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ตอนที ่ 1 
0. ประวตัอิงค์กร 

ในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทย ไดจ้ดัตั้ง องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ข้ึน เพื่อสนบัสนุนงานคน้ควา้วิจยั 
ทางดา้นพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษน์อกถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของทรัพยากรพรรณพืชอนัทรงคุณค่าของประเทศ  
อ.ส.พ. มีสถานภาพเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยูใ่ตส้ังกดัของส านกันายกรัฐมนตรี ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 
2545 สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูประบบราชการ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์จึงไดย้า้ยไปสังกดักระทรวงท่ีไดรั้บการ 
จดัตั้งใหม่คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ      แต่เดิมรู้จกักนัในนามของสวนพฤกษศาสตร์แม่สานบัวา่เป็น 
สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศ   ท่ีเป็นมาตรฐานสากล   โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิจยัและให้ความรู้
ทางดา้นพฤกษศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ ไดรั้บพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ใชช่ื้อสวนพฤกษศาสตร์ใน ภาคเหนือขององคก์ารฯ  จงัหวดัเชียงใหม่ว่า 
“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ” 

ภารกิจหลกัของสวนพฤกษศาสตร์ คือ เป็นศูนยร์วมพรรณไมไ้ทย ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นพืช ท า
หนา้ท่ีเป็นศูนยศึ์กษาและคน้ควา้วิจยั ทางดา้นพฤกษศาสตร์   ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นสถานท่ีเผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทย ให้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่
ประชาชนทัว่ไป 

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบศูนย์วจิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี 

  1. รับผิดชอบงานของสวนพฤกษศาสตร์ทางดา้นวชิาการ อาทิการส ารวจรวบรวมพรรณไม้
ภายในประเทศ การจ าแนกชนิดพนัธ์ุพืช การตรวจสอบรายช่ือพรรณไม ้  การจดัท าตวัอยา่งแหง้   การรวบรวม
ขอ้มูลพืชและจดัท าฐานขอ้มูลพืช   และการแปลขอ้มูลทางพฤกษศาสตร์   ใหส้ามารถส่ือความหมายเป็นท่ีเขา้ใจ
ไดง่้ายแก่ผูเ้ขา้เยีย่มชม 
  2. รับผิดชอบงานวจิยัทางพฤกษศาสตร์และงานวจิยัสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งอาทิ งานวจิยัเพื่อการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช งานวจิยัพืชเศรษฐกิจ งานวจิยัพืชสมุนไพร งานวจิยัเพ่ือปรับปรุงพนัธ์ุพืชป่าหรือพืชพ้ืนเมืองดั้งเดิม
ใหเ้ป็นพืชเศรษฐกิจ งานวจิยัผลิตภณัฑจ์ากพืช โดยเฉพาะงานวจิยัพ้ืนฐาน ทางดา้นสณัฐานวทิยา กายวภิาคศาสตร์ 
เซลลพ์นัธุศาสตร์ พฤกษเคมี  และงานวจิยัดา้นแมลง 
  3. รับผิดชอบพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัแสดง ด าเนินการจดัหาตวัอยา่งและรวบรวมวสัดุ
พิพิธภณัฑ ์และส่ิงประดิษฐ ์ท่ีไดจ้ากธรรมชาติมาตกแต่ง และส่ือความหมายดว้ยวธีิต่างๆ เพ่ือใหค้วามรู้แก่
สาธารณชน 

 4. รับผิดชอบพิพิธภณัฑพ์ืช และแมลง ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมตวัอยา่งอา้งอิง เพื่อการศึกษาวจิยั 
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 5. รับผิดชอบหอ้งสมุดสง่า  สรรพศรี ซ่ึงเป็นหอ้งสมุดทางดา้นพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 6. รับผิดชอบหอ้งปฏิบติัการ 
  7. เผยแพร่ความรู้ทางวชิาการดา้นพืชโดยนกัวชิาการของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า  สรรพศรี  อาทิ เป็น

วทิยากรบรรยาย จดัประชุมวชิาการ จดัอบรมและจดัแสดงนิทรรศการใหค้วามรู้ทางพฤกษศาสตร์ และพิมพ์
เอกสารวชิาการดา้นพืช ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน 
  8. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ ในรูปแบบของการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล และชนิดพนัธ์ุ พืชบางชนิด รวมทั้งการท างานวจิยัร่วมระหวา่งนกัวชิาการของศูนยว์จิยัและ
พฒันาสง่า  สรรพศรี  และสถาบนัอ่ืนๆ 
  9. ปฏิบติังานตามท่ี อ.ส.พ. มอบหมาย 
 
การแบ่งส่วนงานภายใน  ศูนย์วจิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี    การแบ่งส่วนงานภายใน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนวจิยัและห้องปฏบิัตกิารกลาง 
1. หอ้งปฏิบติัการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

                     2. หอ้งปฏิบติัการพฤกษเคมี 
                     3. หอ้งปฏิบติัการจุลินทรีย ์

4. หอ้งปฏิบติัการแมลง 
5. นกัวจิยั 

ส่วนพพิธิภัณฑ์ธรรมชาต ิ
                    1. งานศิลปกรรม 
                    2. งานเผยแพร่ความรู้ 
                     

ส่วนหอพรรณไม้ 
                     1. นกัพฤกษศาสตร์ 
                     2. งานฐานขอ้มูลและการจดัการตวัอยา่ง 
                      

ส่วนพพิธิภัณฑ์แมลง 
                     1. นกักีฏวทิยา 
                     2. งานฐานขอ้มูลและการจดัการตวัอยา่ง 
            

1. ขอบเขตและการน าไปใช้ 
ขอบเขตของการจดัท าระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม คือ “ศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า สรรพศรี องคก์ารสวน
พฤกษศาสตร์ เป็นศูนยห์น่ึงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ท าหน้าท่ีเป็นศูนยว์ิชาการ เพื่อการค้นควา้ 
รวบรวม วจิยั การอนุรักษแ์ละขยายพรรณพืช  การจดัแสดงนิทรรศการและพิพิธภณัฑ ์การมีส่วนร่วมในการ
ผลิตนกัพฤกษศาสตร์และเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการพฒันาบุคลากรให้ความรู้
ต่างๆแก่นกัวิชาการ นกัศึกษาและประชาชนผูส้นใจทัว่ไป” และไดน้ าเอาขอ้ก าหนดของ ISO 14001 มาใช้
ปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร ในทุกหัวขอ้โดยไม่มีการยกเวน้ แต่ดว้ยเหตุท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ตั้งอยู่
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บนพ้ืนท่ีดินท่ีต่อเน่ืองกนักบัหน่วยงานอ่ืนๆ ดงันั้นขอบเขตของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มภายใตคู้่มือ
ส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ีจึงครอบคลุมภายในพ้ืนท่ีดงัแผนภาพท่ี 3.4 
 

2. เอกสารอ้างองิ 

คู่มือส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยอา้งอิงขอ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 14001:2004 
 

3. ค าศัพท์และนิยาม 

3.1 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง Continual improvement หมายถึง กระบวนการท าให้ระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน เพ่ือบรรลุผลดา้นการปรับปรุงผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามนโยบายส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีตั้งไว ้โดยทัว่ไปสามารถกระท าไดโ้ดยเลือกและท าให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัภาวะมลพิษ 
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการลดของเสียท่ีแหล่งก าเนิด 

3.2 ส่ิงแวดลอ้ม Environment หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภายและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษยซ่ึ์ง
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้ าข้ึน 

3.3 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม Environment Aspect  หมายถึง ส่วนของกิจกรรม ผลิตภณัฑห์รือบริการของ
องค์กร ซ่ึงสามารถท าให้เกิดผลต่อส่ิงแวดล้อมได้ ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ คือ ส่ิงท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะดีข้ึนหรือเลวลง เพียง
บางส่วนหรือทั้งหมด 

3.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม Environment Impact หมายถึง การเปล่ียนแปลงใดๆท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม
ไม่วา่จะดีข้ึนหรือเลวลง ทั้งหมดหรือบางส่วน อนัมีผลจากกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์หรือบริการขององคก์ร 

3.5 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม Environmental Management System หมายถึง ส่วนของระบบการจดัการ
ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงโครงสร้างองคก์ร การวางแผน ความรับผิดชอบ การปฏิบติั ขั้นตอน กระบวนการ 
และทรัพยากรส าหรับจัดท า การปฏิบัติให้บรรลุถึงผลการทบทวน และธ ารงรักษานโยบายทาง
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงระบบการจดัการให้มีประสิทธิภาพดีข้ึนเร่ือยๆ เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3.6 การป้องกนัภาวะมลพิษ Prevention of pollution หมายถึง การใชก้ระบวนการ การปฏิบติั วสัดุหรือ
ผลิตภณัฑ ์เพ่ือหลีกเล่ียง ลดหรือควบคุมภาวะมลพิษ ซ่ึงอาจรวมถึง การหมุนเวียนมาใชใ้หม่ การบ าบดั 
การเปล่ียนกระบวนการ การควบคุมกลไก การใช้ทรัพยากรและวสัดุทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลประโยชน์จากการป้องกนัภาวะมลพิษรวมถึง การลดผลกระทบท่ีไม่ดีดา้นส่ิงแวดลอ้ม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและการลดค่าใชจ่้าย 

3.7 คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม Quality of Environment หมายถึง ดุลยภาพของธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ สัตว ์พืช และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้ าข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพของประชาชน
และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ 

3.8 มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม Environmental standard หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ า อากาศ เสียง และภาวะ
อ่ืนๆของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑท์ัว่ไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

3.9 มลพิษ Pollutant หมายถึง ของเสีย วตัถุอนัตราย และมวลสารอ่ืนๆรวมทั้งกาก ตะกอนหรือส่ิงตกคา้ง
จากส่ิงเหล่าน้ี ท่ีถูกปล่อยท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือภาวะท่ีเป็นพิษภยัอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั
ของประชาชนไดแ้ละใหห้มายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กล่ิน ความสั่นสะเทือน หรือเหตุ
ร าคาญอ่ืนๆท่ีเกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งก าเนิดมลพิษดว้ย 

3.10 ภาวะมลพิษ Pollution หมายถึง ภาวะท่ีส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงหรือปนเป้ือนโดยมลพิษ ซ่ึงท าให้
คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลง เช่น มลพิษทางน ้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน 

3.11 แหล่งก าเนิดมลพิษ Source of pollution หมายถึง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส่ิงก่อสร้าง 
ยานพาหนะ สถานท่ีประกอบกิจการใดๆ หรือส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของมลพิษ 

3.12 ภาวะปกติ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า หรือโดยตั้งใจ เช่น การผลิต การจดัเก็บสินคา้ การ
จดัส่ง 

3.13 ภาวะไม่ปกติ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นประจ า หรือไม่ตั้งใจ เช่น การช ารุดหรือเสียหายของ
เคร่ืองจกัร ระบบบ าบดัน ้ าเสีย  โดยมีผลกระทบไม่รุนแรงหรือเป็นไปอยา่งชา้ๆ 

3.14 ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเกิดเพลิงไหม ้การร่ัวไหลของสารเคมี 
 
4. ระบบอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง 

ศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ไดศึ้กษาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2004 จึงจดัท า
และระบุในคู่มือส่ิงแวดลอ้มเล่มน้ี 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  คู่มือคุณภาพ 
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ตอนที ่2 ระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม  
   

4.1 ข้อก าหนดทัว่ไป (General Requirements) 
ศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี จดัท า  น าไปใชแ้ละคงรักษาไวซ่ึ้งระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะก าหนดรูปแบบการจดัองค์กรอ านาจหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ ระเบียบปฏิบัติและการควบคุม เพ่ือให้สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนด ISO14001:2004 โดยจะปฏิบัติและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

อีกทั้งทางศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ยงัไดก้ าหนดขอบเขตของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มไวด้งั
แผนภาพท่ี 3.3 

 
4.2 นโยบายส่ิงแวดล้อม (Environmental Policy) 

ผูบ้ริหารระดบัสูงไดก้ าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้มข้ึนเป็นเอกสารและใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติั 
ซ่ึงจะมีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มัน่ใจวา่ไดรั้บการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ืองใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบักิจการขององคก์ร  อีกทั้งจะมีการส่ือสารไปยงัพนกังานหรือบุคลากร
อ่ืนๆ ท่ีท างานในนามขององคก์รทั้งหมด  ซ่ึงนโยบายส่ิงแวดลอ้มของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี มีดงัน้ี 
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                  นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
__________________________________________ 

ศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยว์ชิาการ เพื่อการคน้ควา้ รวบรวม 
วจิยั การอนุรักษแ์ละขยายพรรณพืช  การจดัแสดงนิทรรศการและพิพิธภณัฑ ์การมีส่วนร่วมในการผลิตนกัพฤกษศาสตร์
และเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการพฒันาบุคลากรให้ความรู้ต่างๆแก่นกัวิชาการ นักศึกษาและ
ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 

ทางศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี  เล็งเห็นควรส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มจาก
ผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในทุกขั้นตอน  โดยการน าระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 มาใช ้ ภายใตค้วาม
มุ่งมัน่ดงัต่อไปน้ี  

1. พฒันาระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง และเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อเจา้หนา้ท่ีทุกคน 
พร้อมทั้งก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพ่ือน าไปปฏิบติัและทบทวนใหบ้รรลุผล 

2. ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด เพ่ือให้การปฏิบติั
และการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มมีประสิทธิผลมากท่ีสุดในการท่ีจะส่งผลถึงการป้องกัน บ าบดั และ
ควบคุมมลพิษจากกิจกรรม การบริการทุกอยา่งของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี 

3. ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากกระบวนการท างาน การบริการต่างๆ ก่อนการน ามาใชห้รือก่อน
การเกิดกระบวนการใหม่ๆ 

4. บ าบัดและควบคุมน ้ าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์วิจัยและพฒันาสง่า สรรพศรี ให้เป็นไปเป็นตาม
กฎหมายท่ีก าหนด 

5. พฒันาระบบจดัการขยะจากการท างาน และจากบุคคลภายนอกใหมี้ประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมีต่อผูป้ฏิบติังาน 
7. บุคลากรของศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ทุกคนตอ้งมีการด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัระบบบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในทุกกิจกรรม  
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4.3 การวางแผน (Planning) 
4.3.1 ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อม (Environmental Aspects) 

ศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ไดจ้ดัท าระเบียบปฏิบติัและด าเนินการให้มีการบ่งช้ีประเด็น
ส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และบริการ ท่ีอยูภ่ายใตข้อบเขตของการท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีได้ก าหนดไว ้ทั้ งในประเด็นฯ ท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า สรรพศรี สามารถควบคุมได้โดยตรง หรือท่ี
สามารถมีอิทธิพลได ้รวมถึงแผนงานหรือการพฒันาใหม่ๆ หรือการปรับกิจกรรม ผลิตภณัฑ ์และบริการดว้ย  

เพ่ือบ่งช้ีว่าประเด็นส่ิงแวดลอ้มนั้น มีหรือสามารถมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั โดยการ
ประเมินจากกิจกรรม ผลิตภณัฑ์และบริการ เพ่ือระบุและจัดล าดับความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึนในภาวะปกติ ภาวะไม่ปกติ และภาวะฉุกเฉินทั้งทางตรงและทางออ้มในหน่วยงานซ่ึงครอบคลุมทัว่ทั้ง
องคก์ร โดยลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 

เกณฑ์ในการประเมินความส าคญัของลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และทะเบียนลกัษณะปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัจะถูกจดัท าข้ึนตามความเหมาะสม ในประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลภาวะ และ
ปัญหาการใชท้รัพยากร 

ทะเบียนน้ีจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามความจ าเป็นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใช้
วตัถุดิบหรือเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต มีการน าเคร่ืองจกัรใหม่มาใช ้และจะไดรั้บการทบทวนอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ังโดยคณะกรรมการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี 

ระเบียบการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง   
การวเิคราะห์ประเดน็และลกัษณะปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม 

 
4.3.2 กฎหมาย และข้อก าหนดอืน่ๆ  (Legal and other requirements) 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการบ่งช้ี และก าหนดการเขา้ถึงกฎหมาย
และขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี เห็นดว้ย ซ่ึงเหมาะกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
กิจกรรม ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ ของศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า สรรพศรี โดยตรง  และไดจ้ดัท าเป็น
ระเบียบปฏิบติัเพ่ือการปฏิบติัและท าอยา่งต่อเน่ือง 

ระเบียบการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง 
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง   
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4.3.3 วตัถุประสงค์เป้าหมาย และแผนงาน (Objectives Targets and Programs) 
คณะกรรมการบริหารระบบส่ิงแวดลอ้มของศูนย์วิจัยและพฒันาสง่า สรรพศรี เป็นผูก้  าหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายส่ิงแวดลอ้ม และรวมถึงความมุ่งมัน่ต่อ
การป้องกนัมลภาวะ โดยพิจารณาถึงกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ, ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั
ขององคก์ร, ทางเลือกดา้นเทคนิคและการเงินขององคก์ร ขอ้ก าหนดดา้นปฏิบติัการและธุรกิจ และมุมมอง
ของฝ่ายต่างๆท่ีสนใจดว้ย 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายส่ิงแวดลอ้มขององคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตอ้งเฉพาะเจาะจง วดัได ้และสามารถ
ท าให้เป็นไปได้จริงโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้สามารถบังคับใช้และประเมินความมี
ประสิทธิผลของการด าเนินการ มีการเฝ้าระวงัและตรวจวดัการปฏิบติัในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและบนัทึกผล 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดลอ้ม จะได้รับการจดัท าเป็นทะเบียนวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ซ่ึงจะน าเขา้ในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเพื่อทบทวนผล 

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูอ้นุมติัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย จากนั้นมอบหมายใหผู้แ้ทนฝ่ายบริหาร
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นผูรั้บผิดชอบน าไปเผยแพร่และถือปฏิบติั  

อีกทั้งคณะกรรมการบริหารระบบส่ิงแวดลอ้มของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี รับผิดชอบใน
การจดัท า น าไปสู่การปฏิบติั และคงรักษาไวซ่ึ้งโครงการท่ีจะท าให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของศูนยว์ิจัยและพฒันาสง่า สรรพศรี และเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะ
ก าหนดทิศทางใหก้บัระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
โดยรวมถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นและวธีิการในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงโครงการ
น้ีระบุถึง 

โครงการต่างๆจะไดรั้บการแก้ไขถา้ศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า สรรพศรี มีแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
พฒันาการใหม่ๆ และ/หรือกิจกรรม, ผลิตภณัฑ ์หรือบริการท่ีท าใหม่ หรือมีการดดัแปลงแกไ้ข เพ่ือท่ีจะท า
ให้มัน่ใจไดว้า่ มีการน าการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มไปใชก้บัโครงการใหม่ๆ หรือโครงการท่ีมีการดดัแปลง
แกไ้ขเหล่านั้น  

ระเบียบการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง 
  การวเิคราะห์ประเด็นและลกัษณะปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม  
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4.4 การน าไปใช้และปฏิบัต ิ(Implementation and Operation) 
4.4.1 ทรัพยากรบทบาทความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ (Resources, Roles, Responsibility and 

Authority) 
ผูบ้ริหารสูงสุดไดจ้ดัให้มีความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพ่ือการสร้าง ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง

และการพฒันาของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรท่ีวา่น้ี รวมถึงทรัพยากรมนุษย ์ทกัษะเฉพาะดา้น 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีและงบประมาณ ดงัน้ีจึงมีการก าหนดบทบาท, ความรับผิดชอบ และอ านาจ
หนา้ท่ีต่างๆไวเ้ป็นเอกสาร และมีการส่ือสารเพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผล ทั้งน้ี
ใหอ้า้งอิงถึงเอกสารผงัโครงสร้างองคก์ร  ใบพรรณลกัษณะงาน 

 
ผู้อ านวยการศูนย์วจิยัและพฒันาสง่า  สรรพศรี 
เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัก าหนดและการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดต่างๆใน

ระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มและกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์กร อีกทั้ งเป็นผูอ้นุมติันโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มแต่งตั้งตวัแทนฝ่ายบริหาร คู่มือส่ิงแวดลอ้ม ระเบียบปฏิบติั และการจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นใน
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการดูแลประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนเพ่ือ
สร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อีกทั้งผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า  สรรพศรี  ตอ้งแต่งตั้ง ผูแ้ทนผูบ้ริหารดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นการเฉพาะ เป็นผูซ่ึ้งนอกเหนือจากความรับผิดชอบอ่ืนๆแลว้ ตอ้งไดรั้บการก าหนด บทบาท
ความรับผิดชอบและอ านาจ 

 
ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงมีบทบาทความรับผิดชอบและอ านาจในการ 

ก) ท าให้มัน่ใจไดว้่าขอ้ก าหนดต่างๆ ของระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มมีการจดัตั้ง น าไปปฏิบติัและคง
รักษาไวท่ี้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานน้ี 

ข) รายงานเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานดา้นระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มต่อผูบ้ริหาร เพ่ือท าการทบทวนและ
เป็นพ้ืนฐานส าหรับการปรับปรุงระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

ค) ดูแลการปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนกบัการผลิตและ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ใหค้  าแนะน า มอบหมายใหผู้เ้ก่ียวขอ้งแกไ้ขปัญหาจนพิสูจน์ทราบไดว้า่ มี
การแกไ้ขปัญหา รวมถึงการประสานงานกบับุคคลภายนอกในเร่ืองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์ร 
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 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง 
- ใบค าอธิบายลกัษณะงาน 
- ผงัโครงสร้างองคก์ร 
- ประกาศศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ท่ี 6/2556 เร่ืองการก าหนด

หนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม, และความตระหนกั (Competence Training and Awareness) 

หวัหนา้ฝ่ายบุคคล/กองการเจา้หนา้ท่ีร่วมกบัฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการส ารวจความตอ้งการ 
บ่งช้ีความจ าเป็นในการฝึกอบรมโดยก าหนดใหบุ้คลากรทั้งหมดท่ีอาจท าใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจากการท างาน จดัท าแผน การฝึกอบรมเพื่อใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม รวมถึงจดัใหมี้
การฝึกอบรมตามท่ีไดมี้การระบุความจ าเป็นส าหรับพนกังานทั้งใหม่และเก่าท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ี
เฉพาะดา้น การเตรียมพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

บนัทึกของการฝึกอบรมจะไดรั้บการดูแลรักษาโดยหวัหนา้ฝ่ายบุคคลหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

นอกจากน้ีศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า   สรรพศรี ตอ้งจดัท าระเบียบปฏิบติั ปฏิบติัตามระเบียบนั้นและ
ปฏิบติัใหต้่อเน่ือง เพ่ือท าใหบุ้คลากรท่ีท างานใหก้บัองคก์รโดยตรงหรือท างานในนามขององคก์รตระหนกั
ถึง 

a) ความส าคญัของการปฏิบติัตามนโยบายส่ิงแวดลอ้มและระเบียบปฏิบติัตลอดจนขอ้ก าหนดของระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

b) ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั และผลกระทบทั้งท่ีเกิดข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนจากงานของคนเหล่านั้นและ
ประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงงาน 

c) บทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคนเหล่านั้น ในการท าใหบ้รรลุซ่ึงความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

d) ผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติั ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นๆ 
ระเบียบการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเร่ือง 

  ประวติัการฝึกอบรมบุคลากร  
  คู่มือการปฏิบติัของบุคคลภายนอกท่ีท างานในองคก์ร 
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4.4.3 การส่ือสาร (Communication) 
ตวัแทนฝ่ายบริหารด้านส่ิงแวดล้อมจะท าให้มั่นใจว่า พนักงานทุกคนได้รับการแจ้งให้ทราบ 

ส่ือสารถึงข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทุกคนจะต้องมีรับทราบถึงนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงค์และเป้าหมายส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั และประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามระบบการจัดส่ิงแวดล้อมโดยมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายบริหารฯ
รับผิดชอบด าเนินการใหมี้กระบวนการดงัต่อไปน้ี 
ก) การส่ือสารภายใน ระหวา่งระดบั และผูมี้หนา้ท่ีต่างๆขององคก์ร 
ข) การรับ, บนัทึก และการตอบสนองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารจากฝ่ายต่างๆท่ีสนใจซ่ึงอยูภ่ายนอกองคก์ร

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มทั้ งน้ีต้องพิจารณาถึง
กระบวนการส าหรับการส่ือสารกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญั และ
มีการบนัทึกการตดัสินใจต่างๆไว ้   
ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามระเบียบการปฏิบติังานเร่ือง  

การส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ 
 
4.4.4 เอกสารในระบบการบริหารส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System Documentation) 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มรับผิดชอบจดัใหมี้และคงรักษาไวซ่ึ้งข่าวสารซ่ึงอยูใ่นรูปแบบท่ี
เป็นกระดาษหรืออีเลค็โทรนิคเพื่อ 
ก) อธิบายขอ้ก าหนดหลกัของระบบการบริหาร และความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัของขอ้ก าหนดต่างๆ 
ข) ท าใหมี้ทิศทางส าหรับเอกสารท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั 

เอกสารในระบบส่ิงแวดลอ้มของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ประกอบดว้ย 
a)  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
b)  คู่มือการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
c)  ระเบียบการปฏิบติังาน (Procedure) 
d)  คู่มือการท างาน (Work Instruction) เช่น คู่มือการใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นตน้ 
e)  เอกสารสนบัสนุน เช่น แบบฟอร์ม, บนัทึก, เอกสารจากภายนอก, MSDS เป็นตน้  
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คู่มอืการจดัการส่ิงแวดล้อม (Environmental Manual) 

ศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ไดจ้ดัท าคู่มือการจดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
ISO14001 โดยคู่มือดงักล่าวจะแสดงถึง 

a) ขอบเขตของระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี 
b) อา้งอิงถึงเอกสารระเบียบการปฏิบติังาน และเอกสารอา้งอิงต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
c) ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการต่างๆ ในระบบบริหารส่ิงแวดลอ้ม 

 
4.4.5 การควบคุมเอกสาร (Document Control) 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหารด้านส่ิงแวดล้อมและฝ่ายควบคุมเอกสารและข้อมูลรับผิดชอบการจัดท า 
เปล่ียนแปลง แก้ไข และควบคุม เอกสารท่ีจ าเป็นต้องมี ตามความตอ้งการของระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้มและ
มาตรฐานสากล อีกทั้งจะให้มีการควบคุม บนัทึก ก็จดัเป็นเอกสารพิเศษท่ีตอ้งไดรั้บการควบคุมเช่นเดียวกนัตามความ
ตอ้งการของขอ้ก าหนดท่ี 4.5.4  

ศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ไดจ้ดัท าระเบียบปฏิบติัการควบคุมเอกสารและขอ้มูลเพื่อ 
a) การอนุมติัเอกสาร เพื่อความพร้อมเพียง ก่อนท่ีจะประกาศใชง้าน 
b) ทบทวนและปรับปรุงตามความจ าเป็นและอนุมติัใหม่ 
c) ท าใหม้ัน่ใจในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงเอกสาร และสถานะของความเป็นปัจจุบนั ไดรั้บการ
แยกแยะไวอ้ยา่งชดัเจน 
d) ท าใหม้ัน่ใจวา่เอกสารท่ีจ าเป็นกบัการใชง้านมีพร้อมใชง้าน ณ จุดใชง้าน 
e) ท าใหม้ัน่ใจวา่ เอกสารยงัคงมีความชดัเจนและมีการช้ีบ่งอยู ่
f) ท าใหม้ัน่ใจวา่เอกสารจากภายนอกท่ีองคก์รเอง พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจ าเป็นส าหรับการ
วางแผน และการปฏิบติัตามระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บการช้ีบ่งและควบคุมการแจกจ่าย 
และ 
g) มีการป้องกนัการใชเ้อกสารท่ียกเลิกการใชง้านแลว้โดยไม่ตั้งใจ และมีการบ่งช้ีไวถ้า้ตอ้งการ
จะจดัเก็บเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 

ระเบียบการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การควบคุมเอกสาร 
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4.4.6 การควบคุมการปฏิบัต ิ(Operational Control) 
คณะกรรมการบริหารระบบส่ิงแวดลอ้มของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี ร่วมกบัผูรั้บผิดชอบ

พ้ืนท่ี/หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รับผิดชอบด าเนินการบ่งช้ีการปฏิบัติการและกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญซ่ึงได้มีการบ่งช้ีไวแ้ลว้ให้สอดคล้องกับนโยบายส่ิงแวดล้อม, 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และท าการวางแผนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี รวมทั้งการบ ารุงรักษา เพ่ือท่ีจะท า
ใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏิบติัการต่างๆ ไดมี้การด าเนินภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยการ 
ก) จดัใหมี้ และคงรักษาไวซ่ึ้งคู่มือการท างานท่ีเขียนเป็นเอกสารไวค้รอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหากไม่มี

คู่มือดังกล่าวแลว้ อาจน าไปสู่ความคลาดเคล่ือนไปจากนโยบายส่ิงแวดลอ้ม และวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

ข) ก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัเกณฑส์ าหรับการปฏิบติังานไวใ้นคู่มือการท างานดงักล่าว 
ค) จดัใหมี้และคงรักษาไวซ่ึ้งคู่มือการท างานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงบ่งช้ี

ไดข้องสินคา้และบริการท่ีมีการน าไปใชใ้นองค์กร และมีการส่ือสารกบัผูส่้งมอบและผูรั้บเหมาในวิธี
ปฏิบติัและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีระเบียบปฏิบติัต่างๆ รวมถึงเอกสารสนบัสนุนท่ีใชใ้นการควบคุมการปฏิบติันั้น ไดบ้นัทึกไว้
ในแบบฟอร์ม บญัชีแม่บทควบคุมเอกสาร 

 
4.4.7 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness and Response) 

ผู ้แทนฝ่ายบริหารด้านส่ิงแวดล้อมรับผิดชอบในการบ่งช้ีและตอบสนองต่ออุบัติเหตุและ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆท่ีเป็นไปได ้และมีวิธีปฏิบติัในการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
อาจเก่ียวเน่ืองกบัอุบติัเหตุและสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆท่ีเกิดข้ึน และท าการทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขวิธี
ปฏิบติัต่างๆส าหรับการเตรียมพร้อมและตอบสนองในภาวะฉุกเฉินตามความจ าเป็น โดยเฉพาะภายหลงัจาก
ท่ีไดเ้กิดอุบติัเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆแลว้นอกจากน้ี จะท าการทดสอบวิธีปฏิบติัต่างๆท่ีไดก้ าหนด
ข้ึนเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามระเบียบการปฏิบติังานเร่ือง 
การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
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4.5 การตรวจสอบและแก้ไข (Checking and Corrective Action) 
4.5.1 การเฝ้าตดิตามและการวดั (Monitoring and Measurement) 

คณะกรรมการบริหารระบบส่ิงแวดลอ้มของศูนยว์ิจยัและพฒันาสง่า สรรพศรี รับผิดชอบในการ
ด าเนินการเฝ้าติดตามและการวดัคุณลกัษณะท่ีส าคญัของการปฏิบติัการ และกิจกรรมต่างๆของศูนยว์ิจยัและ
พฒันาสง่า สรรพศรี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดให้มีการปฏิบติัเป็นประจ า การ
เฝ้าติดตามและการวดัน้ี จะรวมถึงการบันทึกข่าวสารเพ่ือท่ีจะติดตามผลการปฏิบัติงาน การควบคุมการ
ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง และความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเฝ้าติดตามจะไดรั้บการสอบเทียบ และดูแลรักษา จะตอ้งมีการเก็บรักษาบนัทึก
เก่ียวกบักระบวนการสอบเทียบไว ้ตามวิธีปฏิบติัต่างๆขององคก์ร และจะด าเนินการประเมินผลเป็นระยะๆ 
ถึงการปฏิบติัไดต้ามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามระเบียบการปฏิบติังานเร่ือง 
การเฝ้าระวงั และวดัผลส่ิงแวดลอ้ม 

 
4.5.2 การประเมนิความสอดคล้อง (Evaluation of Compliance) 

4.5.2.1 เพ่ือการสอดรับกบัความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย ดงันั้นจะเป็นความรับผดิชอบของผูแ้ทน
ฝ่ายบริหารตอ้งจดัใหมี้ระเบียบปฏิบติั เพ่ือประเมินเป็นระยะๆ ถึงเร่ืองความสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
องคก์รตอ้งเก็บบนัทึก ผลของการประเมินน้ีไว ้

4.5.2.2 อีกทั้งยงัตอ้งประเมินความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีองคก์รเก่ียวขอ้งดว้ย องคก์รอาจจะ
รวมการประเมินน้ีไปไวด้ว้ยกนักบัระเบียบปฏิบติั เร่ืองการประเมินความสอดคลอ้งกบักฎหมาย ตามขอ้ 4.5.2.1 
หรือจะแยกเป็นระเบียบปฏิบติัออกมาต่างหาก ก็ได ้และตอ้งเก็บบนัทึก ผลของการประเมินน้ีไว ้

ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามระเบียบการปฏิบติังานเร่ือง 
การเฝ้าระวงั และวดัผลส่ิงแวดลอ้ม 
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4.5.3 การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และการปฏิบัตกิารแก้ไขและป้องกนั (Nonconformity and Corrective and 
Preventive Action) 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มรับผิดชอบจดัให้มี และคงรักษาไวซ่ึ้งระเบียบการปฏิบติังานส าหรับ
ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ีในการจัดการและสืบสวนข้อบกพร่อง การปฏิบัติการเพ่ือท่ีจะบรรเทา
ผลกระทบใดๆ ท่ีเป็นเหตุ และการริเร่ิมจนเสร็จส้ินของการปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั ซ่ึงการปฏิบติัการแกไ้ข
หรือป้องกนัใดๆ ในการขจดัสาเหตุท่ีเป็นจริงหรือท่ีเป็นไปไดข้องขอ้บกพร่อง จะมีความเหมาะสมกบัขนาดของ
ปัญหา และมีความพอเพียงกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดเ้กิดข้ึน อีกทั้งตอ้งมีการเฝ้าระวงัขอ้บกพร่อง การหา
สาเหตุ และการปฏิบติัการแกปั้ญหาท่ีสาเหตุของขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน เพื่อการป้องกนัการเกิดซ ้ า มีการประเมิน
ความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติการ เพ่ือการป้องกันและการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิด
ขอ้บกพร่อง รวมทั้งบนัทึกผลท่ีเกิดจากการแกไ้ขและป้องกนันั้น 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั จะตอ้งน าไปปฏิบติัและ
บนัทึกการเปล่ียนแปลงนั้นๆ ในระเบียบการปฏิบติังาน หรือเอกสารคู่มือการท างานอ่ืนๆ 

ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามระเบียบการปฏิบติังานเร่ือง   
การปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั 

 
4.5.4 การควบคุมบันทกึข้อมูล (Control of Records) 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหารด้านส่ิงแวดลอ้มมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ และ/หรือผูรั้บผิดชอบหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งรับผิดชอบจดัท าและควบคุมบนัทึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการบ่งช้ี เก็บรักษา การป้องกนัความเสียหาย 
คน้หา ระยะเวลาเก็บ และการท าลายบนัทึก 

ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามระเบียบการปฏิบติังานเร่ือง   
การควบคุมบนัทึก  

 
4.5.5 การตรวจตดิตามภายใน (Internal Audit) 

ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มรับผิดชอบให้มีการตรวจติดตามระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้ม
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบนั้น 

a) สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานท่ีวางแผนไวต้าม ISO14001 และตามขอ้ก าหนดในระบบการบริหารการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี จดัตั้งข้ึน 

b) ไดรั้บการน าไปปฏิบติัให้เกิดผลและคงรักษาไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดให้ด าเนินการตรวจ
ติดตามภายในอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึง 
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c) ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูก้  าหนดแผน และก าหนดการตรวจติดตามโดยพิจารณาสถานะ
และความส าคญัของกระบวนการ พ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีจะถูกตรวจติดตาม และผลการติดตามคร้ังท่ีผา่นมา  

d) ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ด าเนินการให้มีการตรวจติดตามภายในตามแผนท่ีก าหนด หรือกรณี
พิเศษตามความจ าเป็น โดยผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มจะเป็นผูค้ดัเลือกผูท้  าการตรวจท่ีผ่านการ
อบรม และไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีจะไดรั้บการตรวจ 

e) เม่ือด าเนินการตรวจ  หากผูต้รวจตรวจพบขอ้บกพร่อง  จะด าเนินการสั่งการแก้ไขและด าเนินการ
ติดตามผลการแกไ้ข รวมถึงการรายงานผลการตรวจ ซ่ึงหวัหนา้ฝ่าย หรือผูรั้บผิดชอบหน่วยงาน จะตอ้ง
มีการปฏิบัติ เพ่ือขจัดความบกพร่องท่ีตรวจพบรวมทั้ งสาเหตุของขอ้บกพร่อง ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

f) ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูจ้ดัเก็บบนัทึกต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งไว ้
g) ผูแ้ทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูร้ายงานผลการตรวจติดตามภายในให้ผูบ้ริหารทราบในการ

ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามระเบียบการปฏิบติังานเร่ือง   

การตรวจติดตามภายใน 
 
4.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) 

 ตวัแทนฝ่ายบริหาร รับผิดชอบจดัใหมี้การประชุมทบทวนระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้ม อยา่ง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือท่ีจะท าให้มัน่ใจไดว้า่ ระบบการบริหารส่ิงแวดลอ้มน้ียงัคงมีความเหมาะสม ความ
เพียงพอ และมีประสิทธิผล อยา่งต่อเน่ือง โดยเชิญผูบ้ริหารสูงสุด และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

     
            4.6.1 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review) 

                      4.6.1.1 ทัว่ไป (General)  
เ พ่ือให้มั่นใจว่าระบบบริหารส่ิงแวดล้อม ยังคงมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ผู้ อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า  สรรพศรี จึงจัดให้มีการ
ทบทวนระบบบริหารส่ิงแวดล้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี อย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงการทบทวนนี้จะรวมถึงโอกาสในการประเมินโอกาสในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และความต้องการในการเปล่ียนแปลงระบบบริหาร
ส่ิงแวดล้อม, นโยบาย, วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึง
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ของระบบบริหารส่ิงแวดล้อม  ท้ังนีไ้ด้มีการจัดท าและปฏิบัติตาม  
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“ระเบียบการปฏิบัติงานการทบทวนโดยผู้บริหาร” (RDD – EP – EMR - 02) และมี
การจัดท าและเกบ็บันทึกการทบทวนไว้ 
 

      4.6.1.2  ปัจจยัป้อนในการทบทวน (Review input) 
         ปัจจัยป้อนต่างๆ ในการทบทวนของฝ่ายบริหารของศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพ

ศรี จะรวมถึงส่ิงต่อไปนี ้
a) ผลการตรวจติดตามท้ังภายใน และภายนอกของระบบบริหารส่ิงแวดล้อม 
b) ข้อมลูย้อนกลบัจากลกูค้า รวมถึงข้อร้องเรียนจากลกูค้า 
c) ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความเป็นไปตามข้อก าหนดของสินค้า 
d) สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันของระบบบริหารส่ิงแวดล้อม 
e) การติดตามผลการปฏิบัติจากการทบทวนคร้ังท่ีผ่านมา 
f) การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อระบบบริหารส่ิงแวดล้อม 
g) ข้อแนะน าในการปรับปรุง 

                    ซ่ึงหัวข้อต่างๆ จะถกูก าหนดไว้เป็นวาระการประชุม และด าเนินการประชุม
ตามวาระดังกล่าว 

 
4.6.1.3  ผลลพัธ์ในการทบทวน (Review output) 

                   ผลลพัธ์จากการทบทวนของฝ่ายบริหารของศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี ต้อง
รวมถึงการตัดสินใจและการปฏิบัติซ่ึงเก่ียว   ข้องในเร่ือง 
a) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารส่ิงแวดล้อมตลอดจน

กระบวนการต่างๆ 
b) การปรับปรุงสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับข้อก าหนดของลกูค้า 
c) ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

ทั้งน้ีใหด้ าเนินการตามระเบียบการปฏิบติังานเร่ือง 
การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
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ตอนที ่3 
3.1   ผงัองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ศูนย์วจิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี 

ส่วนพพิธิภัณฑ์
แมลง 

ส่วนพพิธิภัณฑ์
ธรรมชาต ิ

ส่วนหอพรรณไม้ ส่วนวจิยัและ
ห้องปฏบิัตกิารกลาง 

ห้องสมุด 

ห้องปฏิบติัการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

ห้องปฏิบติัการ
พฤกษเคมี 

ห้องปฏิบติัการ
จุลินทรีย ์

งานฐานขอ้มูล
และจดัการ
ตวัอยา่งพืช 

ห้องปฏิบติัการ
แมลง 

นกัพฤกษศาสตร์ 

นกัวิจยั 

งาน 
ศิลปกรรม 

งานฐานขอ้มูล
และจดัการ
ตวัอยา่ง 

นกักีฏวิทยา 

งานเผยแพร่
ความรู้ 
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3.2   ผงัคณะกรรมการระบบบริหารส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการศูนย์วจิยัและพฒันา
สง่า สรรพศรี 

 

นางสาวรัชดา  พงษ์สัตยาพพิฒัน์ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 
     หวัหนา้ส่วนหอพรรณไม ้
     หวัหนา้ส่วนพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ 
     หวัหนา้ส่วนพิพิธภณัฑแ์มลง 
     หวัหนา้ส่วนวจิยัและหอ้งปฏิบติัการกลาง 

คณะท างาน 
นายมณฑล  นอแสงศรี 
น.ส.วรนุช  ละอองศรี 

นายจรัญ  มากนอ้ย 
น.ส.สุจินดา  สอนพดู 

น.ส.สาวติรี  สระศรีรัตน์ นางรัชฏาวรรณ  พวงประดบั 
นายสมยศ  ศิลาลอ้ม นายวชิยั ศรีสุขา 
น.ส.ชญาณิศวร์  สุรินทร์
น.ส.ภทัรินทร์  นนัทมนตรี
นายปัญญา  ใจแกว้หลวง 
นางสาวภรณี  สรรพศรี 
 

นายสมพงษ ์ ธงขาว 
นายปรัชญา  ปวะบุตร 
น.ส.ฐาปนี  ทรงอยู ่
 

 

หัวหน้าส่วนวจิยัและห้องปฏิบัตกิารกลาง 
ประธานคณะท างาน 
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3.3 ผงัขอบเขตระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนยว์จิยัและพฒันาสง่า สรรพศรี 

อาคารวจิยัและปฏิบติัการ อาคารพิพิธภณัฑแ์มลง อาคารพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ 
อาคารหอพรรณไม ้

ส่วนวจิยัและหอ้งปฏิบติัการกลาง ส่วนพิพิธภณัฑแ์มลง ส่วนหอพรรณไม ้ ธุรการกลาง หอ้งสมุด ส่วนพิพิธภณัฑธ์รรมชาติ 
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3.4   แผนผงัแสดงขอบเขตความรับผดิชอบขององค์กร 
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สนามหญ้า 

พพิธิภัณฑ์ 

ธรรมชาต ิ

วจิยัและ
ปฏิบัตกิาร 
(ซ้าย) 

พพิธิภัณฑ์แมลง 

หอพรรณไม้ 

วจิยัและ
ปฏิบัตกิาร 
(ขวา) 

หอพรรณไม้ 

ลานจอดรถ 


