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คู่มือการจดัการด้านคุณภาพ (Quality Management) 

แนวทาง 

ทางองค์การจัดการน ําเสียได้จัดทํา การจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management) โดยใช้

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความสําคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้าน

คุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองค์กร 

ISO 9001:2015 จึงเป็นระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสําคัญของ ISO 9001 

คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทําให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการต่างๆ ใน

การปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั ง

การตรวจสอบการปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั งมีแนวทางการ

ป้องกันข้อผิดพลาดนั นๆ เนื อหาและข้อกําหนดได้จัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

1. ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Systems) 

การจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจะต้องจัดระบบให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือนําไป

ปฏิบัติรักษาไว้ และมีการปรรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดกระบวนการที่จําเป็น ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการ และกฏระเบียบต่างๆ ที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิผลตลอดจนต้องมีทรัพยากร และข้อมูลที่เพียงพอ

ในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยข้อกําหนดด้านเอกสารที่องค์การจัดการน ําเสยีจะตอ้งจดัทาํให้

มีขึ น ได้แก่ นโยบายด้านการจัดการคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ คู่มือคุณภาพขั นตอนการปฏิบัติงาน

ตามที่ระบุไว้ หรือเอกสารอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับองค์กร และเก็บบันทึกข้อมูล 

2. ความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) 

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ในการจัดการบริหารงานระบบการบริหารงานคุณภาพ โดยการกําหนดกล

ยุทธ์การบริหารงานในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรู้ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทําให้

เกิดความพึงพอใจ โดยการกําหนดนโยบายด้านการจัดการคุณภาพหรือวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และการ

จัดระบบการบริหารงานคุณภาพ กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และแต่งตั งตัวแทนฝ่ายบริหาร 

(Quality Management Representative: QMR) ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เพ่ือให้

บุคลากรในองค์กรได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร และมีการทบทวนการบริหารงาน เพ่ือพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเพียงพอของระบบ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงระบบขององค์กรต่อไป 
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3. การบริหารด้านทรัพยากร (Resource Management) 

การบริหารด้านทรัพยากร ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคลากรและโครงสร้างพื นฐานสาธารณปูโภคองคก์าร

ต้องกําหนดและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นขึ นในระบบ โดยการกําหนดความสามารถของบุคลากรทําการ

ฝึกอบรม และสร้างจิตสํานึกของบุคลากรให้เกิดขึ น ตลอดจนกําหนด จัดหา และบํารุงรักษาโครงสร้าง

พื นฐาน เช่น อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ และกําหนดการดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้

เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/การบริหารตามที่กําหนด 

4. การผลิตและ/หรืการบริการ (Product Realization) 

องค์การจะต้องกําหนดกระบวนการผลิต/บริการที่ให้ โดยคํานึงถึงเป้าหมาย/ข้อกําหนดดา้นคณุภาพ 

ที่จะให้แก่ลูกค้า/ผู้รับบริการ มีการดําเนินการและควบคุมกระบวนการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์/การ

บริการ ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการอย่างสม่ําเสมอ 

5. การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุง (Measurement, Analysis, and Improvement) 

การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุง เป็นการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการ และผลิตภัณฑ์/

บริการ ว่าสามารถดําเนินการได้ตามความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการได้หรือไม่ โดยผ่านกระบวนการ

บริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ด้วยการตรวจประเมินภายใน และมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแสดงถึงความ

เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การป้องกันแก้ไขเพ่ือให้ได้

ผลิตภัณฑ์/บริการที่ต้องการ 

ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร 

1. มีการบริหารเชิงกลยุทธและการบริหารความเสี่ยงจากบริบทและความต้องการและความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

2. มีการจัดการกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. มีคุณภาพสินค้าที่ดีสม่ําเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยําขึ น 

5. มีการจัดการความรู้ขององค์กร 

6. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานดีขึ น 

7. เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

8. มีโครงสร้างมาตรฐานที่บูรณาการ (Integrate) มาตรฐานต่างๆได้ง่ายมากขึ น 
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บทบาท ความรับผิดชอบ และอ้านาจหน้าท่ี ในองค์กร 

  ผู้บริหารสูงสดุมกีารกาํหนดหรือสื่อสารให้เข้าใจถงึความรับผิดชอบและอาํนาจหน้าที่ของ

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์การจัดการน ําเสีย โดยผู้บริหารสูงสดุกําหนดความรบัผิดชอบและอํานาจ

หน้าที ่เพ่ือให้มัน่ใจว่า  

  1.) ระบบบริหารคุณภาพสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 

  2.) กระบวนการสามารถสง่มอบปัจจัยนําออกได้ตามความคาดหวัง 

  3.) มีการรายงานสมรรถนะ โอกาสในการปรับปรงุ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ

บริหารคุณภาพให้ผูบ้ริหารสงูสุดทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  4.) มีการส่งเสริมการมุ่งเนน้ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั งองค์กร 

  5.) ระบบบริหารคุณภาพจะได้รบัการคงรักษาไวไ้ดค้รบถ้วน ในกรณีที่เกดิการเปลี่ยนแปลง

ในระบบบรหิารคุณภาพ จะมีการวางแผนและดําเนนิการเพ่ือรองรับ
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โครงสร้าง ISO 9001:2015 

 

  

 

 

1. ขอบเขตของคู่มือคุณภาพ หลักการ/ความเป็นมา 2. มาตรฐานอ้างอิง 3. ข้อกําหนดและคํากําจัดความ 

4. บริบทขององค์กร 

4.1 แนะนําองค์กร และ

บริบทขององค์กร 

4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวขอ้ง 

4.3 ขอบเขตของระบบ

บริหารคุณภาพ 

4.4 ระบบการจัดการ

คุณภาพและ

กระบวนการ 

5. ความเป็นผู้นํา 

5.1 การเป็นผู้นํา

และความมุ่งมั่น 

5.2 นโยบาย 

5.3 บาทบาท 

ความรับผิดชอบ 

และอํานาจหนา้ที ่

6. การวางแผน 

6.1 การ

ดําเนินการเพื่อ

ระบุความเส่ีนง

และโอกาส 

6.2 วัตถุประสงค์

คุณภาพ และการ

วางแผนเพื่อให้

บรรลุ 

7. การสนับสนุน 

7.1 ทรัพยากร 

7.2 ความสามารถ 

7.3 ความตระหนัก 

7.4 การสื่อสาร 

7.5 เอกสารข้อมูล 

8. การปฏิบัติงาน 

8.1 การวางแผนและ

การควบคุม การ

ปฏิบัติงาน 

8.2 การพิจารณา

ข้อกําหนดสําหรับการ

บริหารฯ 

8.3 การออกแบบและ

การพัฒนา 

8.4 การควบคุมผู้ให้

บริการภายนอกด้าน

กระบวนการ 

8.5 การผลิตและการ

บริการ 

8.7 การควบคุมผลลัพธ์ 

ที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนด 

8.6 การตรวจปล่อย

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

9. การประเมินสมรรถนะ 

9.1 การติดตาม ตรวจสอบ 

วิเคราะห์และประเมินผล 

9.2 การตรวจสอบภายใน 

9.3 การทบทวนโดย

ผู้บริหาร 

10. การปรับปรุง 

10.1 องค์กร

พิจารณาเลือก

โอกาสการปรับปรุง 

10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไป

ตามข้อกาํหนดและ

แก้ไข 

10.3 การปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

Plan Do Check Act 1 
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1. ขอบเขตของคู่มือคุณภาพ  

 คู่มือคุณภาพฉบับนี  จัดทําขึ นเพื่อใช้ระบุข้อกําหนดสําหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์การจัดการ

น ําเสีย และแสดงถึงความสามารถในการบริการที่ตรงกับข้อกําหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกําหนดที่

เกี่ยวข้อง โดยแสดงถึงการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ การติดตามวัดประสิทธิผล ปรับปรุง

ระบบอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 

2. มาตรฐานอ้างอิง 

 คู่มือคุณภาพมาตรฐาน (QM) ฉบับนี  จัดทําขึ นโดยอ้างอิงแนวมาจาก ISO 9001:2015 

3. ค้านิยามและค้าจ้ากดัความ 

 ความหมายของ คําศัพท์ และคํานิยาม ต่าง ๆ ในคู่มือคุณภาพฉบับนี  อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 

9000:2015 

4. บริบทขององค์กร 

 4.1 แนะน้าองค์กร และบริบทขององค์กร 

 องค์การจัดการน ําเสีย เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านน ําเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ําเสีย คือ “การจัดให้มีระบบบําบัดน ําเสียรวมสําหรับการบําบัดน ําเสีย

ภายในเขตพื นที่จัดการน ําเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดน ําเสีย ทั งในและนอกเขต

พื นที่จัดการน ําเสีย รวมทั งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิง

เศรษฐกิจ” โดยใช้ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และใช้ปัจจัยที่เรามี ให้คุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยคํานึงถึงปัจจัยบวก และลบ ทั งจากภายใน (คุณค่า วัฒนธรรม ความรู้ สมรรถนะ) และ

ภายนอก (กฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจระดับโลก 

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ทิศทางและกลยุทธ์ 

และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กร (กําหนดแนวทางการจัดการไว้ในข้อ 6.1.) 

 4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกีย่วข้อง 

องค์การจัดการน ําเสียเข้าใจดีว่าการดําเนินธุรกิจต้องประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ต้องตระหนังถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกําหนดผู้มีส่วนได้เสียไว้ ดังนี   

4.2.1 ลูกค้า  
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ทางองค์การจัดการน ําเสียให้ความสําคัญในเรื่องข้อกําหนดที่ลูกค้าร้องขอ, ข้อกําหนดที่

จําเป็นต้องมีในการบริหารจัดการแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ระบุ, การตอบสนองในการประสานงานอย่างรวดเร็ว

ทันต่อเหตุการณ์, การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการดําเนินงานและบริการ, การตอบสนองต่อข้อ

ร้องเรียนและการป้องกันการเกิดซ ําของปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ นอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ น  และยังช่วยลดปัญหาการ

เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกที่เกิดจากระบบบําบัดน ําเสียอีกด้วย 

4.2.2 พนักงาน  

องค์การจัดการน ําเสียให้ความสําคัญในการทํางานร่วมกัน และมีการสร้างบรรยากาศใน

การทํางาน โดยการติดตามสภาพปัญหาของพนักงานโดยฝ่ายต่าง ๆ ประเมินความเพียงพอในสวัสดิการและ

รายได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องกับกฎหมาย , จัดสิ่งแล้วล้อมใน

การทํางานให้สะดวก สะอาด และดูผ่อนคลาย , ตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการทํางานที่อาจมี

ผลกระทบต่อผลการทํางาน ต่อสุขภาพ และความปลอดภัย ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั งในงาน และ

นอกงาน เพ่ือให้สามารถทํางานและดําเนินชีวิตได้อย่างมีความเข้าใจ 

4.2.3 การให้บริการจากแหล่งภายนอก 

องค์การจัดการน ําเสียเน้นให้การบริหารจัดการด้านการบําบัดน ําเสีย ให้ได้มาตรฐานของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรับผิดชอบหากปล่อยน ําหลังจากการบําบัด

เสร็จและไม่ได้ตามมาตรฐาน ช่วยแนะนําปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น และพัฒนา

ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยเข้าใจว่าความสําเร็จขององค์กรนั นต้องส่งผลต่อความสําเร็จของพื นที่เขตชุมชน

นั นๆ ด้วยเช่นกัน 

4.2.4 ชุมชน และสังคมโดยรอบขององค์การจัดการน ําเสีย 

องค์การจัดการน ําเสียเน้นให้การอยู่ร่วมกันขององค์กรกับชุมชน และสังคมเป็นไปด้วย

ความเข้าใจซึ่งกันและกัน เราจะป้องกันไม่ให้การดําเนินงานในกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบ

ต่อชุมชน และสังคม เช่น การควบคุมเรื่องการรั่วไหลของน ําเสีย หรือเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

และองค์กรจะพยายามในการช่วยเหลือหรือจัดอบรมหรือกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

ชุมชน สังคมและองค์กร ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  

โดยข้อกําหนด ด้านสารสนเทศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง นั นจะ

ได้รับการเฝ้าติดตาม และทบทวนอยู่เสมอจากสายงานวิชาการและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร กองสารสนเทศ
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และประเมินผลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ เหล่านั น โดยสามารถดูได้จากเอกสารขั นตอน

การปฏิบัติงานและบันทึกคุณภาพของแต่ละฝ่าย 

4.3 ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ 

ระบบบริหารงานคุณภาพนี จัดทําขึ นเพ่ือใช้ในควบคุมการทํางานและกิจกรรมต่างๆ โดย

คํานึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกําหนดของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสิ่งที่

ต้องมีในการให้บริการขององค์กร โดยการนําข้อกําหนดของ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ทุกข้อ ใช้เป็น

อ้างอิงให้เห็นการปฏิบัติงานทั งหมดของระบบ ทบทวน อนุมัติ และรักษาไว้ให้คงอยู่เป็นเอกสารสําคัญของ

ระบบ เพ่ือให้การบริการบริหารจัดการเรือเป็นไปตามที่ตั งใจกําหนดไว้ และสอดคล้องกับข้อกําหนด     

ความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 

 4.4 ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการ 

องค์การจัดการน ําเสียได้มีการจัดทําระบบ นําไปปฏิบัติ ปรับปรุงบํารุงรักษา และปรับปรุง

ระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระบวนการที่จําเป็น และปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการตาม

ข้อกําหนดของ   ISO 9001:2015 โดยพิจารณากําหนดกระบวนการที่จําเป็นสําหรับระบบบริหารคุณภาพ 

และประยุกต์ใช้ทั่วทั งองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณา และการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี  

1) ปัจจัยนําเข้าที่ต้องการ และผลที่คาดหวังจากกระบวนการต่างๆ  

2) ลําดับขั น และปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ 

3) ประยุกต์ใช้ เกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การวัด และ ตัวชี วัดสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ 

4) ทรัพยากรที่จําเป็น และทําให้มั่นใจว่ามีอยู่พร้อม และเพียงพอ 

5) การมอบหมาย ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ สําหรับกระบวนการต่างๆ 

6) จัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้อง 

7) ประเมินกระบวนการ และการนําการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ ตามความจําเป็น เพื่อให้มั่นใจ

ว่ากระบวนต่างๆ นั นจะส่งผลลัพธ์ตามที่ตั งใจ 

8) ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหารคุณภาพและปรับปรุงบํารุงรักษาเอกสาร

สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการของกระบวนการต่างๆ ตามขอบเขตเนื อหาที่จําเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า

กระบวนการได้มีการนําไปปฏิบัติตามแผน 
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5. ความเป็นผู้น้า 

5.1. การเป็นผูน้้าและความมุ่งมั่น 

5.1.1. ผู้บริหารสูงสุดมุ่งมั่นต่อการนําระบบบริหารงานคุณภาพไปใช้ทั่วทั งองค์กรโดย 

1) เป็นผู้รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ 

2) เป็นผู้กําหนดและทบทวน นโยบายคุณภาพ ให้สอดรับกับ ทิศทาง กลยุทธ์ และบริบท

ขององค์กร 

3) เป็นผู้ทบทวนว่ามีการบูรณาการนําข้อกําหนดของระบบบริหารงานคุณภาพเข้ากับ

กระบวนการต่างๆ ขององค์กร 

4) เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในเรื่องการจัดการเชิงกระบวนการและความคิด

เชิงความเสี่ยง 

5) เป็นผู้กําหนด และทบทวนความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ที่จําเป็น 

6) เป็นผู้กํากับ ดูแล ให้มีการสื่อสารความสําคัญของระบบบริหารงานคุณภาพ และ

ประสิทธิผลของระบบ 

7) เป็นผู้พิจารณา ทบทวนว่าระบบบริหารงานคุณภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ 

8) เป็นผู้ชักนํา อํานวยการและสนับสนุนบุคลากรให้เข้ามามีส่วนช่วยให้ระบบบริหาร

คุณภาพเกิดประสิทธิ์ผล  

9) เป็นผู้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.1.2 ผู้บริหารสูงสุด มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย  

1) เน้นให้มีการทบทวนข้อกําหนดของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง อยู่เสมอเพื่อให้เข้าใจ และทําให้สอดสอดคล้อง 

2) เน้นให้มีพิจารณา ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถส่งผลต่อการสอดคล้องของ

การบริหารจัดการระบบบําบัดน ําเสีย และการทําให้ได้มาตรฐาน 

3) เน้นให้มีการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และธรรมรงค์รักษาไว้  
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5.2 นโยบาย 

5.2.1 การจัดทํานโยบายคุณภาพ 

ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้จัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว้ โดยให้นโยบายคุณภาพนั น  

1) เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และบริบทขององค์กร และสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ 

2) เป็นกรอบในการกําหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ 

3) แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุตามข้อกําหนดที่องค์กรเกี่ยวข้อง 

4) แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารคุณภาพ 

5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ มีการดําเนินการดังนี  

1) จัดทําและอยู่ในรูปแบบเอกสารข้อมูล หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2) สื่อสารภาย ให้เข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้ภายในองค์กร 

3) มีความสอดคล้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรตามความเหมาะสม 

 5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอ้านาจหน้าท่ีภายในองค์กร 

ผู้บริหารสูงสุดมีการกําหนด สื่อสารให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ของหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร โดยผู้บริหารสูงสุดกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า  

1) ระบบบริหารคุณภาพสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 

2) กระบวนการสามารถส่งมอบปัจจัยนําออกได้ตามความคาดหวัง 

3) มีการรายงานสมรรถนะ โอกาสในการปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ

บริหารคุณภาพให้ผู้บริหารสูงสุดทราบและพิจารณาดําเนินการ 

4) มีการส่งเสริมการมุ่งเน้นที่ลูกค้าทั่วทั งองค์กร 

5) ระบบบริหารคุณภาพจะได้รับการคงรักษาไว้ได้ครบถ้วน ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ระบบบริหารคุณภาพ จะมีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือรองรับ 
 

6. การวางแผน 

6.1 การด้าเนนิการเพื่อระบคุวามเสี่ยงและโอกาส 

6.1.1 องค์การจัดการน ําเสียมีการพิจารณาประเด็นที่ระบุในข้อ 4.1 และ ข้อกําหนดต่างๆ ท่ี

อ้างอิงจากข้อ 4.2 และการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จําเป็นตามข้อกําหนด มาตรฐาน ISO 9001 

ดังนี  
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1) ให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพจะสามารถบรรลุตามผลลัพธ์ขององค์กรได้ 

2) เพ่ิมผลกระทบที่ต้องการ 

3) ป้องกันหรือลด ผลกระทบที่ไม่ต้องการ 

4) บรรลุผลการปรับปรุง 

 

6.1.2 องค์กรมีการวางแผน ดังนี  

1) การดําเนินการเพ่ือระบุความเสี่ยงและโอกาส 

2) วิธีการที่จะควบรวมและประยุกต์ใช้กิจกรรมในกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ

(ดูข้อ 4.4) และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ใช้ระบุความเสี่ยงและโอกาส อยู่บนความสมเหตุสมผลต่อ

แนวโน้มของผลกระทบต่อความสอดคล้องการบริหารจัดการระบบบําบัดน ําเสียซึ่งให้ได้ตามมาตรฐานสากล 

- ทางเลือกในการระบุการความเสี่ยงและโอกาส อาจรวมถึงการหลีกเลี่ยงนําความ

เสี่ยงไปแสวงหาโอกาส การกําจัดแหล่งกําเนิด การปรับเปลี่ยนโอกาสที่เกิดหรือผลที่ตามมา การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลความเสี่ยง หรือการคงสภาพความเสี่ยง โดยการชี แจงผลการตัดสินใจ 

- โอกาสสามารถนําไปสู่การปรับใช้วิธีการใหม่ การสร้างการบริการใหม่ มีกลุ่มตลาด

ใหม่ มีลูกค้ารายใหม่ การสร้างคู่ค้า มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ และความเป็นไปได้ในการดําเนินการที่ระบุโดย

องค์กร หรือความต้องการของลูกค้า 

6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนเพื่อให้บรรลุ 

6.2.1 องค์กรมีการจัดทําวัตถุประสงค์คุณภาพ รักษาเอกสารข้อมูลของวัตถุประสงค์คุณภาพ

ขยายผลลงไปในทุกส่วนงาน ทุกระดับ และกระบวนการที่จํา เป็นในระบบบริหารคุณภาพ โดยให้

วัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี  

1) มีสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 

2) สามารถวัดได้ 

3) มีความเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่ประยุกต์ใช้ 

4) มีความเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อเพิ่ม

ระดับความพึงพอใจลูกค้า 

5) มีการติดตาม 
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6) มีการสื่อสาร 

7) มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

6.2.2 เมื่อมีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ องค์กรมีการพิจารณา ดังนี  

1) สิ่งที่ต้องดําเนินการ 

2) ทรัพยากรที่จําเป็น 

3) ผู้รับผิดชอบ 

4) กรอบเวลาแล้วเสร็จ 

5) วิธีการประเมินผล 

6.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง  

เมื่อองค์กรพิจารณาถึงความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพ การเปลี่ยนแปลง

จะพิจารณา ดังนี  

1) วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงและผลที่อาจตามมา 

2) ความครบถ้วนของระบบบริหารคุณภาพ 

3) ความเพียงพอของทรัพยากร 

4) การกําหนดและปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่ 

7. การสนับสนุน 

7.1 ทรัพยากร 

7.1.1 กําหนดและจัดให้มีทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา นําไปการปฏิบัติ คงรักษาไว้ 

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา 

1) ความสามารถ และข้อจํากัดของทรัพยากรภายในที่มีอยู่ 

2) ความจําเป็นในการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก 

7.1.2 บุคลากร  

องค์กรมีการพิจารณาและจัดหาบุคลากรให้เพียงพอเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ สําหรับการดําเนินงานและควบคุมกระบวนการต่างๆ ในระบบบริหาร

คุณภาพ 

7.1.3 โครงสร้างพื นฐาน 



16 | P a g e  
 

องค์กรมีการพิจารณา จัดหา และคงรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างพื นฐานสําหรับการดําเนิน

กระบวนการเพื่อให้บรรลุได้ตามข้อกําหนดด้านการบริหารจัดการน ําเสียให้ได้ตามมาตรฐาน และได้ความพึง

พอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี  

1) อาคาร และค่ามาตรฐาน 

2) อุปกรณ์ ทั งแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

3) ทรัพยากรในการใช้เดินระบบบําบัดน ําเสีย 

4) เทคโนโลยีในการสื่อสารและสารสนเทศ 

7.1.4 สภาพแวดล้อมในการดําเนินกระบวนการ 

องค์กรมีการพิจารณา จัดหา และคงรักษาสภาพแวดล้อมที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน

กระบวนการ และเพ่ือให้มาตรฐานและการบริหารจัดการระบบ รวมถึงความหลากหลาย และสภาพ

กายภาพ ได้แก่ 

1) ด้านสังคม เช่น ไม่มีการแบ่งแยก 

2) ด้านจิตใจ เช่น การลดความเครยีด การป้องกันความเมื่อยล้า การรักษาระดับอารมณ์ 

3) ด้านกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ความชื น การถ่ายเท สุขลักษณะ 

7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด 

7.1.5.1 ทั่วไป 

องค์กรมีการพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่าผลจาก

การติดตามหรือตรวจวัดมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ในการติดตามหรือการตรวจวัดเพ่ือประเมินความ

สอดคล้องต่อข้อกําหนดของการบริหารจัดการน ําเสียโดยมีการจัดเตรียมให้ตามความเหมาะสมกับวิธีการใน

การติดตามและการตรวจวัดที่มีการดําเนินการอยู่  ได้รับการดูแลรักษาเพ่ือให้มั่นใจว่าเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์การใช้งาน โดยให้มีการเก็บเอกสารข้อมูลที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นหลักฐานความเหมาะสมใน

วัตถุประสงค์การใชง้านของทรัพยากรในการติดตามและตรวจวัด 

7.1.5.2 การตรวจสอบของกระบวนการตรวจวัด 

เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นของผลที่ได้จากการวัด องค์กรมีการกําหนดให้อุปกรณ์

การตรวจวัดจะต้องได้มาตรฐานดังนี  
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1) มีการตรวจสอบหรือทบทวนการตรวจสอบ หรือทั งสองอย่างตามช่วงเวลาที่

กําหนด หรือก่อนใช้งานตามมาตรฐานที่อ้างอิงได้ระดับสากลหรือระดับชาติ ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานอ้างอิง

จะจัดเก็บเอกสารข้อมูลในยืนยันการตรวจสอบหรือทบทวนการตรวจสอบ 

2) มีการบ่งชี เพื่อระบุสถานะของอุปกรณ์ตรวจวัด 

3) ป้องกันจากการปรับแต่ง ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลต่อ

สถานะของการตรวจสอบหรือส่งผลต่อข้อมูลการตรวจวัดที่เกิดขึ น โดยพิจารณาดําเนินการแก้ไขตามความ

เหมาะสมในกรณีที่พบผลการตรวจวัดในครั งก่อนมีผลที่ด้อยลงจากเดิม ซึ่งอาจพบได้ในขณะใช้งานอุปกรณ์

การตรวจวัดที่ไม่ตรงตามลักษณะการใช้งาน 

7.1.6 ความรู้ขององค์กร 

องค์กรมีการพิจารณากําหนด ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินกระบวนการและเพื่อให้

บรรลุถึงข้อกําหนดของการบริหารจัดการน ําเสีย ความรู้เหล่านี จะมีการจัดเก็บและมีครบถ้วนตามขอบเขต 

อย่างเพียงพอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการและแนวโน้ม องค์กรมีการพิจารณาทบทวนความรู้ใน

ปัจจุบัน พิจารณาวิธีการทําให้ได้มาหรือเข้าถึงความรู้ส่วนเพิ่มเติม และให้มีความทันสมัย (ความรู้ขององค์กร

คือความรู้เฉพาะขององค์กรที่ได้มาจากประสบการณ์ เป็นข้อมูลที่ นํามาใช้และเผยแพร่เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์)  

พื นฐานความรู้ขององค์กร 

- แหล่งภายในขององค์กร เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การเรียนรู้จากประสบการณ์ การ

เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความสําเร็จจากโครงการ การรวบรวมและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ไม่อยู่ในตํารา

และประสบการณ์ ผลจากการพัฒนากระบวนการ  

- แหล่งภายนอกองค์กร เช่น มาตรฐาน ศูนย์การเรียนรู้ การสัมมนา การได้มาจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

7.2 ความสามารถ 

องค์กรมีการดําเนินการดังนี  

1) กําหนดความสามารถที่จําเป็นของบุคลากรที่ทํางานภายใต้การดําเนิ นการที่มีผลต่อ

สมรรถนะด้านคุณภาพ และประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ 
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2) ทําให้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี มีความสามารถ บนพื นฐานการศึกษา การฝึกอบรม หรือ 

ประสบการณ์ 

3) ในกรณีที่ทําได้ ต้องดําเนินการเพ่ือได้มาที่ซึ่งความสามารถที่จําเป็น  และการประเมิน

ประสิทธิผลของการดําเนินการดังกล่าว 

4) จัดเก็บหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถเป็นเอกสารข้อมูล 

การดําเนินการที่ใช้สามารถ เช่น การจัดฝึกอบรม การเป็นพ่ีเลี ยง หรือ การมอบหมายงาน

ให้กับพนักงานปัจจุบัน หรือการว่าจ้างหรือทําสัญญากับผู้ชํานาญงานนั นๆ 

 7.3 ความตระหนัก 

องค์การจัดการน ําเสียมุ่งเน้นให้บุคลาการที่ทํางานภายใต้การควบคุมขององค์กรมีความ

ตระหนักในเรื่อง นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง การดําเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงผลที่ได้ของการปรับปรุงสมรรถนะ และผลที่ตามมาของการดําเนินการ

ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ 

7.4 การส่ือสาร 

 องค์กรมีการพิจารณาการสื่อสารภายใน และสื่อสารภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงาน

คุณภาพ โดยพิจารณา ดังนี  

  - การสื่อสารอะไรบ้าง 

  - การสื่อสารเมื่อไหร่ 

  - การสื่อสารให้ใครบ้าง 

  - การสื่อสารอย่างไร 

- การสื่อสารโดยใคร 

 7.5 เอกสารข้อมูล 

7.5.1 ระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กรจะต้องประกอบด้วย 

1) เอกสารข้อมูลที่กําหนดโดยมาตรฐานนานาชาติฉบับนี  

2) เอกสารข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานให้ประสิทธิผลในระบบบริหารงาน

คุณภาพ 

ขอบเขตเอกสารข้อมูลในระบบการบริหารคุณภาพมีปัจจัยดังนี  
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- ขนาด ชนิดของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ความซับซ้อน และปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่อกัน 

- ความสามารถของบุคลากร 

7.5.2 การจัดทําและการปรับปรุง เมื่อมีการจัดทําและปรับปรุงเอกสารข้อมูล องค์กรกําหนดให้

ต้องมีการชี บ่ง และคําอธิบาย เช่น ชื่อเอกสาร วันที่จัดทํา ผู้จัดทํา หรือหมายเลขเอกสาร มีการกําหนด

รูปแบบ เช่น ภาษา รุ่นซอฟท์แวร์ รูปภาพ และสื่อที่ใช้ เช่น กระดาษ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการ

ทบทวนและอนุมัติ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

7.5.3 การควบคุมเอกสารข้อมูล 

7.5.3.1 เอกสารข้อมูลที่จําเป็นในระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐาน 

ISO9001:2015 ได้รับการควบคุมเพ่ือให้มั่นใจว่ามีเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งาน ตามความจําเป็นใน

แต่ละกระบวนการและขั นตอน ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น เสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย นําไปใช้อย่าง

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

7.5.3.2 สําหรับการควบคุมเอกสารข้อมูลองค์กรจะดําเนินกิจกรรมต่อไปนี  ตามความ

เหมาะสม 

- การแจกจ่าย, การเข้าใช้, การค้นหา และ การนําไปใช้ 

- การจัดเก็บและการป้องกัน รวมถึงการดูแลรักษาให้เนื อหาอ่านได้ง่าย 

- ควบคุมการเปลี่ยนแปลง เช่น การระบุฉบับที่ของการแก้ไข 

- การกําหนดเวลาจัดเก็บ และการทําลาย 

เอกสารข้อมูลภายนอกที่องค์กรเห็นว่าจําเป็นสําหรับการวางแผนและการ

ปฏิบัติของระบบบริหารคุณภาพจะได้รับการชี บ่งและควบคุมตามความเหมาะสม และเอกสารข้อมูลใช้เป็น

หลักฐานที่แสดงถึงความสอดคล้องจะได้รับการป้องกันจากการแก้ไขโดยไม่ตั งใจ (การเข้าใช้ หมายถึง การ

กําหนดสิทธิ์ในการเข้าดูเอกสาร รวมถึงสิทธิ์ในการอ่าน และแก้ไขเอกสารข้อมูล เป็นต้น) 

8. การปฏิบตัิงาน 

8.1 การวางแผนและการควบคุม การปฏิบัติงาน 

องค์กรจะดําเนินการวางแผน ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการต่างๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุข้อ

กําหนดการบริหารจัดการด้านน ําเสีย และดําเนินกิจกรรมที่ถูกระบุไว้ในข้อ 6 โดยพิจารณาข้อกําหนดของ
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การบริหารจัดการน ําเสีย จัดทําเกณฑ์สําหรับกระบวนการ กําหนดทรัพยากรที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุความ

สอดคล้องต่อข้อกําหนดของการบริหารจัดการน ําเสีย ดําเนินการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์ และ

กําหนดและจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่จําเป็นตามขอบเขต เพื่อให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการสามารถดําเนินการได้

ตามแผน  

ผลที่ได้จากการวางแผนจะมีความเหมาะสมกับการด้าเนินการขององค์กร 

องค์กรจะควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในการวางแผน และทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ นจาก

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตั งใจ ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบทางลบตามความเหมาะสม องค์กรต้องทําให้มั่นใจ

ว่ากระบวนการที่ดําเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกได้รับการควบคุม 

8.2 การพิจารณาข้อก้าหนดส้าหรับการบริหารจัดการน ้าเสีย 

8.2.1 การสื่อสารกับลูกค้า 

1) จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ําเสีย 

2) ข้อมูลเพิ่มเติม สัญญาหรือ คําสั่งซื อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 

3) การรับข้อมูลตอบกลับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ํา

เสีย รวมถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้า 

4) การเคลื่อนย้ายและการดูแลทรัพย์สิน 

5) ข้อกําหนดเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

8.2.2 การพิจารณาข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ําเสีย  

เมื่อมีการพิจารณาข้อกําหนดของการบริหารจัดการน ําเสียเพ่ือนําเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะทําให้มั่นใจว่ามีการระบุข้อกําหนดของสินค้าและบริการ คือ ข้อกําหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาที่จําเป็นขององค์กร พร้อมทั งแสดงถึงการดําเนินการตอบสนองต่อข้อ

ร้องเรียนด้านการบริหารจัดการ ที่ได้มีการเสนอแนะไว้ 

8.2.3 การทบทวนข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ําเสีย 

8.2.3.1 องค์กรจะทําให้มั่นใจถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ําชุมชน 

โดยจะทบทวน ก่อนที่จะยืนยันการปล่อยน ํา ซึ่งรวมถึง ข้อกําหนดในการส่งมอบและกิจกรรมหลังส่งมอบ

ข้อกําหนดที่ลูกค้าไม่ได้ระบุแต่จําเป็นต้องการใช้งานกรณีที่ทราบ ข้อกําหนดที่ระบุโดยองค์กร ข้อกําหนด

ด้านกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกําหนดในสัญญาจ้างหรือคําสั่งซื อซึ่งแตกต่างที่ระบุไว้ก่อนหน้า ซึ่ง
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องค์กรต้องทําให้มั่นใจว่าข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลงในสัญญาจ้างหรือคําสั่งซื อได้รับการดําเนินการแก้ไข  ใน

กรณีที่ลูกค้าไม่มีเอกสารระบุข้อกําหนดด้านการบริหารจัดการน ําเสีย ทางองค์กรจะยนืยันข้อกําหนดเหล่านี 

ก่อนการตกลงหรือทําสัญญาร่วมกัน 

8.2.3.2 องค์กรจะจัดเก็บเอกสารข้อมูลเหล่านี  ตามความเหมาะสม เช่น 

- ผลของการทบทวน 

- ข้อมูลใหม่ของผลิตภัณฑ์และบริการ 

8.2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด 

องค์กรจะมีการจัดทําเอกสารข้อมูลผลการทบทวนข้อกําหนดของการบริการเหล่านี ไม่วา่

จะข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง เมื่อข้อมูลการบริการมีการเปลี่ยนแปลง องค์กรจะทําให้มั่นใจว่า

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแก้ไขและพนักงานที่เกี่ยวข้องจะตระหนักถึงข้อมูลดังกล่าว 

8.3 การออกแบบและการพฒันา 

องค์กรมีการประยุกต์ใช้ข้อกําหนดในเรื่องการออกแบบและการพัฒนา ตามมาตรฐาน ISO 

9001 เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์มากที่สุด 

8.4 การควบคมุผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ 

8.4.1 องค์กรจะทําให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก ในกระบวนการ 

ผลิตภัณฑ์และการบริการ มีความสอดคล้องกับข้อกําหนด องค์กรจะระบุการควบคุมกับผู้ให้บริการภายนอก 

ในกระบวนการผลิตภัณฑ์และการบริการ ในกรณี ดังนี  

1) ผลิตภัณฑ์และบริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์และ

บริการที่องคก์รดําเนินงาน 

2) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้ลูกค้าโดยผู้บริการภายนอกซึ่งกระทําในนามของ

องค์กร 

3) ทั งหมดหรือบางส่วนของกระบวนการที่ดําเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่องค์กร

ได้ตัดสินใจ  

องค์กรจะจัดทําและประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการประเมิน คัดเลือก เฝ้าติดตามสมรรถนะและ

ประเมินซ ําของผู้ให้บริการภายนอก โดยอยู่บนพื นฐานความสามารถของการส่งมอบกระบวนการหรือ การ
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บริการตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง และจัดเก็บเอกสารข้อมูลของกิจกรรมเหล่านี และการดําเนินการที่จําเป็น

จากผลการประเมินที่พบ 

8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม 

องค์กรจะทําให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ คุณภพและการบริการ จะ

ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า โดยทําให้มั่นใจว่า

กระบวนการของผู้ให้บริการภายนอกอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ ระบุการควบคุมที่จะ

ใชก้ับผู้ให้บริการภายนอกและใช้กับผลจากการดําเนินการ และพิจารณาถึง แนวโน้มผลกระทบที่อาจมาจาก

กระบวนการให้บริการภายนอกต่อความสามารถที่จะให้ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ สอดคล้องกับ

ข้อกําหนดลูกค้าและข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลของการควบคุมที่ดําเนินการโดยผู้ให้บริการ

ภายนอก พิจารณาการทวนสอบ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกส่งมอบ

กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการสอดคล้องกับข้อกําหนด 

8.4.3 ข้อมูลสําหรับผู้ให้บริการภายนอก 

องค์กรจะทําให้มั่นใจว่าข้อกําหนดก่อนหน้านี ได้มีการสื่อสารให้สํ าหรับผู้ให้บริการ

ภายนอกเพียงพอ สําหรับกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะดําเนินการให้ และการอนุมัติสําหรับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ วิธีการ, กระบวนการ และอุปกรณ์ และการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ 

  ค) ความสามารถ รวมทั งคุณสมบัติที่จําเป็น ของบุคลากร 

  ง) การปฏิสัมพันธ์ของการดําเนินการในองค์กร ของผู้ให้บริการภายนอก 

  จ) การควบคุมและการเฝ้าติดตามสมรรถนะของผู้ให้บริการภายนอกโดยบริษัท 

  ฉ) กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรอง ที่บริษัท หรือลูกค้า, ตั งใจจะดําเนินการยังสถานที่ของ

ผู้ให้บริการภายนอก 

 8.5 การผลิตและการบริการ 

8.5.1 ควบคุมการบริหารจัดการน ําเสีย องค์กรจะดําเนินการควบคุม ให้อยู่ในเงื่อนไขที่ควบคุม 

รวมถึง ความเพียงพอของเอกสารข้อมูลที่ระบุถึงคุณภาพน ํา และการบริการที่ส่งมอบ หรือกิจกรรมที่

ดําเนินการ รวมทั งผลที่จะบรรลุ ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากรสําหรับตรวจติดตามและ

ตรวจวัด ดําเนินกิจกรรมการตรวจวัดและติดตามในขั นตอนที่เหมาะสม เพ่ือทวนสอบว่าข้อมูลการดําเนิน

กิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์การควบคุม และเกณฑ์การยอมรับด้านการบริหารจัดการน ําเสีย การใช้โครงสร้าง
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พื นฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดําเนินกระบวนการ ระบุความสามารถและคุณสมบัติที่

เกี่ยวข้องของบุคลากร ดําเนินกิจกรรมการรับรอง และการรับรองซ ําตามช่วงเวลา เพ่ือพิจารณาการบรรลุผล

ตามแผนการบริหารจัดการ เมื่อผลการตรวจสอบไม่สามารถทวนสอบได้ในขั นตอนย่อยได้ ดําเนินกิจกรรม

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากบุคลากร และมีการดําเนินกิจกรรมการตรวจปล่อย การจัดส่งและกิจกรรมหลัง

การส่งมอบ 

8.5.2 การชี บ่งและการสอบกลับ 

องค์กรจะเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการระบุผลลัพธ์จากกระบวนการ เพ่ือให้มั่นใจว่า

การบริหารจัดการคุณภาพน ําเป็นไปตามข้อกําหนด โดยจะระบุสถานะของผลลัพธ์ ภายใต้ข้อกําหนดการ

ตรวจวัดและตรวจติดตาม และกรณีที่การตรวจสอบย้อนกลับเป็นข้อกําหนดในกาดําเนินการจะใช้วิธีการชี 

บ่งแบบเฉพาะเจาะจงที่ผลลัพธ์ และมีการจัดทําเป็นเอกสารข้อมูลสําหรับการสอบกลับได้ 

8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก 

องค์กรจะดูแลทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกในขณะที่อยู่ภายใต้การ

จัดเก็บในองค์กรหรือมีการใช้งาน โดยจะระบุ ตรวจสอบ ป้องกัน และดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ส่ง

มอบภายนอกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ถ้าทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าหรือผู้ส่งมอบภายนอกเกิดการสูญหาย 

เสียหาย หรือพบว่าไม่เหมาะสมในการใช้งาน องค์กรจะดําเนินการแจ้งลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอกให้

ทราบ และจัดทําเป็นเอกสารข้อมูลไว้  (ทรัพย์สินของลูกค้าหรือของผู้ให้บริการภายนอก อาจรวมถึง 

เครื่องมือและอุปกรณ์ สถานที่ ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล) 

8.5.4 การดูแลรักษา 

องค์กรจะดูแลรักษา ผลจากกระบวนการในขณะดําเนินให้บริการ ตามขอบเขตที่จําเป็น 

เพ่ือให้มั่นใจว่ายังมีความสอดคล้องกับข้อกําหนด (การดูแลรักษารวมถึง การชี บ่ง การขนย้าย การควบคุม

การปนเปื้อน การบรรจุ การจัดเก็บ การส่งผ่านหรือ การขนส่ง และการป้องกัน) 

8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ 

องค์กรจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกําหนดสําหรับกิจกรรมหลังการส่งมอบ ซึ่งสัมพันธ์

กับการบริหารจัดการน ําเสีย ในการพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมหลังการส่งมอบจะพิจารณาจาก 

- กฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 

- แนวโน้มผลกระทบที่เกิดขึ นซึ่งสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ธรรมชาติ การใช้และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ 
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- ข้อกําหนดของลูกค้า 

- ข้อมูลตอบรับจากลูกค้า 

กิจกรรมหลังการส่งมอบ สามารถหมายถึง เช่น การดําเนินการภายใต้การรับประกัน ข้อ

ผูกพันตามสัญญา เช่น การบํารุงรักษา และบริการเพ่ิมเติม เช่น การนํากลับมาใช้ใหม่ หรือการกําจัด 

8.5.6 ควบคุมของการเปลี่ยนแปลง 

องค์กรจะทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสําหรับการผลิตและการให้บริการ ตาม

ขอบเขตที่จําเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่ายังมีความสอดคล้องกับข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง องค์กรจะจัดทําเอกสาร

ข้อมูลที่อธิบายถึงผลการทบทวนการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่

ดําเนินการที่จําเป็นจากผลการทบทวนเหล่านั น 

 8.6 การตรวจปล่อยผลิตภณัฑ์และบริการ 

องค์กรจะดําเนินตามแผนงานที่กําหนดไว้ ในขั นตอนที่เหมาะสมเพ่ือทวนสอบคุณภาพน ําให้มี

ความสอดคล้องกับข้อกําหนด ไม่ทําการส่งมอบให้กับลูกค้าจนกว่าจะได้มีการตรวจตามแผนที่วางไว้ ยกเว้น

กรณีได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องและ ถ้าทําได้โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรจะดําเนินการ

จัดทําเอกสารข้อมูลการตรวจ เอกสารข้อมูลประกอบด้วย 

- หลักฐานแสดงความสอดคล้องเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ 

- การสืบกลับไปยังผู้มีอํานาจในการตรวจปล่อย 

 8.7 การควบคมุผลลพัธ์ ท่ีไม่ไปเป็นตามข้อก้าหนด 

8.7.1 องค์กรจะทําให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดจะได้รับการชี บ่งและป้องกัน

ไม่ให้นําไปใช้หรือส่งมอบโดยไม่ได้ตั งใจ องค์กรจะดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งที่ไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนดและผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการ ทั งนี รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกตรวจพบ

หลังจากที่ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วหรือในระหว่าง หรือหลังจากให้บริการ องค์กรจะดําเนินการกับผลจาก

กระบวนการที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด สินค้าและบริการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าดังนี  

- การแก้ไข 

- คัดแยกจัดเก็บในพื นที่ ส่งคืน หรือ การหยุดใช้ชั่วคราว ของผลิตภัณฑ์และบริการ 

- แจ้งให้ลูกค้าทราบ 
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- ได้รับการอนุมัติผ่อนผันการใช้งานเมื่อมีการแก้ไขผลการดําเนินการจะมีการ

ตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกําหนด 

8.7.2 องค์กรจะจัดเก็บเอกสารข้อมูลดังนี  

1) รายละเอียดความไม่สอดคล้องตาม ข้อกําหนด ในมาตรฐาน ISO 9001 

2) รายละเอียดการดําเนินการ 

3) รายละเอียดการขอผ่อนผันที่ได้ดําเนินการ  

4) การระบุผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการกับความไม่สอดคล้อง 

9. การประเมินสมรรถนะ 

9.1 การติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมนิ 

9.1.1 องค์กรจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี   

1) อะไรที่สําคัญในการติดตามและตรวจสอบ 

2) วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินที่จําเป็น เพื่อให้มั่นใจถึงผลที่

ถูกต้อง 

3) ทําการติดตามและตรวจสอบ เมื่อใด 

4) จะทําการวิเคราะห์และประเมินผลการติดตามและตรวจสอบ เมื่อใด 

องค์กรจะทําการประเมินสมรรถนะคุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ 

และเก็บรักษาเอกสารข้อมูลที่จําเป็น ในฐานะหลักฐานของผลจากการดําเนินการ 

9.1.2 ความพึงพอใจลูกค้า 

  องค์กรจะเฝ้าติดตาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระดับการรับรู้ของความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และความคาดหวังของลูกค้า จะได้รับการเติมเต็ม องค์กรจะกําหนดวิธีการเพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูล

เหล่านี มาติดตามและทบทวน 

9.1.3 การวิเคราะห์และประเมินผล 

องค์กรจะดําเนินการวิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูลและผลที่ได้จากการตรวจติดตาม

และตรวจวัดผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะนําไปใช้ประเมิน ดังนี  

1) ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์และบริการ 

2) ระดับความพึงพอใจลูกค้า 
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3) สมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ 

4) ประสิทธิผลของแผนงาน 

5) ประสิทธิผลของการดําเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส 

6) สมรรถนะของผู้ให้บริการภายนอก 

7) ความจําเป็นในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ 

หมายเหตุ ใชว้ิธีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการใช้วิธีทางสถิติ 

9.2 การตรวจติดตามภายใน 

9.2.1 องค์กรจะดําเนินการตรวจติดตามภายใน ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ เพ่ือให้มีข้อมูลของ

ระบบบริหารคุณภาพมีความสอดคล้องต่อข้อกําหนดของบริษัทสําหรับระบบบริหารคุณภาพ และข้อกาํหนด

มาตรฐาน ISO 9001: 2015 โดยการปฏิบัติและคงรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล 

9.2.2 องค์กรจะวางแผน จัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว้ ซึ่งตารางการตรวจติดตาม รวมถึง

ความถี่ วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ข้อกําหนดในการวางแผน และการรายงาน ซึ่งจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์

คุณภาพ ความสําคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กร และผลการตรวจ

ติดตาม ครั งที่ผ่านมา มีการกําหนดเกณฑ์การตรวจติดตามและขอบเขตในแต่ละการตรวจติดตาม การเลือก

ผู้ตรวจติดตามและการตรวจติดตาม ต้องให้มั่นใจว่าตรงตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นกลางในขณะตรวจ

ติดตาม ทําให้มั่นใจว่าผลการตรวจติดตามได้ถูกรายงานไปยังผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการแก้ไข

และปฏิบัติการแก้ไขโดยมิให้ล่าช้า และสุดท้ายต้องจัดเก็บเอกสารข้อมูลการตรวจติดตามไว้เป็นหลักฐาน 

เพื่อแสดงการดําเนินการตรวจติดตามและแสดงถึงผลการตรวจติดตาม 

 9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

9.3.1 ผู้บริหารสูงสุดจะทําการทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ตามช่วงเวลาที่

วางแผนไว้ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  มีความพอเพียง มีประสิทธิผล และมีความ

สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร 

9.3.2 ปัจจัยการนําเข้าการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร จะได้รับการวางแผนและดําเนินการ โดย

คํานึงถึง สถานะของการดําเนินการจากการทบทวนในครั งที่ผ่านมา ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในและ

ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ และข้อมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ 

รวมถึงแนวโน้มข้อมูลจาก 
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- ความพึงพอใจของลูกค้า และ ข้อมูลตอบกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

   - ขอบเขตที่ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ด้านคุณภาพ 

   - สมรรถนะของกระบวนการ และ ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ละบริการ 

   - ความไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด และ การปฏิบัติการแก้ไข 

   - ผลจากการเฝ้าติดตามและตรวจวัด 

   - ผลการตรวจติดตาม 

   - สมรรถนะของผู้ให้บริการภายนอก 

9.3.3 ปัจจัยนําออกการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารต้องรวมถึง

การตัดสินใจและการดําเนินการเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุง ความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร

คุณภาพ และทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งองค์กรจะคงไว้ซึ่งเอกสารข้อมูลที่แสดงถึงหลักฐานของผลลัพธ์จากการ

ทบทวนฝ่ายบริหาร 

10. การปรับปรุง 

 10.1 องค์กรจะพิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดําเนินกิจกรรมที่จําเป็นเพ่ือให้เป็นไป

ตามข้อกําหนดของลูกค้า และยกระดับความพึงพอใจขอลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 

1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะเกิดขึ นใน

อนาคต และความคาดหวัง 

2) การแก้ไข ป้องกัน หรือ ลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ 

3) การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ 

 หมายเหตุ การปรับปรุงอาจรวมถึง การแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไข การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การ

เปลี่ยนแปลงนวัตกรรม และการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 

10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก้าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข 

10.2.1 เมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด รวมถึงที่เกิดจากข้อร้องเรียน องค์กรจะ

ตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ตามความเหมาะสมดังนี  

1) ทําการควบคุมและแก้ไข 

2) ดําเนินการจัดการกับผลที่ตามมา 
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ประเมินความจําเป็นในการปฏิบัติการสําหรับกําจัดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดขึ นซ ํา หรือเกิดขึ นในบริเวณอื่นๆ โดย  

1) ทบทวนและวิเคราะห์สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่พบ  

2) พิจารณาสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่พบ  

3) พิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่ใกล้เคียงกัน หรือมีโอกาสเกิดขึ น 

หลังจากนั น ดําเนินการปฏิบัติการตามความจําเป็น ทบทวนประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติการแก้ไข ปรับปรุงรายการความเสี่ยงและโอกาสในช่วงการวางแผน ตามความเหมาะสม และ

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งการปฏิบัติการแก้ไขจะต้องเหมาะกับผลกระทบ

ของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดที่พบ 

10.2.2 องค์กรจะจัดทําเอกสารข้อมูลเพ่ือแสดงหลักฐานของสภาพของสิ่งทีไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนดและการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และผลการปฏิบัติการแก้ไขใดๆ 

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 องค์กรจะดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อระบบ

บริหารคุณภาพ องค์กรจะพิจารณาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์และการประเมิน และผลจากการทบทวนโดย

ฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาความจําเป็นหรือโอกาส ที่ใช้ระบุเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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แผนการตรวจสอบของระบบจัดการดา้นคุณภาพ (Quality Management) 

ล้าดับ แนวปฏิบัติ/กิจกรรม/แนวนโยบาย 

ปีงบประมาณ 2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต . ค .
63 

พ . ย .
63 

ธ . ค .
63 

ม . ค .
64 

ก .พ .
64 

มี . ค .
64 

เ ม . ย .
64 

พ.ค .
64 

มิ . ย .
64 

ก . ค .
64 

ส . ค .
64 

ก . ย .
64 

1 คู่มือหรือแนวปฏิบัติระบบบริหารจัดการ
ด้านคุณภาพ 

            

2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง             
3 มีการสื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ             
4 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงและ

โอกาส 
            

5 ความทันสมัยในการปรับปรุงเอกสาร             
6 การรักษาความปลอดภัยของระบบเพ่ือ

ป้องกันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
            

7 ระบบป้องกันการรักษาความปลอดภัย             
8 การทบทวนระบบหรือการตรวจสอบ             
9 การวิเคราะห์และการประเมินผล             
10 มีการปรับปรุงคู่มือหรือระบบอย่างต่อเนื่อง             

 


