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“Green” แสดงถึงวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตที่มี
ความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จนส่งผ่านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิตของคนรุ่นต่อไป



   ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน เพื่อลดการ
ใช้พลังงาน ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลด
ปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใชซ้้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ 
การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้าง
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการส านักงานสีเขียว  Green Office



• เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานน าความรู้ส านักงานสีเขียว(Green 
Office) ไปประยุกต์ใช้

• เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยการตรวจประเมินและรับรองส านักงาน
สีเขียว (Green Office)

ท าไปเพื่ออะไร (Green Office)



ท าแล้วได้อะไร (Green Office)

 ลดค่าใชจ้่ายในส านักงาน จากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่าง  
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

 มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน
 เป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มากขึ้น 
 ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยลดโลกรอ้น



ขั้นตอนการรับสมัครและการด าเนินงาน

รับสมัครส านักงานเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว 
ภายในวันที่ 30 ม.ค. 2558

ส่งเอกสารการประเมินตนเองเบื้องต้น ให้แก่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2558

คัดเลือกส านักงาน
ที่ผ่านการประเมิน

เบื้องต้น

สมัครเข้าร่วมโครงการ          
ในปีต่อไป

ไม่ผ่าน

ผ่าน



จัดอบรมคณะกรรมการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว (เม.ย.58)

ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ค าแนะน า และ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของ

ส านักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ขั้นตอนการรับสมคัรและการด าเนินการงาน

จัดอบรมส านักงานที่เข้าร่วมโครงการ (มี.ค. 58)

ตรวจประเมินส านักงานเพ่ือ
รับรองตามเกณฑ์ส านักงาน            

สีเขียวระดับพื้นที่                               
(พ.ค.- มิ.ย.58) 



ตรวจประเมินส านักงานที่ผ่านการ
รับรองตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 

ระดับดีเยี่ยม (ก.ค. - ส.ค.58)

รับโลส่ านักงาน
สเีขียว

ขั้นตอนการรับสมคัรและการด าเนินการงาน

ประชุมคณะกรรมการ
สรุปผลการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวรอบแรก

สมัครเข้าร่วมโครงการ          
ในปีต่อไป

ไม่ผ่าน

ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2558



ส านักงานสีเขียว (Green Office) 

ส านักงานและกิจกรรมต่างๆภายในส านักงานที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มี
แนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญ
จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า 



ค านิยามส านักงาน

สถานที่ท างานที่มีการออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคาร ที่ผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร ด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพื้นที่ใช้
ประโยชน์อื่นๆได้แก่ พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่ประกอบอาหาร 
ห้องน้ า ลานจอดรถ พื้นที่รองรับของเสีย ระบบบ าบัดของเสีย

หมายเหตุ ค านิยามนี้ คือ ขอบข่ายของส านักงาน



เกณฑ์ส านักงานสีเขียว

ใช้แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 
การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดของเสีย (Waste Minimization) การ
ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม (Pollution Prevention) เป็นหลัก
ในการก าหนดทิศทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
ส านักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด 7 หมวด



รายละเอียดส าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน

หมวดที่ 1 การบรหิารจัดการองค์การ (Organization Management)
หมวดที่ 2 ความตระหนักขององค์การ (Organization Awareness)
หมวดที่ 3 การใชพ้ลังงานและทรพัยากร (Energy and Resource)
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน

(Indoor & Outdoor Environmental) 
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)
หมวดที่ 7 การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)



เกณฑ์ส านักงานสีเขียว

ส านักงานที่จะได้รับเป็นส านักงานสีเขียวจะต้องผ่านเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 7 หมวด

หมวด รายละเอียด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)
1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม                             
1.2 การวางแผนการด าเนินงาน (การระบปุระเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการใช้ทรัพยากร, กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง, หน้าที่ความรับผดิชอบและ
อ านาจหน้าที)่
1.3 การทบทวนโดยฝุายบริหาร

15



หมวด รายละเอียด น้ าหนัก 
(ร้อยละ)

2 การด าเนินงาน Green Office
2.1 สื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม          2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในส านักงาน 
2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก          2.5 การขนส่งและการเดินทาง

20

3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
3.1 การใช้พลังงาน     3.2 การใช้น้ า     3.3 ทรัพยากรอื่น ๆ

15

4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)
4.1 การจัดการของเสียในส านักงาน         4.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน

10

5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor Environmental) 
5.1 อากาศ       5.2 แสง        5.3 เสียง        5.4 ความน่าอยู่

15

6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)
6.1 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในส านักงาน

15

7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
7.1 โครงการและกจิกรรม

10

รวม 100



หลักเกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน ค าอธิบาย

0

-ไม่มีการจัดการและดูแลสภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน
-ไม่มีการปฏิบัติตามคู่มอืการจัดการสิ่งแวดล้อม
-ไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
-ไม่มีเอกสารหรือบันทึกที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
-บุคคลทีเ่กี่ยวข้องไม่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม

0.5

-มีการจัดการและดูแลสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นบางส่วน
-มีการปฏิบัติตามคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นบางส่วน
-มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเป็นบางส่วน
-มีเอกสารหรือบันทึกที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน เปน็บางส่วน
-บุคคลทีเ่กี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นบางส่วน

1

- มีการจัดการและดูแลสภาพพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
- มีการปฏิบัติตามคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
- มีเอกสารหรือบันทึกที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
- บุคคลทีเ่กี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม



สรุปผลการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียว ปี 2557



• ส านักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2557 จ านวน 50 แห่ง 

อยูร่ะหว่างด าเนนิการ 1 แห่ง ไม่ขอตรวจประเมิน จ านวน 4 แห่ง  

• น าร่องส านักงานสีเขียว ปี 2556 จ านวน 11 แห่ง ไม่ขอตรวจ

ประเมิน จ านวน 1 แห่ง

• รวมมีส านักงานเข้ารับการตรวจประเมิน จ านวน 55 แห่ง

ส านักงานสีเขียวที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ



สรุปผลการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว(Green Office)

เกณฑ์การประเมิน
ส านักงานสีเขียว

ระดับคะแนน
ส านักงานสีเขียว

จ านวนส านักงานที่
ผ่านการประเมิน

(แห่ง)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับทอง ร้อยละ 90 ขึ้นไป 20 36.36

ระดับเงิน ร้อยละ 70-89 25 45.45

ระดับทองแดง ร้อยละ 50-69  8 14.55

ไม่ผ่านการรับรอง ต่ ากว่าร้อยละ 50 2 3.64

รวม 55 100



สรุปผลคะแนนการตรวจส านักงานสีเขียว ปี 2557

แผนภูมเิรดาร์ แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนนของ หน่วยงานราชการ 26 แห่ง  
จ าแนกตามหมวด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 64.51
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แผนภูมิเรดาร์ แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนนของ หน่วยงานเอกชน 14 แห่ง  
จ าแนกตามหมวด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 86.04
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แผนภูมิเรดาร์ แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนนของ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 15 แห่ง 
จ าแนกตามหมวด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 89.09
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ส านักงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม ระดับทอง

1. การไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
2. บริษัท เด็นโซ่ ( ประเทศไทย ) จ ากัด จ. ฉะเชิงเทรา 
3. การไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขา อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร
4. ส านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
5. คลังพัสดุบริการ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ. โพธาราม จ. ราชบุรี
6. การไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาย่อย ต. สวนแตง สุพรรณบุรี
7. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานบ้านโพธิ)์  จ.ฉะเชิงเทรา
9. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด
10. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)



11. การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

12. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) จ. ฉะเชิงเทรา 

13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานใหญ่บางเขน

14. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด ( มหาชน )

 15. บริษัท ผลิตไฟฟูา จ ากัด (มหาชน) ( กรุงเทพฯวิภาวดี)

16. เทศบาลต าบลเกาะคา

17. สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

18. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

19. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด ศูนย์ฝึกอบรม

20. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด เวลโกรว ์จ. ฉะเชิงเทรา

ส านักงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม ระดับทอง



แผนภูมิเรดาร์ แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนนของหน่วยงานที่ได้รางวัล ระดับเหรียญทอง 
จ านวน 20 แห่ง จ าแนกตามหมวด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93.68
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แผนภูมิเรดาร์ แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนนของหน่วยงานที่ได้รางวัล ระดับเหรียญเงิน และ
เหรียญทองแดง จ านวน 35 แห่ง จ าแนกตามหมวด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 75.73
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แผนภูมิเรดาร์  แสดงค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนนทั้งหมดของ
ทั้ง 55 หน่วยงาน จ าแนกตามหมวด

คะแนนเฉลี่ย 
82.25

86.70

83.50

79.83

81.9289.32

72.88

80.55

50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00

หมวด1

หมวด2

หมวด3

หมวด4หมวด5

หมวด6

หมวด7



รายงานปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรหลักของแต่ละส านักงาน โดย
ให้ส านักงานสง่ข้อมูลปริมาณการใช้ทรพัยากรต่างๆ เชน่ กระดาษ 
ไฟฟูา น้ า น้ ามันดีเซล น้ ามันโซลีน(น้ ามันเบนซิน) เป็นต้น 

น าข้อมูลมาค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดยสามารถ
รวบรวมข้อมลูจากส านักงานได้จ านวน 21 ส านักงาน 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้



ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน
ของแต่ละหน่วยงาน

• ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ (Kg/CO2eq) ต่อคนของ
แต่ละหน่วยงาน คือ 115.87

• จากการทดสอบ  พบว่า  t  = -1.298  สรุปได้ว่าบริษัท และ
หน่วยงานราชการ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันที่  P-value = 0.223

• ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อคนในเดือน มิ.ย. เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือน ต.ค. ลดลง 32.88% 



• ค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ (Kg/CO2eq) ต่อพื้นที่ของ
แต่ละหน่วยงาน คือ 14.44

• จากการทดสอบ  พบว่า  t  = 1.414  สรุปได้ว่าหน่วยงานประเภท
บริษัท และหน่วยงานราชการมีค่าเฉลี่ยไม่แตกตา่งกันที่ P- value = 
0.195

• ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่ในเดือนมิ.ย. เมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนก.ย. ลดลง 22.83% 

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่
ของแต่ละหน่วยงาน



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียว (Green Office)

1) การมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นของผู้บริหาร
2) ระบบการบรหิารจัดการทีด่ี
3) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ
4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
6) การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
7) การพัฒนาบคุลากรอย่างต่อเนื่อง
8) การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน





แนวทางการพัฒนาส านักงาน
มุ่งสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) 



หมวดที่ 1
การบริหารจัดการองค์การ

(Organization Management)

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม

Environmental Policy



ความส าคัญ

 นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นสิง่ที่ถูกก าหนดขึน้จากผู้บริหารให้ทาง
ส านักงานด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม

 นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องมีความชัดเจน และงา่ยต่อการ
อธิบายแก่พนักงานในส านักงาน รวมถึงบคุคลภายนอกและผู้สนใจ
ทั่วๆไป



วิธีด าเนินการ

1. แสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและปูองกันมลภาวะตามความ
เหมาะสม

การหมุนเวียนน าของเสียกลับมาใช้ใหม่

การเลือกใช้วัตถุดิบ วัสด ุอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การลดปัญหามลพิษหรือควบคุมให้เกิดน้อยที่สุด

การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. แสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

3. แสดงความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

4. แสดงความมุ่งมั่นที่จะเผยแพรต่่อสาธารณชน

ขั้นตอนที่ 1. การก าหนดนโยบายสิง่แวดล้อม 



วิธีด าเนินการ
ขั้นตอนที่ 2. การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม

 การติดนโยบายบริ เวณบอร์ด
ประชาสัมพันธ์

 การประชาสัมพันธ์ การประกาศ
ชี้แจง การอบรม หรือการประชุม

 การแจกจ่ายเอกสารนโยบายไป
แต่ละแผนก เป็นต้น

 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวบ
ไซต์ของบริษัท



วิธีด าเนินการ

1. ก าหนดระยะเวลาในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม

2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือแนวทางการท างาน

3. สื่อสารใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการเปลีย่นแปลง

4. หากทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมพบว่ายังมีความทันสมัย เหมาะสม 
นโยบายดังกล่าวก็ยังสามารถใช้และคงไวไ้ด้

ขั้นตอนที่ 3. การทบทวนและการปรับปรงุนโยบายสิง่แวดล้อม



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

• นโยบายสิง่แวดล้อมจะต้องติดประกาศไว้ในบริเวณที่บุคคลภายในและภายนอก
มองเห็นชัดเจน ได้แก่ ห้องรับรองแขก พื้นที่รับรองลูกค้า บริเวณพื้นที่ใน
ส านักงาน เป็นต้น

• องค์กรจะต้องชี้แจงและอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงนโยบายสิ่งแวดล้อม และ
สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายสิง่แวดล้อมได้

• นโยบายสิง่แวดล้อมจะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจ าทุกปี



หมวดที่ 1
การบริหารจัดการองค์การ

(Organization Management)

2. การวางแผนด าเนินการ

Environmental Plan



การวางแผนด าเนินงานเป็นการก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือควบคุม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยการวางแผนด าเนินงานมีรายละเอียด
ที่ต้องปฏิบัติ 3 ส่วน

ความส าคัญ

1. การระบุประเด็นและประเมินปัญหา เพ่ือ ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

2. กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ เพ่ือ น ามาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมปัญหา

3. การก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อ ก าหนดผู้ปฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสมและชัดเจน



1. การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลของบริษัท

1. บ่งชี้แผนก กิจกรรม พื้นที่ 
ของส านักงานทั้งหมด

2. ก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละแผนก กิจกรรม หรือ
พื้นที่ เพื่อชี้บ่งปัญหา

ส านักงาน

งานบุคคล งานอาคาร สถานที่

•การจัดพิมพ์เอกสาร

•การส าเนาเอกสาร

•การท าความสะอาด

•การดูแลต้นไม้



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 การบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

กระบวนการกิจกรรมINPUT OUTPUT

การพิมพ์งาน
ไฟฟูา

กระดาษ
หมึกพิมพ์

กระดาษใช้แล้ว
หมึกพิมพ์ใช้แล้ว

การท าความ
สะอาดห้องน้ า

น้ า
น้ ายาท าความสะอาด

น้ าเสีย
เศษขยะจากการเข้าห้องน้ า



ตัวอย่างการส ารวจปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิธีด าเนินการ



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

1. พิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดโดยตรง (Direct) 

2. พิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดโดยอ้อม (Indirect) 

3. พิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามปกติ (Normal)

4. พิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดในสภาวะผิดปกติ (Abnormal)

5. พิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะฉุกเฉิน (Emergency)

6. พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการควบคุม

7. ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร



ตัวอย่างทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม



ตัวอย่างทะเบียนประเมินด้านมลภาวะ



ตัวอย่างทะเบียนประเมินด้านทรัพยากร



ระดับนัยส าคัญ การควบคุม

สูง 1.ต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นแผนงานเพื่อลดมลภาวะ

   ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด อ้างอิงไปยังหมวดที่ 7 

2.หากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถลดได้ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่วมกัน 

จัดท าแผนการตรวจติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ปานกลาง ก าหนดมาตรการควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแผนการตรวจติดตามและ

เฝ้าระวัง

ต่ า ไม่ต้องด าเนินการใดๆ

ขั้นตอนที่ 4 การหาแนวทางการแก้ไขและควบคุมปัญหา 

วิธีด าเนินการ



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานจะต้องถูกระบุและ
ประเมินลงในตารางระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
และพลังงาน พร้อมกับระบุถึงความรุนแรงของปัญหาให้ครบถ้วน และ
สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยส าคัญ หรือความ
รุนแรงระดับปานกลางขึ้นไป จะต้องได้รับการแก้ไขจัดการ

3. จะต้องมีการสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
4. พนักงานทราบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการท างานแต่ละแผนก 
5. จะต้องมีการทบทวนตารางระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้

ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



วิธีด าเนินการ

2. กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

ทราบปัญหาสิ่งแวดล้อม

รวบรวมกฎหมายและข้อก าหนด
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง

จัดท าทะเบียนกฎหมายและน าไปปฏิบัติ

ทบทวนกฎหมายให้ทันสมยัอยู่เสมอ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม



 น าประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
มาพิจารณาเพื่อเลือกกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 พิจารณากฎหมายที่ใกล้ตัวก่อน 

 พิจารณากฎหมายที่มีความเข้มข้นมากที่สุด

วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณากฎหมายที่จะต้องน าไปใช้ 

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมและจัดท าทะเบียนกฎหมาย

 ค้นหากฎหมายจาก www.diw.go.th (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ)
 สรุปสาระส าคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดท าทะเบียนกฎหมาย



ตัวอย่างทะเบียนกฎหมายล าดับ ชื่อกฎหมาย สาระส าคัญของกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมาย

หลักฐานการ
ปฏิบัติสอด

คล้อง
ไม่สอด
คล้อง

เพื่อ
ทราบ

1 ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิง
แวดลอม
เรื่อง ก าหนด
มาตรฐาน
ควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้ง 
จากอาคารบาง
ประเภทและ
บางขนาด
2548

ข อ ๖ อาคารประเภท ค. 
หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้
(๕) อาคารที่ท าการของทาง
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค การ
ระหวางประเทศ หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใช สอยรวมกันทุกชั้นของ
อาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑) บีโอดี ตองมคีาไม เกิน ๔๐ 
มิลลิกรัมตอลิตร
(๒) สารแขวนลอย ตองมีคาไม
เกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๔) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 
๔๐ มิลลิกรัมตอลิตร



ผลการตรวจวัด
คณุภาพน้ าทิ้ง
ประจ าปี 2556 



วิธีด าเนินการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 

1. วิธีปฏิบัติเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีอยู่อย่าง
เพียงพอ

3. ทีมงานผูร้ับผิดชอบ ระบุทีมดับเพลิง ทีมขนย้าย ทีม
อพยพ ทีมปฐมพยาบาลหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

4. จุดรวมพล



วิธีด าเนินการ

http://www.imperial.co.th/Product/Product001.html


วิธีด าเนินการ

 ด าเนินการให้มีการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 วางแผนก าหนดตัวบุคคลและฝึกซ้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุใน

แผนระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2 การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาวิธีการใช้ถังดับเพลิงและวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น 

วิธีการตรวจสอบ

วิธีการใช้



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

1. จัดท าทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน เพ่ือ
ควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

2. กฎหมายสิ่งแวดล้อมของส านักงานจะต้องมีความทันสมัย
3. แจกจ่ายกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมไปยังส่วนต่างๆภายในส านักงาน
4. สื่อสารให้พนักงานเข้าใจ เช่น การฝึกอบรม การติดบอร์ดสื่อสาร
5. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม
6. ก าหนดระยะเวลาในการติดตาม การปรับปรุงที่แน่นอน เช่น ทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 

เดือน แต่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดท าแผนฉุกเฉิน ก าหนดจุดรวมพล หมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
8. เครื่องมือและสญัญาณเตือนภัยจะต้องมีเพียงพอและพร้อมใช้งาน
9. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



วิธีด าเนินการ

3. การก าหนดอ านาจ หนา้ที่ ความรับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้า/ประธาน
สิ่งแวดล้อม

ทีมงาน
สิ่งแวดล้อม



ขั้นตอนที่ 2. การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีด าเนินการ

ประกาศบริษัท ฉบับที่ 01/2556
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยบริษัท รักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด มีนโยบายในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในส านักงาน และเพื่อให้บรรลุตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท จึงได้ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณดุสิตต ์     แสงทองค า หัวหน้าสิ่งแวดล้อม
2. คุณสุวรรณา  ไวงาน ทีมงานสิ่งแวดล้อม
3. คุณยุพิน        คงคราม ทีมงานสิ่งแวดล้อม
4. คุณพรทิพา    เลิศงาม ทีมงานสิ่งแวดล้อม
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

.........................................
  (กรรมการผู้จัดการ)



ขั้นตอนที่ 3. การด าเนินการสื่อสาร

วิธีด าเนินการ

ด าเนินการสื่อสารตามพ้ืนที่ต่างๆให้
รับทราบโดยทั่วถึงกัน



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมถูกก าหนดออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและสื่อสารให้รับทราบทั่วกัน โดยน าประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการ หรือ โครงสร้างคณะกรรมการ ติดประกาศ

2. คณะกรรมการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ

3. หัวหน้าทีมสิง่แวดล้อมจะต้องทราบถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม ด้านความเพียงพอ ความรู้และความสามารถ 



หมวดที่ 1
การบริหารจัดการองค์การ

(Organization Management)

3. การทบทวนโดยฝุายบริหาร
Management Review



ความส าคัญ

การทบทวนของฝุายบริหารถือเป็นส่วนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะได้
ทราบความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
ส านักงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของระบบ ฯ และให้การสนับสนุนในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ต่าง ๆ และยังแสดงให้พนักงานเห็นว่า 



วิธีด าเนินการ

เตรียมการประชุม

ด าเนินการประชุม

บันทึกผลการประชุม

ติดตามผลการประชุม

ก าหนดความถ่ีในการประชุมทบทวน

ก าหนดองค์ประชุมของการทบทวนโดยฝุายบริหาร วาระที่ 1 การติดตามผลการทบทวนโดย
ฝุายบริหารครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 ผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
วาระท่ี 3 การบรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

โครงการและกิจกรรม
วาระที่ 4 การปฏิบัติตามกฎหมาย
วาระที่ 5 สถานะของการแก้ไขและปูองกัน
วาระที่ 6 การสื่อสารและข้อรอ้งเรียน
วาระที่ 7 การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะส่งผล

กระทบต่อระบบ
วาระที่ 8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

1. ผู้บรหิารจะต้องแสดงวิสัยในการบริหารจัดการด้านสิง่แวดล้อม

2. การประชุมจะต้องให้ครบถ้วนองค์ประชุม และวาระการประชุม

3. จัดรายงานการประชุมทบทวนโดยฝุายบริหารทุกครั้ง



หมวดที2่ 
การด าเนินงาน Green Office
Operation of Green Office

1. การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental communication and Training



ความส าคัญ

การสื่อสารและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
ข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมลูในแตล่ะระดับขององค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และทันสถานการณ์ รวมไปถึงการ
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง
การเปิดช่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือการเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

สื่อสาร
ฝึกอบรม
ภายใน

สื่อสาร
ฝึกอบรม
ภายนอก



วิธีด าเนินการ

1. นโยบายสิง่แวดล้อม
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร พลังงานที่มีนัยส าคัญ
3. เปูาหมายและโครงการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
5. ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม และอ านาจหน้าที่
6. การรณรงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การประหยัด

ทรัพยากรและพลังงาน ความสะอาดและความเป็นระเบียบ เป็นต้น
7. ปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในแต่ละปี

ขั้นตอนที่ 1. การก าหนดหัวข้อในการสื่อสาร  

การสื่อสาร



ขั้นตอนที่ 2. ด าเนินการสื่อสาร

วิธีด าเนินการ



วิธีด าเนินการ

การฝึกอบรม



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

• สื่อสารให้ครบถ้วนตามที่คู่มือส านักงานสีเขียวก าหนด

• มีช่องทางการสื่อสารจากระดับผู้บริหารมายังพนักงานและพนักงานสื่อสารกลับไป
ผู้บริหาร

• มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่บอร์ดประกาศ (เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบ) การอบรมตอนเช้า (Morning talk) 
การประชุม การชี้แจงระหว่างปฏิบัติงาน

• อบรมเรื่องการปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนัก และการควบคุมปัญหา
สิ่งแวดล้อม แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

• พนักงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมอย่างแท้จรงิ โดยดูจากการ
สอบถาม หรือหลักฐานการประเมินผล



หมวดที2่ 
การด าเนินงาน Green Office 
Operation of Green Office 

2. การจัดประชุมและนิทรรศการ

Green Meeting and Exhibition



ความส าคัญ

การประชุ มและการจั ดนิ ท ร รศการที่ ค า นึ ง ถึ งหลั กความยั่ ง ยื น  
(sustainability) และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดงานประชุม/สัมมนา
และการจัดนิทรรศการ โดยหลักปฏิบัติจะค านึงถึงหลักการลดใช้ทรัพยากร การ
ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น



วิธีด าเนินการ

 เชิญประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)

 ยืนยันการการเข้าร่วมประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)

 ส่งระเบียบวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

 ส่งรายงานการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)

ขั้นตอนที่ 1 การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุมและนิทรรศการ



 จัดท าเอกสารการประชุมโดยการพิมพ์กระดาษทั้ง 2 หน้าและพิมพ์เท่าที่จ าเป็น

 ตั้งจุดรับคืนเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อน ากลับไปใช้ใหม่

 เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลิว แผนพับที่ผู้ร่วมงานไม่ต้องการบริเวณทางออก 
เพื่อเป็นการแยกขยะก่อนน าไปรีไซเคิล

 ลดการใช้กระดาษเป็นสื่อเผยแพร่โดยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเก็บข้อมูล สือ่
เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ในเมมโมรีส่ติ๊กที่ผู้เข้าร่วมงานเตรียมมา 
หรือค้นหาข้อมลูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของงานนั้นๆ ได้นอกจากประหยัดแล้วยัง
สะดวกแก่ผู้เข้าประชุมที่ไม่ต้องถือเอกสารเข้าประชุม

ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการ

วิธีด าเนินการ



 สถานที่จัดประชุมหรือแสดงนทิรรศการควรเลือกจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกด้วยบริการขนส่ง
สาธารณะ 

 สถานที่จัดประชุมหรือแสดงนทิรรศการ ต้องมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 สัญลักษณ์
ใบไม้เขียว Green Buildiing เป็นต้น

 ควรใช้ไม้ประดบัที่ปลูกในกระถางหรอืถุงเพาะช าแทนการใช้ดอกไม้ 

 การคัดเลือกอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมในการจัดงาน

 หากเป็นไปไดค้วรจดัประชุมห้องโล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือสวนต้นไม้ต่าง ๆ

 ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รบัการรับรอง ISO14001 สัญลักษณ์ใบไม้เขียว Green 
Buildiing อยู่ในบริเวณส านักงาน จะต้องเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และจะต้องบอก
ทางสถานที่ว่าขอจัดในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได)้

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์

วิธีด าเนินการ



• วางแผนเตรียมอาหาร ให้เพียงพอและพอดี
• หลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือกระดาษเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องด่ืม 
• หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรุงหรือเครื่องดื่มประเภทบรรจุซอง หรือหากจ าเป็นต้องใช้

ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งให้เลือกวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเช่น ใบตองหรือ
พลาสติกชีวภาพ 

• เสิร์ฟน้ าจากเหยือกแทนขวดพลาสติก 
• เลือกใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษ ควรเลือกผ้าที่ท้าจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้า

ฝูาย เพราะสามารถซักล้างได้ง่าย
• ใช้ที่รองแก้วแบบยางหรือแบบแก้วแทนการใช้แบบกระดาษ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

วิธีด าเนินการ



 วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

• มีการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกขั้นตอนของการจัดประชุมและ
นิทรรศการ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายแสดงการใช้สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมและ
นิทรรศการ

• ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมและนิทรรศการให้มีปริมาณน้อยที่สุด

• มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ



หมวดที2่ 
การด าเนินงาน Green Office 
Operation of Green Office

3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ

Clean and Tidiness



ความส าคัญ

ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบในส านักงานเป็นพื้นฐานส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของส านักงาน เพื่อ
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด 
สวยงาม รวมทั้งสร้างเสริมให้พนักงานมี
จิตส านึกในการร่วมมือ และช่วยเหลือ
กัน ซึ่งทั้งนี้ยังช่วยเพื่อประสิทธิภาพใน
การท างานให้แก่พนักงาน รวมทั้งสร้าง
ภาพพจน์ที่ดีให้แก่ส านักงาน



วิธีด าเนินการ

 อธิบายถึงความส าคัญแกผู่้บริหาร

 วางแผนการท าความสะอาดของส านักงาน ห้องน้ า เช่น 
ท าความสะอาดส านักงาน ก่อนเลิกงาน 15 นาทีของ
ทุกวัน หรือจัดให้มีการท าความสะอาดครั้งใหญ่ปีละ 1 
ครั้ง เป็นต้น

 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และขอร่วมมือเช่น จัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายขอความร่วมมือลงนามโดย
ผู้บริหาร เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติโดยยึดหลักของกิจกรรม 5ส.



 จะต้องดูแลความสะอาดในส านักงาน รวมห้องน้ าให้มีความสะอาดอยู่เสมอ

 จะต้องมีการจัดวัสดุ และอุปกรณ์ต่างในส านักงานอย่างเป็นระเบียบ

 วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที2่ 
 การด าเนินงาน Green Office 
Operation of Green Office

4. การจัดการก๊าซเรือนกระจก

Green House Gas Management



ความส าคัญ

ก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การ
ด าเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ก๊าซเรือนกระจกยังสามารถหาได้จากการใช้พลังงาน ทรัพยากร การเกิดของ
เสียจากกิจกรรมการท างานต่างๆในส านักงาน โดยใช้ “วิธีการค านวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก”



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด าเนินการเก็บข้อมูลหลังจากด าเนินการควบคุมการใช้ทรัพยากร                                          
พลังงาน และการปล่อยของเสีย



ขั้นตอนที่ 2 การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปลดปล่อย = ข้อมูลกิจกรรม x  ค่าแฟกเตอร์การปล่อย
Emission        = Activity Data (AD)  x  Emission Factor (EF)

ตัวอย่าง Emission factor

ชื่อ หน่วย ค่าแฟกเตอร์ (kg CO2) แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ขยะกระดาษ kg 1.4755
Converted data from JEMAI Pro using Thai 
Electricity Grid 

ไฟฟ้า kWh 0.5610 TC Common data 

เศษอาหาร kg 2.5300 IPCC 2006 Vol.5 

วิธีด าเนินการ



วิธีด าเนินการ

ตัวอย่างการค านวณ
ตารางรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจ าเดือน

ชื่อ ปริมาณ Emission Factor
 (kg CO2)

ค่าการปลดปล่อย

ขยะกระดาษ 10 kg/เดือน 1.4755 14.755 kgCO2/เดือน

ไฟฟูา 100kwh/เดือน 0.5610 56.1 kgCO2/เดือน

เศษอาหาร 5 kg/เดือน 2.5300 12.65 kgCO2/เดือน



 พนักงานจะต้องมีความเข้าใจในความส าคัญของก๊าซเรือนกระจก

 ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถอธิบายการค านวณปริมาณการก๊าซเรือนกระจก

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มลดลง

 วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที2่ 
 การด าเนินงาน Green Office 
Operation of Green Office

5. การขนส่งและการเดินทาง

Transportation



ความส าคัญ

การขนส่งและการเดินทางเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างมากในการ
ประกอบธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการใช้เชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น จึงควรการก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้
พนักงานภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น เช่น การ
สื่อสารกันทางโทรศัพท์ วิดีโอผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อกันทางอีเมล 
รวมไปถึงความสะดวกในการเดินทางของระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ รถไฟฟูา เป็นต้น 



วิธีด าเนินการ

 หลีกเลีย่งการเดินทางมาประชุมท่ีไม่จ าเป็น เชน่ ใช้การตดิต่อสื่อสารโดยโทรศัพท์ อีเมล 
และประชุมโดยใช้ระบบ VDO Conference แทนการเดินทางไปพบปะกัน

 ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดนิทาง
 รณรงค์ให้โดยสารรถยนตไ์ปด้วยกนั (Car Pool) 
 เลือกการเดินทางที่ปล่อย CO2 น้อยที่สดุเท่าที่ท าได้ เช่น การเดินหรือใช้จักรยานแทน
 จัดเส้นทางรถรับส่งพนกังาน เป็น Car Pool ระดับองค์กร
 จัดประชุม สัมมนาที่ส านกังาน หรอืใกล้ส านกังาน แทนที่จะเป็นตา่งจงัหวัด
 ขับรถในอัตราความเร็วท่ีประหยัดน้ ามัน และเดินทางให้ถึงจุดหมายในเส้นทางลัด

ที่สั้นที่สุด
 ดับเครื่องยนต์เมื่อต้องจอดรถเป็นเวลานาน
 ตรวจสอบลมยางอย่างสม่ าเสมอ
 ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล หรอืเอทานอล



 มีการใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยี หรือสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 มีการวางแผนการเดินทาง  ก่อนการน ายานพาหนะของบริษัทออกเดินทาง

 มีการรับ-ส่งพนักงานโดยรถของบริษัท

 มีการรณรงค์การเดินหรือการใช้จักรยานเดินทางมาท างาน (ส าหรับบุคลากรที่
พักใกล้ที่ท างาน)

 วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที่ 3 
การใชพ้ลังงานและทรัพยากร

Energy and Resource Utilization

1. การใช้พลังงาน

Energy Utilization



ความส าคัญ

ส านักงานโดยส่วนใหญ่จะค านึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ าเพื่อมาใช้ในการ
อุปโภค ส่วนทางด้านพลังงานนั้นจะค านึงถึงการใช้ไฟฟูา ซึ่งการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานเหล่านี้ จะต้องปลูกฝังในการใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีการควบคุม
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 สื่อสารการประหยัดพลังงาน



ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

เครื่องปรับอากาศ

วิธีด าเนินการ



แสงสว่าง

วิธีด าเนินการ

สวิทซ์กระตุก



PIR SENSOR  ในอาคารจอดรถ บ ารุงรักษาลิฟท์

วิธีด าเนินการ



 ปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมทั้งถอกปลั๊ก

 ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง

 ตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็น energy 
saving mode

เครื่องมือและอุปกรณส์ านักงานอื่นๆ

วิธีด าเนินการ

หมายเหตุ แนวทางการประหยัดนั้นเชื้อเพลิงอ้างอิงไป
ยังหมวดที่ 2 เรื่องการขนส่งและการเดินทาง



 ด าเนินการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟูาและเชื้อเพลิงประจ าเดือน 

 จัดท าสรุปผลรวมของการใช้ไฟฟูาและเชื้อเพลิงของส านักงานใน
แต่ละเดือน เพ่ือเปรียบเทียบผลจากการใช้ไฟฟูาและเชื้อเพลิง

 รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจ าเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน

วิธีด าเนินการ



หมวดที่ 3 
การใชพ้ลังงานและทรัพยากร

Energy and Resource Utilization

2. การใช้น้ า

Water Utilization



 ปิดก๊อกน้ าให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

 ติดอุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก (Aerator) 

 เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า

 ติดตั้งระบบน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและ
จ่ายน้ าตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
พลังงานไปสูบและจ่ายน้ าภายในอาคาร

 หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า

วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ



 ด าเนินการเก็บข้อมูลการใช้น้ าประจ าเดือน 

 จัดท าสรุปผลรวมของการใช้น้ าของส านักงานในแต่ละเดือน เพ่ือ
เปรียบเทียบผลจากการใช้น้ า 

 รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจ าเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลการใช้น้ า

วิธีด าเนินการ

หมายเหตุ การเก็บปริมาณค่าน้ า บางอาคารไม่มีปริมาณน้ าในแต่ละเดือนเนือ่งเปน็อาคารเช่า หรือเป็น
น้ าบาดาล จะต้องด าเนินการอย่างม่ันใจว่ามีการก าหนดมาตรการอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

 ปิดปูายรณรงค์การประหยัดพลังงานและน้ า
 จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน
 รายงานสรุปการใช้พลังงานและน้ าประจ าเดือน
 พนักงานทุกคนจะต้องมีความตระหนักด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร (จาก

การสอบถาม)
 ส านักงานจะต้องควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ให้ปฎิบัติตาม

มาตรการของส านักงานด้วย (แจกเอกสารแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกที่เข้าใช้พื้นที่ พร้อมมีลายเซ็นต์รับทราบแนวทางดังกล่าว)



หมวดที่ 3 
การใชพ้ลังงานและทรัพยากร

Energy and Resource Utilization

2. ทรัพยากรอื่นๆ

Other Resource



ความส าคัญ

กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส านักงาน เป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อกิจกรรมในส านักงาน และที่ส าคัญมีการใช้ปริมาณมากใน
แต่ละวัน ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดของเสียจากกิตกรรมดังกล่าว



ผู้รับผิดชอบด าเนินการท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร 
ผลกระทบของกาใช้อย่างประหยดั” พร้อมกับติดสื่อสารตามจุดการใช้ให้ทั่วถึง

ขั้นตอนที่ 1 สื่อสารการประหยัดทรัพยากร

วิธีด าเนินการ



ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการประหยัด และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

เลือกซื้อและใช้กระดาษจากหน่วยงานที่ได้รับรอง
ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เศษกระดาษจากการพิมพ์ใช้หน้าที่ว่างเป็นกระดาษ
บันทึกข้อความ หรือร่างหนังสือ

เลือกใช้ระบบ Fax Server เพ่ือลดการบริโภค
กระดาษลง ซึ่งจะแปลงเป็นเอกสารในรูปแบบ 
Electronic หรือที่เรียกกันว่า Soft File

วิธีด าเนินการ

กระดาษ



วิธีด าเนินการ

ตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ 

ก าหนดการสั่งพิมพ์เป็นแบบข้อความเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การพิมพ์ผ่านโปรแกรม 
PowerPoint จะต้องตัด background รูปภาพ ออก

เลือกใช้ระบบ Fax Server เพ่ือลดการบริโภคกระดาษลง ซึ่งจะแปลงเป็นเอกสารในรูปแบบ 
Electronic หรือที่เรียกกันว่า Soft File

ห้ามดึงสายไฟออกในขณะที่ยังไม่ปิดเครื่องปริ้นเตอร์ เนื่องจากหัวพิมพ์จะยังไม่กลับไปเข้าที่
เดิม จึงมีผลท าให้หัวพิมพ์อุดตันได้ง่าย และเครื่องก็จะเสียเร็วกว่าปกติ

จะต้องมีการพิมพ์อย่างน้อยอาทติย์ละ 1 ครั้ง จะสามารถช่วยให้ตลับหมึกไม่แห้งและอุดตัน

ด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปริ้นเตอร์ อย่างสม่ าเสมอ

หมึกพิมพ์



 ควรเบิกในปริมาณที่พอเหมาะและใชร วมกันอยางประหยัด เพราะวัสดุบางประเภท
เมอเก็บไว นาน ๆ จะเสื่อมสภาพได 

 ก าหนดแนวทางการควบคุมการเบิกอุปกรณ์ส านักงาน เช่น ก าหนดความถี่ในการ
เบิกเดือนละ 2 ครั้ง เป็นต้น

 อุปกรณ์ส านักงาน เช่น กรรไกร คัตเตอร์ ที่เย็บกระดาษ เป็นต้น ควรเบิกใช้เป็น
ส่วนรวม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องใช้ต่อบุคคล

วิธีด าเนินการ

อุปกรณ์ส านักงาน



 ด าเนินการเก็บข้อมูลการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ส านักงานประจ าเดือน 

 จัดท าสรุปผลรวมของการใช้ในแต่ละเดือน เพื่อเปรียบเทียบผล

 รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจ าเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร

วิธีด าเนินการ



 ติดปูายรณรงค์ในบริเวณใช้งาน 

 ก าหนดมาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมภายในส านักงาน

 จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน

 รายงานสรุปการใช้ทรัพยากรประจ าเดือน

 พนักงานทุกคนจะต้องมีความตระหนักด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร (จาก
การสอบถาม)

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที4่
การจัดการของเสีย

Office Waste Management

1. การจัดการของเสียในส านักงาน

Waste Management 



ความส าคัญ

การด าเนินการเพื่อควบคุมของเสียภายในส านักงาน เช่น เศษอาหาร เศษ
กระดาษ ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เป็นต้น ส านักงานจะต้อง
ด าเนินการแยกของเสียหรือขยะ และด าเนินการกับของเสียเหล่านั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทั่วไป อันตรายรีไซเคิล



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1. การส ารวจประเภทและปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดวางถังขยะและการคัดแยกขยะ

 ติดปูายบ่งชี้ประเภทขยะให้
ชัดเจนที่ถังขยะ และน ามาวางใน
จุดที่ก าหนด 
 ถังขยะทุกใบควรจะต้องวางใน

พื้นที่ที่สะดวกต่อการทิ้ง มีฝาปิด



 มุ่งเน้นให้พนักงานคัดแยกขยะ
 มุ่งเน้นให้พนักงาน การน าวัสดุใช้แล้วมา

เวียนใช้ หรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน 

หรือการทดแทน 
 มีการรณรงค์การจัดการขยะในแต่ละรูป

แบบอย่างต่อเนื่อง

วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 การให้ความรู้ในการจัดการขยะ 



 ตรวจสอบประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมขององค์กร
 ตรวจสอบถึงการน าวัสดุใช้แล้วมาเวียนใช้ หรือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือการ

ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน หรือการทดแทน

วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกขยะ

ขั้นตอนที่ 5 การก าจัดขยะ

ทั่วไป ส่งเทศบาล

อันตราย บริษัทที่รับก าจัดขยะอันตราย

รีไซเคิล ผู้รับซื้อของเก่าที่มีใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกปริมาณขยะรายเดือน



 มีการจัดการน าวัสดุที่ใช้แล้วบางชนิดน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) หรือมี
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถลดการเกิดขยะได้

 จะต้องมีการคัดแยกขยะตามความเหมาะสมขององค์กร

 มีปูายบ่งชี้

 จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท อยู่ในร่ม และเป็นสัดส่วน

 หากมีของเสียอันตราย จะต้องมีการส่งก าจัดตามกฎหมาย 

 มีปูายรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ

 มีบันทึกปริมาณขยะรายเดือนเป็นประจ าทุกเดือน

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที4่
การจัดการของเสีย

Office Waste Management

2. การจัดการน้ าเสียในส านักงาน

Waste water Management 



ปัญหาน้ าเสียภายในส านักงานสว่นใหญ่มีความคล้ายคลึงกับของเสียจาก
บ้านเรือนทั่วไปหรือการด ารงชีวิตของมนุษย์ ที่ประกอบด้วยน้ าเสียที่เกิดจากการซัก
ล้างท าความสะอาด การประกอบอาหาร และสิ่งขับถ่าย ซึ่งมีการปนเปื้อนของ
สารอินทรีย์ และก็อาจจะมีเชื้อโรคที่อาจพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น น้ า
เสียเหล่านี้จะต้องผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

วิธีด าเนินการ



น้ าเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะมีคราบน้ ามันและไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเปื้อน จากนั้น
คาดการณ์ปริมาณน้ าทิ้งที่เกิดขึ้นเพื่อจัดหาขนาดของถังดักไขมัน

วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของน้ าเสีย และปริมาณ

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการจัดการน้ าเสีย

การลดปริมาณน้ ามัน 
ไขมัน ขยะและเศษอาหาร

จากแหล่งก าเนิด

ลดการใช้น้ ามันในการปรงุอาหาร
กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะกอ่นน าไปล้าง
 ไม่เทน้ ามันใช้แล้วลงน้ าทิ้งหรือท่อระบายน้ า
รวบรวมภาชนะทีจ่ะต้องล้างให้มีปริมาณมาก เพื่อ

ลดจ านวนคร้ังทีล่้าง



วิธีด าเนินการ

การก าจัดน้ ามัน ไขมัน ขยะและเศษ
อาหารโดยใช้บอ่ดักไขมัน



การดูแลรักษาบ่อดักไขมัน
 เก็บเศษขยะที่ดักกรองไว้หน้าตะแกรงออกอย่างสม่ าเสมอ

 ตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ โดยใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิด
และให้เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปก าจัด หรือน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 ล้างถังดักไขมันอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน

วิธีด าเนินการ



วิธีด าเนินการ

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท า
ความสะอาดที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

การก าหนดมาตรการการ
ประหยัดทรัพยากรน้ าภายใน

อาคารส านักงาน

ก า ร ป ร ะ หยั ด น้ า ส าม า ร ถ ไ ม่
เพียงแต่จะช่วยควบคุมปริมาณการใช้น้ า 
แต่ยังสามารถลดปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม (อ้างอิงจากหมวดที่ 3เรื่อง
การใช้พลังงานและทรัพยากร)



 ส านักงานจะต้องติดตั้งถังดักไขมันและมีการดูแลท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ

 มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ ามันและสิ่งสกปรกต่างๆ ได้รับการก าจัดอย่าง
เหมาะสม 

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที่ 5
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน

Indoor & Outdoor Environment

1. อากาศในส านักงาน

Air Pollution



ภายในอาคารส านักงานที่มีสิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณและระยะเวลาที่นานพอ  
อาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน เรียกว่า โรคส านักงาน หรือ 
Sick buildings sysdrome เกิดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา สาร VOCs (Volatile 
Organic Compounds) และมลพิษตัวอื่น ๆ ที่มาจาก เครื่องตกแต่งส านักงาน สีที่
ทา พรม เป็นต้น ดังนั้น ส านักงานจะต้องมีการจัดการสภาพอากาศภายในส านักงาน
ให้มีสภาพอากาศที่ดี ถ่ายเทได้สะดวก  เพื่อให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อม
เหมาะสม เกิดความสบายในการท างานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ความส าคัญ



 เครื่องปรับอากาศ 

 พรม 

 สี 

 เครื่องปริ้นเตอร์ 

 เครื่องถ่ายเอกสาร 

 บุหรี่

วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดรายการที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศภายในส านักงาน

ทางส านักงานจะต้องพิจารณาสิ่ง
เหล่านี้เพ่ือวางแผนการจัดการใน

การลดมลพิษทางอากาศ



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ

เครื่องปรับอากาศ
ก าหนดความถี่ ในการท า
ความสะอาดเพื่อลดการเกิด
โรคทางเดินหายใจ

 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร

 ผงหมึกที่ใช้จะต้องไม่มสีารnitropyrenes และ 
trinitrofluorene ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

 วางให้ห่างไกลพนักงาน

 มีการซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ

 มีวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างปลอดภัย



วิธีด าเนินการ

พรมปูพื้น
 ระบายอากาศภายในห้องอย่าง

สม่ าเสมอ
 ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ
  ใช้ผงเบกกิงโซดา (Baking Soda) 

เพ่ือลดกลิ่น
 น าพรมไปผึ่งแดดอย่างสม่ าเสมอ

การก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร
 ท าปูายสื่อสารให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่

ก่อสร้าง
 การทาสีอาคารควรปล่อยให้แหง้

ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนเข้าท างาน
 สีทาอาคารที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์

ฉลากเขียว
 จัดให้มีที่ปฏิบัติงานส ารอง ในระหว่าง

การก่อสร้างและต่อเติมอาคาร



วิธีด าเนินการ

บุหรี่
 ก าหนดพื้นที่สูบบุหรี่และห้ามสูบ

บุหรี่อย่างชัดเจน 
 ท ากิจกรรมรณรงค์การงดสูบบุหรี่

ประจ าสัปดาห์
 ก าหนดให้ส านักงานเป็นพื้นที่

ปลอดบุหรี่

มลพิษทางอากาศจากภายนอกอาคาร
  ต้นไม้ทรงสูง เช่น สนประดิพัทธ์ 

เป็นต้น เพื่อช่วยในการดักฝุุนละออง
ที่อาจเข้ามาในส านักงาน 

 ร้องเรียนแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อ
ควบคุมผุ่นละอองที่เข้ามาใน
ส านักงาน



วิธีด าเนินการ

ขั้นตอนที่ 3 อบรมและสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

ขั้นตอนที่ 4 การบ าบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ

   สาวน้อยประแปูง           วาสนา                เฟิร์น  

ดูดสารไซลีน/โทลูอีน
จากสีทาอาคาร

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบและเฝูาระวังการปฏิบัติของพนักงาน 



 ก าหนดมาตรการการควบคุมมลพิษทางอากาศภายในส านักงานอย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร

 มีการสื่อสาร ปูายรณรงค์ ตามจุดต่างๆในส านักงาน เช่น ปูายก าหนจุดสูบบุหรี่ 
ปูายพื้นที่ก่อสร้างห้ามเข้า เป็นต้น รวมไปถึงการสื่อสารแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บ ารุงรักษาเครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) เป็นต้น

 พนักงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการให้ได้อย่างเคร่งครัด

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที่ 5
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน

Indoor & Outdoor Environment

2. แสงในส านักงาน

Light



ความส าคัญ

ส านักงานจะต้องมีการจัดการให้แสงในส านักงานเพียงพอต่อการท างาน 
ตามลักษณะของงานแต่ละประเภท นอกจากนี้ จะต้องมีการท าความสะอาดหลอดไฟ 
รวมไปถึงแผงสะท้อนแสงอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากอาจจะมีฝุุนจับท าให้ความสว่าง
ลดลง และท าให้สายตาเสื่อมสภาพได้



วิธีด าเนินการ

 ติดดวงไฟเพิ่มเติม

 ลดระดับความสูงของหลอดไฟ

 ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ

 ท าความสะอาดหลอดไฟ ผนัง เพดาน 
และพ้ืนที่

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความสว่างในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดมาตรการปรับปรุงใน
พื้นที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ  



• เลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• มีการตรวจวัดความเข้มของแสงประจ าปี และผลการตรวจผ่านตามที่มาตรฐาน
ก าหนด หรือมีการตรวจวัดความเข้มของแสงประจ าปี แต่ผลการตรวจไม่ผ่าน
ตามที่มาตรฐานก าหนด แต่มีมาตรการในการแก้ไขและปฏิบัติตามาตรการนั้น
อย่างครบถ้วน

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที่ 5
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน

Indoor & Outdoor Environment

3. เสียงในส านักงาน 

Noise



ส านักงานจะต้องมีการจัดการให้มีสภาวะเรื่องเสียงในส านักงานที่เหมาะสม 
ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากการท างาน เสียงท่ีเกิดจากการปรับปรุงส านักงาน รวมไป
ถึงเสียงจากภายนอกส านักงานที่อาจส่งผลภายในส านักงานได้ รวมไปถึงการได้ยิน
ของพนักงาน

ความส าคัญ



• เสียงดังภายในส านักงานส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ซึ่ง
สามารถจัดการได้โดยบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์เอกสารอย่างสม่ าเสมอ หรือเรียกซื้อ
เครื่องพิมพ์เอกสารที่ไม่มีเสียงหรือเสียงดังไม่มาก 

• ในกรณีที่มีการก่อสร้างบริเวณส านักงาน ให้ร้องเรียนแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อ
ช่วยในการควบคุมเสียงดังเข้ามาในส านักงานหรือเลี่ยงไปปฏิบัติงานในตอน
กลางคืน

วิธีด าเนินการ



• มีการดูแลอุปกรณ์ที่เกิดเสียงดังในส านักงานอย่างต่อเนื่องตามความถี่ได้ก าหนด
ขึ้นอย่างเหมาะสม

• สื่อสารไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างหากเสียงนั้น รบกวนพนักงานภายในส านักงาน

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที่ 5
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน

Indoor & Outdoor Environment

4. ความนา่อยู่



ส านักงานจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมของส านักงานให้มีความน่าอยู่ การ
จัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานที่ดีและเหมาะสม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดท า
กิจกรรม 5ส. การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ(หนู นก แมลงสาบ) เป็นต้น จะมีส่วนช่วย
ท าให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างานการลดความตึงเครียดทางอารมณ์ระหว่างการท างาน ลด
ความแข็งของรูปทรงอาคารและภายในที่ท างาน

ความส าคัญ



วิธีด าเนินการ

พื้นที่สีเขียว

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดพื้นที่สีเขียว ขั้นตอนที่ 2 การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

  ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  หมั่นท าความสะอาดใบต้นไม้

ภายในส านักงานอยู่เสมอ



 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ

 ส ารวจพื้นที่ภายในส านักงานเพื่อก าหนดจุดที่ต้องการควบคุม โดยจัดท า Plant Lay 
Out 

 ก าหนดวิธีในการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ พิจารณาคัดเลือกสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่
ใช้ก าจัดพาหะน าเชื้อ (วิธีการอ้างอิงในคู่มือ)

 ตรวจร่องรอยสัตว์พาหะน าเชื้อ และบันทึกผลลงในรายงานการตรวจสอบร่องรอย
สัตว์พาหะน าเชื้อ ทุกสัปดาห์

วิธีด าเนินการ

 การควบคุมสตัว์พาหะน าเชือ้(หนู นก แมลงสาบ)



• ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และเวลาที่แน่นอนในการ ดูแลรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งที่เป็นบริเวณที่มี ผู้รับผิดชอบ
เฉพาะ และความ รับผิดชอบโดยทั่วไปที่ทุกคนควรปฏิบัติ

• มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณปฏิบัติงาน 

• ดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ต้นไม้ เป็นต้น ตามความถี่
ที่ส านักงานได้ก าหนดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ

• มีการจัดการสัตว์พาหะน าเชื้ออย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที่ 6
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในส านักงาน

Green Procurement



การจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ทางด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้าหรือบริการตามที่ก าหนด และการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดล้อมเป็น
เครื่องมือแยกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปใน
ท้องตลาด และให้ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค 
ส าหรับประเทศไทยได้ใช้ค าว่า “ฉลากสีเขียว” แทน “ฉลากสิ่งแวดล้อม” (Green 
label หรือ Eco-label) เป็นฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน

ความส าคัญ



ความส าคัญ



1) ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
2) ใช้วัสดุน้อย เช่น น้ าหนักเบา ขนาดเล็ก มีจ านวนประเภทของวัสดุน้อย
3) ใช้พลังงานสะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของ

กระบวนการผลิต
4) ลดการใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ฟุุมเฟือย ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุที่ใช้ซ้ าหรือ

หมุนเวียนใช้ได้ใหม่
5) ใช้พลังงานต่ า มีการปล่อยมลพิษต่ าในระหว่างการใช้งาน 
6) ทนทาน ซ่อมแซมและดูแลรักษาง่าย ปรับปรุงต่อเติมได้ ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
7) มีการออกแบบให้สามารถน าสินค้าหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ า หรือหมุนเวียนใช้ใหม่

ได้ง่าย หรือหากต้องก าจัดทิ้งสามารถน าพลังงานกลับคืนมาใช้ได้และมีความ
ปลอดภัยส าหรับการฝังกลบ

ความส าคัญ

เกณฑ์การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



 1) เป็นหน่วยงาน/บุคคลที่มีความพร้อมในการปูองกันมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง
การท างาน

 2) มีความพร้อมในการปูองกันอันตรายจากการก่อสร้างหรือการปฏิบัติงาน

 3) หน่วยงาน/บุคคล ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4) พนักงานไดรับการฝึกอบรมด านการใช ทรัพยากรอย างมีประสิทธิภาพ

ความส าคัญ

เกณฑ์การจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการตรวจสอบสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือ
สามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีผลต่อการประหยัด
พลังงานได้จากประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน 
หรือตรวจสอบฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงาน
เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ที่ติดตัวสินค้าจาก
ร้านค้า

จัดท าบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสะดวกในการสั่งซื้อครั้งต่อไป

วิธีด าเนินการ
การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



 ผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานหรือบคุคลที่เหมาะสม 
เช่น ผู้รบัเหมาก่อสรา้ง เจ้าหน้าทีท่ าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ 
เจ้าหน้าที่บ ารงุรักษาเครื่องใช้ไฟฟูาส านักงาน เจ้าหน้าที่บริการท า
ความสะอาด เป็นต้น

 ก าหนดความถ่ีในการตรวจประเมินการท างานของหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เช่น ก าหนดความถี่อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง หรือ ความถี่อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง เป็นต้น หากพบความ
ผิดปกติ หรือข้อบกพร่องจะต้องแจ้งให้ด าเนินการแก้ไขในทนัที 

วิธีด าเนินการ

เกณฑ์การจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



 มีความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

 มีศึกษา หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จัดท าการจัดซื้อ ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มากน้อยเพียงใด

 มีการเปรียบเทียบสินค้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยทีสุ่ดในการจัดซื้อ

 จัดท าบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการคัดเลือกและอนุมัติ

 สินค้าที่ใช้ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 คัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคล เพื่อการจ้างงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



หมวดที่ 7
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Continual Improvement

โครงการและกิจกรรม

Environmental Program



ความส าคัญ

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นส านักงานจึงมีความจ าเป็นจัดท าโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อบ่งบอกถึงความใส่ใจ และความตระหนักกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในส านักงาน



• สามารถแก้ปัญหาของส านักงานหรอืหนว่ยงานได้
• มีรายละเอียด วัตถุประสงค์ เปาูหมายต่างๆ ที่สอดคล้องกนั มคีวาม

ชัดเจน สามารถด าเนนิงานได้ มีความเป็นไปได้
• รายละเอียดของโครงการต่อเนือ่งสอดคล้องสมัพันธ์กัน
• ปฏิบัตแิล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักของส านักงาน
• ก าหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รบัการวเิคราะห์อย่าง

รอบคอบ
• ไดร้ับการสนบัสนนุจากผูบ้ริหารทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรที่จ าเปน็
• มีระยะเวลาในการด าเนนิงานแนน่อน ระบุวนัเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
• สามารถติดตามประเมินผลได้
• สามารถขยายผล สู่ความยั่งยืนได้

ลักษณะโครงการที่ดี
ความส าคัญ



1. ปัญหาที่เกดิขึ้น
1.1 ควรระบุถงึปัญหาทีเ่กิดขึ้นในพื้นที่ หรือในส านักงาน
1.2 ควรระบุถงึความรุน แรงของปัญหาด้วย
1.3 สาเหตุหรือต้นเหตุที่อยากท าโครงการ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. เปูาหมาย
4. ขอบเขต

4.1 ขอบเขตของกิจกรรมและพื้นที่
4.2 ขอบเขตของเวลา
4.3 ขอบเขตของวิธีการในโครงการ

รูปแบบการจดัท าโครงการ

ความส าคัญ



รูปแบบการจดัท าโครงการ

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการ

6. วิธีการด าเนินการโดยละเอียด

7. การวิเคราะห์ทางการเงิน (ถ้าม)ี

7.1 ระยะคืนทนุ (Pay Back Period)

7.2 ผลก าไร (Benefit - Cost Analysis)

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9. แผนการด าเนินงาน (Gantt chart หรอื Timeline)

ความส าคัญ



วิธีด าเนินการ

จัดท าวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย
น าไปปฏิบัติ

ความรุนแรงของ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับเป้าหมาย
ท ารายงานความก้าวหน้า

ปรับปรุงแก้ไข

ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ได้ตามเป้าหมาย

ทบทวน

ผลการปฏิบัติ

ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลังจากโครงการเสร็จสิ้น

ก าหนดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการจะต้องผ่านการ
อนุมติจากผู้บริหาร



• สาเหตุและปัญหาสิง่แวดล้อมที่น ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
และเปูาหมายมีความสอดคล้องกัน หรือมีความเป็นไปได้

• จะต้องมีรายงานความคืบหน้าของโครงการ

• การให้ความร่วมมือของพนกังาน

• การบรรลุถึงวตัถุประสงค์และเปูาหมาย

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว



จบการน าเสนอ
ขอบคุณคะ



Green Office
กรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



   ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน 
เพื่อลดการใช้พลังงาน ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการ
ใช้ การใช้ซ  า การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิก
ใช้สารเคมีอันตราย รวมทั งการจัดซื อ จัดจ้างสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และแนวทางการประเมินส านักงาน
    สีเขียว (Green Office)

เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานน าเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ไปประยุกต์ใช้ 
เพื่อตรวจประเมินและรับรองส านักงานสีเขียว (Green 
Office) ในหน่วยงานทั งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงาน
ท้องถิ่น



ท าแล้วได้อะไร (Green Office)
 ลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน จากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่าง

คุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ
 มีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อสุขภาพของพนักงาน
 เป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มากขึ น 
 ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยลดโลกร้อน



ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 

ส านักงานและกิจกรรมต่างๆภายในส านักงานที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้
คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาใน
ปริมาณต่ า 



องค์ประกอบเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
7 หมวด 100 คะแนน

• การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) (15 คะแนน)
• การด าเนินงาน Green Office (20 คะแนน)
• การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) (15 คะแนน)
• การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management) 

(10 คะแนน)
• สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor 

Environmental) (20 คะแนน)
• การจัดซื อและจัดจ้าง (Green Procurement) (15 คะแนน)
• การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) (5 คะแนน)



ระดับการประเมิน คะแนน

ระดับทอง ร้อยละ 90 ขึ นไป

ระดับเงนิ ร้อยละ 70-89 

ระดับทองแดง ร้อยละ 50-69  

ไม่ผ่านการรับรอง ต่ ากว่าร้อยละ 50



หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร
Organization Management

• นโยบายการจัดการส านักงานสีเขียว
• สร้างจิตส านึกของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือในการรักษาความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรยีบร้อย สุขอนามัย และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม
• เลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
• ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ 
• ป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยการจัดการขยะ น้ า
เสีย อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างสภาพแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้มีพื้นที่สีเขียวและเอื้อต่อการท างาน



ทบทวนนโยบายการจัดการส านักงานสีเขียว

1. ลดการใช้โฟม และถุงพลาสติกภายใน
อาคาร
2. ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
3. ก าหนดให้ตัวชี้วัด การด าเนินงานตามเกณฑ์

ส านักงานสีเขียว เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล



การสื่อสารนโยบายการจดัการส านักงานสีเขียว

• การสื่อสารผา่นทาง website DEQP
• หนงัสือแจง้เวียน
• บอรด์ประชาสมัพันธ์



หมวดที่ ๑ : การบริหารจัดการองค์กร
การระบปุระเด็นและประเมนิปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

• การบง่ชืป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม การใช้ทรัพยากรและพลงังาน

• การระบปุญัหาสิง่แวดลอ้ม การใช้ทรพัยากรและพลงังาน

• การประเมนิปญัหาสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลงังาน

– ปญัหาดา้นทรัพยากรและพลงังาน ที่มคีวามส าคญัสงู 
ไฟฟา้จากกจิกรรมภายในส านกังาน

– ปญัหาด้านผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ที่มคีวามส าคญัสงู 
หมึกพมิพ์ที่ไชแ้ลว้ ขยะจากกลอ่งบรรจอุาหาร กลอ่งโฟม น้ าเสยีจากการ
ท าความสะอาดส านกังาน หอ้งน้ า และลา้งภาชนะ



หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร

กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 มีการรวบรวมและจัดท าทะเบียนกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

 ปฏิบัติตามกฎหมาย 

มีแผนการป้องกนัและระงับอัคคีภัยในส านักงาน 

จัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

มีการซ้อมการระงับอัคคีภัยทุกปี ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 57
 และก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้น



หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร

การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ
 กรมส่งเสริมฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ส านักงาน สีเขียว ที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ มีรอง
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายสากล ฐินะกุล) เป็นประธาน 
ผอ.ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (นางมาลี หุตะเจริญ) เป็น
รองประธาน และผู้อ านวยส านัก ศูนย์ กอง เป็นกรรมการ 

ประธานคณะกรมการ

ผู้อ านวยการ
ส านัก

ผู้อ านวยการ
ศูนย์

ผู้อ านวยการ
กอง

ผู้อ านวยการ
กลุ่ม

รองประธาน
คณะกรรมการ



• มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในปี ๒๕๕๗ จ านวน ๓ ครัง้ 
ครั้งที ่๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ครัง้ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม 
และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีการทบทวนนโยบาย
การจัดการส านักงานสเีขียว ระบุประเดน็ปัญหา วางแนวทางแก้ไข 
และตรวจประเมินภายในส านักงานสีเขียว

• มีการก าหนดให้การด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวเป็น
ตัวชีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 
ในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครัง้ที่ 
๔/๒๕๕๗ และแจ้งเวียนในเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร



หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office

• การสื่อสารและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
การสื่อสารภายในองค์กร : แจ้งเวยีนผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส์ ผ่านทาง electronic board  จอ LED

     บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย website : www.deqp.go.th
DEQP Facebook และ สส Green Line

http://www.deqp.go.th/


ช่องทางการสื่อสารให้กับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร



การรณรงค์การประหยัดเชื้อเพลิงหน้าห้องหมวดยาน 

การแจ้งป้ายงดใช้แก้ว พลาสติก และโฟม ร้านอาหาร

จอทีวี ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟท์

จอ LED บริเวณหน้าตึกกรมฯ ส าหรับประชาสัมพันธ์ บุคคลภายนอก



ตัวอยา่งการจัดบอรด์นิทรรศการเพือ่ใหค้วามรู้แกบ่คุลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ร



ตัวอยา่งการจดัท าสื่อประชาสัมพนัธเ์กีย่วกบัส านกังานสเีขยีว 



การอบรมและถา่ยทอดให้กบับุคลากร

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Management : KM ประจ าปี 2556 - 2557

กิจกรรม Coaching “พี่มาเล่า น้องร่วมด้วย ช่วยกันพัฒนาองค์การ” กิจกรรม สร้างสรรค์ความสุขในสถานที่ท างาน



หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office

การจัดประชุม 

 มีการมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารกรม ในเรื่อง การใช้ 

E-Meeting ลดการใช้พลาสติก และโฟมในการประชุม 
และการบริการตนเอง

 เลือกใช้ห้องประชุม และอุปกรณ์ส านักงานของกรม

 การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือวัสดุธรรมชาติ

 เลือกใช้โรงแรมที่ได้รับการรับรอง 

ใบไม้เขียว หรือ Green Hotel ของกรมส่งเสริมฯ



หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office



หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office

• การจัดนิทรรศการ

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้



การจดันทิรรศการ เลอืกใช้วสัดุ อปุกรณท์ีน่ ากลับมาใช้ใหมไ่ด้

หมวดที ่๒ การด าเนินงาน Green Office



หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office

• ความสะอาดและความเปน็ระเบียบในส านักงาน

 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของกรม

 ก าหนดแม่บ้านท าความสะอาดประจ าในแต่ละชั้น 

 ก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาดรายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน ราย ๔ เดือน เช่นหลอดไฟ พัดลม  
กระจก และบริเวณโดยรอบ

 จัดหาน้ ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม



ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2) ต่อเดือน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2556

ล าดับ แหล่งที่มา ปริมาณทีใ่ช้ หน่วย
ค่าแฟกเตอร์ 

(kgCO2)
ปริมาณการปลดปล่อย 
GHGs (kgCO2)/เดือน

1 ไฟฟ้า 98,704.46 kWh/เดือน 0.5610 55,373.20

2 น  ามันดีเซล 5,150.69 Kg/เดือน 0.52 2,678.36

3 ก๊าซโซฮอล์ 645.98 ลิตร/เดือน 2.93 1,892.72

4 น  าประปา 991.25 m3/เดือน 0.0264 26.169

รวม 59,970.45

หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office
การจัดการก๊าซเรือนกระจก



ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2) ต่อเดือน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2557

ล าดับ แหล่งที่มา ปริมาณทีใ่ช้ หน่วย
ค่าแฟกเตอร์ 

(kgCO2)
ปริมาณการปลดปล่อย 
GHGs (kgCO2)/เดือน

1 ไฟฟ้า * 87,965.18 kWh/เดือน 0.5610 49,348.47

2 น  ามันดีเซล 5,633.06 kg/เดือน 0.52 2,929.19

3 ก๊าซโซฮอล์ 812.29 ลิตร/เดือน 2.93 2,380.00

4 น  าประปา 1,086.2 m3/เดือน 0.0264 28.68

รวม 54,686.34

หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office
การจัดการก๊าซเรือนกระจก



 ผลจากการค านวณปริมาณ GHGs ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จากการใช้พลังงานในด้านต่างๆ พบว่า การใช้ไฟฟ้ามี
ส่วนส าคัญในการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการใช้เชื อเพลิง และการใช้น  า ตามล าดับ 

 ในปีงบประมาณ 2557 (ตั งแต่เดือน ต.ค.56 ถึง ก.ค.57) มีการ
ปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปี 2556 

ปีงบประมาณ 2557 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ในปริมาณทั งหมด 8,272.07 kwh ประหยัดค่าไฟฟ้า
เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 30,437.91 บาท ลดการปลดปล่อย GHGs 
ได้ 4,640.63 kgCO2

หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office
การจัดการก๊าซเรือนกระจก



หมวดที่ ๒ การด าเนินงาน Green Office

• การขนส่งและการเดินทาง
 ก าหนดมาตรการในการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง เส้นทางเดียวกัน

ไปด้วยกัน ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง
 ใช้รถจักรยานเดินทางมาท างาน (ที่พักใกล้ที่ท างาน) และ

ใช้รถจักรยานรับ-ส่ง หนังสือ กระทรวง
 คู่มือการใช้รถส่วนกลาง และแจ้งเวียน

ให้ถือปฏิบัติ



คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง



หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร

• การใช้พลังงาน
 ก าหนดนโยบาย และมาตรการในการประหยัดพลังงาน

เคร่ืองปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง และลิฟท์ โดย ก าหนดเวลาเปิด-ปิด  

    ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ ๒๖ องศา การบ ารุงรักษาตาม
ระยะเวลา การใช้ switch แบบกระตุก  ป้ายแสดงประหยัดพลังงาน 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=758132c9e0&view=att&th=142047ced7ffeb2c&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw




มาตรการประหยัดน  า
• ปรับเปลี่ยนก๊อกน  าเป็นระบบ sensor 
• ใช้เคร่ืองเป่าลมแทนการใช้กระดาษ



หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร

• การใช้พลังงาน

จัดท าระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 kW จ่ายไฟ
ร่วมกับระบบไฟฟ้ากรม และแสดงผลผ่าน internet

ปีงบประมาณ 2557 สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ในปริมาณทั งหมด 
8,272.07 kwh ประหยัดค่าไฟฟ้า
เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 30,437.91 
บาท ลดการปลดปล่อย GHGs ได้ 
4,640.63 kgCO2



หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร
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หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร
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หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร
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หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร

0

500

1,000

1,500

2,000

ปร
ิมา

ณ
แก

๊สโ
ซฮ

อล
ล ์

 (ล
ิตร

)

แสดงเปรียบเทียบการใช้น  ามันแก๊สโซฮอลล์ 

แก๊ซโซฮอลล์ ปี 2556 แก๊ซโซฮอลล์ ปี 2557



หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร

• การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ
 ก าหนดมาตรการใช้กระดาษสองหน้า

ก าหนดการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ ที่ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ฉลากเขียว และลดการสั่งซื้อหมึกพิมพ์

 จัดซื้อกระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ที่ได้รับการรับรอง
ฉลากเขียวหรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



• การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ
 รณรงค์ลดการใช้พลาสติก และโฟม

การยืมถุงผ้าไปตลาด

ขอความร่วมมือในการลดใช้แก้วพลาสติก โดยหันมาใช้แก้วน  า
ส่วนตัวหรือแก้วน  าส าหรับให้ยืมที่ร้านค้าสวัสดิการ

หมวดที่ ๓ การใช้พลังงานและทรัพยากร



หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย

• การจัดการน้ าเสียในส านกังาน

 ระบบบ าบัดน้ าเสียอาคาร แบบถังแบบไร้อากาศ 
ถังเติมอากาศ และถังตกตะกอน

 ติดตั้งถงัดักไขมัน บริเวณร้านอาหาร และอ่างล้างภาชนะ

  มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งตามมาตรฐานการ
ระบายน้ าทิ้งอาคาร

 มีการล้างท าความสะอาดบ่อบ าบัดน้ าเสีย และดูดตะกอน



แผนภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 



หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
• การจัดการของเสียในส านักงาน
 โครงการธนาคารขยะในอาคาร

 มีการแยกขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล

 การน าเศษผัก ผลไม้มาท าน้ าหมักชีวภาพ น าเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์

 มีจุดพักขยะก่อนน าไปก าจัด

ขยะอันตราย หลอดไฟ รวบรวมส่งเขตพญาไท น าไปก าจัด



รายงานผลการด าเนินงาน ธนาคารขยะ

รายงานผลป ี2557 รับซื้อขยะได้ 9,343.4 กิโลกรัม

• กระดาษ 8,911.9 กิโลกรัม

• พลาสติก 385.5 กิโลกรัม

• อโลหะ 15.5 กิโลกรัม

• โลหะ 3 กิโลกรัม

• แผ่น ซีดี 27.5 กิโลกรัม



สรุปข้อมูลการรับซื อขยะ

1. กระดาษ   จ านวน    22,191.5    kg  เฉลี่ย 462.3 kg/เดือน
2. พลาสติก  จ านวน      1,411       kg  เฉลี่ย   29.4 kg/เดือน
3. แก้ว          จ านวน        485.7     kg  เฉลี่ย   10.1 kg/เดือน
4. อโลหะ     จ านวน         122.1     kg  เฉลี่ย     2.5 kg/เดือน
5. โลหะ        จ านวน          82.5     kg  เฉลี่ย     1.7 kg/เดือน
6. แผ่นซีดี   จ านวน          38         kg  เฉลี่ย     0.8 kg/เดือน
ยอดเงินฝากธนาคารขยะจ านวน 56,761.94  บาท ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557



หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมภายในและ
        ภายนอกส านักงาน

• อากาศ แสง เสียง และความน่าอยู่ในส านักงาน
 ก าหนดมาตรการในการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน

 มีการก าหนดระยะเวลาดูแลท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  และพื นท่ีอาคารต่างๆ

 มีการก าหนดจุดสูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ไว้อย่างชัดเจน

การตั งเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์นอกห้องท างาน



หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมภายในและ
        ภายนอกส านักงาน

• อากาศ แสง เสียง และความน่าอยู่ในส านักงาน
 ส ารวจความสว่างพื นที่ท างาน ปรับเปลี่ยนหลอดไฟที่มีอายุการ

ใช้งานมาก ใช้หลอด T5 แบบdaylight และ ติดโคมไฟเพิ่มเติม

 ปรับภูมิทัศนส์วนนวัตกรรมบริเวณชั น ๓ ของอาคาร

 ปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคาร 





หมวดที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง 
(Green Procurement)

• จัดซื อกระดาษ Idea Green ที่ได้รับการรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานที่ได้รับการรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
บัญชี คู่มือการจัดซื อจัดจ้างสินค้าฯ ของ คพ. และ Eco Directory

• รายการจัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 7 รายการ เป็นจ านวนเงิน  523,087.15 บาท

 ปีงบประมาณ 2557 ถึงเดือนมีนาคม จ านวน 3 รายการ เป็นจ านวนเงิน 
241,388.9 บาท

• เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และ Printer แบบ Multifunction ที่ได้รับการรบัรองสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• การจ้างเหมาท าความสะอาดโดยระบุในข้อก าหนด “จัดหาน  ายาท าความสะอาดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม”

• มีการส่งรายงานผลการจัดซื อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
กรมควบคุมมลพิษทุก ๖ เดือน



หมวดที่ ๗ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• การด าเนินการ

• แต่งตั้งคณะท างานส านักงานสีเขียวระดับส านัก ศนูย์ กอง

• ประชุมคณะท างานฯ เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่ส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมใน
ส านักงาน และก าหนดมาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

• ด าเนินการตามมาตรการ และแผนงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

• ตรวจประเมินส านัก ศูนย ์กอง ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

• รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริการจัดการส่ิงแวดล้อม
ส านักงานสีเขียว



หมวดที่ ๗ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• โครงการด้านสิ่งแวดล้อมส านักงานสีเขียว

• วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด าเนินการตาม
เกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

• ตัวชี วัด/เป้าหมาย

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามเกณฑ์การจัดการส านักงาน
สีเขียว (Green Office) 

ระดับ ๔ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ระดับ ๕ มากกว่าร้อยละ ๙๐




