จากการผลิตท่ัวไป  

160 มก./ลบ.ม. 
    

   9. ปรอท จากการผลิตท่ัวไป 3 มก./ลบ.ม.     
   10. คาร์บอนมอนนอกไซด์ จากการผลิต

ท่ัวไป 690 ส่วนในล้านส่วน 
    

   11. กรดก ามะถั น จากการผลิ ต ท่ั วไป  
25 ส่วนในล้านส่วน 

    

   12. ไฮโดรเจนซัลไฟด์ จากการผลิตท่ัวไป  
80 ส่วนในล้านส่วน 

    

   13. ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์     
   แหล่งก าเนิดความร้อน  ค่าปริมาณของสาร     
   - น้ ามันเตา 950 มก./ลบ.ม. 

- ถ่านหิน 700 มก./ลบ.ม. 
- ชีวมวล 60 ส่วนในล้านส่วน 
- การผลิตท่ัวไป 60 ส่วนในล้านส่วน 

    

   14. ออกไซด์ของไนโตรเจน     
   แหล่งก าเนิดความร้อน  ค่าปริมาณของสาร     
   - น้ ามันเตา 200 ส่วนในล้านส่วน     
        



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -60- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

   - ถ่านหิน 400 ส่วนในล้านส่วน 
- ชีวมวล 200 ส่วนในล้านส่วน 
- เชื้อเพลิงอื่นๆ 200 ส่วนในล้านส่วน 

    

   15. ไซลีน จากการผลิตท่ัวไป 870 มก./ลบ.ม.     
3) การจัดการมลพิษดิน 
1. กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดิน

และน้ าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน 

- ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ าใต้ดิน และจัดการให้การปนเปื้อน
ในดินและน้ าใต้ดินต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์ 
การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน 
- ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ าใต้ดินและต้องจัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน
เพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
เรียกตรวจสอบได้ก่อนวันเริ่มประกอบ
กิจการโรงงาน 
- ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ าใต้ดินครั้งท่ีสองเมื่อครบก าหนด 
180 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน 
และต้องจัดท าและส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดินให้กรม
โร งง านอุตสาหกรรมหรือส า นัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานตั้งอยู่ภายใน
120 วันนับแต่วันครบก าหนดการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ าใต้ดินครั้งท่ี 2 

29 เมษายน 2560 29 ตุลาคม 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สอดคล้อง 
 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -61- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

   - ต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดิน 
ต่อทุก 3 ปี และตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ดิน 
ต่อทุก 1 ปี และต้องจัดท าและส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานตั้งอยู่ภายใน
120 วันนับแต่วันครบก าหนดการตรวจสอบ 
คุณภาพดินและน้ าใต้ดิน 
- กรณีท่ีผลการตรวจสอบคุณภาพดินและ
น้ าใต้ดินโรงงานสูงกว่าเกณฑ์ ต้องจัดให้ 
มีการท ารายงานเสนอมาตรการควบคุม
การปนเปื้อนในดินและน้ า ใต้ดินและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน
ให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและ
น้ าใต้ดิน และส่งรายงานให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดท่ีโรงงานตั้งอยู่ภายใน 180 วันนับแต่
วันท่ีตรวจพบว่าภายในบริเวณโรงงานมี
การปนเปื้อนในดินและน้ า ใต้ดินสูงกว่า
เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน ท้ังน้ี 
ให้ก าหนดระยะเวลาท่ีคาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน
ให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและ
น้ าใต้ดินไว้ในรายงานดังกล่าวด้วย 

    



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -62- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อน
ใ น ดิ น แ ล ะ น้ า ใ ต้ ดิ น  
การตรวจสอบคุณภาพดิน 
และน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล
รวมท้ังการจัดท ารายงานผล
การตรวจสอบคุณภาพดิน
และน้ าใต้ดิน และรายงาน
เสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อน 
ในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 
2559 

- การค านวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน
และน้ าใต้ดินให้ใช้ค่าความเสี่ยงอ้างอิง ดังน้ี 

(1) ค่า 10-6  ส าหรับสารก่อมะเร็งใน
กลุ่ม 1 ตาม IARC ก าหนดหรือ กลุ่ม เอ 
(Group A) ตาม U.S. EPA ก าหนด 

(2)  ค่า 10-5 ส าหรับสารก่อมะเร็งใน
กลุ่ม 2เอ (Group 2A) และกลุ่ม 2บี 
(Group 2B) ตาม IARC ก าหนด หรือกลุ่ม 
บี (Group B) และกลุ่ม ซี (Group C) ตาม 
U.S. EPA ก าหนด 

(3) ค่า 1.0 ส าหรับสารไม่ก่อมะเร็ง 
- สารปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงานตาม
ภาคผนวก 1 ท้ายประกาศน้ีต้องไม่สูงกว่า
เกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินท่ี
ค านวณจากค่าความเสี่ยงที่ใช้อ้างอิง 
- สารปนเปื้อนใดท่ีไม่ปรากฏในเกณฑ์
การปนเปื้ อนในดินและน้ า ใต้ดินตาม
ภาคผนวกท่ี 1 ท้ายประกาศน้ี ให้ท าการ 
ค านวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใตด้ิน 

29 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สอดคล้อง 
 

        
        
        
        



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -63- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

   ตามภาคผนวกที่ 2 ท้ายประกาศน้ี 
- แจ้งข้อมูลของสารเคมีท่ีใช้หรือเก็บรักษา
ภายในบริเวณโรงงานแผนผังแสดงจุดเก็บ
ตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์ และข้อมูลอื่น 
ท่ีจ าเป็นตามภาคผนวกท่ี 3 ท้ายประกาศน้ี
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานตั้งอยู่ภายใน
180 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ
โรงงาน 
- กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
การใช้สารปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงาน 
ต้องท ารายงานแจ้งเพื่มเติมยื่นต่อกรม
โร งง านอุตสาหกรรมหรือส า นัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานต้ังอยู่ทุกครั้ง 
- การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพดินและน้ าใต้ดินให้เป็นไปตามแบบ
ในภาคผนวกที่ 4 ท้ายประกาศน้ี 
- การจัดท ารายงานเสนอมาตรการ
ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน
และมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและ
น้ าใต้ดินให้ไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเปื้อนใน
ดินและน้ าใต้ดินให้ เป็นไปตามแบบใน
ภาคผนวกที่ 5 ท้ายประกาศน้ี 

    



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -64- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

   - กรณีท่ีไม่มีกิจกรรมหรือไม่มีการใช้หรือ
เก็บรักษาสารเคมี ของเสีย หรือสิ่งอื่นใด
ภายในบริเวณโรงงาน ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม 
และอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนในดินและ
น้ าใต้ดิน ผู้ประกอบกิจการโรงงานอาจแสดง
เหตุผลโดยแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือส านักงานตสาหกรรม 
จังหวัดท่ีโรงงานตั้งอยู่ เพื่อขอไม่ด าเนินการ 
เก็บตัวอย่างดินและน้ าใต้ดิน และให้ถือว่า
การแจ้งดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคุณภาพ 
ดินและน้ าใต้ดิน และจัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน 
- เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ 

(1)  ในกรณีท่ีมีการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์
ก่อนประกาศน้ีใช้บังคับถ้าต าแหน่งและ
ความลึกของบ่อสังเกตการณ์สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของประกาศน้ี อาจใช้บ่ อ
สังเกตการณ์น้ันเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินก็ได ้

(2) อาจใช้บ่อสังเกตการณ์ท่ีอยู่นอกพื้นท่ี
โรงงานของตนเป็นบ่อสังเกตการณ์ท่ีใช้เป็น
บ่ออ้างอิง (Up-gradient) โดยไม่ต้องติดตั้ง 
บ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมก็ได้ หากบ่อดังกล่าว

    



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -65- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

มีต าแหน่งความลึกและมีแนวของทิศทาง 
การไหลของน้ าใต้ดินท่ีเหมาะสมและสามารถ
เข้าไปเก็บตัวอย่างหรือแสดงผลวิเคราะห์ 
ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศน้ีได้ 

4) การจัดการของเสีย 
1. กฎกระทรวงอุ ตสาหกรรม 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 

หมวด 4 การควบคุมการ
ปล่อยของเสีย มลพิษ หรือ
สิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดให้มีท่ีรองรับ หรือท่ีก าจัดขยะและ 
สิ่งปฏิกูล 
- ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช่
แล้ว ซ่ึงมีวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วยไว้ในท่ีรองรับ
ต่างหากท่ีเหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด  
และจัดให้มีการก าจัดด้วยวิธีการท่ีปลอดภัย
และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
- ห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะ
ได้ รั บอ นุญาตจากอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้
น าออกไปเพื่อการท าลายฤทธิ์ ก าจัดท้ิง 
หรื อฝั งด้ วยวิ ธี การและสถาน ท่ี  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

16 ตุลาคม 2535 16 ตุลาคม 2535 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สอดคล้อง 

        
        
        



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -66- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2548 ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติ โ ร ง ง าน  
พ.ศ. 2535 

การก าจัดสิ่ งปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 

- ไม่ครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วไว้ภายในโรงงานเกินระยะเวลา 90 วัน 
หากเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้น้ีต้อง
ขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแบบ สก.1 

25 มกราคม 2549 25 เมษายน 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สอดคล้อง 

   - ต้องมีผู้ ควบคุมดูแลระบบปูองกั น
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความรู้เฉพาะด้าน และต้อง
จัดฝึกอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
- ต้องจัดท าแผนการปูองกันอุบัติภัยเพื่อ
รองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล 
อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ท่ีไม่ใช้แล้วหรือเหตุท่ีคาดไม่ถึง และต้องมี
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์
รองรับเหตุฉุกเฉินภายในโรงงานและ 
มีเส้นทางหนีภัยไปยังท่ีปลอดภัย 
- ห้ามมิให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้วออกนอกบริ เวณ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มอบหมายให้น าออกไปเพื่อการท าลายฤทธ์ิ 
ก าจัดท้ิง หรือฝัง ด้วยวิธีการและสถานท่ี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในท้าย
ประกาศ 

    



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -67- 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายชื่อกฎหมาย เรื่อง ความต้องการ วันที่ประกาศ 
วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

หน่วยงาน 
ที่บังคับใช้ 

ผลการประเมิน        
ความสอดคล้อง 

   - ต้องส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ท่ีเป็นของเสียอันตรายให้กับผู้รวบรวม 
ขนส่ง หรือบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุ ท่ี ไม่ ใช้แล้วเท่าน้ัน ในกรณี ท่ีจะใช้
บริการอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- ต้องมีใบก ากับการขนส่ง เมื่อมีการน า
ของเสียอันตรายออกนอกโรงงานทุกครั้ง 
และให้แจ้งข้อมูลการขนส่งต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยการแจ้งทางสื่อเล็กทรอนิกส์ 
- ต้องท าการตรวจสอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ท่ีไม่ใช้แล้ว และต้องรับผิดชอบต่อภาระ
ความรับผิดในกรณีสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ 
การท้ิงผิดท่ีหรือการลักลอบท้ิง และการรับคืน 
เน่ืองจากข้อขัดแย้งท่ีไม่เป็นไปตามสัญญา
การให้บริการระหว่างผู้ก่อก าเนิดและ       
ผู้บ าบัดและก าจัด จนกว่าผู้บ าบัดและก าจัด
สิ่ ง ปฏิ กู ลหรื อ วั สดุ ท่ี ไม่ ใ ช้ แล้ วจะรั บ 
สิ่ งปฏิกูลหรือวัสดุ ท่ี ไม่ ใช้แล้ว น้ันไว้ ใน
ครอบครอง 

    

   - ต้องส่งรายงานประจ าปีให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามแบบ สก.3 ภายในวันท่ี 1 
มีนาคม ของปีถัดไป 

    



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -68- 
 

ตารางที่ 3 รายการกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษน ้า 
ล าดับ รายการกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ 

1. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ  
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 14 และข้อ 15 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะน้ าทิ้งที่ระบายออก
นอกโรงงานที่มีค่าแตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานท่ีต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
พิเศษ พ.ศ. 2547 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานท่ีต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานท่ีต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

6. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบให้โรงงาน
ที่ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ และ
เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดให้โรงงานท่ีต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย
ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดท ารายงานชนิดและปริมาณ 
สารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

9. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2559 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

11. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
หมวด 8 การควบคุมมลพิษ ส่วนท่ี 5 มลพิษทางน้ า มาตรา 70 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง ก าหนดประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ าทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2539) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -69- 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษน ้า (ต่อ) 
ล าดับ รายการกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ 
13. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การ
จัดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
พ.ศ. 2555 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

16. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัด
น้ าเสียด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

17. ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 435/2540 เรื่อง ก าหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่อนุญาตให้ระบายน้ าทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

กรมเจ้าท่า 

18. ประกาศกรมเจ้าท่าท่ี 164/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
จากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 

กรมเจ้าท่า 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ  
1. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ  
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 16 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่น 
ในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ 
ที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปน 
ในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ าของโรงงาน พ.ศ. 2549 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 8 
การควบคุมมลพิษ ส่วนท่ี 4 มลพิษทางอากาศและเสียง มาตรา 68 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

6. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานค่าควันด าจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

7. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -70- 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษอากาศ (ต่อ) 
ล าดับ รายการกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ 

8. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน้ า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

9. ประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงงานอุสาหกรรม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง 
ก าหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
ที่จะต้องถูกควบคุมค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบค่าควันด า
จากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

กรมการขนส่งทางบก  
กระทรวงคมนาคม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนในดินและน ้าใต้ดิน 
1. กฎกระทรวง เรื่อง ควบคุมการปนเปื้อนน้ าในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณ

โรงงาน พ.ศ. 2559 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน 
การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดท ารายงาน
ผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ าใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดิน พ.ศ. 2559 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย 
1. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ  
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 13 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet) พ.ศ. 2547  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสีย
อันตราย พ.ศ. 2547  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
พ.ศ. 2548 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -71- 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย (ต่อ) 
ล าดับ รายการกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ 

7. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง การก าหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการก าจัดส าหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้น าสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

8. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

9. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กระทรวงสาธารณสุข 
10. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษเสียง 
1. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ  
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 17 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน
และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2553 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535  
หมวด 4 การควบคุมมลพิษ ส่วนท่ี 4 มลพิษทางอากาศและเสียง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับ
เสียงรบกวน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย 
1. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า  
ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2547 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2550 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -72- 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและวัตถุอันตราย (ต่อ) 
ล าดับ รายการกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ 

4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

6. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากร
เฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษา 
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบและรายงานความปลอดภัย 
การเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือ
การน าเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2558 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่ งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2558 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

11. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบบัท่ี 4)  
พ.ศ. 2560 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

13. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
พ.ศ. 2556 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

14. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายช่ือสารเคมีอันตราย 
พ.ศ. 2556 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

15. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายช่ือสารเคมี
อันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

16. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

   
   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -73- 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
ล าดับ รายการกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ าส าหรับหม้อน้ า พ.ศ. 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ า
และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน พ.ศ. 2549 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟูาในโรงงาน 
พ.ศ. 2550 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

5. กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ปั้นจั่น และหม้อน้ า พ.ศ. 2552 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปูองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  
พ.ศ. 2552 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ด าเนินงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

8. กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน  
แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2549 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

9. กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

10. กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ 2553 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

11. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

12. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายช่ือสารเคมีอันตราย 
พ.ศ. 2556 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

13. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายช่ือสารเคมี
อันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

14. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ 
การปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

   
   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -74- 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน (ต่อ) 
ล าดับ รายการกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ 
15. กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

16. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้
ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

17. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

18. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
1. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  

หมวด 1 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

2. พระราชกฎษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

3. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

4. ประกาศกรมธุรกิจการพลังงาน เรื่องก าหนดแบบค าขอรับใบอนุญาต แบบ
ใบอนุญาต แบบค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานท่ีฯ และแบบค าขอโอน
ใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2546 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

5. กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้ง  
การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

6. พระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 เรื่อง การขุดเจาะและใช้ 
น้ าบาดาล 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. กฎกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการส่งข้อมูลและ 
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2547 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

8. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกฑณ์วิธีการและระยะเวลาในการก าหนดเปูาหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติตามเปูาหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2547 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

9. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

10. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -75- 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและพลังงาน (ต่อ) 
ล าดับ รายการกฎหมาย หน่วยงานที่บังคับใช้ 
11. กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน 

ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

12. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงงาน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 

ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ า และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
พ.ศ. 2545 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดชนิดและขนาดของโรงงาน 
ก าหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจ า และ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลส าหรับระบบปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบ
มาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2554 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากร  
ด้านสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2556 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ :  รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมดังแสดงในตารางเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไป  ซ่ึงโรงงานควร
พิจารณาคัดเลือกหรือเพิ่มเติมให้ครบถ้วน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -76- 
 

   
   
   

  องค์กรจะต้องวางแผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญ การปฏิบัติตามพันธกรณี รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสตามที่กล่าวมาข้างต้น 
โดยมีวิธีการรวบรวมแล้วน าไปก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อท าการ
วางแผนปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค ์

  วัตถุประสงค์ 
อาจเป็นกลยุทธ์หรือการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ เช่น การเงิน 
สุขภาพและความปลอดภัย และ
เป้าประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

  
 สาระส าคัญ 
  

 การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น องค์กรควร
พยายามรวมวัตถุประสงค์เหล่านั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร ซึ่งจะเป็นการรวมการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับแนวการบริหาร
จัดการทั้งหมดขององค์กรที่มี เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ 

   

 วัตถุประสงค์ 
ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห ม า ย ถึ ง 
จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กรท่ีก าหนดให้
โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญขององค์กร
และพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม และ
การพิจารณาถึ งความเสี่ ยงและ
โอกาส 

 ในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่ดีนั้นควรให้เหมาะสมกับ
สภาพการด าเนินงานขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงถึง
เจตนาและแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และความเสี่ยงและโอกาส เพื่อลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ นอกจากนี้ควร
พิจารณาถึงทางเลือกด้านนวัตกรรม (เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ สามารถลดปัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไปพร้อมกัน) การเงินขององค์กร 
ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดด้านธุรกิจอื่นๆ และ
ความต้องการที่ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสนใจ 

   

  อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรฐานในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
กับทุกองค์กร ดังนั้น การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ควรที่จะสะท้อนถึง
ลักษณะองค์กร สภาพการด าเนินการและเปูาหมายในการด าเนินงาน องค์กรต้อง
พิจารณาถึงวิธีการในการท าให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สามารถควบรวมในกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร แสดงดังรูปที่ 10 

   
   
   
   
   
   
   
 

1.7  วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental objectives) 
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รูปที่ 10 ความเกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกับข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

ประเด็นท่ีควรพิจารณาในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

และบริบทขององค์กร 

 ได้รับการปรับปรุงและสามารถ
ควบคุมปัญหาได้จริง 

 ค่าใช้จ่ายในการติดตาม/ตรวจวัด
ความคืบหน้าของการด าเนินงาน 

 ผลลัพธ์ท่ีต้องการบรรลุสามารถ
วัดได ้

 ได้รับการสื่อสาร 
  การรายงานผลการติ ดตาม/

ตรวจวัดความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานหรือได้รับการเฝ้าระวัง 

  

  การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรที่มา
จากแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องเป็นผู้จัดท าแผนปฏิบัติงาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการให้
บุคลากรจากหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นการสร้างบทบาทและความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

  

  ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนรวมในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ผู้บริหารรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่างๆ ในการ
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุผลที่ก าหนดไว้ รวมถึงช่วยในการผลักดันผลสัมฤทธิ์ 
ตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าในแผนการด าเนินงานและเป็นตัวช้ีวัดทาง
ธุรกิจขององค์กร 

  

  ควรสื่อสารวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
ง่ายต่อการท าความเข้าใจและปฏิบัติตาม 

  

  วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้น ควรจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางการด าเนินธุรกิจโดยรวม รวมถึงความมุ่งมั่นหลัก
ในนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร (ปฏิบัติตามกฎหมาย ปูองกันมลพิษ และปรับปรงุ
อย่างต่อเนื่อง)โดยเปูาหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้นควรมีความชัดเจน
เพียงพอที่จะบ่งบอกความส าเร็จในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น 

นโยบายสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติตามพันธกรณี 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้

เสีย 

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ 

การเงิน ความเป็นไปได้เชิง
เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรและ
บุคลากร 

ลักษณะสิ่งแวดล้อมท่ีมี
นัยส าคัญ 

หรือความเสี่ยงระดับสูง 

บริบทขององค์กร 

แผนปฏิบัตกิารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
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   ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านสิ่ งแวดล้อมนั้น ควรให้
ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ต้องด าเนินการปรับปรุงเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพร้อมรับผิดชอบต่อ
แผนงานการปรับปรุง 

   การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะผลักดันให้องค์กรมองหาทางเลือกหรือ
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่มีในอุตสาหกรรมด้านนั้นๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่องค์กรจะ
มองเห็นโอกาสในการลดของเสีย เพิ่มผลผลิต ห รือลดต้นทุนการผลิต  
โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์  หรือไม่กระทบต่อการเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ท าให้องค์กรเกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้เปรียบคู่แข่งขัน 

ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ดั ช นี วั ด ผ ล 
การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
 ปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบต่อ 

  หน่วยผลิตภัณฑ์ 
 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ต่อหน่วย

ผลิตภัณฑ์ 
 ปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวน

ผลิตต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 ปริมาณเชื้อเพลิง (น้ ามันเตา) ท่ีใช้

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 จ านวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ท่ีบรรลุผลส าเร็จ 

  

  ควรมีการสื่อสารความคืบหน้าของการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กรได้รับทราบ เช่น รายงานความคืบหน้า
เหล่านั้นในการประชุมพนักงาน 

  

  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อองค์กรจะได้ทราบ
ถึงความสนใจและมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบุคคลเหล่านั้น 

  

  องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมหลายองค์กรที่ท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
พบว่า การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประมาณ 3-5 โครงการเป็น
จ านวนที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากนั้น
ค่อยพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปตามล าดับ 

  

  ควรก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
   

   ระลึกไว้เสมอว่าผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการนั้นมีส่วนช่วย 
ในการด าเนินงานให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ 

   

  แนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   

   What will be done ; อะไรบ้างท่ีควรจะท า  ร่วมก าหนดโดยคณะท างานที่เป็น
ผู้แทนจากหลายหน่วยงานในองค์กร (EMS Team) 

   What resourse & will be required ; ทรัพยากรอะไรบ้างที่ต้องการและ
จ าเป็น โดยจัดท า เป็นเอกสารและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดเตรียมทรัพยากรเหล่านั้น 

   Who will be responsible  ; ใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม 
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วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ท่ีจัดท าขึ้นควรมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 Specific - มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

ว่ าต้ องการอะไรและผลลั พธ์ 
ท่ีต้องการคืออะไร 

 Measurable - สามารถตรวจวัดได้
ต้องวัดผลท่ีเกิดขึ้นได ้

 Agree-to - ได้รับความเห็นชอบ
จากองค์กรและสอดคล้ องกั น
นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 Reasonable - สมเหตุสมผล และ
มีความเป็นไปได ้

 Timeframe - ก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินงาน   

  

  When it will be completed ; ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
  How the results will be, including indicators for monitoring progress 

forward achievement of its measurable environmental objectives ;  
วิธีการประเมินผล ก าหนดดัชนีช้ีวัดส าหรับการติดตามความคืบหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล 

 
 
 

  
 สิ่งที่องค์กรต้องพิจารณาส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก ่
  
   ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีนัยส าคัญขององค์กร 

  กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  มีความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
  ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสถานะขององค์กร 
  สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือเปูาหมายอื่นๆ ขององค์กร 
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ตัวอย่างที่ 11 การก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค ์

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
เปูาหมาย 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ดัชนีชี้วัด* 

น้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดไม่ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุ งคุณภาพน้ าทิ้ ง ให้
สอดคล้องตามข้อก าหนดใน
กฎหมาย 

คุณภาพน้ าทิ้งที่ระบายออก
จากโรงงานสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดในกฎหมายภายใน
เดือนพฤษภาคม 2560 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง
ที่ ร ะบายออกจากโรงงาน 
ประจ าปี 2560 

ของเสียอันตรายจากภาชนะ
บรรจุสารเคมีใช้แล้ว 

ลดปริมาณการทิ้ งภาชนะ
บรรจุสารเคมีใช้แล้ว 

ลดปริมาณการทิ้ งภาชนะ
บรรจุสารเคมีใช้แล้วลง 10% 
ภายในปี 2560 

ปริมาณภาชนะบรรจุสารเคมี
ที่ท้ิงในแต่ละเดือน 

การสูญเสียวัตถุดิบในการผลิต
ปริมาณมาก 

ลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิต 

ลดปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบลง 
10% ภายในเดือนพฤษภาคม 
2560 

ปริมาณการสูญเสียวัตถุดิบต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์ 

สูญเสียน้ าจากการรั่วไหลจาก
ระบบส่งน้ า 

ลดปริมาณน้ า ใ ช้โดยแก้ ไข 
การรั่วไหลของน้ าจากระบบ
ส่งน้ า 

ลดปริมาณการใช้น้ าลง 10% 
ภายในปี  2560 โดยแก้ ไข 
การรั่วไหลของน้ าจากระบบ
ส่งน้ า 

 ปริมาณน้ าที่ ใ ช้ ในแต่ละ
เดือน 

 ไม่มีการรั่วไหลของน้ าจาก
ระบบส่งน้ า 

การใช้น้ าในการซักล้าง ลดปริมาณน้ าที่ใช้ในการซักล้าง ลดปริมาณน้ าที่ใช้ในการซักล้าง
ลง 30% ภายในเดือนสิงหาคม 
2560 

ปริมาณการใช้น้ าในการซักล้าง 
แต่ละเดือน 

การใช้ไฟฟูา ลดปริมาณการใช้ไฟฟูาโดยรวม
ขององค์กร 

ลดปริมาณการใช้ไฟฟูาโดยรวม
ขององค์กรลงอย่างน้อย 20% 
ภายในเดือนธันวาคม 2560 

ปริมาณการใช้ไฟฟูาโดยรวม
ขององค์กรในแต่ละเดือน 

การใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเตา ลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิง
น้ ามันเตาในการผลิตไอน้ า 

ลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิง
น้ ามันเตาในการผลิตไอน้ าลง 
10% ภายในเดือนธันวาคม 
2560 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงน้ ามัน
เตาในแต่ละเดือน 

การใช้สารเคมีอันตราย ลดการใช้สีที่มีส่วนผสมของ
สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ 

ลดการใช้สีที่มีส่วนผสมของ
สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหย
ได้ลง 25% ภายในเดือนเมษายน 
2560 

ปริมาณการใช้สีที่มีส่วนผสม
ของสารประกอบอินทรีย์ที่
ระเหยได้ในแต่ละเดือน 

หมายเหตุ :  *  ดัชนีชี้วัดสามารถก าหนดเป็นปริมาณต่อหน่วยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อใช้วัดประสิทธิผลของ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนขึ้น 

 
 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -81- 
 

 
 

  

 การวางแผนปฏิบัติการ 
ต้องค้านึงถึง 
 ประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อม        

ท่ีมีนัยส าคัญ 
 พันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม 
 ความเสี่ยงและโอกาส 

  
 องค์กรวางแผนปฏิบัติการ เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์

อักษรและอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยแผนปฏิบัติจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม ขั้นตอนหรือ
วิธีการด าเนินงานเพื่อบรรลุผล ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ และหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

   

  วิธีการ 
 

สาระส าคัญ 
 บู ร ณ า ก า ร กิ จ ก ร ร ม ท้ั ง ห ม ด 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือ
กระบวนการทางธุรกิจ น าไปปฏิบัติ 
ในการบริหารระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 ประเมินประสิทธผลของกิจกรรม 
ท่ีบ ร รจุ ล ง ในแผน ปฏิ บั ติ ก า ร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

 จุดประสงค์หลักประการหนึ่งของการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมคือ เพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่องค์กร
จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดขึ้นนั้น ควรมีการก าหนด
แผนการด าเนินงานขึ้นมารองรับหรือเรียกว่าแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี
ขั้นตอนแสดงดังในรูปที่ 11 

 
 

รูปที่ 11 ตัวอย่างขั้นตอนของการก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   
   
   

บริบทขององค์กร ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับ

ความเสี่ยงและโอกาส 

ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

วางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การตรวจติดตาม การตรวจวัดประสิทธิผล 
การด าเนินงาน 

ปฏิบัติตามพันธกรณี ลดการเกิดผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและปูองกันมลพิษ 

ปรับปรุงคุณภาพน้ าท้ิงให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ภายในปีงบประมาณ 2560 

ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน 

1.8  การวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
(Planning actions to achieve environmental objectives) 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -82- 
 

  แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมควรก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และอนุมัติโดย
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้น ซึ่งหมายความว่า แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควรที่
จะท าหน้าที่ในการแปลจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นขององค์กรออกมาอยู่ในรูปของ
ขั้นตอนด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

 “เมื่อก่อนเราจะมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นไปตามกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว 
ปัจจุบันน้ีเรามีแผนในการด าเนินระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
กฎหมายและลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร
ในขณะเดียวกัน 

  

 การก าหนดแผนปฏิบัตกิารจัดการสิ่งแวดล้อมควรครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ช่ือแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้อนุมัติ 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และตัวช้ีวัดประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 
 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานพร้อมดัชนีช้ีบ่งผลส าเร็จแต่ละขั้นตอน 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานระบุวันแล้วเสร็จ 
 ทรัพยากรที่ต้องการและงบประมาณ 
 หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบ 

   

  ในการก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพ 
การด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในกรณีดังต่อไปนี้ 

   มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเปูาหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร 

 มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานขององค์กร 

 มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขั้นตอนการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 มีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร 
   
  นอกจากน้ี แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมควรที่จะรวมเข้ากับแผนงานการปรับปรุง 

ในด้านอื่นๆ ขององค์กร เช่น การวางแผนการขยายโรงงานควรที่จะมองถึงลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึ้นด้วย 

   

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  พยายามก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ 

ของระบบการจัดการอื่นท่ีมีอยู่เดิม เช่น แผนงานความปลอดภัย แผนงานคุณภาพ
หรือแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 

  

  ควรให้พนักงานมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ในการก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติที่ก าหนดขึ้น 

  
  
  



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -83- 
 

  สื่อสารความคาดหวังและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   

   พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ทรัพยากร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่อาจจะกระทบต่อการด าเนิน
แผนปฏิบัติการจัดการสิง่แวดล้อม โดยอาจจะรวมกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่เดิม
ขององค์กร 

  

  พยายามจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน และ
ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการปรับปรงุผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมอยา่งต่อเนื่อง 

  

  การด าเนินแผนปฏิบัติการจดัการสิง่แวดลอ้มให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินธุรกิจ
สามารถเพิ่มโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร 

   

   กรณีที่วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถ 
บรรลุผลส าเร็จ แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายดังกล่าวสามารถจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นและแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่ท าได้
ก่อนตามแผนปฏิบัติระยะสั้น จากนั้นจึงด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมต่อตามแผนปฏิบัติระยะยาว เพื่อให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมบรรลุผลส าเร็จในที่สุด 

   
 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -84- 
 

ตัวอย่างที่ 12 แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม เร่ือง การจัดการของเสีย 

แผนปฏิบัติการ  EMP No. : 01/2560 ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ : นายองค์กร มุ่งพัฒนา 
ชื่อแผนปฏิบัติการ : การจัดการของเสียให้สอดคล้องตามความต้องการในกฎหมาย 
ผู้อนุมัติแผนปฏิบัตกิาร : นายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม งบประมาณที่ใช้ : 5,000 บาท วันที่อนุมัติแผนปฏิบัติการ 

 : 18 เมษายน 2560 
ก าหนดเสร็จสิ้นแผนปฏิบัติการ 
 : 20 กรกฎาคม 2560 

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด 
1. ปรับปรุงการแยกประเภทและก าจัดของเสียให้สอดคล้องกับ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ปรับปรุงสถานท่ีรวบรวมของเสียอย่างเหมาะสม 

1. พนักงานสามารถคัดแยกของเสียได้อย่างถูกต้อง และได้รับ
อนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
ตามข้อก าหนดในกฎหมาย ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

2. ปรับปรุงสถานที่รวบรวมของเสียตามแบบที่ก าหนดแล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 

1. ผลการประเมินความเข้าใจในการคัดแยกของเสีย
ของพนักงาน 

2. ใบอนุญาตขยายระยะ เวลา เก็บกั ก  (สก .1 ) /
ใบอนุญาตการน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออก
นอกโรงงาน (สก.2) 

3. สถานท่ีรวบรวมของเสียได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ
ตามแบบ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ดัชนี้บ่งชี้ผล 
2560 

ก าหนดเสร็จ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. จัดท าบัญชีรายการของเสียทั้ งหมด 
ที่เกิดขึ้นในโรงงาน ระบุประเภทจุดก าเนดิ 
ปริมาณ และวิธีการก าจัดของเสีย 

นายองค์กร บัญชีรายการของเสีย             20 เมษายน 2560 

2. ก าหนดวิธีการก าจัดของเสียแต่ละ
ประเภทโดยอ้างอิงตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

นายองค์กร รายละเอียดวิธีการก าจัด 
ของเสียแต่ละประเภท 

            25 เมษายน 2560 

3. ก าหนดจุดวางภาชนะรองรับของเสีย
ให้สอดคล้องกับประเภทและปริมาณ
ของเสีย 

นายองค์กร ผังการจัดวางภาชนะรองรับ
ของเสีย 

            29 เมษายน 2560 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -85- 
 

 

ตัวอย่างที่ 12 (ต่อ)  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ดัชนี้บ่งชี้ผล 
2560 

ก าหนดเสร็จ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

4. จัดหาอุปกรณ์ที่ จ า เป็น (ภาชนะ
รองรับของเสีย ปูายฉลาก ฯลฯ) 
ส าหรับการคัดแยกของเสีย 

นายองค์กร ภาชนะรองรับของเสีย ปูาย 
ฉลาก ฯลฯ 

            6 พฤษภาคม 2560 

5. สื่อสารวิธีการคัดแยกของเสียในแต่ละ
แผนก 

นายบรรล ุ บันทึกความเข้าใจของพนักงาน
เกี่ยวกับการคัดแยกของเสีย 

            27 พฤษภาคม 2560 

6. ศึกษา จัดท าแบบการปรับปรุงสถานท่ี
รวบรวมของเสีย โดยอ้างอิงจาก
ประเภทและวิธีการคัดแยกของเสีย 

นายองค์กร แบบการปรับปรุงสถานที่
รวบรวมของเสีย 

            12 พฤษภาคม 2560 

  แยกพ้ืนท่ีตามประเภทของเสีย 
 ขอบกั้นปูองกันของเสีย (ของเหลว) 

รั่วไหล 
 ปู อ ง กั น แ ด ด  ฝ น  แ ล ะ บุ ค ค ล 

ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
 ท าปูายแยกประเภทของเสียปิด

ด้านหน้าพื้นที่จัดเก็บของเสีย 
 ท าปูายห้าม-เตือน เช่น วัตถุไวไฟ 

ห้ามก่อประกายไฟ ห้ามเข้าโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

 ติดตั้งถังดับเพลิงให้เพียงพอ เพื่อ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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ตัวอย่างที่ 12 (ต่อ)  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ดัชนี้บ่งชี้ผล 
2560 

ก าหนดเสร็จ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

7. ด าเนินการปรับปรุงสถานที่รวบรวม 
ของเสียตามแบบ 

นายองค์กร สถานที่ รวบรวมของเสีย 
ที่ปรับปรุงตามแบบ 

            7 มิถุนายน 2560 

8. ติดตามผลการคัดแยกและรวบรวม
ของเสียของพนักงาน 

นายสมหวัง บันทึกความเข้าใจของพนักงาน
เกี่ยวกับการคัดแยกของเสีย 

            30 มิถุนายน 2560 

9. ติดต่อผู้ รั บก าจัดของเสี ยที่ ได้ รั บ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

นายสมหวัง รายชื่อผู้รับก าจัดของเสีย             20 พฤษภาคม 2560 

10. รวบรวมใบอนุญาตของผู้ขนย้ายและ
ผู้รับจ้างก าจัดของเสีย 

นายสมหวัง ใบอนุญาตของผู้ขนย้าย/
ก าจัดของเสีย 

            7 มิถุนายน 2560 

11. ด าเนินการขอขยายระยะเวลากักเก็บ
ของเสียต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม/
ขออนุญาตน าของเสียออกนอกโรงงาน 

นายสมหวัง ใบอนุญาตขยายระยะเวลา
กักเก็บ (สก.1)/ใบอนุญาต
น าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วออกนอกโรงงาน (สก.2) 

            30 มิถุนายน 2560 

12. บันทึกปริมาณของเสียที่น าออกนอก
โรงงานแต่ละครั้ง 

นายองค์กร บันทึกปริมาณของเสียแต่ละ
ประเภทที่น าออกนอกโรงงาน 

            14 กรกฎาคม 2560 

13. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน EMS Team รายงานสรุปและประเมินผล
การด าเนินงาน 

            14 กรกฎาคม 2560 
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ตัวอย่างท่ี 12 (ต่อ)   

รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัตกิารจัดการสิ่งแวดล้อม 

EMP No. : 01/2560 เรื่อง การจัดการของเสียให้สอดคล้องตามความต้องการของกฎหมาย 

วันท่ีติดตามความก้าวหน้า ความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการจดัการสิ่งแวดล้อม ช่ือผู้ติดตาม 
20 เมษายน 2560 จัดท าบัญชีรายการของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโรงงาน โดยระบุประเภทของเสีย จุดก าเนิด 

ประเภท และวิธีการก าจัดอย่างครบถ้วน เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560 
คุณองค์กร มุ่งพัฒนา 

26 เมษายน 2560 ก าหนดวิธีการก าจัดของเสียแต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น ของเสียทั่วไป ของเสียรีไซเคิล และ
ของเสียอันตราย สอดคล้องตามข้อก าหนดในกฎหมาย รวมทั้งจัดท าผังการจัดวางภาชนะรองรับ
ของเสียแต่ละประเภทอย่างชัดเจน 

คุณองค์กร มุ่งพัฒนา 
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  องค์กรต้องสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรให้มี
ความสามารถ และความตระหนักในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ
สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 

   
  สาระส าคัญ 

 ทรัพยากร อันได้แก่ วัตถุดิบ 
น้ า พลังงาน (ไฟฟ้า และ เชื้อเพลิง) 
รวมถึง บุคคลความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี 
เครื่องมือ อุปกรณ์และเงินทุน 

  

 ทรัพยากร (Resources)  
องค์กรต้องพิจารณาการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ในขั้นตอนใดที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ทรัพยากรที่จ าเป็น และท าการจัดสรรให้ 
เพื่อการปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  

 ความสามารถ หมายถึง 
การประยุกต์ ใช้ความรู้ และทักษะ 
ความช านาญเพื่อ ให้บรรลุผลลัพธ์ 
ท่ีต้องการ 

 
ความสามารถ (Competence) 
องค์กรต้องก าหนดความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานภายใต้ 
การควบคุมแต่ละข้อก าหนด เพื่อการบรรลุผลต่อสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างสมบูรณ์ 

 

   

 องค์กรต้องก าหนดความสามารถ
ท่ีจ าเป็นส าหรับพนักงานทุกระดับและ
ทุกคนในองค์กร ซ่ึงมีผลต่อสมรรถนะ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความสามารถ 
รวมถึงพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม 

 
อย่างไรก็ตาม พนักงานแต่ละคน แต่ละแผนก มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบใน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงควรวิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรม และจัดการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับความต้องการของ
พนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับขององค์กร อย่างไรก็ดีการฝึกอบรมเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งในการเสริมสร้างจิตส านึก และความสามารถของพนักงาน 
นอกเหนือไปจากความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมของพนักงาน นอกจากนี้ องค์กร
ควรจัดท าเกณฑ์การประเมินความรู้และความเข้าใจของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง  หรือ 
มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรในระดับสูง เช่น ผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
บ าบัดมลพษิอากาศ หรือการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย เป็นต้น 

   

 ความตระหนัก หมายถึง  
รู้ แ จ้ ง  ห รื อ ป ร ะ จั ก ษ์ ชั ด ต่ อ ก า ร 
มีส่ วนร่ วมในการรั กษา คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

 
ความตระหนัก (Awareness) 
พนักงานทุกระดับทุกคนควรมีบทบาทในการจัดท าและด าเนินการตามระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม องค์กรได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติของพนักงานในองค์กรเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก
ในหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

1.9 การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก 
      (Resources, competence and awareness support) 
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   นโยบายสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานที่มี

ผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 ควรมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผล และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการไม่สอดคล้องต่อพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม 
 แนวทางปฏิบัติงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 
 ความส าคัญของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
   

  เพื่อให้การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรควรจัดให้มีการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ใหก้ับพนักงานในระดับหัวหน้างาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยให้การจัดท าและด าเนินการตามระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   
  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 

พนักงานทุกคนควรมีบทบาทในการจัดท าและด าเนินการตามระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้แนวทางปฏิบัติของพนักงานในองค์กรเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น 
พนักงานทุกคนควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

   

   ขั้นตอนส าคัญขั้นตอนแรกในการจัดท าแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน คือ  
การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม (Training Needs) ในการวิเคราะห์ความ
ต้องการฝึกอบรมของพนักงานควรวิเคราะห์ทั้งความต้องการฝึกอบรมทั่วไปและ
ความต้องการฝึกอบรมเฉพาะของพนักงานแต่ละคน โดยค าถามเหล่านี้ช่วยในการ
วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม เช่น 
 ข้อมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้มหรือระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มของ

องค์กร  
 งานท่ีพนักงานท าอยู่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง 
 อะไรคือผลเสียทีเ่กิดตามมา ถ้าพนักงานไม่ปฏิบตัิตามวิธีปฏิบัติงานเหล่านั้น 
 วิธีปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการ 

   

   องค์กรต้องท าให้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถบนพื้นฐานความรู้ ทักษะ 
การฝึกอบรมหรือประสบการณ์ 
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   ควรวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับผู้จัดการ และบุคลากร
ภายใน ที่จะท าหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ 
เนื่องจากในบางหัวข้อนั้นผู้จัดการ/วิทยากรภายใน ควรได้รับการฝึกอบรม และ  
มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถก่อนที่จะมาสอนพนักงาน 

   

   ในกรณีที่ มีพนักงาน ช่ัวคราวเข้ ามาท างาน องค์กรต้องท าการวิ เคราะห์ 
ความต้องการฝึกอบรมให้กับพนักงานช่ัวคราวเหล่านั้นด้วย 

   

   จัดการฝึกอบรมที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในระดับหัวหน้างาน และจัดเก็บบันทึก 
การฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐาน 

   



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -91- 
 

ตัวอย่างที่ 13 รายงานความต้องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  

รายงานความต้องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Training needs matrix) หมายเลขเอกสาร : 

จัดท าโดย : นายมุ่งมั่น ต้ังใจ วันที่เร่ิมใช้ : 1 มิถุนายน 2560 

อนุมัติโดย : นายเอกราช ทุ่มเท หน้า : 1/2 

หัวข้อฝึกอบรม 

ผู้รับการฝึกอบรม 

ก าหนดการฝึกอบรม บันทึก 
ธุรการ 

สนับสนุน 
การผลิต 

ซ่อม 
บ ารุง 

สิ่งแวดล้อม 
และความ
ปลอดภัย 

ฝุายผลิต 
ฝุาย

คุณภาพ 
ท าสวน ผู้รับเหมา 

ความรู้พ้ืนฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม           
ความรู้ทั่วไป เช่น ประโยชน์ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานต่อการด าเนินการตามระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม ลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์และเปูาหมาย การจัดการ
ของเสีย เป็นต้น 

        เมื่อมีพนักงานใหม่ บันทึกการเข้าร่วม
ปฐมนิเทศพนักงาน 

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญขององค์กร 
(ความรู้ทั่วไป) 

        เมื่อมีพนักงานใหม่ บันทึกการเข้าร่วม
ปฐมนิเทศพนักงาน 

ข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม         เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง EMR  
EMS Team หรือหัวหน้างาน 

บันทึกการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเฉพาะงาน           
เทคนิคการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต         ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานและ

ตามความถี่ท่ีก าหนด 
บันทึกการฝึกอบรม 

           
 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -92- 
 

ตัวอย่างที่ 13 (ต่อ) 

รายงานความต้องการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (Training needs matrix) หมายเลขเอกสาร : 

จัดท าโดย : นายมุ่งมั่น ต้ังใจ วันที่เร่ิมใช้ : 1 มิถุนายน 2560 

อนุมัติโดย : นายเอกราช ทุ่มเท หน้า : 2/2 

หัวข้อฝึกอบรม 

ผู้รับการฝึกอบรม 

ก าหนดการฝึกอบรม บันทึก 
ธุรการ 

สนับสนุน 
การผลิต 

ซ่อม 
บ ารุง 

สิ่งแวดล้อม 
และความ
ปลอดภัย 

ฝุายผลิต 
ฝุาย

คุณภาพ 
ท าสวน ผู้รับเหมา 

เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน           
การจัดการสารเคมี         ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานและ

ตามความถี่ท่ีก าหนด 
บันทึกการฝึกอบรม 

การควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย         ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานและ
ตามความถี่ท่ีก าหนด 

บันทึกการฝึกอบรม 

การจัดการของเสีย         ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานและ
ตามความถี่ท่ีก าหนด 

บันทึกการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมตามข้อก าหนดของกฎหมาย           
การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน         ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานและ

ตามทบทวนประจ าปี 
บันทึกการฝึกอบรม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน           
การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง         ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานและ

ตามความถี่ท่ีก าหนด 
บันทึกการฝึกอบรม 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -93- 
 

   

อง ค์ก รต้ อ ง จั ดท า เ กณฑ์ 
ข้อก าหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หรือควบคุมทางวิศวกรรมส าหรับ 
แต่ละกิจกรรมท่ีจ า เป็น เพื่ อลด
ผลกระทบด้านลบท่ีอาจเกิดขึ้น โดย
ค านึงถึ งแต่ละขั้นตอนของวงจร 
วัฏจักรชีวิต (Life cycle)  

ตัวอย่างของกิจกรรมและ
การด าเนินการท่ีควรจะมีเอกสารวิธี
ปฏิบัติงาน 
 การจัดซ้ือ จัดเก็บ และการใช้

วัตถุดิบและสารเคม ี
 การพิจารณา ใช้/สั่งซ้ือสารเคมีใหม ่
 กิจกรรมกระบวนการผลิต 
 การขนส่งหรือส่งมอบ การใช้ 

การบ าบัด และการจัดการเศษซาก
ของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 การควบคุมการใช้พลังงาน 
 การจัดการของเสียในโรงงาน 
 การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง

เครื่องมือเครื่องจักร 
 การบ าบัดน้ าเสีย 
 การควบคุมผู้รับเหมา 

 การควบคุมการปฏิบัติงานในท่ี 
ท่ีมีความเสี่ยงอันตราย เช่น การ
ท างานในท่ีสูง หรือในสถานท่ี 
อับอากาศ เป็นต้น  

 
องค์กรต้องวางแผน ควบคุมกระบวนการที่จ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

การระบุกิจกรรมที่จ าเป็นต้องควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational control) น าไป
ปฏิบัติ ควบคุม และธ ารงรักษา กระบวนการที่จ าเป็นให้บรรลุข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยพิจารณาจากลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  

 สาระส าคัญ 
การควบคุมการปฏิบัติงาน หมายถึง แนวทางในการควบคุมการด าเนินงาน ซึ่งอาจจะ
อยู่ในรูปของเอกสาร ที่แสดงถึงขั้นตอนในการด าเนินการหรือข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญขององค์กร โดยค านึงถึงแต่ละ
ขั้นตอนของวัฏจักรชีวิต และสามารถก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ 
ซึ่ งในการจัดท าการควบคุมการปฏิบัติงานนั้น เริ่ มต้นจากการระบุกิจกรรม 
ที่จ าเป็นต้องควบคุม โดยสามารถพิจารณาได้จากลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทิ่มีนัยส าคัญ สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม และ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงความสัมพันธ์ในรูปที่ 12 ซึ่งการควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่กล่าวถึงนี้รวมถึงการควบคุมการด าเนินการของผู้ขายวัตถุดิบและ
ผู้รับเหมาที่อยู่ ในขอบเขตของระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมขององค์กรด้วย 
จุดมุ่งหมายในการควบคุมการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้ 

  

  เพื่อให้การปฏิบัติการต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมและ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 เพื่อท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ได้มีการด าเนินการภายใต้
เงื่อนไขการควบคุมที่ก าหนดไว ้

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและความต้องการ ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 เพื่อเป็นการปูองกันมลพิษและเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 

1.10 การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน 
       (Operational planning and control) 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -94- 
 

 

รูปที่ 12 ข้อก าหนดสิ่งแวดล้อมส าหรับการควบคมุการปฏิบัติงาน 

 

   
  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 

ปัจจั ย ท่ีมี ผลต่อการจัดท า
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน 
 ความเสี่ยงของกิจกรรมน้ันๆ  

ท่ี อ า จก่ อ ให้ เ กิ ด ผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ข อ ง วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 พันธก รณี ท่ี ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด 
ท่ี เกี่ ยวข้ อง และเงื่ อนไขของ
โรงงาน 

 ความต้องการการดูแล/ควบคุม 
 ทักษะความรู้และความเข้าใจ

ของพนักงานท่ีจะปฏิบัติงานน้ันๆ 

 
 เริ่มจากการทบทวนความเสี่ยงและโอกาส ทะเบียนความต้องการในกฎหมายและ

ข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วพิจารณาว่าการด าเนินการหรือกิจกรรมใดของ
องค์กรที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน จากนั้นพิจารณาถึงการก าหนดวิธีการควบคุมการปฎิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น เพื่อปูองกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

  

  องค์กรสามารถใช้ Flow Chart กระบวนการผลิต ที่ท าขึ้นในขั้นตอนการทบทวน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ช่วยในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่ควร
มีการควบคุมการปฏิบัติงาน 

  

  กิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความเสี่ยงที่ถูกระบุว่าต้องมีการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ควรมีความสอดคล้องกับมุมมองแต่ละขั้นตอนของ 
วงจรวัฏจักรชีวิต 

  

  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ได้ก าหนดจ านวนของเอกสารวิธีปฏิบัติงาน 
ที่องค์กรจะต้องจัดท าขึ้น อย่างไรก็ตามองค์กรควรพยายามระบุกิจกรรมที่
จ าเป็นต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ 
มีนัยส าคัญตลอดวงจรวัฏจักรชีวิต 

ความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสีย 

พันธกรณีที่ต้องปฏิบัตติาม 

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม 

ที่มีนัยส าคญั 

 

การควบคุม 
การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับ
ความเสีย่งและโอกาส 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -95- 
 

   

 สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้ในองค์กร ได้แก่ 
 การหกรั่ ว ไหลของสารเคมี /

น้ ามัน/ของเสียปริมาณมาก 
 อุปกรณ์เครื่องจักรในส่วนของ

การผลิตช ารุด ส่ งผลให้ เกิ ด
มลพิษสูง 

 การระเบิดของหม้อน้ า 
 ระบบบ าบัดมลพิษช ารุด 
 เพลิงไหม้ 
 ภั ย ธร รมชาติ  เ ช่ น  น้ า ท่ วม 

แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว  แ ล ะ พ า ยุ ฝ น  
เป็นต้น 

 

องค์กรต้องจัดท า น าไปปฏิบัติ และธ ารงรักษากระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการ
เตรียมการและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก
กิจกรรม กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(Emergency preparedness and responsibility) และจัดท าแผนการเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันและโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งแผนฟื้นฟู และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุนั้น 

  

 สาระส าคัญ 
ถึงแม้ว่าองค์กรจะพยายามอย่างมากท่ีจะปูองกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีโอกาส
ที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นได้ การเตรียมการและตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยปูองกันอันตรายและลดการบาดเจ็บของพนักงาน 
ปูองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และ
ลดการเสียเวลาท างาน การเตรียมการและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพ ควรครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 
 แจกแจงโอกาสการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์

กิจกรรม และบริการขององค์กร 
 ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 จัดท าแผนการเตรียมความพร้อมในการปูองกันและตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(แผนฉุกเฉิน) 
 จัดท าแผนฟื้นฟูและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (แผนฟ้ืนฟู) 
 ทดสอบแผนฉุกเฉินท่ีมีอย่างสม่ าเสมอ (อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อก าหนดขั้นที่ 2) 

   

อย่าพิจารณาแค่การตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นเท่าน้ัน 
ควรพิจารณาถึงการฟื้นฟูและลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้น 
และท่ีส าคัญควรมองหาแนวทางท่ีจะ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่าน้ัน
ขึ้นด้วย 

 

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
 ในการแจกแจงโอกาสการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นจาก

ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและบริการขององค์กร รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นควร
พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการทบทวนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญและ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร การเดินส ารวจพื้นที่/กิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการ และการสัมภาษณ์พนักงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

  

  การแจกแจงโอกาสการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุรวมทั้งผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น อาจท าพร้อมกันไปกับการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
อย่างไรก็ตามควรจัดเก็บหลักฐานการแจกแจงโอกาสการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เหล่านั้นไว้ 

  

  

1.11 การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
(Emergency preparedness and response) 
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การทบทวนอุบัติ เหตุและ
อุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นมาแล้วน้ัน จะ
ช่วยในการป้องกัน เตรียมพร้อมและ
ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

แหล่งข้อมูลส าหรับใช้ในการ
เ ต รี ย มก า ร แ ล ะ ตอ บส นอ ง ต่ อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ของสารเคมี (SDS) 
 แผนผังโรงงาน 
 แผนผังช่องทางการหนีไฟ 
 แผนผังกระบวนการผลิต 
 แบบแปลนระบบไฟฟ้าในโรงงาน 

ท่ีแสดงเป็นแผนภาพเส้นเดี่ยว 
(Single line diagram) 

 รายการเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
 แบบทางด้านวิศวกรรม 
 ระบบรักษาความปลอดภัย 

  

  ในการจัดท าแผนฉุกเฉินที่องค์กรต้องมีนั้น อาจจะเริ่มจากการทบทวนกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ระบุถึงแผนฉุกเฉินท่ีองค์กรจ าเป็นต้องมี 

  

  การใช้คณะท างานที่ เป็นตัวแทนมาจากหลายหน่วยงาน ในองค์กร (เ ช่น  
ฝุายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ฝุายผลิต ฝุายวิศวกรรม และฝุายซ่อมบ ารุง  
เป็นต้น) จะสามารถแจกแจงโอกาสการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งหมดในองค์กร ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาแจกแจงจากกิจกรรมท า
เป็นปกติแล้ว ควรพิจารณาเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ เช่น การ Start-up และ  
Shut down ของกระบวนการผลิต หรืออุปกรณ์เครื่องจักร  

  

  หลังจากท่ีองค์กรแจกแจงโอกาสการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นแล้ว องค์กรควรเริ่มจัดท าแผนฉุกเฉินส าหรับเหตุการณ์เหล่านั้น  
และในการจัดท าแผนฉุกเฉินควรครอบคลุมถึง 3 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 
- ผู้รับผิดชอบ – ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามขั้นตอนหลักของแผนฉุกเฉิน  

ซึ่งอาจจะเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ เช่น ทีมฉุกเฉินของ
องค์กร หรือต ารวจดับเพลิงประจ าท้องที่ เป็นต้น ไม่ว่าจะใช้บุคลากรภายใน
หรือภายนอกในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน องค์กรควรมีบุคลากร 
ที่รับผิดชอบในการประสานงาน หรือเป็นศูนย์กลางการติดต่อ เพื่อให้ 
การตอบสนองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- อุปกรณ์ตอบสนอง – อุปกรณ์ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินที่เหมาะสมของ
แต่ละองค์กรนั้น ขึ้นอยู่กับกิจกรรม เครื่องจักร และกระบวนการผลิตของ
องค์กร ตัวอย่างของอุปกรณ์ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ อุปกรณ์
ดับเพลิง อุปกรณ์ปูองกันการหกรั่วไหล อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
และสัญญาณเตือนภัยต่างๆ 

- การฝึกอบรม – การฝึกอบรมเรื่องการเตรียมการ และตอบสนองต่อเหตุการณ์
ฉุกเฉินให้แก่พนักงานจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานที่มีในแผนฉุกเฉินนั้นๆ ซึ่งรวมทั้งการฝึกอบรมอพยพหนีไฟส าหรับ
พนักงานทุกคน และการฝึกอบรมขั้นตอนการตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินส าหรับผู้ที่รับผิดชอบ 

   

   ในการจัดท าแผนฉุกเฉิน นอกจากจะมีขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อตอบสนอง
สถานการณ์ฉุกเฉิน การอพยพ หรือการระงับการหกรั่วไหลแล้ว ควรจะมีรายช่ือ
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้รับผิดชอบหลักไว้ด้วย 

   

   นอกจากแผนฉุกเฉินท่ีต้องจัดท าแล้ว องค์กรควรต้องมีการจัดท าแผนบรรเทาและ
ฟื้นฟูเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสียหายต่อธุรกิจ 
ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเหล่านั้นด้วย 
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   เมื่อองค์กรจัดท าแผนฉุกเฉินและแผนฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว พิจารณาประเมินผล 
หลังการฝึกซ้อม เพื่อน ามาปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป พร้อมทั้งท า
การสื่อสารแผนเหล่านี้ให้แก่พนักงาน พนักงานใหม่ และผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดต่อให้รับทราบ 

   

   ควรมีการประสานงานและให้ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือภายนอก 
เช่น สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ เป็นต้น ในเรื่องสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นภายในองค์กร 

   

   ควรทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการและแผนตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นระยะ รวมถึงหลังการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการทดสอบ 

   

   องค์กรต้องธ ารงรักษาเอกสาร สารสนเทศในขอบเขตที่ได้ประเมินไว้ เพื่อให้       
มีความเช่ือมั่นว่าองค์กรได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการเป็นไปตาม     
แผนที่ก าหนด 

   

  แบบตรวจสอบแผนการเตรียมการและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่จัดท าขึ้น 
ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

   

   เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร เช่น เพลิงไหม้ ระเบิด การหกรั่วไหลของ
สารเคมีอันตราย และภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

   สารเคมีอันตรายที่ใช้ในองค์กร (รวมถึงพื้นที่ท่ีใช้และจัดเก็บ) 

   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (รวมถึงผู้ประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) 

   ช่องทางการติดต่อกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

   วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงแนวทางการสื่อสารสถานการณ์ฉุกเฉิน
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   ชนิดและสถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์ตอบสนองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

   การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตอบสนองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

   วิธีการฝึกอบรมและการประเมินผลความเข้าใจของพนักงานในองค์กร รวมถึง 
ทีมฉุกเฉินขององค์กร (ถ้ามี) 

   วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยหรือสัญญาณแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน 

   แผนผังของเส้นทางอพยพและทางออกฉุกเฉิน และจุดรวมพล 
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ตัวอย่างที่ 14 แผนฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล 

แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 

หมายเลขเอกสาร :  หน้าท่ี : 1/6 

จัดท าโดย : นายมุ่งหวัง ปูองกัน วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มกราคม 2560 

อนุมัติโดย : นายเห็นควร ด าเนินการ การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล พร้อมทั้ง
มาตรการฟื้นฟูและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้น 

2. เพื่อก าหนดแนวทางการสื่อสารกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

 แผนการปูองกันกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 

จป.วิชาชีพ / EMS Team 1. จัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีการ
ปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี เช่น เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
เกี่ยวกับสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS) 

หัวหน้างานแต่ละแผนก 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ไว้ให้พร้อมตลอดเวลาดังนี้ 

 2.1 วัสดุดูดซับ เช่น ทราย ขี้เลื่อย ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับหรือ
ปูองกันการแพร่กระจายของสารเคมีและน้ ามัน 

2.2 อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก หน้ากาก
กรองอากาศ รองเท้าบู๊ท แว่นตานิรภัย ผ้ากันเปื้อน (Apron)  

2.3 ภาชนะรองรับของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี 

 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉินให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

จป.วิชาชีพ / EMR 4. ก าหนดทีมงานตอบสนองเหตุฉุกเฉิน และหน้าที่ความรับผิดชอบในการปูองกัน 
การด าเนินการระหว่างเกิดเหตุ การฟื้นฟูและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังเกิดเหตุ 

 แผนการตอบสนองกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 

 1. กรณีสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณเล็กน้อย 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 1.1 กรณีเกิดเหตุสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณน้อย ให้พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

1.2 น าวัสดุดูดซับที่ทางหน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้มาดูดซับบริเวณที่มีสารเคมีหกรั่วไหล 
เพื่อดดูซับและปูองกันไม่ให้สารเคมีขยายพื้นที่การรั่วไหลมากขึ้น 

1.3 แจ้งให้หัวหน้าและพนักงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่มีสารเคมีรั่วไหลรับทราบทันที 
เพื่อร่วมกันปูองกันและระงับเหตุที่เกิดขึ้น 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -99- 
 

ตัวอย่างที่ 14 (ต่อ) 

แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 

หมายเลขเอกสาร :  หน้าท่ี : 2/6 

จัดท าโดย : นายมุ่งหวัง ปูองกัน วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มกราคม 2560 

อนุมัติโดย : นายเห็นควร ด าเนินการ การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

 2. กรณสีารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณมาก 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์ 2.1 แจ้งหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานท่ีรับผิดชอบดูแลพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีทันใด 
เพื่อเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน 

หัวหน้างานและพนักงาน 
ที่รับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

2.2 สวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก หน้ากากกรอง
อากาศ รองเท้าบู๊ท แว่นตานิรภัย ผ้ากันเปื้อน (Apron) อย่างเหมาะสมตามชนิด 
ของสารเคมีที่หกรั่วไหล 

2.3 ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท่ีสารเคมี/น้ ามันหกรั่วไหลปริมาณมาก เพื่อปูองกันการแพร่กระจาย
ในวงกว้างมากขึ้น และสะดวกในการแก้ไขระงับเหตุ 

2.4 จ ากัดการแพร่กระจายของสารเคมีที่เกี่ยวข้องด้วยการควบคุมที่แหล่ง โดยการปิด
วาล์วให้แน่นหรือเปลี่ยนเส้นทางของการแพร่กระจาย เพื่อปูองกันมิให้สถานการณ์
เลวร้ายลงไป ซึ่งอาจน าไปสู่การเสี่ยงต่ออันตรายเพิ่มขึ้น 

ฝุ า ยปฏิ บั ติ ก า ร ควบคุ ม 
และระงับเหตุ 

2.5 ประเมินสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน ดังนี้ 

1) สภาพพื้นที่ที่มีสารเคมีหกรั่วไหล และสิ่ งกีดขวางที่ท าให้ เป็นอุปสรรค 
ต่อการด าเนินการ 

2) ทิศทางการแพร่กระจายของสารเคมีที่หกรั่วไหล  
3) ความเสียหายที่อาจเกิดต่อบุคคล ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 
4) สิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ เช่น ชนิดของวัสดุดูดซับและเครื่องมือที่ใช้ในการ

ระงับเหตุพร้อมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 
5) แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดต่อการระงับเหตุ 

 2.6 ด าเนินการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 2.7 ประเมินสถานการณ์และตดัสินใจเพื่อขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก กรณี
ไม่สามารถระงับเหตุหรือไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอและความเหมาะสมใน
การแก้ไขและควบคุมเหตุฉุกเฉินได้ ให้ผู้ท าหน้าที่ประสานงานติดต่อขอความช่วยเหลือ 
ทันท ี

2.8 กรณีเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก แล้วก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ให้ปฏิบัติตาม
แผนปูองกันระงับอัคคีภัย 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -100- 
 

ตัวอย่างที่ 14 (ต่อ) 

แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 

หมายเลขเอกสาร :  หน้าท่ี : 3/6 

จัดท าโดย : นายมุ่งหวัง ปูองกัน วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มกราคม 2560 

อนุมัติโดย : นายเห็นควร ด าเนินการ การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

 แผนการอพยพ 

ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ในกรณีสารเคมีที่หกรั่วไหลสามารถฟุูงกระจายได้หรือเกิดเพลิงไหม้ ให้ด าเนินการอพยพไปที่ 
จุดรวมพลซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบ
พนักงาน จุดรวมพล หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ เป็นต้น โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี ้

1. หน่วยตรวจสอบจ านวนพนักงาน หัวหน้างานแต่ละแผนก  เป็นผู้รับผิดชอบ 

2. หน่วยช่วยชีวิต ผู้จัดการฝุายวิศวกรรม  เป็นผู้รับผิดชอบ 

3. หน่วยยานพาหนะ ผู้จัดการฝุายบุคคล  เป็นผู้รับผิดชอบ 

 แผนการบรรเทาทุกข์ 

ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 1. เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้แล้ว ให้ประกาศยุติแผนการอพยพและเข้าสู่สภาวะ  
การท างานปกต ิ

ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 2. ท าการปรับปรุงสถานท่ีเกิดเหตุให้กลับสู่สภาพปกติ 

ผู้จัดการแผนก/หัวหน้า 
ส่วนต่างๆ  

3. ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งร่วมกับทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 
ในการฟื้นฟูสภาพที่เกิดเหตุ 

 แผนการฟ้ืนฟูและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 1. เข้าฟื้นฟูพ้ืนท่ีเกิดเหตุ โดยสวมอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม 
2. ท าการจ ากัดแยกบริ เวณที่ เกิดเหตุออกให้ เป็นสัดส่วน พร้อมทั้งติดตั้ งสัญลักษณ์ 

เตือนอันตราย 
3. ท าความสะอาด โดยคัดแยกของเสียต่างๆ และก าจัดหรือบ าบัดตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง 

การจัดการของเสีย 
4. ด าเนินการรวบรวมน้ าเสียที่เกิดจากการระงับเหตุฉุกเฉิน โดยการหาวัสดุมาปิดกั้นทางออก

ของรางระบายน้ า เพื่อปูองกันมิให้น้ าเสียอันเกิดจากการระงับเหตุไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม
โดยตรง แล้วสูบเพื่อรวบรวมน าไปบ าบัดหรือก าจัดต่อไป 

ผู้จัดการแผนก/หัวหน้า 
ส่วนต่างๆ  

5. ช้ีแจงพนักงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและฟื้นฟูสภาพจิตใจ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ของพนักงาน 

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -101- 
 

ตัวอย่างที่ 14 (ต่อ) 

แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 

หมายเลขเอกสาร :  หน้าท่ี : 4/6 

จัดท าโดย : นายมุ่งหวัง ปูองกัน วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มกราคม 2560 

อนุมัติโดย : นายเห็นควร ด าเนินการ การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

จป.วิชาชีพ 6. เขียนรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อน าเสนอให้ผู้จัดการโรงงานรับทราบ พร้อมทั้งน าเข้า
ที่ประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อประเมินการปรับปรุงและแก้ไข
แผนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไป 

7. ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีหน้าที่
ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปหลังเกิดเหตุจริง 

ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน หน้าท่ีและความรับผิดชอบของทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

 1. ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 

 1.1 เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้ประเมินสถานการณ์ 

 1) กรณีพบว่าสามารถควบคุมภาวะเหตุฉุกเฉินได้ในระยะเวลาอันสั้น ให้สั่งการ
ควบคุมภาวะเหตุฉุกเฉิน 

2) กรณีพบว่าเหตุการณ์รุนแรง ต้องใช้คนจ านวนมากในการควบคุมภาวะ 
เหตุฉุกเฉิน ให้ประกาศภาวะเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้พนักงานที่ได้รับมอบหมาย 
ควบคุมภาวะเหตุฉุกเฉินให้เข้าสู่ภาวะปกติ 

 1.2 จัดการประสานงานกับฝุายต่างๆ เข้าควบคุมภาวะเหตุฉุกเฉิน 

 1.3 ตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

 2. ฝุายปฏิบัติการควบคุมและระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล 

 2.1 หน่วยควบคุมและระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก มีหน้าที่ดังน้ี 

 1) จ ากัดพื้นทีบ่ริเวณที่มีสารเคมหีกรั่วไหลปริมาณมาก ปูองกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป 
2) ผู้ที่เข้าไประงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมากต้องสวมอุปกรณ์ปูองกัน

อันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามประเภทของสารเคมี 
3) ส ารวจพื้นที่ที่มีสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก เพื่อหาทางแก้ไขและระงับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
4) ส ารวจจุดที่มีสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก แล้วหาภาชนะรองรับสารเคมี 
5) ใช้วัสดุดูดซับสารเคมีและท าความสะอาดบริเวณที่มีสารเคมีตกค้าง และรวบรวม

น้ าเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสยี หรือรวบรวมเข้าภาชนะรองรับ
เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกต้องต่อไป 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -102- 
 

ตัวอย่างที่ 14 (ต่อ) 

แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 

หมายเลขเอกสาร :  หน้าท่ี : 5/6 

จัดท าโดย : นายมุ่งหวัง ปูองกัน วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มกราคม 2560 

อนุมัติโดย : นายเห็นควร ด าเนินการ การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 6) รายงานสถานการณ์ในการควบคุมและระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก

ให้ฝุายปฏิบัติการควบคุมและระงับเหตุรับทราบ 
2.2 หน่วยพยาบาลและช่วยชีวิต มีหน้าท่ีดังนี้ 

1) ท าการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากเหตุภาวะฉุกเฉิน โดยท าการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นก่อนน าส่งไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง 

2) รายงานจ านวนผู้บาดเจ็บและความรุนแรงที่ผู้บาดเจ็บได้รับให้ฝุายปฏิบัติการ
ควบคุมและระงับเหตุได้ทราบ 

3) รับทราบปัญหา รายงานปัญหาไปยังผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน เพื่อตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว 

3. ฝุายประสานงาน 
3.1 หน่วยยานพาหนะ มีหน้าที่ดังนี้ 

1) จัดเตรียมรถตัก/รถยก ให้พร้อม เมื่อได้รับการร้องขอจากฝุายประสานงานในการ
น าไปขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ 

2) จัดเตรียมรถยนต์ส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บน าตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้ว 

3.2 หน่วยประสานงานขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
1) ท าหน้าที่ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเมื่อฝุายประสานงาน

แจ้งให้ด าเนินการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง เป็นต้น 

2) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ฝุายประสานงานมอบหมาย 

  

  

  

  

  

  

 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -103- 
 

ตัวอย่างที่ 14 (ต่อ) 

แผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล 

หมายเลขเอกสาร :  หน้าท่ี : 6/6 

จัดท าโดย : นายมุ่งหวัง ปูองกัน วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 1 มกราคม 2560 

อนุมัติโดย : นายเห็นควร ด าเนินการ การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (ต่อ) หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉินของบุคคล/หน่วยงานที่ส าคัญ 
  

  ชื่อ-นามสกุล หมายเลขติดต่อ  
  กรรมการผู้จัดการ xxx-xxx-xxx  
  ผู้จัดการโรงงาน xxx-xxx-xxx  
  ผู้จัดการฝุายบุคคล xxx-xxx-xxx  
  ผู้จัดการฝุายวิศวกรรม xxx-xxx-xxx  
  ผู้จัดการฝุายผลิต xxx-xxx-xxx  
  ปูอมยามหน้าโรงงาน xxx-xxx-xxx  
  จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม xxx-xxx-xxx  
  โรงพยาบาล................... xxx-xxx-xxx  
  เทศบาล................... xxx-xxx-xxx  
  สถานดับเพลิงเทศบาล................... xxx-xxx-xxx  
  สถานีต ารวจภูธร................... xxx-xxx-xxx  
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 -104- 
 

   

   
 
จัดท าแผนการเฝูาระวัง การติดตาม น าไปปฏิบัติ และการตรวจวัดผลกิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการธ ารงรักษา โดยก าหนดสิ่งที่ 
ต้องตรวจติดตามเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบความถี่ในการตรวจวัด และผู้รับผิดชอบ  

   
  สาระส าคัญ 

“ถ้าคุณไม่สามารถตรวจวัดได้ 
คุณก็ไม่สามารถจัดการกับสิ่งน้ันได้” 
Peter Drucker ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการ 

  

 การด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีแนวทางการติดตามและตรวจวัดผล
การด าเนินการที่ดีนั้น ก็เหมือนกับการขับรถในตอนกลางคืนโดยไม่เปิดไฟหน้ารถ  
คุณสามารถรู้สึกได้ว่ารถก าลังแล่นแต่คุณไม่รู้ว่าตัวเองก าลังมุ่งหน้าไปไหน ดังนั้น 
การติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยองค์กรในเรื่อง  

   

  ประเมินผลสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 
 ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ 
 ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มศักยภาพ

การผลิต 
  

 สรุปคือ การติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยปรับปรุงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ดีขึ้น เนื่องจากแนวทางปูองกันมลพิษและโอกาสในการ
ปรับปรุงอื่นๆ จะก าหนดได้ง่ายและเหมาะสมมากขึ้น ถ้าองค์กรมีข้อมูลการติดตาม
และตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ 

   

  หลักการในการติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมได้แสดงไว้ในรูปที่ 13 โดยองค์กร
ควรก าหนดแนวทางการติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

   การตรวจวัดการด าเนินงานขององค์กรเทียบกับกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ 
 การติดตามและตรวจวัดลักษณะกิจกรรมที่ส าคัญของการด าเนินการในองค์กร 

ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 
 การติดตามความคืบหน้าของการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง

ความคืบหน้าของการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 การสอบเทียบและการบ ารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม (กรณีองค์กร
มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเครื่องมือส าหรับท าการตรวจวัด) 

 การใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาต และขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1.12 การตรวจติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
       (Monitoring, measurement, analysis and evaluation) 
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  การก าหนดแผนการติดตามและตรวจวัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม ควรก าหนดให้ครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

 สิ่งทีจ่ าเป็นต้องตรวจวัดและเฝูาระวัง 
 วิธีการส าหรับการเฝูาระวัง การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน 

เพื่อให้มั่นใจถึงผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดตัวช้ีบ่ง    

ที่เหมาะสม 
 ก าหนดความถี่ในการตรวจวดั 
 ผู้รับผิดชอบ 

   

 
รูปที่ 13 หลักการในการติดตามและตรวจวัดดา้นสิง่แวดล้อม 

   

 ลักษณะของแผนการติดตาม
และตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 สามารถปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม 
 ก าหนดความถี่ในการตรวจวัดไว้

สม่ าเสมอ 
 ด าเนินการสม่ าเสมอ 
 ผลการตรวจวัดท่ีได้มีความน่าเชื่อถือ 
 มีการสื่อสารผลการตรวจวัดให้

พนักงานรับทราบ 

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
 การติดตามและตรวจวัดดา้นสิ่งแวดลอ้มตอ้งใช้ทรัพยากรในการด าเนินการ ดังนั้น

ขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามและ
ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรก็คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตาม
และตรวจวัด เพื่อองค์กรจะได้น าข้อมูที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

  

  องค์กรสามารถเริ่มต้นจากการก าหนดการติดตามและตรวจวัดที่ ง่ายและ 
ไม่ซับซ้อนแล้วจึงปรับปรุงให้ดีขึ้นตามล าดับ 

  

  นักวิชาการด้านการจัดการหลายท่านเห็นพ้องกันว่าการประยุกต์ใช้แนวความคิด 
“The vital few” คือ การติดตามและตรวจวัดเฉพาะลักษณะที่ส าคัญของ
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเท่านั้น ซึ่งการด าเนินการ
ตามแนวความคิดลักษณะนี้มีผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 

   
  
  

กิจกรรมการด าเนินการใดขององค์กร 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

อะไรเป็นลักษณะส าคัญของกิจกรรม 
ที่ควรต้องมีการตรวจวัด 

จะท าการตรวจวัดลักษณะส าคญัเหล่านี้อย่างไร 
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 โดยขั้นตอนหลักก็คือองค์กรควรที่จะทราบก่อนว่าลักษณะที่ส าคัญของกิจกรรมใด  
ที่ควรติดตามและตรวจวัด และควรตรวจวัดด้วยวิธีใด การวิเคราะห์แผนผังการผลิต 
สามารถช่วยในการตรวจสอบประเด็นท่ีควรติดตามและตรวจวัดได้ 

มุ่ ง เ น้ น ไ ปยั ง สิ่ ง ท่ี อ ง ค์ ก ร
สามารถจะจัดการได้ 
 ต้องประ เมินสมรรถนะการ

ด า เ นินงานด้ านสิ่ งแวดล้อม 
และประสิทธิ ผลของระบบ 
การบริหารสิ่งแวดล้อม 

 ต้องสื่อสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก รวมถึงความจ าเป็น
จากพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม 

 
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะท าการติดตามและ

ตรวจวัดท้ังกิจกรรมและผลที่เกิดจากกิจกรรมเหล่านั้น การตรวจวัดผลที่เกิดจาก
กิจกรรมจะมองที่สิ่งท่ีออกมาจากกระบวนการหรือกิจกรรมนั้นๆ เช่น จ านวนขยะ 
หรือจ านวนครั้งของการหกรั่วไหลของสารเคมี เป็นต้น ส่วนการตรวจวัดกิจกรรม
นั้นจะมองที่ปัจจัยที่ใช้ในกิจกรรมนั้น เช่น ปริมาณของสีที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่อ
ช้ินหรือจ านวนของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อนั้นในการติดตามและ
ตรวจวัดควรเลือกตรวจเฉพาะประเด็นท่ีจ าเป็น และเหมาะสมกับองค์กร 

  

  องค์กรต้องสื่อสารผลการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผลการ
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม เช่น ผลการวิเคราะห์น้ าทิ้ง อากาศที่ระบายออกจากปล่อง
ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การท างานของพนักงาน ซึ่งจะท าให้พนักงานสนใจและปฏิบัติตาม นอกจากนี้
องค์กรควรเช่ือมโยงแผนการติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปใน
แผนการสื่อสารและองค์ประกอบอื่นของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ  
องค์กรด้วย 

   
   องค์กรต้องเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศไว้ในระบบ เพื่อเป็นหลักฐานการเฝูาติดตาม 

การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
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ส่วนที่ 2   การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์                           
การรับรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ขั้นที ่2 
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  องค์กรที่จะด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 

โดยองค์กรจะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 ดังที่จะได้อธิบายต่อไปในบทนี้ 

องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินโดยคณะท างานตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหากองค์กรผ่านการตรวจประเมินก็จะ
ได้รับใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและตราสัญลักษณ์การรับรองระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

   
   
   

   
  มีการติดตามและทบทวนบริบทขององค์กร เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับการด าเนินงาน 

ขององค์กร 
   

  สาระส าคัญ 
   

  องค์กรต้องติดตามและทบทวนบริบทขององค์กรที่ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย การท า
ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร ความเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กร   การก าหนดขอบข่ายของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดท า น าไปปฏิบัติ ธ ารงรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

   

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

   ด าเนินการติดตามและทบทวนบริบทขององค์กรที่ก าหนดไว้  โดยก าหนด
ระยะเวลาตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมาย ทิศทาง 
กลยุทธ์ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ขององค์กร โดยต้องท าการวิเคราะห์
ใหม่ด้วยระบบ Matrix (SWOT Analysis หรือวิธีเหมาะสมอื่น) เพื่อน าไป
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติตามพันธกรณี รวมถึงก าหนดวิธีการที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาภายในองค์กร (กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ตลอดวงจรวัฏจักร
ชีวิต) และการก าหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   จัดเก็บเอกสารการติดตามและทบทวนบริบทขององค์กรไว้เป็นหลักฐาน 
   ท าการสื่อสารหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าใจถึง

การด าเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.1  บริบทขององค์กร (Context of the organization) 

2. การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์                         
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 2 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -109- 
 

   
   
   

   
  ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารงานระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมได้มาซึ่งสมรรถนะสิ่งแวดล้อม 
   

  สาระส าคัญ 
   

  การด าเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารระดับสูงต้อง
แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น าและความมุ่งมั่นในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยการรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบการบริหารสิง่แวดล้อม ด าเนินการก าหนด
และสื่อสารความมุ่งมั่นในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนบุคลากรเข้ามา 
มีส่วนช่วยให้ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการ
ปรับปรุงการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อมและน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนขององค์กร 

   

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

   ผู้บริหารระดับสูงสามารถยืนยันได้ว่า 
  - ข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมถูกรวบรวมไว้ในกระบวนการ 

ทางธุรกิจ 
- ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการจัดการตาม 

ความรับผิดชอบแต่ละข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวช้ีวัดทางธุรกิจขององค์กรอาจเป็น

การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการก าหนดประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม
รวมอยู่ในแผนกระตุ้นการบริหารงานขององค์กร 

   

   ด าเนินการตามแนวทางของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการจัดท า น าไป 
ปฏิบัติ ธ ารงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร บันทึกผล
การด าเนินการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน 

   

   
   

   
   
   
   
   

2.2 ความเป็นผู้น า และความมุ่งม่ัน  
(Leadership and commitment) 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -110- 
 

   
   

   
  ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร 

รวมถึงลักษณะ ขนาด และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

   

  สาระส าคัญ 
   

  ผู้บริหารระดับสูงต้องด าเนินการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร รวมถึงลักษณะ ขนาด และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวางแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมและการด าเนินระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

   

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

   องค์กรอาจก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่ หรืออาจจะก าหนดเข้าไป 
ในนโยบายของระบบการจัดการอื่นๆ ขององค์กร เช่น นโยบายบริหาร และ
นโยบายคุณภาพ เป็นต้น พร้อมกับท าการสื่อสารและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

   

   ทบทวนและท าความเข้าใจนโยบายขององค์กรในปัจจุบัน เช่น นโยบายบริหาร
และนโยบายคุณภาพ ว่ามีการกล่าวถึงแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้หรือไม่
เพื่อจะได้ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไปในแนวทางเดียวกัน 

   

   ควรมีการทบทวนความเหมาะสม และความสอดคล้องของนโยบายสิ่งแวดล้อม
กับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและ 
การปฏิบัติตามพันธกรณีขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

   

   ผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้ทบทวนและแก้ไขนโยบายสิ่งแวดล้อม (หากจ าเป็น) 
   
   
   

 
 
 

   
   
   

2.3  นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental policy) 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -111- 
 

   
   
   

   
  ทบทวนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การด าเนินการขององค์กร 
   

  สาระส าคัญ 
   

  ด าเนินการทบทวนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ในองค์กร 
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการขององค์กร และพนักงานเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง 

   

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

   ก าหนดระยะเวลาในการทบทวนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจ
หน้าที่ของผู้รับผิดชอบแต่ละข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร เช่น ปีละ 1 ครั้ง หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานขององค์กร 

   

   ก าหนดผู้บริหารงานด้านประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมไว้ล าดับต้นในโครงสร้าง 
การบริหารงานขององค์กร 

   

   พนักงานมีความเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและนโยบาย มีความรับผิดชอบ
ที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

   

   มีการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น ฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ให้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

2.4 บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
(Organization roles responsibilities and authorities) 
 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -112- 
 

 

 

  

   

   
 มีการวิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยงและโอกาส ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือการด าเนินการใดๆ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  

 สาระส าคัญ 

  
 การทบทวนความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับประเด็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขององค์กร พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม ประเด็นและข้อก าหนดอื่นๆ ที่มีผลจากการ
วิเคราะห์บริบทองค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็น
ปัจจุบันนั้น ควรท าอย่างสม่ าเสมอให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบแก่องค์ประกอบอื่นในระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
และการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

  

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   
   ก าหนดระยะเวลา ที่จะท าการทบทวนรายการของลักษณะปัญหาสิง่แวดลอ้มและ

ประเด็นอื่นตามที่กล่าวถึงในสาระส าคัญ โดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ท าการ
ทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานขององค์กร 

   ก าหนดความรับผิดชอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ในการ
ทบทวนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทบทวนหรือวิเคราะห์
กิจกรรม และมีการปรับเปลี่ยนการตัดสินใจในแต่ละกิจกรรมหรือก าหนดเกณฑ์ 
เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงไปหรือเกิดขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

   กรณีพบประเด็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญเกิดขึ้นใหม่ ให้ท าการ
สื่อสาร ก าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพิ่มการฝึกอบรม
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางแผนเพื่อตอบสนองต่ออุบัติเหตุ หรือ
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น 

   
   
   
   
   
 

 

 

2.5  ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส  

(Action to address risks and opportunities)  
 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -113- 
 

   

   

   
  มีการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติตามพันธกรณี โดยการปรับเปลี่ยนทะเบียน

กฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบอื่นๆ เมื่อมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

   

 สาระส าคัญ 

การปฏิบัติตามพันธกรณี 
หมายถึง ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ข้อผูกมัดที่ต้องปฏิบัติตาม 

 

ในกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกฎหมายใหม่เกิดขึ้น องค์กรต้องน ามา
พิจารณาและควรปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบต่างๆ ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เช่น วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร และทะเบียนความต้องการในกฎหมาย
และข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากน้ี การที่องค์กรติดตามแนวโน้ม
ของกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่จะออกมาบังคับใช้ และพยายามปรับปรุง 
การด าเนินการขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ นั้น จะช่วยให้
องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงสภาพท่ีไม่สอดคล้อง 

 

  
 
 
 

 
 

 

   

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเดิม 
หรือกฎหมายท่ีออกใหม่ รวมท้ังต้อง
สอดคล้องกับการเติบโตเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เช่น มี เครื่องจักรใหม่  
มีพนักงานใหม่  มีผลิตภัณฑ์ ใหม่  
มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ/
สารเคมี เป็นต้น 

  

 
 การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขององค์กรนั้น

ไม่สามารถท าให้เสร็จเรียบร้อยได้ในครั้งเดียว เนื่องจากกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นองค์กรจึงควรก าหนดแนวทาง 
รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
และแนวโน้มของกฎหมายใหม่ๆ ท่ีก าลังจะน ามาบังคับใช้ 

  ควรก าหนดความถี่ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือมีการ 
ออกกฎหมายใหม่ เช่น ทุกๆ 3 เดือน หรือทันทีที่ได้รับข่าวสารและท าความเข้าใจ 
ความต้องการในกฎหมาย และทบทวนปรับปรุงทะเบียนความต้องการใน
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ให้ทันสมัย 

  สื่อสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติตามพันธกรณีให้ผู้รับผิดชอบ 
ได้ทราบและท าความเข้าใจและปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนให้
สามารถปูองกันการปลดปล่อยมลพิษและเป็นไปตามข้อก าหนด 

   ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนของข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ยังคงสอดคล้องตามความต้องการในกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกฎหมายใหม่ 
ที่จะประกาศใช้ เช่น ทบทวนปรับปรุงการติดตามและตรวจวัด ก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมใหม่ขึ้นมา
รองรับ และทบทวนปรับปรุงการควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

2.6  การปฏิบัติตามพันธกรณี 
      (Compliance obligations) 
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  ท าการทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณี การปฏิบัติการเพื่อ

ด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส มุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น เพื่อน ามา
พิจารณาการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระดับความสามารถ
และสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

   

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เน้นให้มีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ดี ขึ้ นอย่ า งต่อ เ น่ื อง  ส่ งผลให้
องค์กรต้องทบทวนลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีควรได้รับการปรับปรุง
ล าดับถัดไป รวมท้ังมองหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ หรือติดต่อสอบถามผู้ผลิต 
รายอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศให้
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมน้ัน  ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการเปิดกว้างรับ
เอาเทคโนโลยีหรือข้อมูลดังกล่าว 
สามารถสร้างโอกาสให้องค์กรเห็น
ช่องทางการลดค่าใช้จ่าย ลดของเสีย 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ผลผลิตเพิ่ม 
เป็นต้น 

 สาระส าคัญ 
  

 การทบทวนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกับสภาพการด าเนินการ
ขององค์กรควรท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม และบริการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

  

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  

  ก าหนดระยะเวลาที่จะทบทวนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
กับสภาพการด าเนินการขององค์กรโดยเช่ือมโยงกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญ รวมถึงการตรวจติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ท าการทบทวน 
เดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  

  ในการทบทวนความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และตรวจติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด องค์กรควรบันทึกผล 
และรายงานผลให้กับผู้บริหารระดับสูงรับทราบ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินการให้บรรลุผลต่อไป 

  

  เมื่อวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมใดบรรลุผลส าเร็จ องค์กรควรมองหาโอกาส  
การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่จากลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 
หรือกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

   

2.7 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental objectives) 
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  ประสิทธิภาพเ ชิง เศรษฐนิ เ วศ  หรื อประสิทธิภาพเ ชิงนิ เ วศ เศรษฐกิจ  
(Eco-efficiency) หมายถึง เครื่องมือการจัดการให้องค์กรมีศักยภาพในการ
แข่งขันควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
สามารถสนองความต้องการขององค์กรและน ามาซึ่งคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกัน 
ก็สามารถลดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ ค าว่า Eco 
มาจาก Ecology กับ Economy คือ ระบบนิเวศและเศรษฐกิจ ดังนั้นค าว่า  
Eco-efficiency จึงเป็นความพยายามที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพทั้งทางนิเวศ
และเศรษฐกิจควบคู่กันไป ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศเป็นหลักการส าคัญที่จะ
ช่วยให้องค์กรต่างๆ มีแนวทางและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น เพราะได้
ค านึงถึงองค์ประกอบหลักๆ ที่ส าคัญ คือ การสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ปกปูองรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างมาก โดยยึดหลักการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
เชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) 
เป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยประโยชน์ท่ีได้รับครอบคลุมถึง
การใช้ทรัพยากรและพลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ การลดการสูญเสีย
ผลผลิต การลดต้นทุนควบคู่ไปกับ
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซ่ึงท าให้
สามารถบรรลุเป้าหมายทางด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ตอบสนองกับความต้องการของ
ลู ก ค้ า  ห น่ วย ง านภาครั ฐ  และ

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ7 

  

  เนื่องจากความต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในระดับราคา
ที่เหมาะสม โรงงานจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นและมีวิธีการใหม่ เพื่อที่จะ
คงสภาพการแข่งขันในธุรกิจ ปัจจุบันมีปัจจัยผลักดันทั้งจากภายในและภายนอก
ขององค์กร (ลูกค้า ตลาดคู่แข่ง) หลายประการที่กระตุ้นให้โรงงานมีความสนใจ 
ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเชิงเศรษฐนิเวศ ดังนี้ 

       ปัจจัยผลักดันภายใน ได้แก ่
  การลดต้นทุน 

  การเพิ่มคณุภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการ 

  วิธีการใหม่ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของพนักงาน 

  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  สภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตทีด่ีของพนักงาน 

  ผลก าไร 

  การจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

  การรักษาหรือการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 

       ปัจจัยผลักดันภายนอก ได้แก ่
   ความต้องการของลูกค้าทางด้านผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นผู้น าทางการตลาดในด้านการแข่งขัน 

  ความต้องการปรบัปรุงของผู้ร่วมทนุท่ีโปร่งใสและสามารถอธิบายได้ 
  ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมในกฎหมายของประเทศไทย 

  กฎหมายและมาตรการควบคมุเกีย่วกับผลติภณัฑ์ส่งออกสูต่่างประเทศ  
 เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เปน็ต้น 
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  แนวโน้มทางการตลาดส่งผลให้โรงงานต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ  
ในขณะเดียวกันสินค้าที่ผลิตได้ต้องใช้ต้นทุนต่ า ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพเชิง
เศรษฐนิเวศจะน าไปสู่การส่งเสริมการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเหมาะสม และการลดปริมาณของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น 
สามารถเพิ่มความต้องการทางด้านการตลาดไปพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -117- 
 

   
   

   

  
 องค์กรมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ใน ขั้นที่ 1 

และติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ต้องท าการทบทวนวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดรับกับสภาวะการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วท าการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน และ
ด าเนินงานตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  

 สาระส าคัญ 
  
 องค์กรต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้

มีการตรวจติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเหล่านั้นเป็นระยะๆ และต้องมี
การจัดเก็บบันทึกการตรวจติดตามเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ทราบถึงความ
คืบหน้า รวมถึงอุปสรรคในการด าเนินแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้
การด าเนินงานปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่วางไว ้

  

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  
  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด รวมทั้งบันทึกและ

จัดเก็บผลการด าเนินการไว้เป็นหลักฐาน 

 ก าหนดระยะเวลาที่จะด าเนินการตรวจติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เดือนละ 2 ครั้ง หรือเดือนละครั้ง เป็นต้น 

 ด าเนินการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ควรตรวจสอบหาสาเหตุ
หรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ก าหนดและด าเนินการตามมาตรการแก้ไข
ปูองกันปัญหา บันทึกไว้เป็นหลักฐาน แล้วน า ไปแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ 
เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขต่อไป 

 ควรทบทวนรายละเอียดแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ และ
ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการเมื่อพบสภาพท่ีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่วางไว ้

 

 

 

 

 

 

2.8 การวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
(Planning action to achieve environmental Objectives) 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -118- 
 

   

   

   
  จัดท าแผนการฝึกอบรมพนักงานและด าเนินการฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดไว้  

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของพนักงาน 
   

เหตุผล ท่ีจั ดการฝึกอบรม
ให้กับพนักงาน 
 สร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่พนักงาน 

 แสดง ให้ เห็ นถึ ง ความมุ่ งมั่ น 
ขององค์กรในการจัดท าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ให้แก่พนักงาน 

 สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงาน 

 สาระส าคัญ 
 

องค์กรควรน าผลการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมที่ได้มาจากขั้นท่ี 1 มาจัดท าเป็น
แผนการฝึกอบรมส าหรับพนักงานในแต่ละคน/หน่วยงาน รวมถึงผู้รับเหมาและ
ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนด เพื่อสร้างจิตส านึกและพัฒนาความรู้และ
ทักษะการท างานของพนักงาน อย่างไรก็ดีองค์กรไม่จ าเป็นต้องด าเนินการฝึกอบรม 
ในคราวเดียว องค์กรสามารถจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นช่วงๆ ได้ขึ้นกับแผนการฝึกอบรม
ที่องค์กรก าหนด หรือส่งพนักงานออกไปอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อกลับมา
อบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร โดยสามารถแบ่งประเภทของการฝึกอบรมได้
ดังต่อไปนี้ 
 การฝึกอบรมพนักงานใหม่ 
 การฝึกอบรมพนักงานปัจจุบัน 
 การฝึกอบรมพนักงานท่ีย้ายแผนก หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การฝึกอบรมส าหรับผู้ส่งมอบและผู้รับเหมา 
 การฝึกอบรมส าหรับพนักงานที่ดูแลกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

อย่างส าคัญหรือกฎหมายได้ก าหนดไว้ 
  

 นอกจากน้ีเมื่อการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว องค์กรควรมีการติดตามผล
การฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ มีการน าความรู้  
ไปปฏิบัติจริง หรือส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจริง 

   

  ขั้นตอนหลักในการจัดท าแผนการฝึกอบรม สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 : ทบทวนภารกิจตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

ตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าต้องการเพิ่มเติม
ความรู้ ทักษะในเรื่องใด 

ขั้นตอนท่ี 2 : วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคน หรือหน่วยงาน 
ขั้นตอนท่ี 3 : ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อ 
ขั้นตอนท่ี 4 : เลือกวิธีการฝึกอบรม และจัดท าเนื้อหาที่ใช้การฝึกอบรม 
ขั้นตอนท่ี 5 : จัดท าแผนการฝึกอบรม (ใครเป็นผู้ฝึกอบรม ใครเป็นผู้รับการฝึกอบรม 

อบรมหัวข้ออะไร เมื่อไร ท่ีไหน และใช้วิธีใดในการฝึกอบรม) 
 

2.9 การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก  
(Resource competence and awareness support) 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -119- 
 

ขั้นตอนท่ี 6 : ด าเนินการฝึกอบรม 
ขั้นตอนท่ี 7 : ติดตามการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนและเก็บบันทึกการฝึกอบรม 
ขั้นตอนท่ี 8 : ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
ขั้นตอนท่ี 9 : ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม (ในกรณีที่จ าเป็น) 

   

 องค์กรสามารถหาวิทยากร
ในการฝึกอบรมได้จาก 
 วิทยากรภายใน 
 บริษัทท่ีปรึกษา 
 สถานศึกษา 
 ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมา 
 ลูกค้า 
 กลุ่มอุตสาหกรรม 
 ศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษา 

เป็นกลุ่ม 
 สมาคมมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
 

 จัดท าแผนการฝึกอบรมโดยครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ช่ือหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ 
 หัวข้อการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 วิทยากร 
 วิธีการฝึกอบรม 

  

  การเลือกวิธีการฝึกอบรมควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหัวข้อในการฝึกอบรมและ
ลักษณะงานของพนักงานแต่ละคนโดย On-the-Job training เป็นวิธีฝึกอบรม 
ที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกับการท างาน
ของพนักงาน 

 องค์กรควรจัดการฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานเมื่อไร 
 มีพนักงานใหม่ 
 มีพนักงานย้ายแผนก/หน่วยงาน 
 มีพนักงานปฏิบัติไม่เป็นไปตามวิธี

ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
 มีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ

ปฏิบัติ 
 มีผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือบริการ

ใหม่ในองค์กร 
 มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กร 

 มีกฎหมายใหม่ท่ีเกี่ยวข้องและส่ง
ผลกระทบกับการด าเนินการของ
องค์กร 

 ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท างานของพนักงาน 

  

 
 องค์กรสามารถหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการฝึกอบรมให้ความรู้จากการท างาน

แต่ละวันได้ เช่น การแทรกการฝึกอบรมหรือการสื่อสารข้อมูลที่จ าเป็นด้าน
สิ่งแวดล้อมไปในการประชุมความปลอดภัย การประชุมฝุายผลิต และการประชุม
พนักงาน เป็นต้น 

  

  ควรจัดการปฐมนิเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานใหม่โดยอาจรวมกับ 
การปฐมนิเทศที่มีอยู่ เดิม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อนที่พนักงานจะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งอาจจะมีการน าเสนอ
วีดิโอเทปการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางองค์กรจัดให้กับพนักงานทั่วไป
รวมอยู่ด้วย 

  

  ถ้าเป็นไปได้ควรเพิ่มประเด็นเรื่องทักษะความรู้และความสามารถทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาท างานในองค์กร 

  

  การก าหนดความสามารถของพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานแต่ละจุดในองค์กร
ทั้งหมดนั้น อาจต้องใช้เวลา ถ้าเป็นไปได้องค์กรควรก าหนดความสามารถของ
พนักงานท่ีการปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรงก่อน 

  

   



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -120- 
 

  วิธีที่มักจะใช้ในการประเมินความสามารถของพนักงาน คือ สอบถามพนักงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน (เช่น กรุณาแสดง/อธิบายการ....) แล้วสังเกตถึงทักษะและความเข้าใจ
ของพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีดังกล่าวยังท าให้ทราบถึง
การฝึกอบรมเพิ่มเติมที่พนักงานแต่ละคนควรจะได้รับ 

   ควรพิจารณาถึงการใช้ปูายเตือน เอกสารวิธีปฏิบัติงาน แผนภาพแสดงการท างาน
ต่างๆ ติดไว้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
พนักงาน 

  

  บางองค์กร การรวมการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กับการฝึกอบรมด้าน 
ความปลอดภัยที่องค์กรมีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจาก
ผู้บริหารขององค์กรส่วนใหญ่มักให้การสนับสนุนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
ซึ่งมีกฎหมายบังคับอยู่แล้ว 

  

  ควรจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรมทุกครั้ง เมื่อท าการฝึกอบรม รวมถึงผลการประเมิน
ความเข้าใจของพนักงานหลังการฝึกอบรม 
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ตัวอย่างที่ 15 แผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อฝึกอบรม 
ผู้รับการ
ฝึกอบรม 

ความถี่ 
ระยะเวลาใน
การฝึกอบรม 

วิธีการ
ฝึกอบรม 

วันที่ท าการฝึกอบรม หมายเหตุ 

การสร้างจิตส านึก 
และความตระหนัก 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1 ทุก 3 เดือน 
หรือเมื่อมี

พนักงานใหม่ 

1 วัน ฝึกอบรม
ภายในองค์กร 

10 กุมภาพันธ ์2560 
12 พฤษภาคม 2560 
23 สิงหาคม 2560 

21 พฤศจิกายน 2560 

 

ข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
การให้สัญลักษณ์ฯ ของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2-8 ปีละ 1 ครั้ง 
หรือเมื่อมี

พนักงานใหม่ 

1 วัน วิทยากรจาก
ภายนอก 

15 กุมภาพันธ ์2560 เฉพาะ EMR 
EMS Team 

และหัวหน้างาน 

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่มีนัยส าคญัขององค์กร 

2-8 ปีละ 1 ครั้ง 
หรือเมื่อมี

พนักงานใหม่ 

1 วัน ฝึกอบรม
ภายในองค์กร 

22 กุมภาพันธ ์2560  

การจัดการสารเคม ี 2-9 ทุก 6 เดือน 
หรือเมื่อมี

พนักงานใหม่ 

1 วัน วิทยากรจาก
ภายนอก 

21 มีนาคม 2560  

การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 5, 8, 9 ปีละ 1 ครั้ง 
หรือเมื่อมี

พนักงานใหม่ 

1 วัน ฝึกอบรม
ภายในองค์กร 

20 เมษายน 2560  

การจัดการของเสีย 2-9 ปีละ 1 ครั้ง 
หรือเมื่อมี

พนักงานใหม่ 

1 วัน ฝึกอบรม
ภายในองค์กร 

15 พฤษภาคม 2560  

การควบคุมระบบบ าบดั 
น้ าเสีย 

3-6 ปีละ 1 ครั้ง 
หรือเมื่อมี

พนักงานใหม่ 

3 ชม. ฝึกอบรม
ภายในองค์กร 

26 พฤษภาคม 2560  

การเตรียมพร้อมและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

2-8 ทุก 6 เดือน 1 วัน ฝึกอบรม
ภายในองค์กร 

19 ตุลาคม 2560  

หมายเหตุ :  รหัสผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 1 คือ พนักงานทั้งหมด 6 คือ พนักงานฝุายผลิต 
 2 คือ พนักงานแผนกธุรการ 7 คือ พนักงานแผนกคุณภาพ 
 3 คือ พนักงานแผนกสนับสนุนการผลิต 8 คือ พนักงานท าสวน 
 4 คือ พนักงานแผนกซ่อมบ ารุง 9 คือ ผู้รับเหมา 
 5 คือ พนักงานแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย    
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  องค์กรมีกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตามข้อก าหนดของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามพันธกรณี และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกต้องได้รับ
การตอบสนองเสมอ เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   
  สาระส าคัญ 

การสื่ อสารภายใน  คือ  
การสื่อสารระหว่างพนักงานในระดับ
เดียวกันหรือต่างระดับ รวมถึงผู้มี
หน้าท่ีต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นการ
สื่อสารจากผู้บริหารสู่พนักงานระดับ
ล่าง และจากพนักงานระดับล่างสู่
ผู้บริหาร รวมท้ังการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร 

การสื่อสารภายนอก คือ 
การสื่อสารจากบุคคลท่ีผู้บริหารได้
มอบหมายสู่บุ คคล  หรื อองค์กร
ภายนอกและจากบุคคล หรือองค์กร
ภายนอกสู่บุคคลท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหาร 

  
 การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจดัท าและด าเนินระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม ในบางกรณีอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรหรือบุคคล 
ภายนอกที่สนใจ ดังนั้นการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผลและ   
เป็นประโยชน์ องค์กรควรมีกระบวนการหรือก าหนดแนวทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ และยังคงรักษาไว้เพื่อการเอื้อต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยองค์กรในเร่ืองต่อไปนี้ 

 
 แสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
 กระตุ้นจิตส านึกและความตระหนักของพนักงาน 
 ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับในแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากพนักงาน 
 ช่วยอธิบายถึงนโยบายสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความเกี่ยวข้อง

กันของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการด าเนินงานขององค์กร 
 ช่วยอธิบายถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานรวมถึงความคาดหวังของ

องค์กรในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ช่วยในการติดตามและประเมินประสิทธิผลการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ขององค์กร 
 ช่วยบ่งช้ีโอกาสในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

  
การสื่อสารที่ดีต้องมีแนวทางการตอบสนองในการสื่อสารข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงไป
ยังพนักงานและจากพนักงานไปยังผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและรับทราบถึงปัญหาที่มีในพ้ืนที่ดี
ที่สุด ดังนั้นพนักงานจึงเป็นแหล่งข้อมูลและความคิดในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

   

   

   

   

   

   

2.10 การสื่อสาร (Communication) 
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  การสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย เป็นกระบวนการที่ส าคัญขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก การตอบสนองข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลย่อมส่งผลดีต่อองค์กรแต่หากองค์กรไม่มี
กระบวนการในการรับและพิจารณาการสื่อสารจากบุคคลภายนอกที่มีประสิทธิภาพ  
ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก อาจไม่ถูกสื่อสารมาถึงผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ และ  
ไม่มีการตอบสนองตามที่ควรจะเป็น  ซึ่งอาจน าไปสู่ความสูญเสีย เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
บ าบัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น  

ควรพิจารณาการสื่อสารไปยัง
องค์กรดังต่อไปน้ี 
 บริษัทข้างเคียง 
 ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
 องค์กรหรือบุคคลท่ีมีส่วนได้เสีย 
 หน่วยงานราชการในท้องถิ่น 
 หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย 

 หน่วยงานท่ีต้องติดต่อในกรณีท่ี
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

  

 ค่าปรับในกรณีที่การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือความสูญเสียต่อช่ือเสียง
และภาพพจน์ขององค์กร นอกจากน้ีการสื่อสารกับองค์กรภายนอก ยังรวมถึงการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 

  

  การท าหนังสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในสาระส าคัญ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 การให้ข้อมูลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการขององค์กร  
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการติดตามความก้าวหน้าหรือการตรวจประเมิน
พื้นที่ขององค์กร 

 การท าหนงัสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้งท่ีมีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงเกิดขึ้น 

 การจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประจ าปีส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้รับสัญลักษณ์การรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2 

 การท าหนังสืออ่ืนๆ แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อก าหนดกฎหมาย 
  

 ดังนั้นการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพนั้น ควรมีแนวปฏิบัติ  
ที่ชัดเจนส าหรับ 

  

  การสื่อสารภายในองค์กร (สื่อสารระหว่างพนักงานแต่ละระดับและแต่ละหน่วยงาน
ภายในองค์กร) 

 การร้องขอและการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งการตอบสนอง
ต่อการสื่อสารเหล่านั้น 

  

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

 
  องค์กรควรเริ่มจากการจ าแนกกลุ่มบุคคลที่องค์กรต้องการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้

รับทราบ โดยจัดท าเป็นรายการผู้รับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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  เมื่อแจกแจงผู้รับการสื่อสารทั้งหมดได้แล้ว องค์กรควรก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับผู้รับการสื่อสารในแต่ละกลุ่มโดยค านึงว่าข้อมูลอะไรบ้างที่
บุคคลนั้นควรต้องรับทราบ 

 
  จากนั้นควรก าหนดช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปยังกลุ่มเปูาหมาย  

ซึ่งช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้รับการสื่อสาร โดยเริ่ม
จากการพิจารณาช่องทางการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 

      

อง ค์ก รต้ อ ง จั ดท า  น า ไป
ปฏิบัติและธ ารงรักษากระบวนการ 
ท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสารภายใน
และภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึง 

 อะไรที่จะสื่อสาร 
 สื่อสารเมื่อไร 
 สื่อสารกับใคร 
 สื่อสารอย่างไร 

 การสื่อสารภายใน 
  จดหมายข่าว 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  การประชุมพนักงาน 

 ปิดประกาศ 
 เสียงตามสาย 
 ฝึกอบรม 

  

 การสื่อสารภายนอก 
  ประชุมชี้แจง 

 เว็บไซต์ หรืออินเทอร์เนต 
 แถลงข่าว 
 รายงานประจ าปี 
 โฆษณา 

   

  ในการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานไม่ควรสื่อสารเฉพาะสิ่งที่ต้องปฏิบัติเท่านั้น  
ควรสื่อสารถึงเหตุผลว่าท าไมต้องปฏิบัติด้วย เช่น ในกรณีที่จะสื่อสารข้อปฏิบัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ควรที่จะอธิบายพนักงานถึงรายละเอียดของ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้
ควรอธิบายถึงความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับงานที่ท าอยู่  และการปฏิบัติงาน 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย 

  พยายามให้ข้อมูลที่จะสื่อสารไปยังผู้รับนั้นง่ายต่อการเข้าใจ ชัดเจนและถูกต้อง 
  แนวทางการจัดการกับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารหรือการร้องขอที่มาจากหน่วยงาน

ภายนอกนั้นควรมีแนวทางที่ไม่ซับซ้อน เช่น จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการติดต่อในแฟูม
เดียวกับแนวทางการตอบสนองโดยหลักการก็คือองค์กรสามารถท่ีจะแสดงให้เห็นได้
ว่ามีกระบวนการในการรวบรวมและตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก 
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  เอกสารสารสนเทศตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรได้พิจารณา

แล้วว่ามีความจ าเป็นเหมาะสมส าหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล 
  

 สาระส าคัญ 
   

อ ง ค์ ก ร ต้ อ ง จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร
สารสนเทศระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 

 การจัดท าเอกสารสารสนเทศของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับ 
 ประเภทและขนาดขององค์กร 
 กิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ 
 ความจ าเป็นในการปฏิบัติใหส้อดคล้องกับพันธกรณี 
 ความซับซ้อนของกระบวนการในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ความสามารถของบุคลากร 

 

 

   

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 

เอกสารภายในท่ีองค์กรสร้างขึ้น 
จะได้รับการควบคุม จึงมั่นใจได้ว่ามีเพียง
ส าเนาท่ีผ่านการรับรอง เพื่อน าไปใช้งาน
เฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานน้ัน  ๆ

  

  การจัดท าเอกสารสารสนเทศ และการจัดท าใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 การด าเนินการจัดท าเอกสารสนเทศจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ 
  การช้ีบ่ง และค าอธิบาย (เช่น หัวข้อเรื่อง ผู้จัดท า ผู้อนุมัติ วันที่ใช้ปฏิบัติ ครั้งที่

การปรับปรุง หรือหมายเลขเอกสาร เป็นต้น) 
 รูปแบบ (เช่น ภาษา รุ่นของซอฟแวร์ กราฟิก) และสื่อ (เช่น กระดาษอิเลคทรอนิกส์) 
 ระบุระยะเวลาการจัดเก็บ ทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติตามความเหมาะสม 

เอกสารภายนอก เช่น ท่ีเกี่ยวข้อง
กับพันธกรณีท่ีต้องปฏิบัติตาม มีการควบคุม 
การแจกจ่ายให้เฉพาะผู้ท่ีต้องการ มีส าเนา
เอกสารการตอบกลับ การร้องขอให้แก้ไข 
เป็นต้น 

  

  การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 
 เอกสารสารสนเทศที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับ

การควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่า 
  มีพร้อมและเหมาะสมกับการน าไปใช้งาน และสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา 

 มีวิธีการปูองกันเอกสารอย่างพอเพียง (เช่น การสูญเสียความลับ น าไปใช้ 
อย่างไม่เหมาะสม หรือขาดความสมบูรณ์) 

  ส าหรับการควบคุมเอกสาร องค์กรต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
   การแจกจ่าย การเข้าถึง การเรียกใช้ และการใช้ 

 การจัดเก็บและการเก็บรักษา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
 การควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสารให้เป็นปัจจุบัน (เช่น ควบคุมเวอร์ช่ัน) 
 ระยะเวลาการจัดเก็บ และการท าลายเอกสาร 

   เอกสารสารสนเทศจากภายนอกที่องค์กรพิจารณาแล้วว่ามีความจ าเป็นส าหรับ
การวางแผนและการด าเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องได้รับ 
การชี้บ่งควบคุมตามความเหมาะสม 

2.11  เอกสารสารสนเทศ  
(Documented information) 
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ตัวอย่างที่ 16 ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  
เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Documented information) หน้าท่ี : 1/8 
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 22 ธันวาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 
วัตถุประสงค์   

เพื่อก าหนดวิธีการควบคุมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จัดท าข้ึนภายในโรงงาน โดยเอกสารที่จัดท า
ขึ้นใหม่ หรือได้รับการเปลี่ยนแปลง/ดัดแปลงต้องได้รับการทบทวน และอนุมัติโดยผู้มีอ านาจก่อนการเผยแพร่ และก าหนดวิธีการ
แจกจ่ายเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ถูกควบคุมภายใต้ระบบฯ ทีม่ีอยู่ ณ จุดปฏิบัติงานทุกจุด และเป็นเอกสาร
ฉบับล่าสุด รวมทั้งการปูองกนัการน าพาเอกสารที่ล้าสมัยแล้วไปใช้โดยไม่เจตนา นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการในการควบคุมสถานการณ์
รับ การแจกจ่าย การเก็บรักษา และการท าลายเอกสาร/แบบฟอร์มที่ล้าสมัยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานใช้เอกสาร/
แบบฟอร์มฉบับล่าสุด   
ขอบเขต  

แนวปฏิบัติในเรื่องการควบคุมเอกสารฉบับน้ีครอบคลุมถึง 

 คู่มือสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL MANUAL) 

 ระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม   (ENVIRONMENTAL PROCEDURE) 

 วิธีปฏิบัติงาน  (WORK INSTRUCTION) 

 แบบฟอร์ม  (FORM) 

 เอกสารสนับสนุน  (SUPPORTING DOCUMENT) 
ค าจ ากัดความ   

1. เอกสารควบคุม (CONTROLLED DOCUMENT) หมายถึง เอกสารซึ่งต้องควบคุมต้นฉบับและส าเนาในส่วนต่างๆ ของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่เพื่อใช้งาน หากต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร มีการแก้ไขและปรับปรุง ต้องติดตาม
แก้ไขเปลี่ยนแปลงส าเนาอ่ืนๆ ให้ทันสมัยเหมือนกับเอกสารต้นฉบบั เอกสารควบคุมจะถูกระบุโดยการประทับตรา “เอกสาร
ควบคุม” สีแดง  

2. เอกสารไม่ควบคุม (UNCONTROLIED DOCUMENT) หมายถึง เอกสารที่เผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือปรับปรุง โดยเอกสารดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. เอกสารสนับสนุน (SUPPORTING DOCUMENT) หมายถึง เอกสารที่ไม่ใช่คู่มือสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL 
MANUAL) หรือแนวปฏิบัติ (ENVIRONMENTAL PROCEDURE) หรือวิธีการปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION) แต่เป็น
เอกสารและข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นเอกสารจัดท าขึ้นภายใน
หรือภายนอกองค์กร ข้อก าหนดของลูกค้า (CUSTOMER SPECIFICATION) แบบฟอร์มข้อมูลสิ่งแวดล้อม (FORM) ฯลฯ  

4. EMR (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REPRESENTATIVE) หมายถึง ตัวแทนฝุายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
5. เอกสาร หมายถึง เอกสารในระบบสิ่งแวดล้อม 
6. แบบฟอร์ม หมายถึง แบบฟอร์มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเป็นเอกสารสนับสนุนเป็นเอกสารที่มีช่องว่างส าหรับ

บันทึกหรือกรอกข้อความ/ตัวเลข/ผลการตรวจ/วัด ฯลฯ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 
7. หน่วยงานควบคุมเอกสาร (DOCUMENT CONTROLIED Department) หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุม

เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
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ตัวอย่างท่ี 16 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  
เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Documented information) หน้าท่ี : 2/8 
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 22 ธันวาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
EMR / หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงาน
ควบคุมเอกสาร 

การจัดท าเอกสารปฏิบัติงาน 
ก) คู่มือสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL MANUAL) : ตัวแทนฝุายบริหาร : EMR เป็นผู้ปรับปรุง 
ข)  ระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL PROCEDURE) : หัวหน้างานเป็นผู้ปรับปรุง 
ค)  วิธีปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION) : ผู้ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้างานเป็นผู้ปรับปรุง 
ง)  เอกสารสนับสนุนอื่นๆ (SUPPORTING DOCUMENT) : ผู้ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้างานเป็นผู้ปรับปรุง 

 1. การขึ้นทะเบียนเอกสาร (DOCUMENT REGISTER)   
1.1  บททั่วไป 

             ทะเบียนเอกสารสิ่งแวดล้อม และผู้ถือเอกสารสิ่งแวดล้อมเป็นทะเบียนที่ระบุรายช่ือ เอกสาร
ควบคุมที่มีอยู่ในการจัดการที่ใช้ในองค์กร โดยระบุหน่วยงาน และรหัสผู้ถือครองเอกสารไว้ เอกสารบาง
ฉบับ จะระบุเพียงจ านวนฉบับท่ีครอบครองโดยฝุายต่างๆ และแสดงเป็นตัวเลขไว้ช่อง รหัส / หน่วยงาน 
ที่ผู้ถือครองเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม (สถานที่หรือจุดเผยแพร่เพื่อการใช้งานให้ฝุายต้นสังกัดเจ้าของ
เอกสารระบุ และควบคุมการใช้งานกันเอง) ส่วนคู่มือต่างๆ (รหัส SD) และแบบฟอร์ม (FM) จะไม่ระบุ
จ านวนฉบับของการใช้งานกี่ฉบับไว้ในท่ีนี้ แต่จะแสดงเป็นสัญลักษณ์/ ให้มีความหมายว่าหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ได้รับเอกสารนี้ มีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว และให้หน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของเอกสาร FM 
และ SD ด าเนินการควบคุมการเผยแพร่ใช้งานในทะเบียนเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม และผู้ถือเอกสาร
ระบบสิ่งแวดล้อมจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารควบคุมดังต่อไปนี้ 

ก)  เลขท่ีเอกสาร ข)  ช่ือเอกสาร 
ค)  ผู้ปรับปรุงเอกสาร ง) ผู้ทบทวน/ตรวจสอบ 
จ)  ผู้อนุมัติเอกสาร                 ฉ) ครั้งท่ีปรับปรุง 
ช)  ว/ด/ป ที่เผยแพร่  ซ) จ านวนหน้า 

 1.2 การน าเสนอเพื่ออนุมัติเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม 
  เอกสารทุกฉบับภายหลังจากการท าต้องส่งยกร่าง หรือต้นฉบับให้หน่วยงานควบคุมเอกสาร

ด าเนินการจัดพิมพ์ และตรวจสอบระบบโครงสร้างในเบื้องต้น หลังจากนั้นหน่วยงานควบคุมเอกสาร    
จะด าเนินการน าเสนอเอกสารให้ผู้มอี านาจลงนามอนุมัติ เพื่อเผยแพร่ใช้งาน และเข้าสู่ระบบการควบคุม
ต่อไป 
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ตัวอย่างท่ี 16 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  
เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Documented information) หน้าท่ี : 3/8 
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 22 ธันวาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
 1.3 บ ารุงรักษาทะเบียนเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม 

1.3.1 เมื่อได้รับการอนุมัติการใช้เอกสาร หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงเอกสาร
ตลอดจนเพิ่มเติมหรือยกเลิกเอกสารระบบสิ่งแวดล้อมหรือเมื่อมีการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง รายช่ือผู้ถือ
เอกสาร ผู้รับผิดชอบโดยฝุายวางแผนและงบประมาณ ต้องบ ารุงรักษาทะเบียนเอกสารระบบ
สิ่งแวดล้อม 

1.3.2 ผู้ถือเอกสารระบบสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด าเนินการกับเอกสาร 
ด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อการบ ารุงรักษาทะเบียนเอกสารสิ่งแวดล้อม  

1.3.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารจะระบุโดยสัญลักษณ์ * ที่หน้ารหัสเอกสาร หรือ
แบบฟอร์มนั้น ส าหรับเอกสารที่ถูกยกเลิกจะถูกประทับข้อความ “ยกเลิกใช้งาน” ที่ต้นฉบับ  

1.3.4 การเผยแพร่ทะเบียนเอกสารระบบสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการปรับปรุงทะเบียนเอกสาร 

  2.  การปรับปรุงและอนุมตัิเอกสาร  
2.1 การปรับปรุง (IMPROVEMENT)  เอกสาร 

          ผู้รับผิดชอบน าเอกสารที่ได้รับการจัดท าแล้วไปให้ผู้มีอ านาจทบทวน  ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ 
และมีข้อมูลเพื่อการพิจารณารายละเอียด และวิเคราะห์เพื่อระบุข้อขัดแย้งกับระบบสิ่งแวดล้อมหรือ
ระบุข้อก าหนดที่ไม่เหมาะสมหากยงัต้องมีการปรบัปรุง เช่น พิมพ์อักขระผิด ผู้รับผิดชอบในการปรับปรงุ 
จะปรับปรุงเอกสารอีกจนกว่าข้อความถูกต้องตรงกับเอกสารที่ขอแก้ไข ผู้มีอ านาจปรับปรุงมีดังนี้ 

ตัวแทนฝุายบริหาร EMR  ก) คู่มือสิ่งแวดล้อม   (ENVIRONMENTAL MANUAL)       
หัวหน้างาน ข) ระเบียบปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL PROCEDURE) 
หัวหน้างานแต่ละฝุาย ค) วิธีปฏิบัติงาน   (WORK INSTRUCTION)      
ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ง) แบบฟอร์ม   (FORM) 
ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน จ) เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ (SUPPORTING DOCUMENT) 
 2.2  การตรวจสอบและทบทวน (REVIRWED) เอกสาร 
ทีมงานระบบ ก) คู่มือสิ่งแวดล้อม   (ENVIRONMENTAL MANUAL)       
ทีมงานระบบ ข) ระเบียบปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL PROCEDURE) 
หัวหน้างานแต่ละฝุาย ค) วิธีปฏิบัติงาน   (WORK INSTRUCTION)      
หัวหน้างาน ง) แบบฟอร์ม   (FORM) 
หัวหน้างาน จ) เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆ (SUPPORTING DOCUMENT) 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -129- 
 

ตัวอย่างท่ี 16 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  
เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Documented information) หน้าท่ี : 4/8 
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 22 ธันวาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
 2.3  การอนุมัติ (APPROVE) เอกสาร 

            เอกสารทุกประเภท (ยกเว้นแบบฟอร์มในระบบสิ่งแวดล้อม) ต้องให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติไว้ 
ลงในเอกสารทุกครั้งก่อนน าเอกสารไปเผยแพร่ใช้งาน  

 3.  การขอจัดท า เปลี่ยนแปลง ยกเลิกเอกสารหรือแบบฟอร์มระบบสิ่งแวดล้อม 
3.1 หน่วยงานใดเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากมี

ความไม่เหมาะสมกับการท างาน หรือต้องการปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
เอกสาร แจ้งไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาเพื่ออนุมัติเห็นชอบการปรับปรุงเอกสาร แล้วส่งต้นฉบับ
มายังหน่วยงานควบคุมเอกสาร รายละเอียดขอจัดท าหรือเปลี่ยนแปลง และยกเลิกเอกสาร 
แบบบันทกึใบขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร 

3.2  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงเอกสารเพื่อออกเอกสารฉบับใหม่  หรือปรับปรุงใหม่ 
ผู้ปรับปรุงและผู้อนุมัติต้องเป็นบุคคล หรือหน่วยงานท่ีรับรองครั้งก่อน  

3.3  ผู้ปรับปรุงหรือผู้อนุมัติ อาจเป็นผู้ได้รับอ านาจให้ลงนามในเอกสารระบบฯ ซึ่งต้องระบุว่า 

“แทน” และก ากับลายมือช่ือทุกแห่งด้วย ส าหรับ วันที่ ที่ระบุในเอกสาร หมายถึง วันที่เอกสาร
หน้านั้นๆ มีผลบังคับใช้งาน 

3.4  เมื่อหน่วยงานควบคุมเอกสารได้รับใบขอเปลี่ยนแปลงระบบเอกสาร จะต้องบันทึกข้อมูลแสดง
สถานะรายละเอียดของระบบเอกสารลงในแบบบันทึกใบขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร ทุกครั้งและ
ติดตามผลความคืบหน้าของระบบเอกสารในระบบบันทึกดังกล่าว 

3.5  เอกสารระบบสิ่งแวดล้อมทุกประเภท (คู่มือสิ่งแวดล้อม, ระเบียบปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม วิธี
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนต่างๆ) ที่ระบุช่ือไว้ในทะเบียนควบคุมเอกสาร
ระบบสิ่งแวดล้อม รองผู้จัดการฝุาย หรือตัวแทนฝุายบริหารสามารถแก้ไขลงในเอกสารนั้นๆ ได้ 
และลงช่ือก ากับที่ท าการแก้ไข (แก้ต้นฉบับที่หน่วยงานควบคุมเอกสารด้วย) ถ้าเอกสารที่ถือ
ครองมากกว่า 1 ฉบับ ต้องมั่นใจว่าเรียกเอกสารทุกฉบับมาท าการแก้ไขแล้ว (มีหลักฐาน) 

4.  เครื่องหมายที่บ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 
4.1 เอกสารควบคุมประเภทคู่มือสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL MANUAL) ระเบียบปฏิบัติ 

(Procedure) และวิธีการปฏิบัติงาน (WORK INSTRUCTION) เมื่อมีการแก้ไข หรือปรับปรุงใน
หน้าใดๆ ของเอกสารที่มีข้อมูลซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องเปลี่ยนในหน้านั้นๆ ใหม่ 
ตามล าดับและก าหนดวันท่ีมีผลอนุมัติใช้ 

 
 

4.2 ทุกครั้งที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงเอกสารตามข้อ 4.1 หรือมีการแก้ไขหรือออกเอกสารใหม่ทั้งฉบับ 
ต้องเปลี่ยนใบปะหน้า (แผ่นแรกของเอกสาร) ประวัติและสถานการณ์ปรับปรุงแก้ไขเอกสารของ
เอกสารดังกล่าวพร้อมกับเปลี่ยนปรับปรุงครั้งที ่และวันที่มีผลอนุมัติใช้ด้วย 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -130- 
 

ตัวอย่างท่ี 16 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  
เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Documented information) หน้าท่ี : 5/8 
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 22 ธันวาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
 4.3 แบบบันทึกเอกสารระบบสิ่งแวดล้อมให้ก าหนด ปรับปรุง และวันท่ีอนุมัติใช้ไว้ในเอกสาร 

4.4 เอกสารควบคุมที่มีการปรับปรุงเป็นจ านวนมาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารไม่มี
เค้าโครงเดิม ขึ้นอยู่กับความเห็นของรองผู้จัดการฝุาย หน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของเอกสาร หรือ
หน่วยงานควบคุมเอกสารและข้อมูลให้ด าเนินการเผยแพร่เอกสารใหม่ท้ังฉบับไปยังผู้ถือเอกสาร 

 5. การแจกจ่ายเอกสาร 
 5.1 การส่งและรับเอกสาร 

ในการส่งเอกสารต้องใช้ใบน าส่ง& ใบขอคืนเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม เป็นใบน าส่งเพื่อเป็นการ
ยืนยันผู้รับได้รับเอกสารแล้ว และส่งคืนเอกสารที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนมา (ถ้ามี) เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่มี
อยู่เพื่อใช้งาน ณ จุดปฏิบัติงานนั้นเป็นเอกสารฉบับล่าสุด และเก็บเป็นหลักฐานไว้ให้สามารถตรวจ
ติดตามภายหลัง ดูหัวข้อการแจกจ่ายเอกสารระบบสิ่งแวดล้อมในแนวปฏิบัติด าเนินการกับเอกสาร  
การรับเอกสารระบบสิ่งแวดล้อมผู้รับเอกสาร (ผู้ถือเอกสารที่ถูกระบุไว้ต้องลงลายมือช่ือรับรองการได้รับ
เอกสารด้วยตนเองทันทีทีไ่ด้รับ 

 5.2 การเผยแพร่เอกสารควบคุม (CONTROLLED DOCUMENTS)  
5.2.1 หน่วยงานควบคุมเอกสารต้องเผยแพร่เอกสารควบคุมไปยังผู้ถือครองเอกสารตามที่ระบุ

ในทะเบียนเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม และผู้ถือเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม โดยท าส าเนาจ านวนเฉพาะ
เท่ากับจ านวนเอกสารที่ถือครองในแต่ละฝุาย  

5.2.2 ห้ามท าส าเนาเอกสารระบบสิ่งแวดล้อมโดยพลการเป็นอันขาด นอกจากต้องการใช้เป็น
ตัวอย่างในการขอปรับปรุงเอกสาร  สามารถส าเนาแนบมากับใบขอเปลี่ยนแปลงเอกสารระบบ
สิ่งแวดล้อมในระหว่างรอการปรับปรุง  

5.2.3 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเอกสารต้องปฏิบัติตามเอกสารเดิมที่ได้รับการทบทวน  และ
อนุมัติแล้วเท่าน้ัน 

 5.3 การเผยแพร่เอกสารไม่ควบคุม (UNCONTROLLED DOCUMENTS)  
5.3.1 ในการเผยแพร่เอกสารระบบสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรภายนอกองค์กร  หรือบุคลากร 

ในองค์กร ซึ่งไม่มีช่ือระบุอยู่ในทะเบียนผู้ถือเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการอนุมัติจาก EMR  
ในการขอเอกสารไม่ควบคุม (ใบขอเอกสารระบบสิ่งแวดล้อมไม่ควบคุม) โดยรองผู้จัดการฝุายหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ที่เห็นชอบ เอกสารที่ไม่ควบคุมต้องมีตราประทับข้อความ ส าเนาไม่ควบคุมสีแดง  
ในหน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 โดยไม่ต้องเก็บบันทึกการส่งเอกสารไม่ควบคุมให้แก่หน่วยงานใด เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ในเอกสารฉบับน้ัน ไม่จ าเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ถือเอกสารระบบสิ่งแวดล้อม  

5.3.2 ห้ามน าเอกสารไม่ควบคุมซึ่งมีประทับข้อความส าเนาไม่ควบคุม ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งแวดล้อมเป็นอันขาด 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -131- 
 

ตัวอย่างท่ี 16 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  
เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Documented information) หน้าท่ี : 6/8 
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 22 ธันวาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
 5.3.3 ในกรณีแบบฟอร์มไม่ต้องส าเนาแจกจ่าย ให้หน่วยงานเจ้าของแบบฟอร์มท าการควบคุม

จ านวนการส าเนาและรับผิดชอบท าลายแบบฟอร์มที่ล้าสมัย . 
5.3.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ถูกระบุรายช่ือเป็นผู้ถือครองเอกสารในทะเบียนเอกสารระบบ

สิ่งแวดล้อมต้องใช้และให้ไปเอาส าเนาแบบฟอร์มจากหน่วยงานเจ้าของแบบฟอร์มในกรณีแบบฟอร์ม
ใหม่เกิดขึ้น  

 5.4 การควบคุมเอกสารภายนอก 
 5.4.1 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเอกสารจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรอง    

ให้เขียนแบบค าขอจัดท า แก้ไข ยกเลิกเอกสาร พร้อมเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ จากนั้นจัดส่งเอกสาร
ทั้งหมดให้หน่วยงานควบคุมเอกสารด าเนินการต่อไป 

5.4.2 หน่วยงานควบคุมเอกสาร ก าหนดเลขที่ในแบบค าขอจัดท า แก้ไข ยกเลิกเอกสาร และ
ก าหนดรหัสและสถานะของเอกสารภายนอก โดยระบุถึง ช่ือเอกสาร จ านวนครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ ของ
เอกสารนั้น ผู้ครอบครอง และวันที่บังคับใช้ จากน้ันข้ึนทะเบียนเอกสารภายนอก ลงในทะเบียนเอกสาร 

5.4.3 ผู้อนุมัติลงนามอนุมัติการใช้เอกสารภายนอกในแบบค าขอจัดท า แก้ไข ยกเลิกเอกสาร  
5.4.4 หน่วยงานควบคุมเอกสารท าการประทับตรา “เอกสารสนับสนุน” ที่หน้าปกหรือ 

ปกในของเอกสารต้นฉบับเอกสารภายนอก และอนุมัติโดยผู้มีอ านาจ และแจกจ่ายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

5.4.5 ผู้รับเอกสารจากภายนอกติดตามความทันสมัยของเอกสาร หากพบว่าเอกสารมีการ
ปรับปรุงหรือยกเลิกจะต้องด าเนินการขอแก้ไขหรือยกเลิกเอกสารตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ 
และช้ีบ่งที่ต้นฉบับเอกสารจากภายนอกฉบับเก่าว่า "ยกเลิกใช้งาน" 

 5.5 การควบคมุข้อมูลประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5.5.1 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้งานอยู่ในบริษัทต้องมีการ Log-in โดยการใส่รหัสผ่าน

ผู้ใช้งาน (Password) ทุกครั้ง เมื่อเปิดใช้งาน 
5.5.2  หน่วยงานที่ต้องใช้ไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่ออ้างอิงการท างาน หรือติดตามผล 

การด าเนินงานจะสามารถเข้าใช้ไฟล์ข้อมูลให้ติดต่อแผนกสารสนเทศเพื่อด าเนินการขอสิทธิใช้งาน 
5.5.3  การส ารองข้อมูล (Back Up) แผนกสารสนเทศจะส ารองข้อมูล (Back Up) ที่ Server  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัททุกสัปดาห์ 
5.5.4  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟูาต้องได้รับการตรวจเช็คและหากจ าเป็นต้องให้มีเครื่อง

ส ารองไฟ แผนกสารสนเทศต้องจัดเวลาตรวจเช็คเครื่องส ารองไฟเพื่อรองรับการปฏิบัติงานเวลาไฟฟาูดับ  
5.5.5  กรณีที่มีการพิมพ์ข้อมูลที่เผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ถือว่าเอกสารฉบับนั้น 

เป็นเอกสารไม่ควบคุมตามมาตรฐานการด าเนินงานฉบับนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 16 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  
เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Documented information) หน้าท่ี : 7/8 
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 22 ธันวาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
 6. การเรียกคืนเอกสาร 

 หน่วยงานควบคุมเอกสาร จะต้องน าส าเนาเอกสารฉบับเดิมที่ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงออกจากพื้นที่ใช้
งานทันทีโดยในขณะที่แจกจ่ายส าเนาฉบับใหม่ให้น าส าเนาฉบับเดิมกลับมาประทับข้อความ "ยกเลิก 
ใช้งาน" เพื่อรอท าลาย ต่อไปเมื่อรับเอกสารฉบับใหม่ผู้ครอบครองเอกสารลงนามพร้อมวันที่รับและ
บันทึกวันท่ีส่งคืนเอกสารฉบับเก่าลงในรายการแจกจ่ายเอกสาร 

 7. การจัดเก็บ การท าลาย 
 7.1 การเก็บรักษาเอกสารที่เป็นกระดาษ 

7.1.1 เอกสารต้นฉบับที่ล้าสมัย ให้จัดเก็บโดยให้หน่วยงานควบคุมเอกสาร จัดเก็บไว้ในแฟูม
เอกสาร CANCELLED  โดยประทับตรา "CANCELLED”  ไว้ที่หน้าแรกของเอกสาร และจะต้องจัดเก็บ
ฉบับล้าสมัยไว้ 1 Revision  ติดต่อกันจนกระทั่งมีเอกสารล้าสมัย Revision ใหม่ เป็นฉบับที่ 2 จึงจะ
ท าลายฉบับที่เก่าท่ีสุดได้  

7.1.2 หน่วยงานที่เก็บรักษาเอกสารทุกๆ ประเภทนั้น ให้การเก็บรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน
การด าเนินงานฉบับนี้ 

 7.2  การเก็บรักษาเอกสารที่เป็นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
หน่วยงานควบคุมเอกสาร เป็นผู้จัดเก็บบันทึกที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบ Intranet และ

การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัยไว้ 3 Revision ติดต่อกัน จนกระทั่งมีเอกสารล้าสมัย 
Revision ใหม่เป็นฉบับท่ี 4 จึงจะ Delete File ที่เก่าท่ีสุดได้ 

 7.3 การท าลายเอกสาร หน่วยงานควบคุมเอกสาร จะต้องเขียนแบบฟอร์มใบขออนุมัติท าลาย 
 8. ขั้นตอนการบันทึก 
 8.1  การบันทึกจะต้องอา่นง่ายและถูกต้อง 

8.2 กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลในบันทึกที่เป็นตัวเลขและมีนัยส าคัญให้ท าโดยการขีดฆ่าข้อความและ
เขียนข้อความที่ถูกต้องพร้อมท้ังลงนามผู้แก้ไขพร้อมวันที่ในบริเวณใกล้เคียง  

8.3  กรณีที่เป็นการแก้ไขเล็กน้อยไม่กระทบต่อกระบวนการผู้จัดท าส ามารถแก้ไขได้ทันที โดยการขีด
ฆา่/ลบท้ิงหรือเขียนทับ  

8.4  จัดเก็บบันทึก โดยหัวหน้าหน่วยงานท่ีเกิดบันทึกนั้นๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยระยะเวลา 
ในการจัดเก็บให้พิจารณาจากกฎหมายก าหนด หรือ ลูกค้าก าหนด หรือตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่างท่ี 16 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  
เร่ือง การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (Documented information) หน้าท่ี : 8/8 
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 22 ธันวาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 
 9. การทบทวนเอกสาร 

การทบทวนเอกสาร เอกสารคู่มือ (MANUAL) แนวปฏิบัติงาน (PROCEDURE) วิธีปฏิบัติงาน (WORK 
INSTRUCTION) จะต้องได้รับการทบทวนเนื้อหาท้ังหมดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมหรือวิธีปฏิบัติงาน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. แบบฟอร์มค าขอจัดท า แก้ไข ยกเลิกเอกสาร  
2. ทะเบียนแม่บทเอกสาร (Document Master List)  
3. ทะเบียนเอกสารภายนอก  
4. แบบฟอร์มขออนุมัติท าลายเอกสาร 
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  องค์กรต้องด าเนินการควบคุมกระบวนการหรือกิจกรรมที่จ าเป็น  โดยค านึงถึง 

การเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ได้รับ 
จากการเปลี่ยนแปลงนั้น (รวมทั้งกระบวนการภายนอก) เพื่อควบคุมความเป็นอันตราย
ให้อยู่ภายในขอบเขตการควบคุมขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลต่อระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

   
  สาระส าคัญ 

 

เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบาย
สิ่งแวดล้อม องค์กรจึงต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงาน กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่รุนแรงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการควบคุมการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวควรจัดท าเป็นเอกสารวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยในการควบคุมลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ ปรับปรุงการด าเนินการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร นอกจากนี้เอกสาร
วิธีการปฏิบัติงานยังมีบทบาทส าคัญต่อการฝึกอบรมพนักงานอีกด้วย 

   

 
 การจัดท าเอกสารวิธีการปฏิบัติงานควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ที่ว่าหากไม่ก าหนด

วิธีการปฏิบัติงานแล้ว อาจน าไปสู่ความคลาดเคลื่อนไปจากนโยบายสิ่งแวดล้อมและ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร และควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงกิจกรรม 
ที่อยู่นอกเหนือกระบวนการผลิต เช่น การซ่อมบ ารุง การควบคุมผู้รับเหมา ผู้ส่งมอบ 
(ทั้งที่ให้บริการหรือรับบริการ) การบ าบัด รวมถึงการท าลายซากผลิตภัณฑ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

  

 การจัดท าวิธีการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก รวมทั้งต้องการบุคคล  
ที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี การก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการจัดท าวิธีการปฏิบัติงานนั้นอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

  

  วิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดขึ้นไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
   พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนด เนื่องจาก

ไม่เข้าใจหรือขาดความตระหนักถึงความมีส่วนร่วมในวิธีการปฏิบัติงานน้ันๆ 
 

 

2.12 การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน 
      (Operational planning and control) 
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  วิธีที่ดีในการจัดท าวิธีการปฏิบัติงาน คือการใช้ตัวแทนจากหลายหน่วยงานเพื่อจัดท า
วิธีการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะตัวแทนจากฝุายผลิต ฝุายสนับสนุนการผลิต และ 
ฝุายซ่อมบ ารุง เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนดขึ้น  

ข้อควรพิจารณาในการเขียน
วิธีการปฏิบัติงาน 

 ควรท าความเข้าใจกับกระบวนการ
ผลิตโดยเริ่มต้นจากผังกระบวนการ
ผลิต (Process flow chart) 
โ ด ยพยา ย า ม นึ ก คิ ด วิ ธี ก า ร 
ท่ีปฏิบัตใินปัจจุบัน 

 พิจารณาถึงขั้นตอนท่ีควรก าหนด
ลงในวิธีการปฏิบัติงาน 

 วิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดควร
ถูกต้องและเหมาะสม สามารถ
ควบคุมการด าเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 
ลดความเป็นอันตราย เป็นวิธีการ
ควบคุมท่ีสามารถปรับเปลี่ยนหรือ
ทดแทนด้วยวัสดุหรือกิจกรรม 
ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

 ทบทวนร่างวิธีการปฏิบัติงานท่ี
จัดท าขึ้น โดยพนักงานท่ีต้องท า
ตามวิธีการปฏิบัติงานน้ัน (หรือ
ให้พนักงานเป็นผู้ ร่ างวิธีการ
ปฏิบัติงานเอง) 

 พยายามเขียนวิธีการปฏิบัติงาน
ท่ีไม่ ซับซ้อนและง่ ายต่อการ
ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีมี
รายละเอียดมาก จะท าให้ผู้ใช้ 
ไม่เข้าใจและท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมการด าเนินงานได้ตาม
ต้องการ 

  

 นอกจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดท าวิธีการปฏิบัติงานแล้ว ประเด็นอื่นที่องค์กร
ควรพิจารณาในการจัดท าวิธีการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความยาวและเนื้อหาในวิธีการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ รวมถึงวิธีการที่จะควบคุมผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง 

  

 เมื่อองค์กรจัดท าวิธีการปฏิบัติงานที่จ าเป็นเรียบร้อยแล้ว ควรสื่อสารให้แก่พนักงาน
และผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้ด าเนินการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีจัดท าไว้ 

  
 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 

 
  ในการจัดท าและทบทวนวิธีการปฏิบัติงานควรท าพร้อมกับบุคคล หรือตัวแทน

หน่วยงานที่ต้องน าวิธีการปฏิบัติงานนั้นไปใช้ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติงานนั้น
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีท าอยู่และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

  

  ในบางกรณีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมก็เพียงพอที่จะควบคุมลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญขององค์กร 

  

  โดยทั่วไปแล้วความส าคัญของวิธีการปฏิบัติงานขึ้นกับความซับซ้อนของ
กระบวนการผลิต ถ้าพนักงานขององค์กรได้รับการฝึกอบรมหรือมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ความส าคัญของวิธีการปฏิบัติงาน 
ที่ต้องจัดท าขึ้นก็มีน้อยลง หรือถ้าขั้นตอนการด าเนินงานขององค์กรค่อนข้าง
ซับซ้อน หรือมีขั้นตอนการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่รุนแรงหลายขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานก็จะมีความส าคัญมากข้ึน 

  

  ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมบางประเด็นขององค์กรอาจจะเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ 
สารเคมี สินค้า หรือบริการอื่นๆ จากผู้ขาย หรือผู้รับเหมา หรือผู้รับก าจัดขยะ
อันตราย ซึ่งอาจจะมีผลต่อการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์กร
หรือหน่วยงานจัดซื้อ จึงควรสื่อสารความคาดหวังและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับเหมาเหล่านั้น เพื่อช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

  

  ในกรณีที่ใช้คณะท างานในการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรอาจจะ
ท าให้คณะท างานแต่ละคนจัดท าร่างวิธีการปฏิบัติงานที่ต้องมีในพื้นที่ (หรือ
ทบทวนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเดิมในพื้นที่) 

  



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -136- 
 

 
  ควรสื่อสารวิธีการปฏิบัติงานที่จ าเป็นให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ เพื่อให้ด าเนินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ที่จัดท าไว้ และตรวจสอบการด าเนินงานตามวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผู้รับเหมาอย่างสม่ าเสมอ 

 

ตัวอย่างที่ 17 ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เร่ือง การจัดการสารเคมี 

ระเบียบการปฏิบัติงาน  หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การจัดการสารเคมี หน้าท่ี : 1/4 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

วัตถุประสงค์   

 เพื่ออธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ และการใช้/ถ่ายเท/ขนย้าย สารเคมีที่ถูกต้อง เพื่อปูองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้น 

ขอบเขต  

 เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการจัดเก็บสารเคมีในสถานที่จัดเก็บสารเคมี และในพื้นที่การผลิต และการใช้/ถ่ายเท/  
ขนย้าย สารเคมี 

ค าจ ากัดความ   

1. Safety Data Sheet  หมายถึง เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
2. PPE (Personal Protective Equipment)  หมายถึง อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
วิชาชีพ 

1. การจัดแบ่งประเภทสารเคมี 

1.1 จัดท ารายงานสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ภายในโรงงาน เพื่อแยกรายการและประเภท
สารเคมี โดยพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความอันตรายของสารเคมีที่ระบุ
ใน SDS 

1.2 ทบทวนรายการสารเคมี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

หัวหน้าฝุายจัดซื้อและ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
วิชาชีพ 

2. การจัดหา SDS 

2.1 ขอเอกสาร SDS จากผู้จ าหน่ายสารเคมีทุกครั้งท่ีมีการสั่งซื้อสารเคมีทุกชนิด 
2.2 จัดท าเอกสาร SDS ของสารเคมีทุกชนิดที่มีการใช้/ถ่ายเท/ขนย้าย และจัดเก็บใน

สถานที่จัดเก็บสารเคมีและบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยอาจท าเป็นเอกสาร SDS ฉบับย่อ 
เพื่อให้พนักงานเข้าใจได้ง่าย 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -137- 
 

ตัวอย่างที่ 17 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงาน  หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การจัดการสารเคมี หน้าท่ี : 2/4 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

หัวหน้าฝุายคลังเก็บสารเคมี 
และหัวหน้าฝุายที่เกี่ยวข้อง 

3. การจัดเก็บสารเคมี 

3.1 จัดเก็บสารเคมีตามข้อแนะน าท่ีระบุใน SDS 
3.2 แยกการจัดเก็บสารเคมีที่สามารถท าปฏิกิริยาเคมีต่อกันได้ เช่น สารเคมีที่ให้

ออกซิเจน (Oxidizing chemical) ต้องเก็บแยกออกจากสารเคมีไวไฟ (Flammable 
chemical) หรือสารกัดกร่อน เช่น กรด (Acid) หรือด่าง (Base) อย่างเด็ดขาด 
สารเคมีเป็นกรดต้องเก็บแยกจากสารเคมีที่เป็นด่าง เป็นต้น 

3.3 ติดปูายฉลากระบุช่ือสารเคมีที่หน้าภาชนะหรือถังทุกใบ และจัดเก็บภาชนะหรือ 
ถังสารเคมีในบริเวณที่ระบุช่ือหรือมีปูายระบุช่ือให้จัดเก็บสารเคมีชนิดนั้นๆ  

3.4 จัดเก็บภาชนะหรือถังสารเคมีอย่างมั่นคง ไม่ล้มหรือถูกซ้อนทับจนเกินกว่าจะรับ
น้ าหนักได้ 

3.5 จัดวางสารเคมีในภาชนะรองรับหรือพื้นที่จัดเก็บที่มีร่องหรือคันกั้น เพื่อปูองกัน 
การปนเปื้อนของสารเคมีกรณีที่มีการรั่วไหล 

3.6 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ รวมทั้งมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการจัดเก็บ
สารเคมีตามที่ระบุใน SDS 

หัวหน้าฝุายคลังเก็บสารเคมี 4. การขนถ่ายสารเคมี 

 4.1 ควบคุมการขนถ่ายสารเคมีจากรถขนส่ง โดยมีพนักงานของแผนกคลังสินค้าควบคุม
ขณะขนถ่ายสารเคมีทุกครั้ง 

4.2 พนักงานขนถ่ายสารเคมีจากรถขนส่งต้องสวมใส่ PPE 

หัวหน้าฝุายคลังเก็บสารเคมี
และหัวหน้าฝุายที่เกี่ยวข้อง 

5. การเคลื่อนย้ายและการน าไปใช้ 

5.1 กรณีมีการขนย้ายสารเคมี ต้องใช้อุปกรณ์ขนย้ายสารเคมีที่มีถาดรองรับภาชนะ/ถัง 
สารเคมี เพื่อปูองกันการปนเปื้อนของสารเคมี กรณีหกรั่วไหลขณะขนย้าย 

5.2 จัดให้มีการสวมใส่ PPE เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก หน้ากากปูองกันสารเคมี ผ้ากันเปื้อน 
รองเท้าบู๊ท เป็นต้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายและการใช้สารเคมี รวมทั้งติดปูายเตือนให้
สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน 

5.3 ช้ีแจงให้พนักงานท่ีเกี่ยวข้องปิดฝาภาชนะหรือถังสารเคมี ให้สนิทหลังการใช้สารเคมี 
ทุกครั้ง 

  

  



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -138- 
 

ตัวอย่างที่ 17 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงาน  หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การจัดการสารเคมี หน้าท่ี : 3/4 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

หัวหน้าฝุายที่เกี่ยวข้อง 6. การเตรียมการปูองกันเหตุฉุกเฉิน 

 6.1 จัดหาอุปกรณ์หรือวัสดุที่เหมาะสม เตรียมพร้อมในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น วัสดุดูดซับ 
ทราย และ PPE 

6.2 จัดหาถังหรืออุปกรณ์ดับเพลิง และติดตั้งไว้ในบริเวณเก็บสารเคมีให้เพียงพอ และ
สามารถหยิบใช้ได้ง่ายกรณีฉุกเฉิน 

6.3 จัดเตรียมภาชนะรองรับของเสียอันตรายปนเปื้อนสารเคมีเหล่านั้นในบริเวณพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
วิชาชีพ 

7. การปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีเกิดการรั่วไหล 

7.1 กรณีสารเคมีรั่วไหลปริมาณเล็กน้อย ให้พนักงานที่พบเห็นใช้วัสดุดูดซับสารเคมีและ
น าไปใส่ในภาชนะรองรับของเสียอันตราย เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกต้องโดยหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการ
ของเสีย 

7.2 กรณีสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก หรือเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติตามแผน
รองรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลปริมาณมาก หรือแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

หัวหน้าฝุายที่เกี่ยวข้อง 8. การติดตามผลการจัดการสารเคมี 

 8.1 ติดตามการจัดการกับสารเคมีเป็นประจ าทุกเดือน โดยใช้แบบฟอร์มส ารวจการจัดการ
สารเคมี 

8.2 กรณีพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขตามระเบียบ
การปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขและปูองกันข้อบกพร่องของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าฝุายคลังเก็บสารเคมี 
และหัวหน้าฝุายที่เกี่ยวข้อง 

9. การจัดการของเสีย 

9.1 จัดเก็บภาชนะหรือถังบรรจุสารเคมีใช้แล้ว หรือของเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี โดย
รวบรวมและคัดแยกเก็บไว้ในสถานท่ีรวบรวมของเสียอันตราย เพื่อรอการน าไปก าจัด
อย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

  



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -139- 
 

ตัวอย่างที่ 17 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงาน  หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การจัดการสารเคมี หน้าท่ี : 4/4 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมีส าหรับสารเคมีแต่ละชนิด 
2. แบบส ารวจการจัดการสารเคมี 
3. ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการของเสีย 
4. ระเบียบการปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขและปูองกันข้อบกพร่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  

      พนักงานท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องผ่านการฝึกอบรมการจดัการสารเคมี รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ปูองกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -140- 
 

ตัวอย่างที่ 18 ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เร่ือง การจัดการของเสีย 

ระเบียบการปฏิบัติงาน  หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การจัดการของเสีย หน้าท่ี : 1/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

วัตถุประสงค์   

เพื่ออธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการคัดแยก รวบรวม และก าจัดของเสีย เพื่อปูองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่อาจเกิดขึ้น 

ขอบเขต  

เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับการคัดแยก รวบรวม และก าจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม กระบวนการผลิตภัณฑ์  
ของบริษทั สิ่งแวดล้อม จ ากัด 

ค าจ ากัดความ   

1. มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ไม่ได้เกิดจากกระบวนการผลิต หรือไม่ได้เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานและไม่ถูกปนเปื้อน หรือผสม หรือปะปนอยู่กับขยะอันตราย หรือเป็นขยะอันตรายที่มี
ลักษณะคุณสมบัติเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

2. ของเสียทั่วไป หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือของเสียไม่อันตรายที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

3. ของเสียรีไซเคิล หมายถึง ขยะทั่วไปหรือขยะมูลฝอย ที่สามารถน ามาแปรสภาพและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เช่น 
การน ากระดาษส านักงานที่ไม่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นกล่องกระดาษ การน าเศษโลหะมาหลอมขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หรือวัตถุดิบ เป็นต้น 

4. ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายตามที่
ก าหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

หัวหน้าแต่ละแผนก 1. ส ารวจและแจกแจงชนิดและปริมาณของเสียแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงงาน และ
จัดท าบัญชีรายการของเสียที่เกิดขึ้น 

ผู้จัดการแผนกธุรการ 2. จัดหาภาชนะรองรับของเสียที่เหมาะสม ไม่รั่วไหล กันฝนได้ และจัดวางในบริเวณที่มีของเสีย 
รวมทั้งมีฉลาก/ปูาย ระบุประเภทขยะ ท้ัง 4 ประเภท ดังนี้ 

 2.1 มูลฝอย (ใช้รหัสสีด า) 
2.2 ของเสียทั่วไป (ใช้รหัสสีเหลือง) 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -141- 
 

ตัวอย่างท่ี 18 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงาน  หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การจัดการของเสีย หน้าท่ี : 2/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

 2.3 ของเสียรีไซเคิล (ใช้รหัสสีเขียว) 
2.4 ของเสียอันตราย (ใช้รหัสสีแดง) 

ผู้จัดการแผนกบุคคล 3. ฝึกอบรมจิตส านึกให้แก่พนักงานทุกคนในการคัดแยกของเสียในภาชนะรองรับให้ถูกต้องตาม
ประเภทท่ีก าหนด 

 4. สื่อสาร ฝึกอบรม  และควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาที่เข้ามาด าเนินการใดๆ ภายในบริษัท 
รับผิดชอบในการด าเนินการก าจัดของเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือ  
การด าเนินกิจกรรมใดๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

พนักงานทุกคน 5. คัดแยกของเสียในภาชนะรองรับให้ถูกประเภทตามที่ก าหนด 

ผู้จัดการแผนกธุรการ 6. รวบรวมของเสียแต่ละประเภทจากภาชนะรองรับไปจัดเก็บไว้ที่สถานที่รวบรวมของเสียที่มี
หลังคาปูองกันฝน และผนังกั้นแยกเก็บของเสียแต่ละประเภทอย่างสม่ าเสมอ โดยมีปูายระบุช่ือ
ของเสียที่สถานที่รวบรวมของเสียแต่ละประเภท และผูกปากถุงโดยใช้เชือกตามรหัสสีของ
ประเภทของเสียนั้นๆ  

 7. ดูแลความสะอาดของภาชนะรองรับของเสียและบริเวณสถานที่รวบรวมของเสียให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย 

 8. ติดตามผลการคัดแยกของเสียสัปดาห์ละครั้ง และบันทึกผลลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบ  
การคัดแยกของเสีย 

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม 9. รวบรวมน้ าชะขยะจากสถานที่รวบรวมของเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ผู้จัดการแผนก 

สิ่งแวดล้อมและ 

ความปลอดภัย 

10. ด าเนินการจัดการของเสียอุตสาหกรรมโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังน้ี 

10.1 ด าเนินการขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณ
โรงงาน ตามแบบ สก.1 กรณีกักเก็บของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงานเกินกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด 

10.2 ขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ออกนอกบริเวณโรงงาน เพื่อน าไปบ าบัด/ก าจัดอย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตน าไปบ าบัด/ก าจัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ สก.2 

10.3 ติดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตน าไปบ าบัด/ก าจัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อท า
การขนย้ายของเสียไปก าจัดอย่างถูกต้อง 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -142- 
 

 

ตัวอย่างท่ี 18 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงาน  หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การจัดการของเสีย หน้าท่ี : 3/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 14 พฤษภาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

 10.4 มีใบก ากับการขนส่ง และแจ้งข้อมูลการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิดต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการน าของเสียอันตราย  
ออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง 

10.5 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ ลักษณะ คุณสมบัติ และสถานที่เก็บ พร้อมทั้ง
วิธีการเก็บ ท าลายฤทธิ์ ก าจัดทิ้ง เคลื่อนย้ายและขนส่ง กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และจัดส่งให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ สก.3 ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ภายในวันที่ 1 
มีนาคม ของปีถัดไป 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. บัญชีรายการของเสีย 
2. แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (แบบ สก.1) 
3. แบบค าขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (แบบ สก.2) 
4. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส าหรับผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (แบบ สก.3) 
5. ใบก ากับการขนส่ง (Manifest) 
6. แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดแยกของเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -143- 
 

   

   

   
  ด าเนินการทดสอบและทบทวนปรับปรุงแผนปูองกันและโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้เมื่อเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น องค์กรจะต้องด าเนินการตามแผนโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งแผน
ฟื้นฟูและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

   

  สาระส าคัญ 
   
  เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

องค์กรควรทดสอบประสิทธิภาพของแผนการเตรียมการและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(แผนฉุกเฉิน) รวมถึงแผนฟื้นฟูและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (แผนฟ้ืนฟู) ที่มีอย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง รวมทั้งใช้ผลของการทดสอบที่ได้วิเคราะห์
ถึงความต้องการในการฝึกอบรมเพิ่มเติมของพนักงาน และน าไปปรับปรุงแก้ไขแผนฉุกเฉินท่ีมี 

   

 
 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  

  การทดสอบแผนฉุกเฉินและแผนฟื้นฟูที่มีนั้น อาจท าได้โดยวิธีการจ าลองสถานการณ์ ซึ่งวิธีนี้
จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานและยังช่วยสะท้อนให้เห็นถึงจุดบกพร่อง 
ที่มีในแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์กร และควรด าเนินการอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

  

  ควรปรับปรุงแผนฉุกเฉินขององค์กรและแผนฟื้นฟูโดยพิจารณาจากผลของการจ าลอง
สถานการณ์ การฝึกอบรม หรือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินข้ึนจริง 

   

   องค์กรต้องมีเอกสารวิธีปฏิบัติ หรือกระบวนการ หรือขั้นตอนการแก้ไขเพื่อตอบสนอง หรือ
จัดการกับกิจกรรมที่มีความเสีย่งอยู่ในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ เพื่อให้มีการตอบสนองกับเหตุการณ์
ได้ทันที (หรืออย่างน้อยช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ต้องติดต่อในกรณีเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน) ในพื้นที่ต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ซึ่งรายละเอียดข้อมูลที่ควรติดไว้ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ประสานงานในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน สถานีดับเพลิงประจ าท้องถิ่น สถานีต ารวจ โรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย และอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

   

   องค์กรต้องก าหนดขอบเขตพื้นท่ี หรือบริเวณที่มีโอกาสสูงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือสถานการณ์
ฉุกเฉิน มีการท าเครื่องหมายระบุถึงความเป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น สารไวไฟบรรจุถัง
ปริมาตรขนาดใหญ่ เครื่องจักรมีอันตรายหรือมีความร้อนสูง สถานท่ีอับอากาศ เป็นต้น 

 

2.13 การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
       (Emergency preparedness and response) 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -144- 
 

   

   
   

   
  องค์กรมีการทบทวนแผนการการเฝูาติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการ

ประเมินผล และรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยจะต้องบันทึกและ
จัดเก็บผลการตรวจวัดไว้เป็นหลักฐาน 

   
  สาระส าคัญ 

   
  การทบทวนและด าเนินการตามแผนการการเฝูาติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ 

และการประเมินผล พร้อมทบทวนถึงความเหมาะสมของวิธีการตรวจวัด วิเคราะห์ 
ที่ด าเนินการอยู่ แล้วท าการปรับปรุงแก้ไข (ถ้าจ าเป็น) ควรท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
สามารถประเมินผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติตามพันธกรณี รวมถึงปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรต้องบันทึกและจัดเก็บผลการตรวจวัดเหล่านั้นไว้ 

   
  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 

   
   ทบทวนการติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผลเทียบกับ

กฎหมายและการตรวจติดตามของระบบการจัดการอื่นๆ เช่น คุณภาพ และ 
ความปลอดภัยที่องค์กรท าอยู่ในปัจจุบัน พิจารณาว่าการติดตามและตรวจวัด
เหล่านั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือไม่และ
องค์กรควรที่จะมีการติดตามและตรวจวัดในเรื่องใดเพิ่มเติมบ้าง 

   
   กรณีองค์กรมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการตรวจวัด การวิเคราะห์

จะต้องได้รับการสอบเทียบ โดยจะต้องเริ่มต้นจากการท าการแจกแจงอุปกรณ์
เครื่องมือท่ีใช้ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และพิจารณาจาก
ลักษณะที่ส าคัญของกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ส าคัญ 
ที่แจกแจงแล้วข้างต้น บางองค์กรจะรวมแผนการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ตรวจวัดและแผนการซ่อมบ ารุงเชิงปูองกันของอุปกรณ์เหล่านั้นไว้ด้วยกัน ซึ่งท าให้
องค์กรมั่นใจว่าผลการติดตาม ตรวจวัด และผลการวิเคราะห์ที่ได้มีความถูกต้อง
และพนักงานในองค์กรตระหนักว่าอุปกรณ์เครื่องมือใดที่มีความส าคัญต่อ 
การด าเนินการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 

   
   
   
   

2.14 การตรวจติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
       (Monitoring, measurement, analysis and evaluation) 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -145- 
 

   ควรด าเนินการติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และการประเมินผลการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งผลการ
ติดตามและตรวจวัดดังกล่าว ควรน ามาทบทวนในการประชุมทบทวนโดยฝุาย
บริหาร เพื่อการจัดการกับสิ่งท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 

   
   องค์กรควรด าเนินการตรวจติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ และสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นให้
พนักงานและผู้บริหารรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -146- 
 

ตัวอย่างที่ 19 ความเก่ียวข้องกันระหว่างการติดตาม ตรวจวัด การวิเคราะห์ และการควบคุมการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ที่มีนัยส าคัญ 

การควบคุม 
การปฏิบัติงาน 

ลักษณะท่ีส าคัญ 
ของกิจกรรม 

วิธีท่ีใช้ในการติดตาม 
และตรวจวัด 

การสอบเทียบ 
เคร่ืองมือ 

การเคลือบผิวช้ินงาน รายการสารเคลือบผิว
ที่ได้รับอนญุาต 

ชนิดของสารเคลือบผิว เปรียบเทยีบกับ
รายการสารเคลือบผิว
ที่ได้รับอนญุาต 

 

(การปล่อยสารประกอบ
คาร์บอนท่ีระเหยได ้
สู่บรรยากาศ) 

ขั้นตอนปฏิบัติในการ
ใช้สารเคลือบผิว 

 อัตราการใช้สาร
เคลือบผิว 

 ความถี่ในการใช้สาร
เคลือบผิว 

 วัดปริมาณที่ใช้ 
 

 บันทึกความถี่ของ
การใช้สารเคลือบผิว 

Flow Meter 

 รายงานการขออนุญาต การปล่อยสาร VOC  
สู่บรรยากาศ 

ค านวณจากปริมาณ 
ที่ใช้ 

Flow Meter 

การจัดเก็บของเสีย 
ที่เป็นของเหลว 

เอกสารควบคุม
ผู้รับเหมา 

 การใช้ภาชนะ 
ที่เหมาะสม 

 ตรวจสอบภาชนะ 
ที่จัดเก็บ 

 

   การคัดแยกประเภท
ของเสีย 

 ตรวจสอบพ้ืนท่ี
จัดเก็บ 

 

 เอกสารควบคุมพื้นท่ี
จัดเก็บ 

อุปกรณ์ตอบสนอง
กรณีเกดิสารเคม ี
หกรั่วไหล 

ตรวจสอบพ้ืนท่ีจดัเก็บ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -147- 
 

ตัวอย่างที่ 20 ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เร่ือง การติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี : 1/2 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 13 มิถุนายน 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

วัตถุประสงค์   

เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนปฏิบัติในการติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และการประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ 
ส าหรับกิจกรรมและการด าเนินงานที่สามารถส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ รวมถึงการบันทึกข้อมูลหรือผลการควบคุม  
การด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังอธิบายถึงขั้นตอน 
การประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

ขอบเขต  

เอกสารฉบับน้ีครอบคลุมการติดตามและตรวจวัด การบันทึกข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน ในประเด็นต่อไปนี้ 

 ลักษณะที่ส าคัญของกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 
 การตรวจสอบการด าเนินงานของพนักงานเทียบกับมาตรฐานการท างาน 
 การติดตามการด าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 การตรวจสอบการด าเนินงานเทียบกับการปฏิบัติตามพันธกรณี 

ค าจ ากัดความ   

1. EMR (Environmental Management Representative) หมายถึง ตัวแทนฝุายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. CAR (Corrective Action Request) คือ ใบร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข 
3. PAR (Preventive Action Request) คือ ใบร้องขอให้ด าเนินการปูองกัน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

EMR 1. จัดท าแผนการติดตามและตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 

 ประเด็นท่ีท าการติดตามตรวจวัด 
 ลักษณะ ประเภทมลพิษท่ีท าการตรวจวัด 
 จุด ต าแหน่งท่ีท าการตรวจวัด 
 มาตรฐาน เกณฑ์ที่ใช้อ้างอิง 
 ความถี่ในการตรวจวัด 
 ผู้รับผิดชอบการตรวจวัด 
 ใบอนุญาตและรายงานที่ต้องส่ง 
 ก าหนดการติดตามตรวจวัด 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -148- 
 

ตัวอย่างที่ 20 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม หน้าท่ี : 2/2 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 13 มิถุนายน 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

EMR 2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าห้องปฏิบัติการที่ด าเนินการตรวจวัดจากองค์กรภายนอกมีใบอนุญาต
จากหน่วยงานราชการ รวมทั้งตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดก่อน
ด าเนินการตรวจวัด 

 3. ทบทวนผลการติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์ และการประเมินผลทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
บันทึกการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด 

ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

4. ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมในองค์กรสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง และเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

หัวหน้างาน 5. ตรวจสอบว่าพนักงานในความดูแล รวมถึงผู้รับเหมา ปฏิบัติงานตามวิธีการปฏิบัติงาน 
ที่ก าหนด เดือนละ 1 ครั้ง และเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ผู้จัดการแผนกสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

6. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดเดือนละ  
1 ครั้ง และเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ผู้ที่ด าเนินการติดตามและ
ตรวจวัด 

7. รายงานให้ EMR ทราบ เมื่อพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น หรือที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นตามข้อก าหนด
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

EMR และ EMS Team 8. ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนในเอกสารระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขและ
ปูองกันสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีพบสิ่งที่ 
ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น โดยการออกใบร้องขอให้
ด าเนินการแก้ไข (CAR) หรือใบร้องขอให้ด าเนินการปูองกัน (PAR) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. แผนการติดตามและตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม 
2. บันทึกการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด 
3. บันทึกการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานเทียบกับกฎหมาย 
4. บันทึกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
5. บันทึกการตรวจติดตามความคืบหน้าการด าเนินแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
6. ใบร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข (CAR) 
7. ใบร้องขอให้ด าเนินการปูองกัน (PAR) 
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  การตรวจประเมินมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการด าเนิน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 จัดท าแผนและด าเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน 
(Internal audit) โดยค านึงถึงความส าคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อบริบทองค์กร เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งบันทึก
ผลการตรวจประเมิน 

   
 

 ขั้นตอนการตรวจประเมิน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน 
(หรือ ท่ีเรียกว่าการตรวจติดตาม
ภายใน) ควรระบุถึง 
 การวางแผนการตรวจประเมิน 
 ขอบเขตของการตรวจประเมิน 

(พื้น ท่ีและกิจกรรมท่ีท าการ
ตรวจประเมิน) 

 ความถี่ในการตรวจประเมิน 
 วิธีการตรวจประเมิน 
 ผู้รับผิดชอบ 
 การรายงานผล 
 การจัดเก็บบันทึกท่ีได้จากการ

ตรวจประเมิน 
 
 

คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
ท่ีดี คือ 
 ไม่ เกี่ ยวข้องกับกิจกรรมการ

ด าเนินงานท่ีไปตรวจประเมิน 
 ไม่น าเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง 
 มีความเป็นกลาง 
 ใส่ใจในรายละเอียด 

 สาระส าคัญ 
 

เมื่ อองค์กรได้จัดท าและเริ่ มด า เนินการตามระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม  
การตรวจสอบการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรจะมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพนั้น 
องค์กรควรมีกระบวนการในการบ่งช้ีและแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้น 
ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก การจัดให้มีการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นระยะๆ มีความส าคัญมาก เนื่องจากผู้จัดการหรือหัวหน้างานค่อนข้างที่จะคุ้นเคย
กับการท างานในพื้นที่ท าให้บางครั้งมองข้ามการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมไป ดังนั้น
การที่มีการตรวจประเมินอยู่เป็นประจ าจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
การจัดท าโปรแกรมหรือท าแผนการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ควร
เป็นไปดังต่อไปนี้ 
 ก าหนดขั้นตอนและขอบเขตการตรวจประเมิน และแบบตรวจสอบที่ใช้ในการ

ตรวจประเมิน 
 ค า นึ ง ถึ งค วามส า คัญด้ านสิ่ ง แ วดล้ อมของกระบวนกา รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  

การเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรและผลการประเมินครั้งก่อน 
 ก าหนดความถี่ในการตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากความส าคัญของกิจกรรม

และผลการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา 

  แต่งตั้งและฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน 
 จัดเก็บบันทึกการตรวจประเมิน 

 
ผลการตรวจประเมินที่ได้ควรมีการก าหนดแนวทางแก้ไขและปูองกันการเกิดซ้ า  
เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

 

2.15 การตรวจประเมินภายใน 
       (Internal audit) 
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 วิธีการตรวจประเมิน  
มีดังต่อไปน้ี 
 สัมภาษณ์พนักงาน 
 ตรวจสอบเอกสาร 
 ตรวจสอบพื้ น ท่ี และสั ง เ กต 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
 

 
 

 ทางเลือกในการหาผู้ตรวจ
ประ เ มิ น ท่ี ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บก า ร
ด าเนินงานขององค์กร 
 แลกเปลี่ยนผู้ตรวจประเมินกับ

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
ท่ีท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ใช้ผู้ตรวจประเมินจากองค์กร
ภายนอก 

 

 
 
 

ผลการตรวจประเมินการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเทียบกับ
กฎหมายและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถบ่งชี้ถึ งข้อบกพร่องของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เป็น
อย่างดี ดังน้ันองค์กรจึงควรใช้ผล
การตรวจประเมินท่ีได้ น้ีก าหนด 
แนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 

 การตรวจประเมินเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ 
มีความจ าเป็นอย่างมากต่อการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมิน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและรายงานผลการตรวจประเมินให้
ผู้บริหารรับทราบ มีประโยชน์ต่อองค์กรดังต่อไปนี้ 

  

  เสริมสร้างและกระตุ้นความสนใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารให้มี 
อย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 
 มั่นใจว่าการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและได้รับ

การสนับสนุนด้านทรัพยากร ความสามารถของบุคลากร จากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
 

 ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
  

  การก าหนดความถี่ที่เหมาะสม ในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร ควรพิจารณาจาก 
 ลักษณะและการด าเนินการขององค์กร 
 ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคญัและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห ์และประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจประเมินท่ีผา่นมา 

  

  องค์กรควรคัดเลือก แต่งตั้ง และฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายใน การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินนี้ควรจัดในครั้งแรกที่เริ่ม
ด าเนินการตรวจประเมินและจัดต่อเนื่องไปอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งการฝึกอบรม
ผู้ตรวจประเมินนี้สามารถสอบถามได้จากบริษัทที่ปรึกษา หรือสถานศึกษาและ
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร องค์กรควรจัดการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่ก าลังจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

  ให้พนักงานท าการตรวจประเมินกิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ  
ตามขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยต้องไม่ใช่พื้นที่หรือกิจกรรม 
ที่ตนเองปฏิบัติหรือรับผิดชอบอยู่ ณ ขณะนั้น 

  ผู้ตรวจประเมินควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องเทคนิคในการตรวจประเมินและ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย
และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานขององค์กรและความรู้พื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

  การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินอาจใช้วิธี On-the-job training กล่าวคือผู้ตรวจ
ประเมินคนใหม่ไปด าเนินการตรวจประเมินพร้อมกับผู้ตรวจประเมินที่ได้รับ 
การฝึกอบรมมาแล้ว โดยให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วนั้นเป็นผู้น าในการตรวจ
ประเมิน 
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  ผู้ตรวจประเมินไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด าเนินงานที่ถูกตรวจประเมิน 
หรือไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมนั้นๆ 

   ในกรณีที่องค์กรได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 ควรพิจารณา 
ความเป็นไปได้ในการให้ผู้ตรวจประเมินของระบบคุณภาพและระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากลักษณะหรือขั้นตอนในการจัดท าและ
ด าเนินการตรวจประเมินคล้ายกัน แต่ควรให้ความรู้ในเรื่องการตรวจประเมิน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

   ผู้บริหารระดับสูงควรใช้ผลการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่พบได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมและควรบันทึกแนวทางการแก้ไขเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน 

   ในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมควรมุ่งเน้นไปที่หลักฐานในการ
ตรวจประเมินที่เป็นรูปธรรม 

   ระหว่างการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินควรท าความเข้าใจกับผู้รับการตรวจ
ประเมินถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่พบในพื้นที่ ซึ่งการท าความเข้าใจนี้ 
จะช่วยให้ผู้ตรวจประเมินได้ผลการตรวจประเมินที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและ
กระตุ้นจิตส านึกทางด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน 

   องค์กรควรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน  
อย่างน้อย 2 คน เพื่อการท างานเป็นทีม นอกจากน้ีในกรณีที่ผู้ตรวจประเมินคนใด
คนหนึ่งไม่สามารถท าหน้าท่ีได้ ก็ยังมีอีกคนหนึ่งท างานแทน 

   ก่อนที่จะเริ่มการตรวจประเมิน ควรสื่อสารหัวข้อต่อไปนี้ไปยังผู้รับการตรวจ
ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
 เกณฑ์การตรวจประเมิน 
 ก าหนดการ 
 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

  การสื่อสารให้ผู้รับการตรวจประเมินรับทราบล่วงหน้า รวมถึงการอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินจะช่วยลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นและท าให้ 
การตรวจประเมินเป็นไปโดยราบรื่น 

   
   พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะรวมการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

และการตรวจประเมินเทียบกับกฎหมายไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตามการสื่อสาร 
ผลการตรวจประเมินระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มควรสือ่สารให้พนักงานทุกระดับ
รับทราบ ในขณะที่ผลการตรวจความสอดคล้องของการด าเนินการเทียบกับ
กฎหมายควรสื่อสารเฉพาะกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

   



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -152- 
 

 

 
  ควรระลึกไว้เสมอว่า การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ไม่ใช่
การตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นผู้ตรวจประเมิน 
จึงควรพิจารณาประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากลักษณะของ 
สิ่ งที่ ไม่ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ตรวจพบ ไม่ใช่พิจารณาจากจ านวนของ 
สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ตรวจพบ 

ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีกระบวนการ
ตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
แต่ก็ควรพิจารณาถึงการด าเนินการ
ตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก 
เพื่อจะได้มั่นใจว่าการด าเนินระบบ
การจัดการขององค์กรน้ันสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้

  

 อย่างไรก็ตามองค์กรควรตรวจประเมินทุกองค์ประกอบและข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจจะตรวจประเมินทุกข้อก าหนด
ภายในครั้งเดียวหรืออาจจะแบ่งตรวจเป็นส่วนแต่หลายครั้งก็ได้ (การก าหนดความถี่
ในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขององค์กร แต่อย่างไรก็ตามการตรวจ
ประเมินระบบบ่อยครั้งก็มีประโยชน์ต่อการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

  

 ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไข 
ปูองกันและการทบทวนโดยฝุายบริหาร แสดงในรูปที่ 14 
 

  

 

   

  รูปที่ 14 ความเกี่ยวข้องกันของการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กับการแก้ไขปูองกัน และการทบทวนการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจประเมินระบบ 
อย่างสม่ าเสมอ 

การทบทวน 
การบริหารงาน 

การแก้ไขและปูองกัน การด าเนินระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -153- 
 

ตัวอย่างที่ 21 ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เร่ือง การตรวจประเมินภายใน 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การตรวจประเมินภายใน (Internal audit) หน้าท่ี : 1/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 10 กรกฎาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

วัตถุประสงค์   

 เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจประเมินภายในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อทบทวนความสอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการปฏิบัติที่บ่งบอกถึง

ประสิทธิภาพของการควบคุม รวมทั้งความเหมาะสมต่อเนื่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขต  

 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิต และพื้นที่สนับสนุน กระบวนการผลิต 
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรายงานผล 
การตรวจประเมินและการสรุปผลการตรวจให้ผู้บริหารรับทราบ เทียบกับข้อก าหนดและหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ฯ 
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ค าจ ากัดความ   

1. EMR หมายถึง ตัวแทนฝุายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. EMS Team หมายถึง คณะท างานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3. Audit team หมายถึง คณะผู้ตรวจประเมินภายใน ซึ่งประกอบด้วย ผู้น าคณะผู้ตรวจประเมิน (Lead Auditor)  

และผู้ตรวจประเมิน (Auditor) 
4. Lead auditor หมายถึง ผู้น าคณะผู้ตรวจประเมินภายใน 
5. CAR (Corrective Action Request) คือ ใบร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข ซึ่งออกให้แก่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับ

การตรวจประเมินกรณีพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 
6. PAR (Preventive Action Request) คือ ใบร้องขอให้ด าเนินการปูองกัน ซึ่งออกให้แก่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ 

ที่ได้รับการตรวจประเมิน กรณีพบสิ่งที่มีแนวโน้มไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

EMR และ EMS Team 1. การวางแผนการตรวจประเมินภายใน 

1.1 คัดเลือกผู้ตรวจประเมินภายใน โดยการตรวจประเมินต้องกระท าโดยผู้ตรวจประเมิน 
ที่ผ่านการฝึกอบรมการตรวจประเมินภายใน เข้าใจข้อก าหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมในพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นๆ และ
ต้องเป็นอิสระที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่ตรวจในพื้นที่ที่ตนเองมีส่วนรับผิดชอบ เพื่อให้
สามารถตัดสินใจประสิทธิภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิผล 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -154- 
 

ตัวอย่างที่ 21 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หน้าท่ี : 2/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 10 กรกฎาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

กรรมการผู้จัดการ 1.2 ประกาศแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน (Audit team) ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจ
ประเมินภายใน (Lead Auditor) และผู้ตรวจประเมินภายใน (Auditor) 

EMS Team 1.3 จัดท าแผนในการตรวจประเมินภายในประจ าปี ให้ครอบคลุมทุกข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และทุกพื้นที่/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละครั้ง ดังเอกสาร
แนบท่ี 1 และน าเสนอให้ EMR อนุมัติแผนการตรวจติดตามภายในประจ าป ี

Audit Team 2. การเตรียมการตรวจประเมินภายใน 

 2.1 ประชุมเพื่อจัดท าก าหนดการตรวจประเมินภายในตามแผนการตรวจประเมินภายใน
ประจ าปี และนัดหมาย พร้อมทั้งแจ้งวันและเวลาในการด าเนินการตรวจประเมินให้ 
ผู้ได้รับการตรวจประเมิน (Auditee) ให้รับทราบและเตรียมความพร้อม 

 2.2 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีที่ท าการตรวจประเมินภายใน และจัดท าบัญชีรายการ
ตรวจประเมิน (Audit Checklist) ส าหรับการตรวจติดตามภายใน 

Audit Team 3. การด าเนินการตรวจประเมิน 

 3.1 ด าเนินการตรวจประเมินภายใน ตามพื้นที่และข้อก าหนดที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย 
โดยใช้ Audit checklist เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมิน รวมทั้งอธิบายถึงขอบเขต
และวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินให้แก่ผู้รับการตรวจประเมินรับทราบ 

3.2 ผู้ตรวจประเมินภายใน ให้ความส าคัญกับการควบคุมลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติได้สอดคล้องตาม 
การปฏิบัติตามพันธกรณี และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3 รวบรวมหลักฐานที่ปรากฎจากบันทึก รายงาน และข้อมูลต่างๆ การสัมภาษณ์ รวมถึง
การสังเกต และบันทึกใน Audit Checklist  

3.4 พิจารณาหลักฐานที่ปรากฎ และประเมินผลการด าเนินงานว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องอย่าง
ครบถ้วน สม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

Lead Auditor 4. การรายงานผลการตรวจประเมิน 

 4.1 แจ้งผลการตรวจประเมินตามหลักฐานที่ปรากฏให้แก่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับ 
การตรวจประเมินรับทราบ ก่อนสิ้นสุดการด าเนินการในแต่ละแผนก/หน่วยงาน 

 4.1.1 กรณีไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดหรือมีแนวโน้มไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด  
ออก CAR/PAR ให้แก่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ท่ีได้รับการตรวจประเมิน 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -155- 
 

ตัวอย่างที่ 21 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) หน้าท่ี : 3/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 10 กรกฎาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

หัวหน้าฝุายทีไ่ดร้ับ 
การตรวจประเมินภายใน 

4.2 พิจารณาวิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหา และก าหนดมาตรการในการแก้ไขและ
ปูองกัน และตอบกลับ CAR/PAR กลับมายัง Lead auditor เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของมาตรการแก้ไขและปูองกัน 

4.3 ด าเนินการตามมาตรการแก้ไขและปูองกันตามสาเหตุของปัญหาที่พบ รวมทั้งติดตาม
ผลการแก้ไขและปูองกันท่ีได้รับการด าเนินการ 

Audit Team 4.4 ทบทวนผลการแก้ไขและปูองกันปัญหา และปิด CAR/PAR ถ้าสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดหรือมีแนวโน้มไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดได้รับการแก้ไขแล้วอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Lead Auditor 4.5 จัดท ารายงานการตรวจประเมินภายในที่ครอบคลุมถึงผลการตรวจประเมินภายใน  
และรายละเอียดที่พบ 

4.6 รายงานผลการตรวจประเมินภายในให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ ในการประชุม
ทบทวนโดยฝุายบริหาร 

Lead Team 5. จัดเก็บรายงานการตรวจประเมินภายในไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 3 ปี 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ทะเบียนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 
3. ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารรองรับการควบคุมการปฏิบัติงาน 
5. การแก้ไขและปูองกันข้อบกพร่องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ตรวจประเมินภายในต้องผ่านการฝึกอบรมการตรวจประเมินภายใน และข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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เอกสารแนบที่ 1 : แผนการตรวจประเมินภายใน ประจ าปี 2560 

แผนการตรวจประเมินภายใน                                                                              Rev.01 

ข้อก าหนด/กจิกรรมการตรวจติดตาม 
ปี 2560 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. บริบทขององค์กร              
2. ความเป็นผู้น า และความมุ่งมั่น              
3. นโยบายสิ่งแวดล้อม              
4. บทบาท ความรับผดิชอบ และอ านาจหน้าทีข่ององค์กร              
5. ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส              
6. การปฏิบัตติามพันธกรณ ี              
7. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม              
8. การวางแผนปฏิบตัิการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์              
9. สนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก              
10. การสื่อสาร              
11. เอกสารสารสนเทศ              
12. การวางแผนและควบคุมการด าเนนิงาน              
13. การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน              
14. การตรวจติดตาม การตรวจวดั การวิเคราะห์ และการประเมินผล              
15. การตรวจประเมินภายใน              
16. การทบทวนการบริหารงาน              
17. การปรับปรุง              
จัดท าโดย : นายอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม / EMS Team วันที่จัดท า : 1 กรกฎาคม 2560 
อนุมัติโดย : นายพัฒนา ยั่งยืน / EMR วันที่อนุมัติ : 10 กรกฎาคม 2560 
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  ผู้บริหารจะต้องพิจารณาทบทวนสถานะของการด าเนินงานระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งประเด็นภายในและภายนอก การปฏิบัติตาม
พันธกรณี ความมต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ความเสี่ยงและโอกาส 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และท าการทบทวนการ
บริหารงานตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
หรือให้การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

   

  สาระส าคัญ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ท่ีดีควรเป็นดังต่อไปน้ี 
 สอดคล้องกับความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ท่ีมีต่อองค์กร 

 ให้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ 

 สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ได้รับความสนใจและความร่วมมือ
จากพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 

  
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมควรได้รับการทบทวนจากผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ 
การทบทวนโดยฝุายบริหารเป็นกุญแจหลักของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้
มั่นใจได้ว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยฝุายบริหาร
ยังช่วยองค์กรในการหาโอกาสในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร ยกตัวอย่างเช่น บางองค์กรพบว่า  
การควบคุมการปฏิบัติงานหรือเอกสารบางอย่างที่ใช้อยู่ อาจไม่จ าเป็นหรือไม่ช่วยให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปฏิบัติแล้วไม่เกิด
ประโยชน์กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ควรถูกยกเลิก 

  
  ค าถามหลักที่ผู้บริหารควรใช้และต้องหาค าตอบในการทบทวนระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม คือ “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการอยู่ยังใช้ได้อย่างเหมาะสม
หรือไม่ (เช่น เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ในสิ่งที่องค์กรต้องการ
หรือไม่)” องค์กรควรจัดให้มีการทบทวนโดยฝุายบริหารตามระยะเวลาที่ก าหนด  
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16 การทบทวนการบริหารงาน 
       (Management review) 
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  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

  องค์กรต้องก าหนดคณะบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ซึ่งมีอ านาจในการ
ตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม 
ในการทบทวนระบบฯ โดยการก าหนดคณะบุคคล อาจท าได้หลายวิธี เช่น 
ประกาศแต่งตั้ง หรือก าหนดไว้ในคู่มือสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติงาน เป็นต้น 

   
   บุคคลที่ควรมีส่วนร่วมในการทบทวนโดยฝุายบริหาร คือ 
   ผู้บริหารสูงสุด ท าหน้าที่เป็นประธาน 

 EMR ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 บุคคลที่มีข้อมูล ความรู้ที่ต้องการในขณะนั้น 
 บุคคลที่มีอ านาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 

   
  ก าหนดความถี่ในการทบทวนโดยฝุายบริหารที่เหมาะสมกับองค์กร บางแห่งอาจ

รวมการทบทวนระบบการจัดการสิง่แวดลอ้มโดยฝุายบริหารเข้ากับการประชุมอื่น 
เช่น การประชุมของผู้บริหาร เป็นต้น ในขณะที่บางแห่งก็จัดการประชุมทบทวน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแยกออกมาจากการประชุมอื่น อย่างไรก็ตามองค์กร
ควรจัดให้มีการประชุมทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยฝุายบริหาร ดังนี้ 

   ช่วงเริ่มน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ ควรจัดให้มีการประชุมบ่อยครั้ง 
เนื่องจากในช่วงแรกระบบยังไม่เข้าที่ จึงอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 ปีละ 1-2 ครั้ง หลังจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าที่แล้ว 
 

  
  ในการประชุมทบทวนแต่ละครั้งควรมีผู้จดบันทึกการประชุม โดยระบุถึงวาระ  

การประชุมที่ท าการทบทวน ผลการตกลงที่เกิดขึ้นและการด าเนินการต่างๆ  
ที่เป็นผลมาจากการประชุม เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับด าเนินการติดตามผล
ในการประชุมทบทวนของฝุายบริหารในครั้งต่อไป 
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   ในการประชุมทบทวนแต่ละครั้งควรมีผู้จดบันทึกการประชุม โดยระบุถึงวาระการ
ประชุมที่ท าการทบทวน ผลการตกลงที่เกิดขึ้น และการด าเนินการต่างๆ ที่เป็น
ผลมาจากการประชุม 

  

  ในการประชุมฝุายบริหารควรทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรที่มี
ผลกระทบต่อความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ได้แก่ 

   สถานะระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนด าเนินการ 
 การเปลี่ยนแปลงในประเด็น 

- ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
- ความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงพันธกรณีที่ต้อง

ปฏิบัติตาม 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 
- ความเสี่ยงและโอกาส 

 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีบรรลุผลส าเร็จ 
 สมรรถนะสิ่ งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงสิ่ งที่ ไม่ เป็นไปตามข้อก าหนด 

การด าเนินการแก้ไข ผลการเฝูาระวัง ติดตามและตรวจวัด การบรรลุผลกับ
พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามและที่ส าคัญคือผลการตรวจประเมินภายในองค์กร 

 ความต้องการของทรัพยากรต้องเพียงพอ 
 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงข้อร้องเรียน 
 โอกาสส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

   

  หลังจากจัดท าสรุปการด าเนินงานที่มาจากการทบทวนของฝุายบริหารแล้ว ควรมั่นใจ
ว่ามีผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการเหล่านั้น 

   

  ขณะที่ด าเนินการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาให้
ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมและเปูาหมายด้านอื่นๆ ของ
องค์กร วิธีนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถรวมแนวคิดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เข้ากับแนวทางการด าเนินงานทางธุรกิจขององค์กร 
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   ค าถามที่ควรพิจารณาในการทบทวนการบริหารงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วหรือไม่ และองค์กรควร

ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่มีอยู่หรือไม่ 
 นโยบายสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กรหรือไม่ 
 องค์กรก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบในการด าเนินระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมไว้ชัดเจน เหมาะสมและสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
หรือไม่ 

 ผู้บริหารจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นและเพียงพอ มีความเหมาะสมในการด าเนิน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 วิธีการปฏิบัติงานท่ีท าขึ้นมีความชัดเจนและเหมาะสม ต้องจัดท าการควบคุม
การปฏิบัติงานใดเพิ่มเติม หรือสามารถยกเลิกการควบคุมใดออกได้หรือไม่ 

 เมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กร
หาแนวทางแก้ไขหรือไม่ 

 มีการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ผลจากการตรวจ
ประเมินบอกถึงอะไรได้บ้าง 

 ต้องมีการปรับปรุงการด าเนินการขององค์กร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายหรือไม่ 

 องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่ ถ้ามี จะส่งผลกระทบต่อระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

 มีแนวทางหรือโอกาสในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ได้อย่างไรบ้าง 
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  องค์กรต้องมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เหมาะสม 

เพียงพอ และมีประสิทธิผล วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข (Nonconformity and corrective action)  
โดยจะต้องมีบันทึกแสดงรายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด วิธีการแก้ไข
และปูองกัน รวมถึงมีผลการปรับปรุงสิทธิภาพของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง สามารถลดมลพิษ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ 

   

 
 

สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
หมายถึง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือข้อก าหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น 
 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
 ขั้ น ต อ นแ ล ะ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น 

ท่ีก าหนดขึ้น 
 สิ่งท่ีท าให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิด

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การด าเนินงานท่ีไม่สอดคล้องกับ

นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
 แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 สาระส าคัญ 
  

 องค์กรต้องพิจารณาก าหนดโอกาสส าหรับการปรับปรุง  และด าเนินกิจกรรมที่จ าเป็น
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม โดยการวิเคราะห์
หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข 
(Nonconformity and corrective action) โดยจะต้องมีบันทึกแสดงรายละเอียด
ของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ไขและปูองกัน รวมถึงมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบ 
การบริหารสิ่งแวดล้อม เพื่อเพ่ิมสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 

  

 ขอบเขตของข้อก าหนดนี้ครอบคลุมสิ่ งที่ ไม่ เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ 
การสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น (Actual nonconformity) และที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 
(Potential nonconformity)  

  

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มใดที่สมบูรณแ์บบ องค์กรมีโอกาส 
ที่จะค้นพบปัญหาจากการด าเนินระบบขององค์กรเอง (โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของ 
การด าเนินระบบ) โดยอาศัยการตรวจประเมิน การติดตามและตรวจวัด หรือกิจกรรม
อื่นๆ นอกจากนี้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรก็จ าเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
เช่นเดียวกับองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปและเติบโตขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในรูปที่ 15 ในการจัดการกับข้อบกพร่องของ
ระบบที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นนั้น องค์กรจ าเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อให้
มั่นใจว่า 

   

  มีการบ่งช้ีและสืบสวนปัญหา (รวมถึงสภาพที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย) 
 มีการบ่งช้ีต้นเหตุของปัญหา 
 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรการแก้ไขและปูองกันปัญหา 
 มีการติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขและมีการตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ 

ของการแก้ไขเหล่านั้น 

2.17 การปรับปรงุ (Improvement) 
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  สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และข้อบกพร่องอื่นๆ 
ในระบบ (เช่น สิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นและที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ต้องได้รับ
การวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและแนวโน้มของการเกิดปัญหา ซึ่งการวิเคราะห์
หาต้นเหตุของปัญหา จะท าให้องค์กรสามารถท าการปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  
ในอนาคต 

 

 
   

 รูปที่ 15 การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   

  โดยทั่วไปแล้ว การปูองกันปัญหาจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการแก้ไขภายหลังจาก 
ที่ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว (หรือภายหลังจากที่ปัญหาได้เกิดขึ้นซ้ าอีก) การพิจารณา
ปูองกันปัญหาจึงเป็นโอกาสของการปรับปรุงองค์กร 

   

  ข้อแนะน าในการปฏิบัติ 
   

  องค์กรต้องก าหนดแนวทาง/วิธีการ อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ส าหรับ
กระบวนการดังต่อไปนี้ 
 การบ่งช้ีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และ

ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ได้แก่ 
- สิ่งที่เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
- สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม

และแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- การด าเนินแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เสร็จภายในระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
- สิ่งที่ไม่เป็นไปตามการควบคุมการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ เช่น เอกสาร

ควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ 
- การด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อม 

   
   
   
   

   

การทบทวน 
การบริหารงาน 

การแก้ไข 
ปรับปรุง 

การตรวจประเมิน
ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
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   สืบสวนเพื่อบ่งช้ีต้นเหตุของปัญหา ซึ่งต้นเหตุของปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ 
- การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
- กระบวนการที่บกพร่องหรือผิดพลาด 
- อุปกรณ์ช ารุด (หรือขาดการซ่อมบ ารุง) 
- ขาดการฝึกอบรม 
- ขาดความเข้าใจในข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ความล้มเหลวในการควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ

ข้อบังคับท่ีก าหนด 
- การปฏิบัติการแก้ไขไม่สามารถจัดการที่ต้นเหตุของปัญหา 

  

   ก าหนดมาตรการแก้ไขและปูองกัน ซึ่งมาตรการแก้ไขและปูองกันปัญหา ต้องมี
ลักษณะ ดังนี ้
- สามารถจัดการต้นเหตุของปัญหา 
- เหมาะสมกับความรุนแรงของปัญหาและเพียงพอกับผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น 

 การพัฒนาสมรรถนะด้าน
สิ่ งแวดล้อมอย่ างมีประสิทธิผล  
ต้องท าการปรับปรุงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 

 เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร แ ข่ ง ขั น 
ทางการค้า 

 ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 ยกระดับ คุณภาพชี วิ ต และ
ความสามารถของพนักงาน 

  

  องค์กรใดที่มีระบบการจัดการ ISO 9001 องค์กรนั้นมักจะมีกระบวนการ
ปฏิบัติการแก้ไขและปูองกันส าหรับวัตถุประสงค์ทางด้านคุณภาพอยู่แล้ว 

  

  ในระหว่างการประชุมทบทวนระบบโดยฝุายบริหาร องค์กรควรก าหนดวาระ 
การประชุมให้มีการทบทวนข้อบกพร่องของระบบการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น  
และข้อบกพร่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น อภิปรายกันถึงสาเหตุ และกระบวนการ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขและปูองกัน รวมทั้งการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน 
การแก้ไขและปูองกันปัญหา 

  

  การวางแผนและเอกสารที่จ าเปน็ส าหรบัการแก้ไขและปูองกันจะมากหรือน้อยนั้น
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัญหานั้น ไม่ควรเน้นที่รายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป เพราะบ่อยครั้งที่พบว่า
วิธีง่ายๆ กลับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

   องค์กรควรจัดการปัญหาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมั่นใจว่ามีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาส าหรับการแก้ไขและปูองกันที่ ชัดเจน 
นอกจากน้ีควรมีการทบทวนความคืบหน้าเป็นระยะๆ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า
มาตรการแก้ไขและปูองกันท่ีด าเนินการไปนั้นมีประสิทธิภาพ 
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  ต้องมั่นใจว่าการก าหนดมาตรการแก้ไขและปูองกัน ได้อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ดี
และมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาเป็นพื้นฐาน ในขณะที่การแก้ไขปัญหา
อาจก าหนดขึ้นตามสามัญส านึก (Common sense) แต่อย่างไรก็ตาม องค์กร
จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งว่า ท าไมปัญหาจึงเกิดขึ้น ในหลายๆ องค์กรน า
วิธีการหาต้นเหตุของปัญหา (Root cause) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทาง 
การก าหนดมาตรการแก้ไขและปูองกัน ซึ่งการหาต้นเหตุของปัญหาขององค์กร
เหล่านั้นแสดงถึงกระบวนการวิเคราะห์ที่มีรูปแบบชัดเจน โดยพิจารณาถึงสาเหตุ
พื้นฐานหรือสาเหตุที่เด่นชัด ของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหา
ว่าท าไมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดจึงเกิดขึ้น 

     บุคลากรระดับปฏิบัติงาน
เป็นกลุ่มท่ีอยู่ ในต าแหน่งท่ีดี ท่ีสุด 
ท่ี สามารถมองเห็นถึ งปัญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไข 

  

  มาตรการแก้ไขและปูองกันต้องมีลักษณะดังนี้ 
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้
(2) พิจารณาว่ายังคงมีปัญหาลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ขององค์กร

หรือไม่ โดยมาตรการแก้ไขปัญหา ควรสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วย 
และ 

(3) สามารถปูองกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ าอีก  
 

นอกจากนี้ มาตรการแก้ไขและปูองกันปัญหาต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
ระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสม 

   

   ในระยะเริ่มต้นนั้น ปัญหาในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรมักถูกบ่งช้ี
ขึ้นมาโดยผู้ตรวจประเมินภายในขององค์กร อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ด าเนินระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานขึ้น ปัญหาอื่นๆ รวมถึงความคิดที่ดีอาจถูก
น าเสนอขึ้นมาจากบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรให้ 
การสนับสนุน โดยหาช่องทางให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการปรับปรุง
ระบบ (ตัวอย่างเช่น กล่องรับความคิดเห็น การประกวดหรือการให้ผลตอบแทน) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ไขและปูองกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับข้อก าหนดอื่นๆ แสดงดังในรูปที่ 16 

 
 

รูปที่ 16 ความเกี่ยวข้องของการแก้ไขและปูองกันสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

การตรวจประเมินระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การตรวจติดตาม ข้อเสนอแนะ การบ่งชี้สิ่งท่ีไม่สอดคล้อง
อื่นๆ 

กระบวนการหาแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขและปูองกัน 

การทบทวนการบริหารงาน 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -165- 
 

ตัวอย่างที่ 22  ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแก้ไขและปูองกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หน้าท่ี : 1/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 20 กรกฎาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

วัตถุประสงค์   

     เพื่ออธิบายถึงขั้นตอนปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบ่งช้ีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น และข้อก าหนดแนวทางการแก้ไขและปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้น 

ขอบเขต  

     เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานกรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดขึ้น และที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 

ค าจ ากัดความ   

     EMR (Environmental Management Representative) หมายถึง ตัวแทนฝุายบริหารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

     EMS Team หมายถึง คณะท างานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

     สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

 การปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง/มีแนวโน้มไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม และเอกสารระเบียบการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
 ผลการติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้อง/มีแนวโน้มไม่สอดคล้อง 
 การเกิดหรือมีโอกาสเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ  
 การได้รับข้อร้องเรียนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
 ความไม่สอดคล้องของการด าเนินการใดๆ จากผลการตรวจประเมินภายใน 

CAR (Corrective Action Request) คือ ใบร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข  

PAR (Preventive Action Request) คือ ใบร้องขอให้ด าเนินการปูองกัน  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

ผู้พบสิ่งที่ไมเ่ป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่เกิดขึ้นหรือ
ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 

1. เมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หรือที่มีแนวโน้ม 
จะเกิดขึ้นแจ้งให้ EMR หรือ EMS Team ทราบ 

 
 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -166- 
 

ตัวอย่างที่ 22 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

หน้าท่ี : 2/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 20 กรกฎาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

ผู้รับผิดชอบ การด าเนินงาน 

EMR หรือ EMS Team 2. พิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้น หรือที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น และออก CAR  
หรือ PAR เพื่อร้องขอให้มีการแก้ไขและปูองกัน รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและ
ปูองกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด โดยกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ของ CAR/PAR 

EMR หรือ EMS Team 3. จัดส่ง CAR หรือ PAR ให้แก่หัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง 

หัวหน้างานหรือผู้จดัการ 
ที่เกีย่วข้อง 

4. ด าเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root cause) และ
ก าหนดมาตรการแก้ไขและปูองกันให้เหมาะสมกับความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังก าหนดวันแล้วเสร็จ โดยกรอกข้อมูลในส่วนที่ 2 ของ CAR/PAR  

5. ส่ง CAR/PAR กลับไปยัง EMR หรือ EMS Team 

EMR หรือ EMS Team 6. ตรวจสอบความเหมาะสมของมาตรการแก้ไขและปูองกันใน CAR/PAR 

หัวหน้างานหรือผู้จดัการ 
ที่เกี่ยวข้อง 

7. ด าเนินการแก้ไขและปูองกันสิ่งที่ไม่ เป็นไปตามข้อก าหนดที่ เกิดขึ้น หรือที่มีแนวโน้ม 
จะเกิดขึ้นตามมาตรการที่ก าหนด 

8. ทบทวนและปรับปรุงเอกสารรองรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตาม
มาตรการแก้ไขและปูองกันในกรณีที่จ าเป็น 

EMS Team 9. ติดตามประสิทธิผลการแก้ไขและปูองกันปัญหา พร้อมทั้งบันทึกผลและวันที่การติดตาม  
ลงในใบ CAR/PAR 

 9.1 กรณีผลการแก้ไขและปูองกัน มีประสิทธิผล สามารถแก้ไขและปูองกันปัญหาได้  
ให้ส่ง CAR/PAR ให้ EMR ท าการปิดสรุป 

9.2 กรณีผลการแก้ไขและปูองกัน ไม่มีประสิทธิผล ไม่สามารถแก้ไขและปูองกันปัญหาได้  
ให้ผู้รับผิดชอบทบทวนวิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไขและปูองกันของปัญหาให้แล้วเสร็จ 
พร้อมท้ังส่งเรื่องให้ EMR รับทราบ 

 10. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ CAR/PAR และส่งไปยัง EMR 

EMR 11. กรอกข้อมูลในส่วนที่ 4 ของ CAR/PAR และจัดเก็บเป็นหลักฐาน 

 12. รายงานผลของการแก้ไขและปูองกันปัญหา ในการประชุมทบทวนโดยฝุายบริหารตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -167- 
 

ตัวอย่างที่ 22 (ต่อ) 

ระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม หมายเลขเอกสาร :  

เร่ือง การแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

หน้าท่ี : 3/3 

จัดท าโดย : นายอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม วันที่เร่ิมใช้เอกสาร : 20 กรกฎาคม 2560 

อนุมัติโดย : นายพัฒนา  ยั่งยืน การปรับปรุงคร้ังท่ี : 00 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. ใบร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข (Corrective Action Request : CAR) 
2. ใบร้องขอให้ด าเนินการปูองกัน (Preventive Action Request : PAR) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -168- 
 

ตัวอย่างที่ 23 ใบร้องขอให้ด าเนินการแก้ไข (Corrective Action Request – CAR) 

CAR No : 
แผนก 
ประเภทของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้น 

 การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์  
และการประเมินผล 

 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 การปฏิบัติตามพันธกรณี   ข้อร้องเรียน  การตรวจประเมินภายใน 

 อื่น………………………………………………………………………………………….(ระบุ) 
ส่วนท่ี 1 – สรุปสิ่งที่พบเห็นหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น : 
 

 
 

EMS Team หรือผู้พบเห็น :  (ช่ือ/ลายเซ็น)  
วันท่ี :     
 

ส่วนท่ี 2 – กรอกโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง 
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น :  
 

 

สาเหตุ (Root Causes) :  
 

 
 

มาตรการแก้ไขและปูองกัน :  
 

 
 
 

หัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง :  (ช่ือ/ลายเซ็น)  
วันท่ีคาดว่าจะด าเนินการเสร็จ :    
EMS Team :  วันท่ี :  
 

ส่วนท่ี 3 – ติดตามและทบทวนผลการด าเนินการแก้ไขและปูองกัน : 
 

 
 
EMS Team :  วันท่ี :  
 

ส่วนท่ี 4  
ปิด CAR :  
EMR :  วันท่ี :  
          



 

ส่วนที่ 2  การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 -169- 
 

ตัวอย่างที่ 24 ใบร้องขอให้ด าเนินการปูองกัน (Preventive Action Request – PAR) 

PAR No : 
แผนก 
ประเภทของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้น 

 การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์  
และการประเมินผล 

 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  อุบัติเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 การปฏิบัติตามพันธกรณี   ข้อร้องเรียน  การตรวจประเมินภายใน 

 อื่น………………………………………………………………………………………….(ระบุ) 
ส่วนท่ี 1 - สิ่งที่พบเห็นหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น : 
 

 
 

EMS Team หรือผู้พบเห็น :  (ช่ือ/ลายเซ็น)  
วันท่ี :     
 

ส่วนท่ี 2 - กรอกโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง 
สาเหตุ (Root Causes) :  
 

 
 
 
มาตรการแก้ไขและปูองกัน :  
 

 
 
 
หัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง :  (ช่ือ/ลายเซ็น)  
วันท่ีคาดว่าจะด าเนินการเสร็จ :    
EMS Team :  วันท่ี :  
 

ส่วนท่ี 3 - ติดตามและทบทวนผลการด าเนินการแก้ไขและปูองกัน 
 

 
 

EMS Team :  วันท่ี :  
 

ส่วนท่ี 4  
ปิด CAR :  
EMR :  วันท่ี :  
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บรรณานุกรม 
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1) “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม – ข้อก าหนดและแนะน าในการใช้ และก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม– ข้อก าหนดและแนะน าในการใช้”  
(2559, 20 ธันวาคม) ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 299 ง. หน้า 10 

2) “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน” (2539, 27, มิถุนายน)  
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 52 ง. หน้า 12-18 

3) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ. 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.14005-2555 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : แนวทางส าหรับ
การน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการประเมินผลสมรรถนะ
ด้านสิ่งแวดล้อม (2555) 

4) “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งท่ีระบายออกจาก
โรงงาน” (2539, 27, มิถุนายน) ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 52 ง. หน้า 12-18 

5)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน. คู่มือการจัดท าระบบการจัดการ  
สิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ. 2555) 

6)        กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน. คู่มือการตรวจประเมินระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ. 2555) 

7)         กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน. การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนหลัก 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการลดปัญหามลพิษทางน้ าจากภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2543) 

8)        กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน. การศึกษาข้อมูลเพ่ือลดมลพิษโรงงาน                
บริเวณลุ่มน้ าท่าจีน (พ.ศ.2542) 

9)        สุเทพ  ธีรศาสตร์. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม.(พิมพ์ครั้งที่ 5). สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  
(ไทย-ญี่ปุ่น) : ส านักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537 

 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 



 -172- 
 

 
 

 
ค าชี้แจง 

การให้คะแนนประเมินความพร้อมระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -173- 
 

 
 

น้ าหนักคะแนน ความหมาย 
1 เป็นข้อก าหนดย่อยที่มีความส าคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดท า

เอกสารรองรับระบบฯ หรือการด าเนินการใดฯ เพื่อให้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนด 

1.5 เป็นข้อก าหนดย่อยที่มีความส าคัญสูง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจของพนักงานที่เปน็องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินการตามข้อก าหนดมีประสิทธิผล หรือที่เกี่ยวข้อกงับเอกสาร
ส าคัญในการพฒันา / รักษาระบบฯ 

2 เป็นข้อก าหนดย่อยที่มีความส าคัญสูงมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธผิลของระบบฯ เชน่ การลดมลพิษ การลดการใช้ทรัพยากร/
พลังงาน การลดของเสีย การด าเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย หรือ
ที่เก่ียวข้องกับการลงมือปฏิบัติของพนักงานด้วยความเข้าใจ หรือที่
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินระบบฯ อย่างเป็นรปูธรรม 
การสนับสนนุทรัพยากรทีส่ าคัญ หรือที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของ
ระบบที่มีความส าคัญมาก 

 
 
 
 
 

คะแนนผลการประเมิน ระดับความสอดคล้อง 

 ยังไม่ไดด้ าเนนิการหรือด าเนินการแล้วน้อยกว่า 50 % 
(0 % - 49 %) 

 ด าเนินการแลว้ตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป แต่ยังไม่ครบถ้วน  
(50 % - 99 %) 

 ด าเนินการแลว้อย่างครบถ้วน  
(100 %) 

 
 
 
 
 
 
 

น้ าหนักคะแนนและความหมาย 

น้ าหนักคะแนนและความหมาย 
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คะแนนความพร้อมของแต่ละข้อก าหนด  
 = ผลรวมของ (น้ าหนักคะแนน x คะแนนผลการประเมนิ) จากทุกข้อย่อย x 100 
  ผลรวมของ (น้ าหนักคะแนน x 2) จากทุกข้อย่อย 

 
คะแนนความพร้อมของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นที่ 1 หรือ ขั้นที่ 2 

 = ผลรวมของ (น้ าหนักคะแนน x คะแนนผลการประเมนิ) จากทุกข้อก าหนด x 100 
  ผลรวมของ (น้ าหนักคะแนน x 2) จากทุกข้อก าหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละของผลการประเมิน 
ระดับของผลการประเมิน 

(เกรด) 
ผลการประเมินความพร้อม 

 95.0 A ผ่าน 

90.0 – 94.9 A- ผ่าน 
85.0 – 89.9 B+ ผ่าน 
80.0 – 84.9 B ผ่าน 
75.0 – 79.9 B- ผ่าน 
70.0 – 74.9 C+ ไม่ผ่าน 
65.0 – 69.9 C ไม่ผ่าน 

60.0 – 64.9 C- ไม่ผ่าน 

55.0 – 59.9 D ไม่ผ่าน 

 55.0 F ไม่ผ่าน 

 

การค านวณหาค่าร้อยละของผลการประเมิน 
ผ 

น้ าหนักคะแนนและความหมาย 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -175- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก   แบบประเมินความพรอ้มการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขั้นที่ 1 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -176- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1 เรื่อง บริบทขององค์กร  

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร 
1. องค์กรมีการวิเคราะห์บริบทขององค์กรที่เป็น

ประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถปุระสงค์ขององค์กร  

2     

2. องค์กรมีวิธีการน าผลการวิเคราะหบ์ริบทของ
องค์กรไปใช้ประโยชน์ในระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทีต่้องการ 

1.5     

3. องค์กรมีการออกแบบระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องตามบริบทของ
องค์กร อาทิเช่น  
 น าไปพิจารณาจดัท านโยบายสิ่งแวดล้อม 
 น าไปก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

หรือแผนปฏบิัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 น าไปใช้ออกแบบเอกสารต่างๆ ในระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์ใช้  

1     

เข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. องค์กรด าเนินการวเิคราะห์กลุม่ผูม้ี 

ส่วนไดเ้สียทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 

2     

2. องค์กรด าเนินการวเิคราะห์ความตอ้งการ  
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  

1.5     

3. องค์กรด าเนินการน าผลการวิเคราะห ์
ความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่ม 
ผู้มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไปใช้ในระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การปฏิบัติตาม
พันธกรณีในภาพรวมขององค์กร 

1     

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -177- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  เรื่อง บริบทขององค์กร (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การก าหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. องค์กรก าหนดขอบเขต หรือขอบข่ายของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา 

 ประเด็นภายในและภายนอกองค์กร  

 พันธกรณีที่ต้องปฏิบัตติาม โดยเฉพาะ
ความต้องการ และความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม  

 ขอบเขตพื้นท่ี และโครงสรา้งองค์กร  

 กิจกรรม ผลติภณัฑ์ และบริการ 

 อ านาจหน้าที่ และความสามารถในการ
ควบคุมระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

2     

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. องค์กรเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับการใช้ 
ในการจัดการปญัหาด้านสิ่งแวดลอ้ม  

1.5     

2. องค์กรเข้าใจว่าการจดัการ หรอืการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมต่างๆ หรือกระบวนการ 
ที่จ าเป็น เป็นสิ่งส าคัญต่อการบรรลุผลสมัฤทธ์ิ 
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

1.5     

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -178- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1 เรื่อง ความเป็นผู้น า และความมุ่งม่ัน 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงความเปน็ผู้น าและ

มุ่งมั่นในการน าระบบการจดัการสิง่แวดล้อม
มาใช้ในองค์กร เช่น มีการก าหนดความมุ่งมั่น 
ลงในนโยบายอย่างชัดเจน 

2     

2. ผู้บริหารระดับสูงแสดงความรับผดิชอบ 
อย่างชัดเจนต่อระบบการจดัการสิง่แวดล้อม
และสามารถยืนยันได้ว่าข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมมสี่วนท่ีถูกรวบรวมไว้
ในกระบวนการทางธุรกิจ 

1.5     

3. ผู้บริหารระดับสูงมีการสร้างคณะท างานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ มีการอนุมตัิงบประมาณและ
จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะความสามารถท่ีจ าเป็นและ
ความตระหนักในการจดัท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น มีการก าหนดหลกัสูตร 
การฝึกอบรมส าหรับบุคลากรหลัก 
ในการจัดท าระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -179- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรจัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ บริบท และกลยุทธ์ขององค์กร 
พร้อมอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูง 

2     

2. องค์กรมีการแสดงความมุ่งมั่นดังตอ่ไปนี้ 
ลงในนโยบายสิ่งแวดล้อมอยา่งชัดเจน 

 การปกปูอง การคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม เช่น 
การประหยัดทรัพยากร การบรรเทาและ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนเิวศ  

 การปฏิบัตติามพันธกรณี หรือกฎหมาย
และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การปรับปรุงการด าเนินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.5     

3. นโยบายสิ่งแวดล้อมสามารถน าไปใช้ก าหนด
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ส าหรับ
การวางแผนปฏิบตัิการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

1     

4. องค์กรก าหนดแนวทางการสื่อสารนโยบาย
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในองค์กร และส าหรับ 
กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียที่เกีย่วข้อง 

1     

5. องค์กรมีการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมไปยัง
พนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ 
ในองค์กร เช่น 

 ปิดประกาศในพื้นที่หลักขององค์กร 

 ประชุมชี้แจง 

 ปฐมนิเทศ 

 ฝึกอบรม  

1     

6. พนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม 

2     

 
 

     



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -180- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  
เรื่อง บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ขององค์กร 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรก าหนดบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบ

ของบุคลากรหลักส าหรับการด าเนินงานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในโครงสร้างของ
องค์กร เช่น EMR และ EMS Team 

1     

2. องค์กรมอบหมายบทบาทหน้าที ่ความรับผดิชอบ 
ที่สามารถสนับสนุนขั้นตอนการด าเนินงานของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
ระดับต่างๆ เช่น ก าหนดลงใน Job Description 
ตามผังโครงสร้างขององค์กร 

1     

3. องค์กรก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง 
ลงในขั้นตอนการปฏิบตัิงานต่างๆ 

1     

4. องค์กรมีการสื่อสารบทบาทหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และช้ีแจงให้พนักงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

1.5     

5. พนักงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามที่ก าหนด 

1.5     

6. พนักงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบต่อระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนด 

2     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1   
เรื่อง ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 

องค์กรด าเนินการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส
ที่เกี่ยวข้องกับ 

 บริบทขององค์กรทั้งประเด็นภายในและ
ภายนอก 

 ความต้องการ และคาดหวังของผู้มสีว่นไดเ้สยี 

 ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้จาก
กิจกรรม ผลติภณัฑ์และบริการ รวมถึง
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกดิขึ้น 

 พันธกรณีที่ต้องปฏิบัตติาม 

2     

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1. องค์กรด าเนินการประเมินลักษณะปัญหา 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรม
ผลิตภณัฑ์ และบริการทีส่ามารถควบคุมได ้ 
โดยพิจารณาด้วยมมุมองของวัฏจักรชีวิต 
(Life cycle) 

2     

2. องค์กรด าเนินการประเมินลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้นในแต่ละขั้นตอน 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑแ์ละบริการ
โดยพิจารณาจาก : 

 ทรัพยากรที่ใช้ (Input) 
 ผลลัพธ์ที่ได ้(Output) 
 การด าเนินงานท่ีสภาวะปกติ ผิดปกติ 

และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ประเด็นที่องค์กรหรือหน่วยงานภายใน

และภายนอกสนใจ 
 ผลกระทบท่ีมีต่อผู้มสี่วนไดเ้สีย 

 การปฏิบัตติามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานขององค์กร 

2     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1   
เรื่อง ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
3. องค์กรด าเนินการแจกแจงลักษณะ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้นในแต่ละ 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
โดยพิจารณาครอบคลุมลักษณะปญัหา
สิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 มลพิษน้ า 

 มลพิษอากาศ 

 การปนเปื้อนต่อดิน 

 การใช้ทรัพยากร เช่น วัตถุดิบ น้ า
พลังงาน (ไฟฟูา เช้ือเพลิง)  

 วัตถุอันตราย สารเคมี วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 มลพิษอื่นๆ เช่น กลิ่น แสง เสียง ฝุุน  
ความร้อน เป็นต้น 

 เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 

2     

4. องค์กรจัดท ารายการสรุปลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 

1     

5. องค์กรด าเนินการทบทวนลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน 

1     

6. องค์กรก าหนดเกณฑ์การประเมินนัยส าคญั
ของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมใีนองค์กร
ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งข้ึนมานั้นเหมาะสมกบัสภาพ
ขนาดของธุรกิจ ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และเปูาหมายขององค์กร 

1     

7. องค์กรด าเนินการประเมินนัยส าคญัของ
ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมที่มีในองค์กร 
โดยใช้เกณฑ์ทีก่ าหนดขึ้น 

1     

8. องค์กรระบมุาตรการ หรือแนวทางการควบคุม 
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงใน 
ทะเบียนลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

1     

9. องค์กรมีการสื่อสารลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญให้แก่แตล่ะแผนก 
ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรรับทราบ 

1     

 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -183- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตามพันธกรณี 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรด าเนินการแจกแจงพันธกรณี หรือ

กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดอื่นๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขตของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยทบทวน 
การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
เทียบกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

1     

2. องค์กรมีการแจกแจงพันธกรณี หรอืกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม 

(ถ้ามี) เช่น ข้อก าหนดของลูกค้า ความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสียที่กลาย
มาเป็นพันธกรณีที่ต้องปฏิบัตติาม เป็นต้น 

1     

3. องค์กรด าเนินการค้นหา และรวบรวมส าเนา
ของกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรหรือก าหนดแนวทางเพือ่เข้าถึง
ข้อมูลกฎหมายและข้อก าหนดเหลา่นั้น 

1     

4. องค์กรจัดท าทะเบียนความต้องการของ
กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

1.5     

5. องค์กรมีกระบวนการสื่อสารความต้องการ 
ในกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้พนักงานรับทราบ และมีการน าไปปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ  

2     

6. องค์กรก าหนดแนวทางในการติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กร 
ต้องปฏิบัติตาม 

1     

 
 
 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -184- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตามพันธกรณี (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
7. องค์กรด าเนินการประเมินความสอดคล้อง

ตามข้อก าหนดของการปฏิบัตติามพันธกรณ ี
ที่ระบุในทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ าเสมอ และต้องระบุแนวทางการแก้ไข 
ควบคุมกรณีพบความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี) 

1.5 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -185- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  เรื่อง วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรก าหนดวัตถุประสงคด์้านสิง่แวดล้อม 

โดยต้องสอดคล้องในเรื่องต่อไปนี ้
 ลักษณะโครงสร้าง ขนาด กลยุทธ์ และ

บริบทขององค์กร 

 นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 ผลการประเมินความสอดคล้อง 
การปฏิบัตติามพันธกรณี รวมถึง 
ความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 ผลการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่มีนัยส าคญั 

 ความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยี การเงินขององค์กร และ
ข้อก าหนดด้านธุรกิจ 

 มุมมองขององค์กรภายนอกที่สนใจ 

2     

2. องค์กรก าหนดวัตถุประสงคด์้านสิง่แวดล้อม
เป็นเอกสารและแสดงแนวทางการปรับปรุง 
แก้ไขท่ีสามารถบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 

1     

3. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต้อง 

 เฉพาะเจาะจง 

 สามารถวัดผลได ้

 สามารถบรรลุผลสมฤทธ์ิ 

 น าไปปฏิบัติได้จริง 

 ก าหนดกรอบระยะเวลาชัดเจน 

1     

4. องค์กรมีการสื่อสารกจิกรรมที่ต้องปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกแผนก 
ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยใช้แนวทางการสื่อสาร 
เช่น ปิดประกาศ ประชุม ฝึกอบรม เป็นต้น 

1.5     

5. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้น 
สามารถบรรลุผลส าเรจ็ด้านการลดมลพิษ 
การลดกา๊ซเรือนกระจกในรูป 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการลด 
คาร์บอนฟุตพริ้นท ์

2     



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -186- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1 เรื่อง วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
6. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้น 

สามารถบรรลุผลส าเรจ็ด้านการเพิม่ศักยภาพ
ทางการแข่งขัน เช่น ลดต้นทุนการผลิต โดยลด
การใช้ทรัพยากร ได้แก่ วัตถุดิบ น้ า พลังงาน 
(ไฟฟูา และเช้ือเพลิง)  

2     

7. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุผลส าเร็จ
ได้ตามที่ก าหนด  

2     

8. องค์กรด าเนินการทบทวนและปรบัปรุง
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องกับ
บริบทขององค์กรและการปฏิบัตติาม
พันธกรณีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์
และเปูาหมายที่จดัท าไวต้ามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

1.5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -187- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  
เรื่อง การวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ก าหนดไว ้

2     

2. องค์กรก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมครอบคลมุถึงประเด็นดังต่อไปนี ้
 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 งบประมาณ และทรัพยากรทีต่้องการ 

 หน่วยงานหรือผูร้ับผดิชอบ 

 วิธีการประเมินผล 

 ดัชนีช้ีวัดประสิทธิผลส าหรับการเฝูาระวัง
ความคืบหน้าในการบรรลุวตัถุประสงค์ 

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

1     

3. องค์กรต้องก าหนดวิธีการในการท าให้
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบรรลุผลส าเร็จด้วยการควบรวม
กับกระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร 

1.5     

4. แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จัดท าข้ึน
ได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

2     

5. องค์กรสื่อสารหน้าท่ีความรับผดิชอบและ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจดัการสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

1.5     

6. องค์กรมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัต ิ
การจัดการสิ่งแวดล้อม พนักงานมคีวามเข้าใจ  
ให้ความร่วมมือและสามารถปฏิบตัิให้
บรรลผุลส าเร็จที่จดัท าขึ้น และจดัเก็บผล 
การด าเนินงานไว้เป็นหลักฐาน และรายงาน
ผู้บริหารรับทราบ 

2     

 
 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -188- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  
เรื่อง การวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
7. องค์กรมีการตรวจตดิตามความคบืหน้า     

ของแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และบันทึกผล 
เป็นหลักฐาน 

1.5     

8. ในกรณีที่ตรวจพบว่าไมส่ามารถด าเนินการ 
ตามแผนได้ ให้มีการตรวจสอบหาสาเหตุหรือ
อุปสรรค แจ้งใหผู้้บริหารรับทราบ มีแผน
จัดการกับอุปสรรคดังกล่าว และบนัทึกไว้ 
เป็นหลักฐาน 

1.5 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -189- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  
เรื่อง การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรต้องจัดสรรงบประมาณ ทรพัยากร 

ที่จ าเป็น ส่งเสริมความรู้ความสามารถและ
สร้างความตระหนักให้กับพนักงานส าหรับ
การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1.5     

2. องค์กรด าเนินการวเิคราะห์ความตอ้งการ
ฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับ ซึง่รวมถึง 
การแจกแจงประเภทของการฝึกอบรม 
ดังต่อไปนี ้
 การฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการมลพิษ การลดต้นทุนการผลิต 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน 

 การฝึกอบรม สรา้งทักษะ ความสามารถ 
ทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น ผู้ดูแลระบบบ าบัด
มลพิษต่างๆ เป็นต้น 

 การฝึกอบรมตามข้อบังคับของกฎหมาย 

 การฝึกอบรมประเด็นลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญ 

 การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1     

3. องค์กรมีการบันทึกผลการวเิคราะห์ 
ความต้องการฝึกอบรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

1     

4. การฝึกอบรมครอบคลุมข้อก าหนดในระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการควบคุม
การปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 

1     

 

 

 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -190- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  
เรื่อง การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
5. บุคลากรทีท่ างานภายใต้การควบคมุ 

ขององค์กรมีความเข้าใจถึง  
 นโยบายสิ่งแวดล้อม  
 ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

และผลกระทบท่ีมีอยู่หรือมีโอกาส 
จะเกิดขึ้น เนื่องจากการท างาน 

2     

 ผลกระทบจากการท างานของตนที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบของการไม่สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
รวมถึงความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

     

6. องค์กรต้องจัดสรรงบประมาณ มีแผนการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก จิตส านึก 
และพัฒนาความสามารถของพนักงานทั้งหมด
ให้ตรงตามสมรรถนะส าหรับแตล่ะต าแหน่งท่ี
รับผิดชอบตามแตล่ะข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ช่ือหลักสูตร 

 วัตถุประสงค์ 
 หัวข้อการฝึกอบรม 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 วิธีและระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 วิทยากร 

 วิธีการฝึกอบรม การประเมินผล 
การฝึกอบรม 

1.5     

      
      
      



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -191- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1  
เรื่อง การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
7. องค์กรจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม และ      

ผลการประเมินความเข้าใจของพนักงาน 
หลังการฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐาน 

1     

8. องค์กรด าเนินการทบทวนความตอ้งการ
ฝึกอบรมขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -192- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 1   
เรื่อง การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรจัดท าเอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน

เพื่อปูองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดขึ้น หรือลดการใช้ทรัพยากรให้
สอดคล้องตาม  
 ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยง

และโอกาสตามขอบเขตของระบบการจดัการ
สิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถึงปจัจัยภายนอกด้วย 

 ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะที่เป็นพันธกรณ ี
ที่ต้องปฏิบัติตาม 

 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

1     

2. กรณีที่มีการใช้สารเคมี จัดท าเอกสารควบคมุ
การปฏิบัติงานส าหรับการจดัการสารเคมี 
ครอบคลมุการบ่งช้ี การจัดเก็บ การขนย้าย 
การถ่ายเท และการใช้สารเคม ี

1     

3. กรณีทีม่ีการใช้หม้อน้ า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
ที่เป็นสื่อน าความร้อน จัดท าเอกสารส าหรับ
การควบคุมการปฏิบตัิงานให้ครอบคลุมตั้งแต ่
การเริม่เดินเครื่อง ขณะเดินเครื่อง และ 
หยุดเดินระบบหม้อน้ า หรือหม้อตม้ที่ใช้
ของเหลวท่ีเป็นสื่อน าความร้อน 

1     

4. กรณีที่มีการใช้ระบบบ าบดัมลพิษ (ได้แก่  
น้ า อากาศ กากอุตสาหกรรม เป็นต้น)  
จัดท าเอกสารควบคุมการปฏิบตัิงาน 
ส าหรับการควบคุมระบบบ าบัด ครอบคลุม 
การท างานของแต่ละหน่วยบ าบัดย่อย 

1     

5. กรณีที่มสีิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จัดท า
เอกสารควบคุมการปฏิบัติงานส าหรับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วครอบคลุม  
การคัดแยก การรวบรวม การจัดเก็บ  
และการก าจัดของเสีย 

1     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 1   
เรื่อง การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
6. องค์กรจัดท าเอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน

ส าหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของสินค้าและ
บริการ โดยระบุข้อก าหนดความตอ้งการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลาก
ประหยดัพลังงาน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
และการควบคุมผู้รับเหมา เช่น ผูร้บัจ้างก าจัด
ของเสียอันตราย เป็นต้น 

1     

7. องค์กรจัดท าวิธีการควบคมุการปฏิบัติงาน 
ที่จ าเป็นอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง 
การเปลีย่นแปลงตามแผนหรือผลกระทบ 
ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมไ่ด้ตั้งใจ 
ของกระบวนการที่มีอยู่ โดยครอบคลุมถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกดิขึน้จาก
กิจกรรม ผลติภณัฑ์ การบริการ การจัดส่ง 
การก าจัดผลติภณัฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน 
และการจัดการกับซากผลิตภัณฑ ์

2     

8. องค์กรจัดท าเอกสารวิธีการปฏิบัตงิาน
ครอบคลมุกิจกรรมสนับสนุนการผลิต 
ที่ก่อให้เกิดลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมี
นัยส าคัญ เช่น การซ่อมบ ารุง จุดที่มีความเสี่ยง 
รวมถึงการปฏิบตัิงานในบริเวณทีม่ีความเสี่ยง 
เช่น สถานท่ีอับอากาศ เป็นต้น  

1     

 
 
 
 

 
 
 

 

 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -194- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 1   
เรื่อง การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรจัดท าเอกสารแผนการเตรยีมพร้อม

และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
ปูองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้น
สอดคล้องตามที่มีการประเมินลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์
และบริการที่อยู่ในความรับผดิชอบของ
องค์กร 

1.5     

2. แผนการเตรียมการและตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรมีรายละเอียด
ครอบคลมุต่อไปนี ้
 ผู้รับผิดชอบ 

 ขั้นตอนการตอบสนอง 

 รายชื่อผู้ตดิต่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ 

1     

3. องค์กรจัดท าแผนด าเนินการปูองกัน และ
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้น 
จากสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเอกสาร โดยให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีประเมินได ้

1     

4. องค์กรจัดท าผังแสดงเส้นทางหนไีฟ  
อุปกรณ์ตอบสนอง และดูแลตรวจสอบ 
อุปกรณ์ตอบสนอง ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

1     

5. องค์กรมีการสื่อสารแผนเตรียมการและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินให้พนักงาน
และผูม้ีส่วนได้เสียรับทราบ 

1     

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -196- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข   แบบประเมินความพรอ้มการจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขั้นที่ 2 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -197- 
 
 

          แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 เรื่อง บริบทขององค์กร  

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร 
1. องค์กรมีการวิเคราะห์บริบทขององค์กรที่เป็น

ประเด็นภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถปุระสงค์ขององค์กร ทิศทางกลยุทธ์  
และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กร  

1.5     

2. องค์กรมีวิธีการน าผลการวิเคราะหบ์ริบทของ
องค์กรไปใช้ประโยชน์ในระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทีต่้องการ 

1.5     

3. องค์กรมีการออกแบบระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องตามบริบทของ
องค์กร อาทิเช่น  
 น าไปพิจารณาจดัท านโยบายสิ่งแวดล้อม 
 น าไปก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

หรือแผนปฏบิัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 น าไปใช้ออกแบบเอกสารต่างๆ ในระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการประยุกต์ใช้  

1     

4. องค์กรมีการตดิตามและทบทวนบริบทของ
องค์กรที่ก าหนดไว้ เพื่อให้สอดคลอ้งกับ 
การด าเนินการขององค์กร  

1     

เข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. องค์กรด าเนินการวเิคราะห์กลุม่ผูม้ี 

ส่วนไดเ้สียทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 

1     

2. องค์กรด าเนินการวเิคราะห์ความตอ้งการ 
และความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสียของ 
องค์กรโดยเฉพาะพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม 

1.5     

3. องค์กรด าเนินการน าผลการวิเคราะห ์
ความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่ม 
ผู้มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไปใช้ในระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การปฏิบัติตาม
พันธกรณีในภาพรวมขององค์กร 

2     

4. องค์กรมีการติดตาม ทบทวนความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  

1     



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -198- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  เรื่อง บริบทขององค์กร (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การก าหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. องค์กรก าหนดขอบเขต หรือขอบข่ายของ

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา 

 ประเด็นภายในและภายนอกองค์กร  

 พันธกรณีที่ต้องปฏิบัตติาม โดยเฉพาะ
ความต้องการ และความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม  

 ขอบเขตพื้นท่ี และโครงสรา้งองค์กร  

 กิจกรรม ผลติภณัฑ์ และบริการ 
ตลอดวงจรวฏัจักรชีวิต 

 อ านาจหน้าที่ และความสามารถในการ
ควบคุมระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

2     

2. ขอบเขต หรือขอบข่ายของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่องค์กรจัดท าขึ้น สามารถเปิดเผย
ข้อมูลต่อผูม้ีส่วนได้เสีย 

1     

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. องค์กรจัดท า น าไปปฏิบัติ คงรักษาไวแ้ละ

ปรับปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีกระบวนการทีจ่ าเป็น
และการประกอบกิจกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(ปฏิสัมพันธ์) กับกระบวนการตามข้อก าหนด 
ของมาตรฐานนี้ เพื่อให้ไดซ้ึ่งสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม  

2     

2. องค์กรมีการพิจารณาความรู้ทีไ่ด้จาก 
การวิเคราะห์บรบิทขององค์กรทั้งประเด็น
ภายในและภายนอก ความเข้าใจ ความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดท า
และคงรักษาไว้ซึ่งระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร  

1     

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -199- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 เรื่อง ความเป็นผู้น า และความมุ่งม่ัน 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. ผู้บริหารระดับสูงแสดงความเป็นผูน้ าและ

มุ่งมั่นต่อการจดัท าระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม เช่น ก าหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับ
ทิศทางกลยุทธ์และบริบทขององค์กร  
รวมไปถึงสนับสนุนใหผู้้บริหารที่เกีย่วข้อง
แสดงความเป็นผู้น าและความมุ่งมัน่ในส่วน
กิจกรรมทีต่ัวเองรับผดิชอบไปประยุกต์ใช้ 
ในระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1     

2. ผู้บริหารระดับสูงก ากับและสนับสนุนบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดประสิทธิผล 

2     

3. ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติงบประมาณและ
จัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะความสามารถท่ีจ าเป็นและ
ความตระหนักในการจดัท าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น มีการก าหนดหลกัสูตร 
การฝึกอบรมส าหรับบุคลากรหลัก 
ในการจัดท าระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

2     

4. ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ 
ถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสงู 
ในการจัดท าระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

2     

5. ผู้บริหารได้ก าหนดดัชนีช้ีวัดประสทิธิผล 
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นตัวช้ีวัด
ของการด าเนินธุรกิจ หรือก าหนด
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมควบรวมกับ
แผนกระตุ้นการบริหารงานขององค์กร 

1.5     

6. ผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมและสนับสนุน
บทบาทการจัดการตามความรับผดิชอบ 
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ม ี
การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และสามารถบรรลผุลสมัฤทธิ์ท่ีตอ้งการ 
อย่างต่อเนื่อง 

1.5     



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -200- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรมีการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม 

ทั้งภายใน เช่น พื้นที่ท างาน บริเวณทางเข้า
โรงงาน พื้นที่ผู้เยี่ยมชมโรงงาน และภายนอก 
เช่น สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสือ่อ่ืนๆ  
เป็นต้น 

2     

2. พนักงานมีความเข้าใจและมีความมุ่งมั่น 
ในนโยบายและหน้าที่ของตนเองในการท าให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กร 

1.5     

3. องค์กรมีการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานใหม่ ผู้รับเหมา ผู้ติดต่อ เช่น ผู้เข้ามา
เยี่ยมชมโรงงาน เป็นต้น 

1     

4. นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการทบทวน
โดยผู้บริหารระดับสูง มีการตรวจสอบ 
ข้อผูกพันต่างๆ ท่ีก าหนดลงในนโยบาย  
และหากจ าเป็น จะต้องได้รบัการแก้ไข 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -201- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  
เรื่อง บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ขององค์กร 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีการมอบหมายอ านาจ

หน้าท่ีให้กับพนักงานตามต าแหน่งต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีการด าเนินการเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

2     

2. มีการก าหนดหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ 
ผลความก้าวหน้า และสมรรถนะ 
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น ก าหนดไว ้
ในโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  
ให้ผู้บริหารของแต่แผนกมหีน้าท่ีตอ่สมรรถนะ
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นตน้ จัดท า
บันทึกผลความกา้วหน้าการปฏิบัตงิาน 
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและรายงาน
ต่อผู้บริหารสูงสุด 

2     

3. องค์กรด าเนินการทบทวนโครงสรา้ง 
การจัดการตามบทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบ 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่  
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบั 
การด าเนินการที่เป็นปัจจุบันขององค์กร 

1     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2   
เรื่อง ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 

1. องค์กรด าเนินการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาส
ที่เกี่ยวข้องกับ 
 บริบทขององค์กรทั้งประเด็นภายในและ

ภายนอก 

 ความต้องการ และคาดหวังของผู้มสีว่นไดเ้สยี 

 ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้จาก
กิจกรรม ผลติภณัฑ์และบริการ รวมถึง
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกดิขึ้น 

 พันธกรณีที่ต้องปฏิบัตติาม 

2     

2. องค์กรด าเนินการทบทวนความเสีย่งและ
โอกาสตามเวลาที่ก าหนด หรือมีกจิกรรมใหม่
หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพือ่ให้
สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
ในปัจจุบันรวมไปถึงผลติภณัฑ์และบริการ 
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

1     

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

1. องค์กรด าเนินการประเมินลักษณะปัญหา 
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมกิจกรรม
ผลิตภณัฑ์ และบริการทีส่ามารถควบคุมได ้ 
โดยพิจารณาด้วยมมุมองของวัฏจักรชีวิต 
(Life cycle) 

2     

2. องค์กรมีกระบวนการและขั้นตอน 
การวิเคราะหล์ักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม 
ที่สามารถทบทวนใหม่ และให้ผลที่ถูกต้อง 
แม่นย า 

1     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2   
เรื่อง ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
3. องค์กรด าเนินการประเมินลักษณะปัญหา

สิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้นในแต่ละขั้นตอน 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑแ์ละบริการ
โดยพิจารณาจาก : 

 ทรัพยากรที่ใช้ (Input) 
 ผลลัพธ์ที่ได ้(Output) 
 การด าเนินงานท่ีสภาวะปกติ ผิดปกติ 

และสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ประเด็นที่องค์กรหรือหน่วยงานภายใน

และภายนอกสนใจ 
 ผลกระทบท่ีมีต่อผู้มสี่วนไดเ้สีย 

 การปฏิบัตติามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานขององค์กร 

2     

4. องค์กรด าเนินการแจกแจงลักษณะ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิขึ้นในแต่ละ 
ขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม 
โดยพิจารณาครอบคลุมลักษณะปญัหา
สิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 มลพษิน้ า 

 มลพิษอากาศ 

 การปนเปื้อนต่อดิน 

 การใช้ทรัพยากร เช่น วัตถุดิบ น้ า
พลังงาน (ไฟฟูา เช้ือเพลิง)  

 วัตถุอันตราย สารเคมี วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

 มลพิษอื่นๆ เช่น กลิ่น แสง เสียง ฝุุน  
ความร้อน เป็นต้น 

 เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 

2     

5. องค์กรจัดท ารายการสรุปลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ 

1     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2   
เรื่อง ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
6. องค์กรก าหนดเกณฑ์การประเมินนัยส าคญั

ของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมใีนองค์กร
ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งข้ึนมานั้นเหมาะสมกบัสภาพ
ขนาดของธุรกิจ ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และเปูาหมายขององค์กร 

1     

7. องค์กรด าเนินการประเมินนัยส าคญัของ
ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมที่มีในองค์กร 
โดยใช้เกณฑ์ทีก่ าหนดขึ้น 

1     

8. องค์กรระบมุาตรการ หรือแนวทางการควบคุม 
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงใน 
ทะเบียนลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

1     

9. องค์กรมีการสื่อสารลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญให้แก่แตล่ะแผนก 
ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรรับทราบ 

1     

10. องค์กรด าเนินการทบทวนล าดับนยัส าคญั 
ทะเบียนของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เป็นระยะและปรับปรุงทะเบียนตามเวลา 
ที่ก าหนด หรือมีกิจกรรมใหม่ เปลีย่นแปลง 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
ขององค์กรในปัจจุบัน 

2     

11. องค์กรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับผลการทบทวนทะเบียนกฎหมาย และ
ทะเบียนลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม เช่น 
วางแผนปฏิบัติการ ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม  
การควบคุมการปฏิบตัิงาน การก าหนด
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติตามพันธกรณี 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรด าเนินการแจกแจงพันธกรณี หรือ

กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดอื่นๆ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ขอบเขตของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยทบทวน 
การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
เทียบกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

1.5     

2. องค์กรมีการแจกแจงพันธกรณี หรอืกฎหมาย 
ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม 

(ถ้ามี) เช่น ข้อก าหนดของลูกค้า ความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสียที่กลาย
มาเป็นพันธกรณีที่ต้องปฏิบัตติาม เป็นต้น 

1.5     

3. องค์กรด าเนินการค้นหา และรวบรวมส าเนา
ของกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรหรือก าหนดแนวทางเพือ่เข้าถึง
ข้อมูลกฎหมายและข้อก าหนดเหลา่นั้น 

1.5     

4. องค์กรจัดท าทะเบียนความต้องการของ
กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

2     

5. องค์กรมีกระบวนการสื่อสารความต้องการ 
ในกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้พนักงานรับทราบ และมีการน าไปปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ  

2     

6. องค์กรก าหนดแนวทางในการติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กร 
ต้องปฏิบัติตาม 

1.5     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติตามพันธกรณี (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
7. องค์กรด าเนินการประเมินความสอดคล้อง

ตามข้อก าหนดของการปฏิบัตติามพันธกรณ ี
ที่ระบุในทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ าเสมอ และต้องระบุแนวทางการแก้ไข 
ควบคุมกรณีพบความไม่สอดคล้อง (ถ้ามี) 

2     

8. องค์กรสามารถปฏิบัตติามกฎหมาย  
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับตามความตอ้งการ 
ในทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 

2     

9. องค์กรด าเนินการทบทวน ปรับปรงุทะเบียน
กฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนไดเ้สียเพื่อใหเ้ป็นปัจจุบัน 

2     

10. องค์กรด าเนินการทบทวนการด าเนินงาน 
ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ม ี
การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง ขนาด หรือการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม 
ผลิตภณัฑ์ และบริการ เปรียบเทียบกับ
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง
อย่างสม่ าเสมอ 

2     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  เรื่อง วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรก าหนดวัตถุประสงคด์้านสิง่แวดล้อม 

โดยต้องสอดคล้องในเรื่องต่อไปนี ้
 ลักษณะโครงสร้าง ขนาด กลยุทธ์ และ

บริบทขององค์กร 

 นโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 ผลการประเมินความสอดคล้อง 
การปฏิบัตติามพันธกรณี รวมถึง 
ความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 ผลการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่มีนัยส าคญั 

 ความเป็นไปได้ในประเด็นต่างๆ เช่น 
เทคโนโลยี การเงินขององค์กร และ
ข้อก าหนดด้านธุรกิจ 

 มุมมองขององค์กรภายนอกที่สนใจ 

2     

2. องค์กรมีความเข้าใจและสามารถน า 
หลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco-Efficiency) หรือหลักการของ
เทคโนโลยีการผลติที่สะอาด (Cleaner 
Technology) รวมถึงการน าเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ความคิดเชิงสร้างสรรค ์มาใช้ 
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

2     

3. องค์กรก าหนดวัตถุประสงคด์้านสิง่แวดล้อม
เป็นเอกสารและแสดงแนวทางการปรับปรุง 
แก้ไขท่ีสามารถบรรลผุลสัมฤทธ์ิ 

1     

4. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต้อง 

 เฉพาะเจาะจง 

 สามารถวัดผลได ้

 สามารถบรรลุผลสมฤทธ์ิ 

 น าไปปฏิบัติได้จริง 

 ก าหนดกรอบระยะเวลาชัดเจน 

1     

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -208- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 เรื่อง วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
5. องค์กรมีการสื่อสารกจิกรรมที่ต้องปฏิบัติตาม

วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกแผนก 
ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยใช้แนวทางการสื่อสาร 
เช่น ปิดประกาศ ประชุม ฝึกอบรม เป็นต้น 

1.5     

6. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้น 
สามารถบรรลุผลส าเรจ็ด้านการลดมลพิษ 
การลดกา๊ซเรือนกระจกในรูป 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการลด 
คาร์บอนฟุตพริ้นท ์

2     

7. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดขึ้น 
สามารถบรรลุผลส าเรจ็ด้านการเพิม่ศักยภาพ
ทางการแข่งขัน เช่น ลดต้นทุนการผลิต โดยลด
การใช้ทรัพยากร ได้แก่ วัตถุดิบ น้ า พลังงาน 
(ไฟฟูา และเช้ือเพลิง)  

2     

8. วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมบรรลุผลส าเร็จ
ได้ตามที่ก าหนด  

2     

9. องค์กรด าเนินการทบทวนและปรบัปรุง
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องกับ
บริบทขององค์กรและการปฏิบัตติาม
พันธกรณีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตาม 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค ์
และเปูาหมายที่จดัท าไว้ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

1.5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -209- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  
เรื่อง การวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ก าหนดไว ้

2     

2. องค์กรก าหนดแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมครอบคลมุถึงประเด็นดังต่อไปนี ้
 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 งบประมาณ และทรัพยากรทีต่้องการ 

 หน่วยงานหรือผูร้ับผดิชอบ 

 วิธีการประเมินผล 

 ดัชนีช้ีวัดประสิทธิผลส าหรับการเฝูาระวัง
ความคืบหน้าในการบรรลุวตัถุประสงค์ 

 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

1     

3. องค์กรต้องก าหนดวิธีการในการท าให้
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบรรลุผลส าเร็จด้วยการควบรวม
กับกระบวนการทางธุรกิจขององคก์ร 

1.5     

4. แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมที่จัดท าข้ึน
ได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

2     

5. องค์กรสื่อสารหน้าท่ีความรับผดิชอบและ
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการจดัการสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

1.5     

6. องค์กรมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัต ิ
การจัดการสิ่งแวดล้อม พนักงานมคีวามเข้าใจ  
ให้ความร่วมมือและสามารถปฏิบตัิให้
บรรลผุลส าเร็จที่จดัท าขึ้น และจดัเก็บผล 
การด าเนินงานไว้เป็นหลักฐาน และรายงาน
ผู้บริหารรับทราบ 

2     

 
 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -210- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  
เรื่อง การวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
7. องค์กรมีการตรวจตดิตามความคบืหน้า     

ของแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และบันทึกผล 
เป็นหลักฐาน 

1.5     

8. ในกรณีที่ตรวจพบว่าไมส่ามารถด าเนินการ 
ตามแผนได้ ให้มีการตรวจสอบหาสาเหตุหรือ
อุปสรรค แจ้งใหผู้้บริหารรับทราบ มีแผน
จัดการกับอุปสรรคดังกล่าว และบนัทึกไว้ 
เป็นหลักฐาน 

1.5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -211- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  
เรื่อง การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรต้องจัดสรรงบประมาณ ทรพัยากร 

ที่จ าเป็น ส่งเสริมความรู้ความสามารถและ
สร้างความตระหนักให้กับพนักงานส าหรับ
การจัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2 
 

    

2. องค์กรด าเนินการวเิคราะห์ความตอ้งการ
ฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับ ซึง่รวมถึง 
การแจกแจงประเภทของการฝึกอบรม 
ดังต่อไปนี ้
 การฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการมลพิษ การลดต้นทุนการผลิต 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน 

 การฝึกอบรม สรา้งทักษะ ความสามารถ 
ทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น ผู้ดูแลระบบบ าบัด
มลพิษต่างๆ เป็นต้น 

 การฝึกอบรมตามข้อบังคับของกฎหมาย 

 การฝึกอบรมประเด็นลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญ 

 การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1     

3. องค์กรมีการบันทึกผลการวเิคราะห์ 
ความต้องการฝึกอบรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

1     

4. การฝึกอบรมครอบคลุมข้อก าหนดในระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการควบคุม
การปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 

1     

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -212- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  
เรื่อง การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
5. บุคลากรทีท่ างานภายใต้การควบคมุ 

ขององค์กรมีความเข้าใจถึง  
 นโยบายสิ่งแวดล้อม  
 ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

และผลกระทบท่ีมีอยู่หรือมีโอกาส 
จะเกิดขึ้น เนื่องจากการท างาน 

1.5     

 ผลกระทบจากการท างานของตนที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบของการไม่สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดของระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
รวมถึงความต้องการ และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

     

6. องค์กรต้องจัดสรรงบประมาณ มีแผนการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก จิตส านึก 
และพัฒนาความสามารถของพนักงานทั้งหมด
ให้ตรงตามสมรรถนะส าหรับแตล่ะต าแหน่งท่ี
รับผิดชอบตามแตล่ะข้อก าหนดของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ตามแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ช่ือหลักสูตร 

 วัตถุประสงค์ 
 หัวข้อการฝึกอบรม 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 วิธีและระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 วิทยากร 

 วิธีการฝึกอบรม การประเมินผล 
การฝึกอบรม 

1.5     

      
      
      



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -213- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2  
เรื่อง การสนับสนุนทรัพยากร ความสามารถ และความตระหนัก (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
7. องค์กรจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม และ      

ผลการประเมินความเข้าใจของพนักงาน 
หลังการฝึกอบรมไว้เป็นหลักฐาน 

1     

8. องค์กรด าเนินการทบทวนความตอ้งการ
ฝึกอบรมขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

1     

9. องค์กรด าเนินการทบทวนสมรรถนะส าหรับ
แต่ละต าแหน่ง หรือหน้าที่ ความรบัผิดชอบ
ต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึง่รวมถึง
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อก าหนด 
ความจ าเป็นส าหรับการฝึกอบรมตอ่ไป 

1     

10. องค์กรด าเนินการประเมินความตอ้งการ 
ด้านสมรรถนะ ความสามารถของพนักงาน  
และตรวจสอบความสอดคล้องของการ
ด าเนินการฝึกอบรมกับแผนการฝกึอบรม 
ทีก่ าหนดไว ้

1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -214- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2 เรื่อง การสื่อสาร 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรก าหนดกระบวนการสื่อสารที่จ าเป็น

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้พนักงานหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการจดัท าและ
ด าเนินระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร 

1     

2. พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงข้อมูล 
ที่จ าเป็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

1.5     

3. องค์กรมีการสื่อสารข้อมูลดา้นสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 

 นโยบายสิ่งแวดล้อม 

 การปฏิบัตติามพันธกรณ ี

 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 แผนปฏิบัติการจดัการสิ่งแวดล้อม 

 วิธีการควบคุมการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง 
 แผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1     

4. องค์กรมีกระบวนการสื่อสารทั้งภายใน และ
ภายนอก  
 กระบวนการสื่อสารครอบคลุม ประเด็น

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาที่สื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ และวิธีการสื่อสาร  

 การสื่อสารภายในครอบคลุมข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อม หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้น และแนวทาง
การมีส่วนร่วมของแต่ละแผนกเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 การสื่อสารภายนอกครอบคุลมข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกรณ ี

2     

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -215- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2 เรื่อง การสื่อสาร (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
5. องค์กรก าหนดแนวทางการสื่อสารข้อมูล  

เอกสารและการรับข้อร้องเรียนทีม่าจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึง 
การตอบสนองต่อการร้องขอเหลา่นั้น 

1     

6. องค์กรจัดเก็บบันทึกการสื่อสารที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วไว้เป็นหลักฐานอย่างเหมาะสม รวมไปถึง
เอกสาร การร้องขอ หรือข้อร้องเรยีนจาก
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

1     

7. มีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการ
ด าเนินระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมประจ าปี 
ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจ าทุกปี 
(หลังจากไดร้ับสญัลักษณ์การรับรองระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นที่ 2) 

1     

8. องค์กรด าเนินการทบทวนกระบวนการสื่อสาร
และแนวทางการจดัการข้อมลู เอกสาร  
การร้องขอ และข้อร้องเรยีนที่มาจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึง 
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  

1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -216- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2 เรื่อง เอกสารสารสนเทศ 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
เอกสารสารสนเทศ 
1. องค์กรได้จดัท าทะเบียนสารสนเทศ ก าหนด

วิธีการควบคุมเอกสารทั้งหมดตามขอบเขต
ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแยก
ออกเป็นหมวดหมูต่ามล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน 

1     

2. องค์กรมีการจัดท า น าไปปฏิบัติ และคงรักษาไว้
ซึ่งขั้นตอนการท างาน การทบทวนเพื่อปรับปรุง
แก้ไขเอกสารให้เป็นปัจจุบัน และการอนุมัติ
เอกสารซ้ าอีกครั้ง รวมไปถึงจัดท าบันทึก
ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร โดยมีการระบุครั้งที่ 
และวันท่ีมผีลอนุมตัิใช้ 

1.5     

การจัดท าและท าให้ทันสมัย 
1. องค์กรมีวิธีการที่ดีในการก าหนดรปูแบบ

เอกสาร เช่น การใช้ภาษา รุ่นของ Software 
ที่ใช้ การจัดท าข้อมูลในรูปแผนภาพหรือ
กราฟิก หรือรูปภาพ รวมถึงการใช้สื่อบันทึก
ข้อมูลต่างๆ (กระดาษ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์) ต้องไม่สลับซับซ้อน อ่านได้
ชัดเจน มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
ประเภทและขนาดขององค์กร 

1     

2. โครงสร้างเอกสารสารสนเทศท่ีองค์กร 
จัดท าขึ้น มีความเหมาะสมต่อข้อก าหนด 
ตามระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  
มีองค์ประกอบ เช่น เลขที่เอกสาร วัน/เดือน/ป ี
ที่จัดท า ครั้งท่ีปรับปรุง ช่ือ/หัวข้อเอกสาร 
ผู้จัดท า เป็นต้น ท้ังนี้ ต้องมีการช้ีบ่ง/ระบุ 
หรือค าอธิบายบางข้อความที่ซับซอ้น  
ช่ือเฉพาะ หรืออักษรย่อให้ชัดเจน 

1     

3. เอกสารสารสนเทศนี ้ผู้มีส่วนร่วมสามารถ
เข้าถึงได้ และถูกใช้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การน าไปปฏิบัติในระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1     

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -217- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2 เรื่อง เอกสารสารสนเทศ (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ 
1. องค์กรต้องจัดเก็บและเก็บรักษาเอกสาร

สารสนเทศ ดังนี ้

 ให้มีความพร้อมตลอดเวลาเพื่อเรียกใช้งาน 

 มีการจัดท าบญัชีแจกจ่ายส าเนาเอกสาร
เพื่อน าไปใช้ที่จดุปฏิบัติงาน ระบุผูร้ับ
เอกสารและการเรยีกเก็บเอกสาร (ถ้ามี) 

 มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 
(ระบุหลักฐานการเปลี่ยนแปลง) 

 ก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บและ 
การท าลายเอกสาร (ถ้ามี) 

1     

2. เอกสารสารสนเทศต้องได้รบัการปอูงกัน 
อย่างเพียงพอในกรณีที่จ าเป็น เช่น การสูญเสีย
ความลับ การน าไปใช้อย่างไม่ถูกตอ้ง ขาด
ความสมบรูณ์ ความไม่สอดคล้องตามระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตอ้งมีวิธีการ
ปูองกัน เช่น  

 กรณีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสบ์ันทึก
ข้อมูล ให้ก าหนดรหัส (Password) 
ผู้ใช้งาน ส าหรับช้ันความลับของ
สารสนเทศ 

 กรณีการใช้กระดาษบันทึกข้อมลู ให้มี
ผู้อนุมัติการน าไปใช้ มีการระบุช่ือผู้รับ
เอกสาร เหตุผลที่น าไปใช้ 

1     

3. องค์กรได้จดัเก็บเอกสาร เช่น การร้องขอ 
ของผู้มีส่วนได้เสียจากภายในหรือภายนอก 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตติามพันธกรณี และ
มั่นใจว่าไดร้ับแก้ไขและแจกจา่ยให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

1     

 
 
 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -218- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2 เรื่อง เอกสารสารสนเทศ (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การควบคุมเอกสารสารสนเทศ (ต่อ) 
4. องค์กรมีการจดัท า น าไปปฏบิัติ และ 

คงรักษาไว้ซึ่งขั้นตอนการท างาน การทบทวน 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขเอกสารใหเ้ป็นปัจจุบัน  
และการอนมุัติเอกสารซ้ าอีกครั้ง รวมไปถึง 
จัดท าบันทึก การปรับปรุงแก้ไขเอกสาร 
โดยมีการระบุครั้งท่ี และวันท่ีมีผลอนุมัติใช้ 

1.5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -219- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2   
เรื่อง การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรจัดท าเอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน

เพื่อปูองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดขึ้น หรือลดการใช้ทรัพยากรให้
สอดคล้องตาม  
 ปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยง

และโอกาสตามขอบเขตของระบบการจดัการ
สิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถึงปจัจัยภายนอกด้วย 

 ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะที่เป็นพันธกรณ ี
ที่ต้องปฏิบัติตาม 

 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

2     

2. กรณีที่มีการใช้สารเคมี จัดท าเอกสารควบคมุ
การปฏิบัติงานส าหรับการจดัการสารเคมี 
ครอบคลมุการบ่งช้ี การจัดเก็บ การขนย้าย 
การถ่ายเท และการใช้สารเคม ี

1     

3. กรณีทีม่ีการใช้หม้อน้ า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว 
ที่เป็นสื่อน าความร้อน จัดท าเอกสารส าหรับ
การควบคุมการปฏิบตัิงานให้ครอบคลุมตั้งแต ่
การเริม่เดินเครื่อง ขณะเดินเครื่อง และ 
หยุดเดินระบบหม้อน้ า หรือหม้อตม้ที่ใช้
ของเหลวท่ีเป็นสื่อน าความร้อน 

1     

4. กรณีที่มีการใช้ระบบบ าบดัมลพิษ (ได้แก่  
น้ า อากาศ กากอุตสาหกรรม เป็นต้น)  
จัดท าเอกสารควบคุมการปฏิบตัิงาน 
ส าหรับการควบคุมระบบบ าบัด ครอบคลุม 
การท างานของแต่ละหน่วยบ าบัดย่อย 

1     

5. กรณีที่มสีิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จัดท า
เอกสารควบคุมการปฏิบัติงานส าหรับการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วครอบคลุม  
การคัดแยก การรวบรวม การจัดเก็บ  
และการก าจัดของเสีย 

1     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2   
เรื่อง การวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
6. องค์กรจัดท าเอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน

ส าหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของสินค้าและ
บริการ โดยระบุข้อก าหนดความตอ้งการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลาก
ประหยดัพลังงาน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
และการควบคุมผู้รับเหมา เช่น ผูร้บัจ้างก าจัด
ของเสียอันตราย เป็นต้น 

1     

7. องค์กรจัดท าวิธีการควบคมุการปฏิบัติงาน 
ที่จ าเป็นอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง 
การเปลีย่นแปลงตามแผนหรือผลกระทบ 
ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมไ่ด้ตั้งใจ 
ของกระบวนการที่มีอยู่ โดยครอบคลุมถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกดิขึน้จาก
กิจกรรม ผลติภณัฑ์ การบริการ การจัดส่ง 
การก าจัดผลติภณัฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน 
และการจัดการกับซากผลิตภัณฑ ์

2     

8. องค์กรจัดท าเอกสารวิธีการปฏิบัตงิาน
ครอบคลมุกิจกรรมสนับสนุนการผลิต 
ที่ก่อให้เกิดลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมี
นัยส าคัญ เช่น การซ่อมบ ารุง จุดที่มีความเสี่ยง 
รวมถึงการปฏิบตัิงานในบริเวณทีม่ีความเสี่ยง 
เช่น สถานท่ีอับอากาศ เป็นต้น  

1     

9. องค์กรมีการสื่อสาร การควบคุมการด าเนินงาน
ตามข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้รับเหมา 
รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีจ าเป็นต้องทราบ 

2     

10. องค์กรด าเนินการทบทวนและปรบัปรุง
เอกสารควบคุมการปฏิบัติงานใหส้อดคล้อง
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร 
ในปัจจุบัน 

1     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2   
เรื่อง การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรท าการทดสอบแผนฉุกเฉิน รวมทั้ง 

แผนบรรเทาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงจัดเก็บผลการทดสอบ
ความเข้าใจผูเ้กี่ยวข้องจากแผนดังกล่าวไว้เป็น
หลักฐาน 

2     

2. องค์กรก าหนดรูปแบบของรายงานผล 
การทบทวนแผนฉุกเฉิน รวมถึงท าการประเมิน
สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และจดุที่ต้อง 
ท าการปรับปรุงท่ีสังเกตได้จากการทดสอบ 

2     

3. องค์กรจัดเก็บรายงานผลการทบทวนแผน
ฉุกเฉิน รวมทั้งบันทึกการแกไขสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดและจุดที่ต้องท าการปรับปรุง 
ที่สังเกตได้จากการทดสอบแผนฉุกเฉิน
เหล่านั้นไว้เป็นหลักฐาน 

2     

4. องค์กรมีการพิจารณาความจ าเปน็หรือ
ต้องการปรับเปลี่ยนแผนฉุกเฉิน และแผน
บรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะหลงัจากเกิด
สถานการณฉ์ุกเฉินหรือการทดสอบ 

 2     

5. องค์กรท าการส ารวจเป็นประจ าในพ้ืนท่ี หรือ
กิจกรรมที่มคีวามเสี่ยงต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อทบทวนหรือแจกแจงสถานการณฉ์ุกเฉิน
ใหม่ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น 

2     

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -222- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2   
เรื่อง การตรวจติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรจัดท าแผนการตรวจติดตาม การตรวจวัด  

การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงประเด็น 
ดังต่อไปนี ้
 กิจกรรมที่จ าเป็นต้องเฝูาระวังหรือก่อให้เกิด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามพันธกรณี 

 การปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้อง
ตามวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

2     

2. องค์กรมีความเข้าใจและรวบรวมรายการ
พารามิเตอร์ หรือตัวช้ีวัดต่างๆ ท่ีจะต้อง
ตรวจวัด ท้ังด้านน้ า อากาศ อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการท างาน รวมถึง
ข้อก าหนดอื่นๆ อาจมีการก าหนดเกณฑ ์
ขององค์กรขึ้นเองเพื่อใช้ในบางกรณ ี

1.5     

3. องค์กรด าเนินงานตามแผนการตรวจติดตาม  
การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
ที่ก าหนดไว ้และจัดเก็บบันทึกผลการตรวจ
ติดตามที่ได้ไวเ้ปน็หลักฐาน 

2     

4. องค์กรมีการเปรียบเทียบผลกับมาตรฐาน 
ทางกฎหมายหรือเกณฑ์ที่ก าหนด และในกรณี  
ผลการติดตามและตรวจวัดไมส่อดคลอ้งตาม
พันธกรณีที่ตอ้งปฏิบตัิ หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

องค์กรมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบหาสาเหต ุ

เพื่อก าหนดและปฏิบัติการตามมาตรการแกไ้ข
และปูองกันปญัหา 

2     

5. องค์กรมีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การเฝาูติดตาม การตรวจวดั การวเิคราะห ์
และประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกรณ ี

1.5 
 

    



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -223- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2   
เรื่อง การตรวจติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
6. กรณีที่องค์กรท าการตรวจวดั และวิเคราะห์

ด้วยตนเอง จะต้องมีการแจกแจงเครื่องมือที่
ต้องท าการสอบเทียบและจดัท าแผนการสอบ
เทียบเครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งจัดเก็บบันทึกการสอบเทียบไว้เป็น
หลักฐาน และกรณีที่ผลการสอบเทียบไม่เป็น 
ไปตามค่ามาตรฐาน มีการด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงเครื่องมือวัดให้มีความแมน่ย า
เพียงพอ 

1     

7. องค์กรมีการทบทวนแผนการติดตาม 
และตรวจวัดดา้นสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผน  
การสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดด้าน
สิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)เพื่อให้สอดคล้องและถูกต้อง
ตามการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -224- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2  เรื่อง การตรวจประเมินภายใน 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรมั่นใจว่าระบบการจัดการสิง่แวดล้อม 

ที่ตนเองด าเนินการอยู่มีคณุสมบัตติรงตาม
ความต้องการของตนเอง และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม 
และได้จัดท าแผนการตรวจประเมนิภายใน  
โดยระบุหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจ มีการ
ก าหนดขอบเขตของการตรวจประเมินระบบ 
การจัดการสิ่งแวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกับ
กิจกรรมที่กอ่ให้เกดิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทีม่ีนัยส าคญั 

2     

2. องค์กรจัดท าเอกสารขั้นตอนการตรวจประเมิน
และตารางบัญชีรายการ (Checklist)  
ส าหรับใช้ในการตรวจประเมิน 

1.5     

3. องค์กรมีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
ภายใน ก าหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
ส าหรับการตรวจประเมินระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นกลาง 
ในกระบวนการตรวจสอบ  

1.5     

4. องค์กรจัดท าเอกสารขั้นตอนการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน 

โดยครอบคลุมถึง 

 ขอบเขตของการตรวจประเมิน 

 ก าหนดการและความถี่ในการตรวจประเมิน 

 วิธีการตรวจประเมิน 

 ผู้รับผิดชอบและข้อก าหนด 
ในการด าเนินการตรวจประเมิน 

 การพิจารณาการเปลีย่นแปลงท่ีมี
ผลกระทบต่อองค์กรรวมไปถึงผล 
การตรวจจากครั้งก่อน 

 ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการตรวจ
ประเมินใหผู้้บรหิารรับทราบ 

1.5     

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -225- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 2  เรื่อง การตรวจประเมินภายใน (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
5. องค์กรด าเนินการตรวจประเมินภายใน 

ตามแผนและช่วงเวลาที่ก าหนดการตรวจ
ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ทั้งนี้ 
จะต้องมีการบันทึกผลการตรวจประเมิน 
(สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง หรือข้อสังเกต) 
พร้อมสรุปผลและรายงานผลการตรวจ
ประเมินใหผู้บรหิารรับทราบ และจัดเก็บ
บันทึกการตรวจประเมินไว้เป็นหลกัฐาน 

2     

6. องค์กรก าหนดผู้รับผิดชอบ แนวทางการแก้ไข 
และปูองกันกรณีพบความไม่สอดคล้อง 
ตามข้อก าหนดของระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

1.5     

7. องค์กรมีการทบทวนข้ันตอนการตรวจ
ประเมินภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การด าเนินการขององค์กรในปัจจบุัน  
โดยด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงขั้นตอน 
ในกรณีที่จ าเป็น 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -226- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 เรื่อง การทบทวนการบริหารงาน 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรมีการจดัท าแผนและก าหนดช่วงเวลา

เพื่อท าการทบทวนระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ โดยฝุายบริหาร 

1     

2. องค์กรมีการจัดประชุมทบทวนโดยฝุายบริหาร 
ประกอบด้วยเอกสาร ข้อมลูที่จะน าเสนอ โดย
ระเบียบวาระการประชุม ครอบคลุมถึง  

 การเปลี่ยนแปลงประเด็นภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 พันธกรณีที่ต้องปฏิบัตติามและผล 
การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 

 ความต้องการ และความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย  

 ความเสีย่งและโอกาส  
 ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

 ผลการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 การสื่อสารกับผู้มีส่วนไดเ้สีย  
รวมถึงข้อร้องเรียน 

 ผลการตรวจติดตาม และการตรวจวัด 

 ผลการตรวจประเมินภายใน 

 การแก้ไขและปูองกันสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตาม
ข้อก าหนด  

 ความเพียงพอของทรัพยากรในการ
ด าเนินงานระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 โอกาสส าหรับการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

2     

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -227- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 เรื่อง การทบทวนการบริหารงาน (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
3. องค์กรจัดท ารายงานการประชุมทบทวน

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยฝาุยบริหาร 
ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นทั้งหมดตาม ข้อที่ 2  
พร้อมรายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุม ท้ังนี้ ผลการ
ประชุมหรือมติที่ประชุมต้องแสดงถึง 
การตัดสินใจทั้งหมดที่มีในการประชุม  
และลงนามโดยฝุายบริหาร 

2     

4. องค์กรด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุง 
ซึ่งเปน็ผลมาจากการทบทวนระบบ 
การจัดการสิ่งแวดลอ้มโดยฝาุยบรหิาร 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข แบบประเมินความพร้อมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 2 ด้วยตนเอง -228- 
 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 เรื่อง การปรับปรุง 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข 
1. องค์กรมีการบ่งช้ีสิ่งที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด

ที่เกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 
และมีกระบวนการสืบสวนรายละเอียด 
ซึ่งรวมถึง 

 การติดตามและการรวบรวมรายงาน
เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 การบันทึกรายละเอยีดของสิ่งที่ไมเ่ป็นไป
ตามขอ้ก าหนด หรือมีโอกาสเกิดขึน้ 

 การวิเคราะห์ตน้เหตุของปญหา 

2     

2. องค์กรมีกระบวนการด าเนินการแกไ้ข 
สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด รวมถึงวิธีการ
ปฏิบัติ การควบคุม และการแกไ้ขปรับปรุง 
ให้ถูกต้องอย่างชัดเจน 

1.5     

3. องค์กรก าหนดหนา้ที่และความรับผิดชอบ 
และมีการบันทึกแสดงรายละเอียดของปัญหา
และมาตรการแก้ไข ปูองกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

1.5     

4. องค์กรมีการจดัการกับสิ่งที่ไม่เป็นไป 
ตามข้อก าหนด หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2     

5. องค์กรด าเนินการทบทวนบางกิจกรรม 
ทีค่ล้ายคลึงกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
เพื่อเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง มิให้เกดิขึ้นหรือมี
โอกาสเกดิขึ้นซ้ าอีก โดยทบทวนเปน็ระยะๆ 
เพื่อปูองกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
เกิดขึ้นซ้ า 

1.5     
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แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ขั้นที่ 2 เรื่อง การปรับปรุง (ต่อ) 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
องค์กรมีการปรบัปรุงระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อมอยา่งต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมสมรรถนะ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  
 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง 
โดยเฉพาะมีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 มีการพัฒนาดัชนีช้ีวัดประสิทธิผล 
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
สามารถลดมลพิษที่เกดิขึ้นไดจ้ริง และเป็น
รูปธรรม 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน การลดต้นทนุการผลิต 

 การเพิ่มทักษะความสามารถ 
ของพนักงานได้มากขึ้น 

 การยกระดับคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ของพนักงาน 

 การลดกา๊ซเรือนกระจก หรือการลด 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์  

2     
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ข้อก าหนดมาตรฐาน 
ISO14001 

เอกสารที่ต้องจัดท า สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

บริบทขององค์กร 
(4) 

 เอกสารการพิจารณาปัจจัยภายนอกและ
ภายในที่มีผลกระทบต่อองค์กร 

 เอกสารการชี้บ่งผู้มสี่วนไดเ้สยีที่เกีย่วข้องกับ
องค์กร 

 จัดท าเอกสารการก าหนดขอบข่ายของระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
 

 ท าความเข้าใจองค์กรและบริบทของ
องค์กร ปัจจัยภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

 ความเข้าใจความจ าเป็นและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง 

 จัดท าและด ารงรักษาระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

ความเป็นผู้น า  
และความมุ่งมั่น 
(5.1) 

ไม่ม ี  มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับทราบถงึ
ความมุ่งมั่นของผู้บรหิารระดับสูง 

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
(5.2) 

 นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลมุถงึความ
มุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อ 
o การปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึง 

การป้องกันมลพิษ และความมุ่งมัน่เฉพาะ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในบริบทองค์กร 

o การปฏิบัตติามกฎหมาย และข้อก าหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

o การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

 มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับทราบถงึ
แนวทางการปฏิบัติตนใหส้อดคล้อง
กับนโยบายสิ่งแวดล้อม 

บทบาทหน้าที่ ความรับผดิชอบ 
และอ านาจหนา้ที่ในองค์กร 
(5.3) 

ไม่ม ี  มั่นใจว่าเอกสารที่ก าหนดบทบาท
หน้าท่ี ความรับผิดชอบของ
พนักงานแต่ละระดับ/หน่วยงาน 
(เช่น Responsibility matrix, Job 
description) ได้รับการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอยู่เสมอ 

ความเสีย่งและโอกาส 
(6.1) 

ไม่ม ี  มั่นใจว่ามีการพิจารณาความเสี่ยงและ
โอกาสที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก ภายใน 
และผูม้ีส่วนได้เสีย 
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ข้อก าหนดมาตรฐาน 
ISO14001 

เอกสารที่ต้องจัดท า สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม 
(6.1.2) 

 ประเด็นลักษณะปัญหาและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง 

 เกณฑ์ที่ใช้เพื่อการพิจารณาประเดน็ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญ 

 ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีม ี
นัยส าคญั 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง การแจกแจงและประเมินนัยส าคัญ
ลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม โดยใหม้ี
รายละเอียดครอบคลุมถึง 
o การจ าแจกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
o การจัดล าดับนัยส าคญัของลักษณะปัญหา

สิ่งแวดล้อม 
o การทบทวนลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 
o การจัดการกับลักษณะปญัหาสิ่งแวดล้อม

ที่มีนัยส าคญั 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 มั่นใจว่ามีการจดัการกับลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคญัอยา่ง
เหมาะสม 

กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
(6.1.3) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึง
การจ าแนกการรวบรวมกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  
การท าความเข้าใจ และการสื่อสาร 
แนวทางการปฏิบัติใหส้อดคล้องกบักฎหมาย
ไปยังพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 ท าความเข้าใจกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และสื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎหมายไปยัง
พนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(6.2.1) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
และแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม  
โดยให้มรีายละเอียดครอบคลุมถึง 
การก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 มั่นใจว่าในการก าหนดและทบทวน
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้
พิจารณาถึงกฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี 
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ข้อก าหนดมาตรฐาน 
ISO14001 

เอกสารที่ต้องจัดท า สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(6.2.1) (ต่อ) 

 การจัดท าแผนงานการจดัการสิ่งแวดล้อม 
การด าเนินงานตามแผนงานฯ 
และการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินตาม
แผนงานฯ เป็นระยะ 

นัยส าคญั ทางเลือกด้านเทคนิค 
การเงิน ข้อก าหนดด้านปฏิบัติการ
และธุรกิจ ตลอดจนความต้องการ
ขององค์กรภายนอกที่สนใจ 

การวางแผนกิจกรรม  
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(6.2.2) 

ไม่ม ี  ก าหนดกิจกรรมที่ต้องการปรับปรุง 
ทรัพยาการที่ต้องการ ผู้รบัผดิชอบ
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และวิธีการ
ประเมินผล 

ทรัพยากร  
(7.1) 

ไม่ม ี  มั่นใจว่ามีการให้ทรัพยากร 
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ความสามารถ 
(7.2) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรม และ
จิตส านึก โดยให้มรีายละเอียดครอบคลุมถึง 
ความรู้ความสามารถของพนักงานและบุคคล
ใดๆ ที่ปฏิบัติงานให้องค์กรหรือในนามองค์กร 
ที่มีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบทีส่ าคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรม การจัดท าแผนการฝึกอบรม
ประจ าปี การด าเนินการจัดฝึกอบรม  
การประเมินผลหลังการฝึกอบรม และการ
บันทึกการฝึกอบรม รวมทั้ง 
การฝึกอบรมสร้างความตระหนัก 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 มั่นใจว่าพนักงานและบุคคลใดๆ ที่
ปฏิบัติงานให้องค์กรหรือในนาม
องค์กรมีความรูค้วามสามารถ บน
พื้นฐานการศึกษา และการฝึกอบรม
และประสบการณ ์

 มั่นใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมที่
เหมาะสมและเพียงพอ 
 

ความตระหนัก 
(7.3) 

ไม่ม ี  มั่นใจว่าพนักงานมีความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม 

การสื่อสาร 
(7.4) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงกระบวนการในการสื่อสารกบัพนักงาน
ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคญั 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 มั่นใจว่ามีการสื่อสารลักษณะปญัหา
สิ่งแวดล้อมและข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับระบบการจัดการ 
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ข้อก าหนดมาตรฐาน 
ISO14001 

เอกสารที่ต้องจัดท า สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

การสื่อสาร 
(7.4) (ต่อ) 

 เอกสารแสดงช่องทางหรือวิธีการที่องค์กรจะ
สามารถรับทราบข้อมลู ข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมหรือระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขั้นตอนการให้
ข้อมูลจัดส่งรายงาน  
หรือช้ีแจงผลการด าเนินการเกีย่วกับ 
ข้อร้องเรียน 

สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน  
แต่ละระดบั และหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สนับสนุนให้พนักงานเสนอแนะหรอื
แจ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบตามวิธีการหรือ
ช่องทางที่องค์กรก าหนดให้ 

 มั่นใจว่ามีการสื่อสารข้อมูลรายงาน 
และผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน ให้กับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

เอกสารสารสนเทศ 
(7.5)  
 

 เอกสารหรือเอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์
ที่อธิบายถึงระบบงาน 
ที่รองรับ ข้อก าหนดหลักของระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและความสมัพันธ์ของ
ข้อก าหนดต่างๆ และก าหนดทิศทาง/
ความสัมพันธ์ของเอกสารรองรับระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง การควบคุมเอกสาร โดยใหม้ี
รายละเอียดครอบคลุมถึงการควบคุม การ
อนุมัติ แจกจ่าย ทบทวน แก้ไข ยกเลิก และ
การเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง บันทึกสิ่งแวดล้อม โดยให้มรีายละเอียด
ครอบคลมุถึง การจ าแนก การเก็บรักษา และ
การท าลายบันทึก 
ในระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

 สื่อสารและฝึกอบรมให้หน่วยงาน/
พนักงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึง
กระบวนการ ขั้นตอน ข้อก าหนด 
และสาระส าคญัในเอกสาร เพื่อให้
ด าเนินการตามนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 ด าเนินการควบคุมเอกสารทั้งหมด
ในระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 

 มั่นใจว่ามีเอกสารควบคุมอยู ่
ในจุดปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นต้องใช้
เอกสารดังกล่าว 

 มั่นใจว่าเอกสารควบคุมที่อยู่  
ณ จุดปฏบิัติงาน เป็นฉบับล่าสดุ 

 ด าเนินการควบคุมบันทึกทั้งหมดใน
ระบบฯ 
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เอกสาร สารสนเทศ 
(7.5) (ต่อ) 

 รายการของเอกสารทั้งหมดทีไ่ดร้บั 
การควบคุมภายใต้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Document master list) 

 เอกสารแสดงรายชื่อผู้ครอบครองเอกสาร
ควบคุมต่างๆ 

 เอกสารแสดงระยะเวลาการจัดเกบ็และ
สถานท่ีจัดเก็บบันทึกแต่ละฉบับ 

 มั่นใจว่าบันทึกสิ่งแวดล้อมไดร้ับการ
จัดเก็บในลักษณะพร้อมใช้งานและมี
การป้องกันความเสยีหาย 

 จัดเก็บและท าลายบันทึก
สิ่งแวดล้อมตามอายุการจัดเก็บ 
ที่ก าหนด 

การวางแผนและการควบคุมการ
ด าเนินการ 
(8.1) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
และวิธีการปฏิบัติงาน (Work instruction) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง การควบคุม 
การปฏิบัติงาน โดยให้มรีายละเอียด
ครอบคลมุถึง 
o การจ าแนกกิจกรรมที่จ าเป็นต้องควบคุม

การปฏิบัติงาน 
o การจัดท าระเบียบปฏิบัติงานและวิธีการ

ปฏิบัติงานส าหรับกิจกรรม 
ที่ต้องควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โอกาสหรือ
ความเสีย่งด้านสิ่งแวดล้อม 

 การสื่อสารระเบียบปฏิบัติงานและ
วิธีการปฏิบัติงาน  
ให้พนักงาน/หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 มั่นใจว่าพนักงานปฏิบัติตามระเบยีบ
ปฏิบัติงานและวิธีการปฏบิัติงาน 
เพื่อป้องกันและ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การเตรียมการและตอบสนองใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  
(8.2) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง การเตรียมการและตอบสนองใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้มรีายละเอียด
ครอบคลมุถึง 
o การจ าแนกสถานการณ์ฉุกเฉิน/อบุัติเหตุ

ที่อาจเกิดขึ้น 
o การจัดท าแผนป้องกันและตอบสนอง

สถานการณ์ฉุกเฉิน 
o การทบทวนและอนุมตัิแผนฯ 
o การฝึกอบรมแผนฯ 
o การทดสอบแผนฯ เป็นระยะๆ 
o การประเมินผล และบันทึกผล 

การทดสอบแผนฯ 
o การทบทวนและปรับแก้แผนฯ 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 ทดสอบแผนป้องกันและตอบสนอง
สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะๆ 
ตลอดจนมีการประเมินผลและ
บันทึกผล 
การทดสอบ 

 ทบทวนแผนฯ ทุกครั้งภายหลังการ
ทดสอบ หรือกรณีเกดิเหตุการณ์
ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุจริง 
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การเฝา้ติดตาม การตรวจวดั 
การวิเคราะห์ และการประเมิน 
(9.1) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง การติดตามและตรวจวัดด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยให้มรีายละเอียดครอบคลุม
ถึง 
o การก าหนดแผนการติดตามและตรวจวัด 
o การด าเนินการตดิตามและตรวจวดั 
o การสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด 
o การตรวจสอบผลการติดตามและตรวจวัด

เทียบกับเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ 
o การบันทึกผลการติดตามและตรวจวัด 
o การแก้ไขตามผลการติดตามและตรวจวัด 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 ด าเนินการติดตามและตรวจวัดตาม
แผนการตดิตามและตรวจวัด 

 สอบเทียบเครื่องมือตรวจวดัและ
เก็บบันทึกผลการสอบเทียบ 

 มั่นใจว่ามีการด าเนินการแก้ไขอย่าง
สมเหตุสมผล ในกรณีที่พบว่าผลการ
ติดตามและตรวจวดัไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบ 

การประเมินความสอดคล้อง 
(9.1.2) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง การประเมินความสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องโดย
ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึง 
o การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมาย

และข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ 

o การจัดท าและเก็บรักษาบันทึกผลการ
ประเมินความสอดคล้อง 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขัน้ตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 ประเมินความสอดคล้องการด าเนนิ
กิจกรรมเปรียบเทียบกับความ
ต้องการที่ระบุในกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
ระยะ 

 มั่นใจว่าสามารถด าเนินงาน
สอดคล้องตามความต้องการ 
ในกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม 

การตรวจประเมินภายใน 
(9.2) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง การตรวจประเมินภายใน โดยให้มี
รายละเอียดครอบคลุมถึง 
o การก าหนดแผนการตรวจประเมิน 
o การทบทวนและอนุมตัิแผนฯ 
o การก าหนดและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน 

 สื่อสารในหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 มั่นใจว่าแผนการตรวจประเมิน
ก าหนดขึ้นโดยพิจารณาตาม
ความส าคญัของกิจกรรมและผลการ
ตรวจประเมินครั้งท่ีผ่านมา 
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การตรวจประเมินภายใน 
(9.2) (ต่อ) 

o การจัดท าแบบตรวจประเมิน/แนวทาง 
การตรวจประเมิน 

o การด าเนินการตรวจประเมิน 
o การจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดที่ตรวจพบ 
o การสรุปผลการตรวจประเมิน 
o การรายงานผลการตรวจประเมินต่อ

ผู้บริหาร 

 เอกสารแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน 

 เอกสาร/รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน 

 ก าหนดหรือแต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน
โดยผู้ตรวจประเมินต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถท่ีจะตรวจประเมินได้
และไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่ตรวจประเมิน 

 มั่นใจว่ามีการจดัการกับสิ่งที่ 
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่พบจาก
การตรวจประเมิน 

 สรุปและรายงานผลการตรวจ
ประเมินใหผู้้บรหิารทราบ 

การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
(9.3) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง การทบทวนระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร โดยใหม้ี
รายละเอียดครอบคลุมถึง 
o การก าหนดความถี่และความจ าเปน็ใน

การทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยฝ่ายบรหิาร 

o การก าหนดหัวข้อหรือวาระการประชุมที่
จะพิจารณาทบทวน 

o การจัดเตรียมเอกสารที่จ าเป็นส าหรับ
น าเสนอในการประชุมทบทวนระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายบริหาร 

o การบันทึกผลการประชุมทบทวนฯ 

 การก าหนดและตดิตามงานท่ีมอบหมายจาก
การประชุมทบทวนฯ 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 

 ฝ่ายบรหิารทบทวนระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ 
และบันทึกผล 
การทบทวนไว ้

 ก าหนดผูร้ับผดิชอบและตดิตามงาน
ที่มอบหมายจากการทบทวนระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยฝ่ายบรหิาร 

 การตัดสินใจต่อประสิทธิภาพผลของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การก าหนดมาตรการรองรับในกรณี
ที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
และการแกไ้ข 
(10.2) 

 เอกสารระเบยีบปฏิบตัิงาน (Procedure) 
แสดงขั้นตอนและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
เรื่อง สิ่งท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  
การแก้ไขและป้องกัน โดยให้มีรายละเอียด
ครอบคลมุถึง 

 สื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กรทราบถึงขั้นตอน 
ที่ก าหนดขึ้น 
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เอกสารที่ต้องจัดท า สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
และการแกไ้ข 
(10.2) (ต่อ) 

o การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การจัดการกับสิ่งที ่
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกดิขึ้นหรือมี
โอกาสเกดิขึ้น 

o การก าหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกัน
สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกดิขึ้น
หรือมีโอกาสเกิดขึ้น 

o การด าเนินการแก้ไขป้องกัน 
o การติดตามผลการแก้ไขป้องกัน 

 มั่นใจว่ามีการจดัการกับสิ่งที่ 
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกดิขึ้น
หรือมีโอกาสเกิดขึ้น ตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดขึ้น และบันทึกรายละเอียด
ของข้อบกพร่องสาเหตุ และวิธีการ
แก้ไขป้องกัน ตลอดจนผลการ
ติดตามการแกไ้ขและป้องกัน 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(10.3) 

ไม่ม ี  มั่นใจว่ามีการปรับปรุงระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง  

 



ภาคผนวก ก แบบประเมินความพรอ้มระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้ันที่ 1 ด้วยตนเอง -195- 
 

แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง ข้ันที่ 1   
เรื่อง การตรวจติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล 

หัวข้อประเมิน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ผลการประเมิน 
บันทึกผลการประเมิน 

2 1 0 
1. องค์กรจัดท าแผนการตรวจติดตาม การตรวจวัด  

การวิเคราะห์ และการประเมินสมรรถนะ 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมถึงประเด็น 
ดังต่อไปนี ้
 กิจกรรมที่จ าเป็นต้องเฝูาระวังหรือก่อให้เกิด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามพันธกรณี 

 การปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้อง
ตามวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

2     

2. องค์กรมีความเข้าใจและรวบรวมรายการ
พารามิเตอร์ หรือตัวช้ีวัดต่างๆ ท่ีจะต้อง
ตรวจวัด ท้ังด้านน้ า อากาศ อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการท างาน รวมถึง
ข้อก าหนดอื่นๆ อาจมีการก าหนดเกณฑ ์
ขององค์กรขึ้นเองเพื่อใช้ในบางกรณ ี

1.5     

3. องค์กรด าเนินงานตามแผนการตรวจติดตาม  
การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
ที่ก าหนดไว ้และจัดเก็บบันทึกผลการตรวจ
ติดตามที่ได้ไวเ้ปน็หลักฐาน 

2     

4. องค์กรมีการเปรียบเทียบผลกับมาตรฐาน 
ทางกฎหมายหรือเกณฑ์ที่ก าหนด และในกรณี  
ผลการติดตามและตรวจวัดไมส่อดคลอ้งตาม
พันธกรณีที่ตอ้งปฏิบตัิ หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

องค์กรมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบหาสาเหต ุ

เพื่อก าหนดและปฏิบัติการตามมาตรการแกไ้ข
และปูองกันปญัหา 

2     

5. องค์กรมีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การเฝาูติดตาม การตรวจวดั การวเิคราะห ์
และประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกรณ ี

1.5 
 

    

 



 

คณะผู้จัดท า 

 
 
ที่ปรึกษา 
 นางอรอนงค์ ทรงกิตติ  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
 

คณะท างาน 
1. นางอัญชลีพร  เธียรพิรากุล    ผู้อ านวยการส่วนที่ 1  

   กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 
2. นางสาวธิดารัตน์ คชรินทร์  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

                 กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
3. นางสาวพัฒน์ชวัลพร  สินรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 

  กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
4. นายกิตติณัฐ  โสภา  วิศวกรปฏิบัติการ 

   กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
5. นายปริญญ์ ม่วงสังข์  วิศวกรปฏิบัติการ 

   กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
6. นายนพรัตน์ ชนะภัย        วิศวกรปฏิบัติการ 

     กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
    

คณะท างานและเลขานุการ 
 นางประไพรัตน์  ลาวัณย์วัฒนกุล    ผู้อ านวยการกลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน 
   กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายบุญสม  จิตโสภณปัญญา  วิศวกรปฏิบัติการ 
    กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน 

     

 



 

รายชื่อคณะท างาน 
 

 
1. 
2. 

นางระวิวรรณ 
นางสาวรพีพัฒน์ 

ปิยะศิริศิลป์ 
เกริกไกวัล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3. นายพิศาล ทรนงพิทักษ์กุล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4. นางสาวอัญชลี   พิริยะพรหมพันธ์ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวพันธกานต์     คล้ายวัฒนะ วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
6. นางสาวฉัตรลดา สุทวีทรัพย์ วิศวกรเคมี 
7. นายอานนท์       ช่างเรือ                   วิศวกรอุตสาหการ 
8. นางสาวภัณฑรักษ์ นิติกุลชัย นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  
 








