ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนน
สํานักงานสีเขียว (Green Office)
ประจําปี 2559
1. หลักการและเหตุผล
การดําเนิ นกิจกรรมต่ างๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยากร พลังงาน และก่ อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ด้านขยะและนํ้ าเสีย ดังนัน้ สํานักงานจึงมีส่วนในการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสู่ชนั ้ บรรยากาศอันเป็ นสาเหตุ
หลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กําลังกลายเป็ นวิกฤตด้านสิง่ แวดล้อม
ที่สําคัญ และส่ งผลกระทบอย่ างกว้างขวางทัง้ ในประเทศและทัว่ โลก กรมส่ งเสริมคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมเป็ น
หน่ วยงานภาครัฐทีส่ นับสนุ นและส่งเสริมการดําเนินงานด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ด ี โดยเฉพาะกลุ่มสํานักงาน หลักสําคัญของสํานัก งานสีเ ขียว คือ การเปลี่ย น
พฤติกรรม ในสํานักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริม่ กิจกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น ลดปริมาณ
ขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้าํ การนํากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอนั ตราย เป็นต้น
โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สํานักงานสีเขียว (Green Office) เป็ นการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบ
เกณฑ์และประเมินผลเพื่อรับรองสํานักงานสีเขียวที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากร พลังงาน และสิง่ แวดล้อมในสํานักงาน รองรับการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมของหน่ วยงานภาครัฐ (Green Procurement) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุม้ ค่า
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิง่ แวดล้อมที่ด ี และเพื่อยกระดับมาตรฐานสํานักงานให้เป็ นมิตร
กับ สิ่ง แวดล้อ มมากขึ้น พร้อ มขยายการดํา เนิ น งานสู่ ทงั ้ ภาครัฐ และเอกชน อัน จะทํา ให้เ กิด ลดปริม าณ
การปล่อยก๊ าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
ในระดับสากลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และแนวทางการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สาํ นักงานนํ าเกณฑ์สาํ นักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้
2.3 เพื่อตรวจประเมินและรับรองสํานักงานสีเขียว (Green Office) ในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และหน่ วยงานท้องถิน่
3. ขอบข่าย
องค์ประกอบของเกณฑ์สํานักงานสีเขียว ใช้แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001
การจัด การก๊ า ซเรือ นกระจก การจัด ซื้อ จัด หาที่ เ ป็ น มิต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม การลดของเสีย (Waste
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Minimization) การป้องกันปญั หาสิง่ แวดล้อม (Pollution Prevention) เป็ นหลักในการกําหนดทิศทางการ
จัดการด้านสิง่ แวดล้อมภายในสํานักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ทงั ้ หมด 7 หมวด ดังนี้
หมวด
รายละเอียด
นํ้าหนัก (ร้อยละ)
1
การบริ หารจัดการองค์การ (Organization Management)
1.1 นโยบายสิง่ แวดล้อม
1.2 การวางแผนการดําเนินงาน
15
(การระบุประเด็นและการประเมินป ญั หาสิง่ แวดล้อมและการใช้
ทรัพ ยากร, กฏหมายและข้อ กําหนดที่เ กี่ยวข้อ ง, หน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบและอํานาจหน้าที)่
1.3 การทบทวนโดยฝา่ ยบริหาร
2
การดําเนิ นงาน Green Office
2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม
2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
20
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสํานักงาน
2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.5 การขนส่งและการเดินทาง
3
การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
3.1 การใช้พลังงาน
15
3.2 การใช้น้ํ า
3.2 ทรัพยากรอื่น ๆ
4
การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)
10
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน
4.2 การจัดการนํ้าเสียในสํานักงาน
5
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน (Indoor &
Outdoor Environmental)
5.1 อากาศ
15
5.2 แสง
5.3 เสียง
5.4 ความน่ าอยู่
6
การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)
15
6.1 การจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในสํานักงาน
7
10
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Continual Improvement)
7.1 โครงการและกิจกรรม
รวม
100
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การให้คะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพืน้ ที่ การปฏิบตั ดิ า้ นการดูแลสิง่ แวดล้อม ความรูค้ วามเข้าใจของ
พนักงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการคํานวณและการลดปริมาณก๊ าซเรือนกระจกในสํานักงาน
ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลในแต่ละข้อย่อย โดยคณะกรรมการให้คะแนนทัง้ หมด 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน
คําอธิ บาย
- ไม่มกี ารจัดการและดูแลสภาพพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
- ไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อม
0
- ไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อม
- ไม่มเี อกสารหรือบันทึกทีใ่ ช้ในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
- บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่มคี วามรู้ ความสามารถในการจัดการสิง่ แวดล้อม
- มีการจัดการและดูแลสภาพพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านในระดับพอใช้
- มีการปฏิบตั ติ ามคู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อมเป็ นบางส่วนในระดับพอใช้
- มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วนใน
0.25
ระดับพอใช้
- มีเอกสารหรือบันทึกทีใ่ ช้ในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน เป็นบางส่วนในระดับพอใช้
- บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วนในระดับ
พอใช้
- มีการจัดการและดูแลสภาพพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านในระดับปานกลาง
- มีการปฏิบตั ติ ามคู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อมเป็ นบางส่วนในระดับปานกลาง
- มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วนใน
0.50
ระดับปานกลาง
- มีเอกสารหรือบันทึกทีใ่ ช้ในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน เป็นบางส่วนในระดับปานกลาง
- บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วนในระดับปาน
กลาง
- มีการจัดการและดูแลสภาพพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านในระดับดี
- มีการปฏิบตั ติ ามคู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อมเป็ นบางส่วนในระดับดี
- มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วนใน
0.75
ระดับดี
- มีเอกสารหรือบันทึกทีใ่ ช้ในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน เป็นบางส่วนในระดับดี
- บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วนในระดับดี
- มีการจัดการและดูแลสภาพพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านอย่างดีมากสมบูรณ์และเหมาะสม
- มีการปฏิบตั ติ ามคู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างดีมากสมบูรณ์และเหมาะสม
1.00
- มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อม อย่างดีมาก
สมบูรณ์และเหมาะสม
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คะแนน

คําอธิ บาย
- มีเอกสารหรือบันทึกทีใ่ ช้ในการควบคุมการปฏิบตั งิ านอย่างดีมากสมบูรณ์และเหมาะสม
- บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างดีมากสมบูรณ์และ
เหมาะสม

4. บทนิ ยาม
1. สํานักงาน (Office)
หมายถึง สถานทีท่ าํ งานทีม่ กี ารออกแบบและก่อสร้างของหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ทัง้ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทีผ่ ทู้ ํางานหรือผูป้ ระกอบอาชีพใช้เป็ นทีป่ ฏิบตั งิ านด้านเอกสาร
ด้านการประชุมและการจัด นิทรรศการ รวมไปถึง พื้นที่ใ ช้ประโยชน์ อ่ืน ๆภายในที่มกี ิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสํานักงาน ได้แก่ พื้นที่รบั ประทานอาหาร พื้นที่ประกอบอาหาร ห้องนํ้ า ลานจอดรถ
พืน้ ทีร่ องรับของเสีย ระบบบําบัดของเสีย เป็ นต้น
2. การนํากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle)
หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช้ โดยนําไปผ่านกระบวนการ แปรสภาพ เพื่อให้เป็ นวัสดุใหม่แล้วนํา
กลับมาใช้ได้อกี ซึง่ วัสดุทผ่ี ่านการแปรสภาพนัน้ อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่กไ็ ด้
3. การนํากลับมาใช้ซาํ้ (Reuse)
หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช้ โดยทีย่ งั ไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพ กลับมาใช้ใหม่
4. ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม (Eco-Product)
หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตขึน้ จากกระบวนการและเทคโนโลยีทใ่ี ส่ใจกับผลกระทบทีจ่ ะเกิด
ขึน้ กับสิง่ แวดล้อม เริม่ ต้นจากการคัดเลือกวัตถุดบิ ในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ใช้พลังงานจากนํ้าและไฟฟ้าในการผลิต
อย่างคุม้ ค่ามากที่สุด จนกระทังเสร็
่ จสมบูรณ์เป็ นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและ
บรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับเตรียมการขนส่งและจัดจําหน่ายให้กบั ตลาดผูบ้ ริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์นนั ้ อย่างถูกวิธ ี
5. สํานักงานสีเขียว (Green Office)
หมายถึง สํานักงานและกิจกรรมต่างๆภายในสํานักงานทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด โดย
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรูค้ ุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวม
ไปถึงการเลือกใช้วสั ดุ อุ ปกรณ์ เครื่องใช้สํานัก งานที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และที่สําคัญจะต้อ ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณตํ่า
6.หลักเกณฑ์
หมายถึง ข้อกําหนดทีส่ าํ นักงานจะต้องมีหรือต้องปฏิบตั ิ
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7.นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง การนําสิง่ ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด กระบวนการ หรือ สิง่ ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทีย่ งั ไม่เคยมี
ใช้มาก่อน หรือเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมทีม่ อี ยู่แล้วให้ทนั สมัย และได้ผลดีมปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
8.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement)
หมายถึง การปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็ นค่อยไปในการ
ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้ดขี น้ึ รวมถึงการปรับปรุงการทํางานประจําวันให้ดยี งิ่ ขึน้
5. หลักเกณฑ์การกําหนดคุณสมบัติของสํานักงานที่เข้าร่วมโครงการสํานักงานสีเขียว
ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อม จากท้องถิน่ ที่สถาน
ประกอบการของสํานักงานนัน้ ตัง้ อยู่
6. สิ ทธิ ประโยชน์ สาํ หรับสํานักงานที่ เข้ าร่วมการประเมิ นและผ่านเกณฑ์ข องโครงการสํานั กงาน
สีเขียว
1. โล่แสดงระดับมาตรฐานสํานักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม อายุการรับรองเป็ น
เวลา 2 ปี
2. ประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม อายุการรับรองเป็นเวลา 2 ปี
3. ผลประโยชน์การเข้าร่วมโครงการฯ ทําให้สํานักงานสามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้ ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามแนวปฏิ บ ั ติ ท่ี ด ี มี ภ าพลั ก ษณ์ ท่ี ด ี ใ นการร่ ว มอนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษา
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับมาตรฐานให้สํานักงานเป็ นสํานัก งานสีเ ขียว และ
เตรียมความพร้อมสู่การประเมินมาตรฐานสิง่ แวดล้อมระดับสากล
7. แนวทางการตรวจประเมิ นโครงการสํานักงานสีเขียว
1. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานต่างๆ ซึง่
สถานประกอบการจัด เตรียมไว้ เช่ น ความถู ก ต้อ งของการจัด ตัง้ ของสถานประกอบการ นโยบายและ
เป้าหมายในการดําเนินงาน การดําเนินงานต่ างๆ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ วยงานมาตรฐานด้าน
สิง่ แวดล้อมและพลังงาน เช่น รายงานคุณภาพนํ้ าเสีย การจัดการขยะ การอนุ รกั ษ์พลังงาน รายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับหน่ วยงานอื่นๆ เป็ นต้น
2. การตรวจประเมิ นพื้นที่ โดยพิจารณาและประเมินสภาพพืน้ ที่ ทางกายภาพ ได้แก่ การจัดการ
พืน้ ที่ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และความเป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น
3. การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เช่น แนวคิดด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อม การอนุ รกั ษ์พลังงาน จิตสํานึกของพนักงาน เป็นต้น
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8. ระดับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
เกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว
สํานักงานสีเขียว
(คะแนน)
ระดับทอง(ดีเยีย่ ม)
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป
ระดับเงิน(ดีมาก)
ร้อยละ 80-89
ระดับทองแดง(ดี)
ร้อยละ 60-79
ไม่ผ่านการรับรอง
ตํ่ากว่า ร้อยละ 60
หมายเหตุ
1. หน่ วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการทีไ่ ด้คะแนนระดับทอง (ร้อยละ 90 ขึน้ ไป) จะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินในหมวดที่ 7 เรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ระดับคะแนนของเกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
9. ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)
หมวดที่ 1 การบริ หารจัดการองค์การ(Organization Management)
1.1 นโยบายสิ่ งแวดล้อม
สํานักงานจะต้องกําหนดนโยบายสิง่ แวดล้อม เพื่อแสดงถึงทัศนวิสยั ความตัง้ ใจ มุ่งมัน่ และหลักการ
ในการทํางานด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยรวม นโยบายจึงเป็ นกรอบสําหรับการดําเนินการของสํานักงาน
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และเกณฑ์การปฏิบตั ิให้เป็ นสํานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อ ม และปรับปรุง ให้การจัด การสิ่งแวดล้อ มดีข้นึ อย่างต่ อ เนื่อ ง นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ด ีจะต้อ งมี
ความชัดเจน และง่ายต่อ การอธิบายแก่พนักงานในสํานักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้สนใจทัวๆไป
่
พร้อมทัง้ สามารถปรับเปลีย่ นให้ทนั สมัยต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ สะท้อนให้เห็นสภาวะและข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป และเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและสาธารณะให้รบั ทราบทัวถึ
่ งกัน
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสํารวจการ
นโยบายสิง่ แวดล้อมทีม่ กี ารกําหนด ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0
ไม่มกี ารกําหนด
1.การกําหนด
นโยบายสิ่ งแวดล้อม นโยบาย
สิง่ แวดล้อมจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูง

0.25
มีการกําหนด
นโยบาย
สิง่ แวดล้อมแต่ยงั
ไม่มกี ารอนุมตั ิ
จากผูบ้ ริหาร
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ค่าคะแนน
0.50
มีการกําหนด
นโยบายอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงอนุมตั แิ ต่
ยังไม่มกี าร
ขับเคลื่อน

0.75
มีการกําหนด
นโยบายอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงอนุมตั ิ แต่
มีการขับเคลื่อนไม่
ชัดเจน หรือมีการ
ขับเคลื่อนเป็ น
บางส่วน

1.00
มีการกําหนด
นโยบายอย่าง
เป็ นลายลักษณ์
อักษรและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง
อนุมตั ิ และมีการ
ขับเคลื่อนที่
ชัดเจน
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ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
รายละเอียดทีร่ ะบุ รายละเอียดทีร่ ะบุ รายละเอียดทีร่ ะบุ
2. รายละเอียดใน
ในนโยบายไม่
ในนโยบายไม่ครบ ในนโยบายไม่
นโยบายระบุ
เกีย่ วข้องกับการ ตามทีค่ มู่ อื ระบุไว้ ครบถ้วนตามที่
สอดคล้องตามที่
จัดการสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมน้อย
คู่มอื ระบุไว้
กําหนดในเอกสาร
ในสํานักงาน
กว่า 50%
ครอบคลุม
คู่มือ
ประมาณ 50-70%
มีการกําหนด
มีการกําหนด
3.การกําหนดความถี่ ไม่มกี าร
กําหนดการ
ความถีไ่ ม่
ความถีอ่ ย่างน้อย
ในการทบทวน
ปี ละ 1 ครัง้ หรือ
นโยบายสิ่ งแวดล้อม ทบทวนนโยบาย เหมาะสม (ไม่มี
การทบทวนใน
มากกว่าปี ละ 1
รอบระยะเวลา 1 ครัง้ แต่ยงั ไม่มี
ปี )
การทบทวน

0.75
รายละเอียดทีร่ ะบุ
ในนโยบายไม่
ครบถ้วนตามที่
คู่มอื ระบุไว้
ครอบคลุม
มากกว่า 70%
มีการกําหนด
ความถีอ่ ย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ หรือ
มากกว่าปี ละ 1
ครัง้ แต่มกี าร
ทบทวนช้ากว่าที่
กําหนด

1.00
รายละเอียดที่
ระบุในนโยบาย
ครบถ้วนตามที่
คู่มอื ระบุไว้

มีการกําหนด
ความถีอ่ ย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ หรือ
มากกว่าปี ละ 1
ครัง้ และมีการ
ทบทวนตามรอบ
ระยะเวลาที่
กําหนด

1.2 การวางแผนการดําเนิ นงาน (Planing)
สํานักงานจะต้องวางแผนดําเนินงานเพื่อ เป็ นการกําหนดกิจกรรมหรือวิธกี ารปฏิบตั ิ เพื่อควบคุม
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในสํานักงาน โดยการวางแผนดําเนินงานมีรายละเอียดทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การระบุประเด็นและประเมินปญั หาสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
2. กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ด้านสิง่ แวดล้อม
3. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและอํานาจหน้าที่
เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
1. การระบุประเด็นและประเมิ นปัญหาสิ่ งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
การระบุและประเมินปญั หาสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร เพื่อพิจารณาปญั หาสิง่ แวดล้อมและใช้
ทรัพยากรที่มนี ัยสําคัญ เพื่อจัดหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง จากนัน้ จะดําเนินการค้นหากฎหมาย
และข้อ กําหนดด้านสิง่ แวดล้อ มที่เ กี่ยวข้อ งเพื่อมาใช้เป็ นเกณฑ์ในการควบคุมปญั หาสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน รวมไปถึงการแต่งตัง้ อํานาจ หน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบ
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ความครบถ้วน
ของประเด็นปญั หาสิง่ แวดล้อมทีร่ ะบุในเอกสาร และปญั หาสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรภายในสํานักงาน
ในหัวข้อดังต่อไปนี้
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ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
1.กําหนดแนวทาง
และผูร้ บั ผิดชอบ ใน
การจัดการปัญหา
สิ่ งแวดล้อม, การใช้
ทรัพยากรและ
พลังงาน พร้อมระบุ
ประเมิ นถึง
ความสําคัญ และ
จัดทําเป็ นเอกสาร

2.ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน จะต้อง
วิ เคราะห์ให้
ครอบคลุมถึง
เหตุการณ์ปกติ
ผิดปกติ และฉุกเฉิ น

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ไม่มกี าํ หนด
มีการกําหนด
มีการกําหนด
แนวทางและ
แนวทางและ
แนวทางและ
ผูร้ บั ผิดชอบ ใน
ผูร้ บั ผิดชอบ ใน
ผูร้ บั ผิดชอบ ใน
การจัดการปญั หา การจัดการปญั หา การจัดการปญั หา
สิง่ แวดล้อม, การ สิง่ แวดล้อม, การ สิง่ แวดล้อม, การ
ใช้ทรัพยากรและ ใช้ทรัพยากรและ ใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน พร้อมไม่ พลังงาน หรือมี
พลังงานอย่าง
ระบุประเมินถึง
การจัดทําเป็ น
เหมาะสม มีการ
ความสําคัญ และ เอกสาร และมีการ จัดทําเป็ นเอกสาร
ไม่จดั ทําเป็ น
เซ็นต์อนุมตั ิ แต่ และมีการเซ็นต์
เอกสาร
ผูร้ บั ผิดชอบมี
อนุมตั ิ แต่
ความเข้าใจน้อย ผูร้ บั ผิดชอบมี
กว่า 50%
ความเข้าใจ
ประมาณ 50-70%

ไม่มกี ารระบุ
ปญั หาสิง่ แวดล้อม
การใช้ทรัพยากร
และพลังงาน

3.ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ไม่มกี ารจัดการ
การใช้ทรัพยากรและ สิง่ แวดล้อม การ

มีการระบุปญั หา
สิง่ แวดล้อม การ
ใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน ไม่ครบ
ทัง้ 3 สภาวะ หรือ
2 สภาวะตาม
ความเหมาะสม
กับโอกาสในการ
เกิดปญั หา และ/
หรือการระบุ
ปญั หาสิง่ แวดล้อม
ไม่ครอบคลุมทุก
กิจกรรมหลักของ
สํานักงาน มีการ
ระบุและประเมิน
ปญั หาสิง่ แวดล้อม
น้อยกว่า 50%
ของกิจกรรมหลัก
ในสํานักงาน
มีการจัดการ
ปญั หาสิง่ แวดล้อม

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

มีการระบุปญั หา
สิง่ แวดล้อม
ครบถ้วนทัง้ 3
สภาวะ หรือ 2
สภาวะตามความ
เหมาะสมกับ
โอกาสในการเกิด
ปญั หา แต่การ
ระบุปญั หา
สิง่ แวดล้อมไม่
ครอบคลุมทุก
กิจกรรมหลักของ
สํานักงาน มีการ
ระบุและประเมิน
ปญั หาสิง่ แวดล้อม
ประมาณ 50-70%
ของกิจกรรมหลัก
ในสํานักงาน

0.75
มีการกําหนด
แนวทางและ
ผูร้ บั ผิดชอบ ใน
การจัดการปญั หา
สิง่ แวดล้อม, การ
ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่าง
เหมาะสม มีการ
จัดทําเป็ นเอกสาร
และมีการเซ็นต์
อนุมตั ิ แต่
ผูร้ บั ผิดชอบมี
ความเข้าใจ
มากกว่า 70%

มีการระบุปญั หา
สิง่ แวดล้อม
ครบถ้วนทัง้ 3
สภาวะ หรือ 2
สภาวะตามความ
เหมาะสมกับ
โอกาสในการเกิด
ปญั หา แต่การ
ระบุปญั หา
สิง่ แวดล้อมไม่
ครอบคลุมทุก
กิจกรรมหลักของ
สํานักงาน มีการ
ระบุและประเมิน
ปญั หาสิง่ แวดล้อม
มากกว่า 70%
ของกิจกรรมหลัก
ในสํานักงาน

1.00
มีการกําหนด
แนวทางและ
ผูร้ บั ผิดชอบ ใน
การจัดการปญั หา
สิง่ แวดล้อม, การ
ใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน มีการ
จัดทําเป็ น
เอกสาร และมี
การเซ็นต์อนุมตั ิ
ผูร้ บั ผิดชอบรูจ้ กั
และเข้าใจหน้าที่
ของตนเองเป็ น
อย่างดี และมีการ
กําหนดการ
ทบทวนอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
มีการระบุปญั หา
สิง่ แวดล้อม
ครบถ้วนทัง้ 3
สภาวะ หรือ 2
สภาวะตามความ
เหมาะสมกับ
โอกาสในการเกิด
ปญั หา และการ
ระบุปญั หา
สิง่ แวดล้อม
ครอบคลุมทุก
กิจกรรมหลักของ
สํานักงาน

มีการจัดการ
มีการจัดการ
มีการจัดการ
ปญั หาสิง่ แวดล้อม ปญั หาสิง่ แวดล้อม ปญั หา
8
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พลังงานที่มี
ความสําคัญมาก
ได้รบั การจัดการ

0
ใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน

ค่าคะแนน
0.25
0.50
การใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากร
และพลังงานทีม่ ี และพลังงานทีม่ ี
ความสําคัญมาก ความสําคัญมาก
อยู่ในช่วงของการ อยู่ในช่วงของการ
ดําเนินงานน้อย
ดําเนินงาน
กว่า 50%
ประมาณ 50-70%

0.75
การใช้ทรัพยากร
และพลังงานทีม่ ี
ความสําคัญมาก
อยู่ในช่วงของการ
ดําเนินงาน
มากกว่า 70%

1.00
สิง่ แวดล้อม การ
ใช้ทรัพยากรและ
พลังงานทีม่ ี
ความสําคัญมาก
สมบูรณ์

2. กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ด้านสิ่ งแวดล้อม
สํ า นั ก งานจะต้ อ งมีก ารรวบรวมกฎหมาย และข้อ กํ า หนดด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มที่เ กี่ ย วข้อ งกับ
สํานักงานให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์เบือ้ งต้นในการจัดการทางด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ํานักงานจะต้องปฏิบตั ิ
ตามให้ได้ โดยแต่ละสํานักงานจะต้องรูถ้ งึ ปญั หาสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึน้ เพื่อทราบว่ามีกฎหมายใดเกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายเกีย่ วกับค่ามาตรฐานมลพิษทางนํ้ า กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ เป็ นต้น รวมทัง้ จะต้องมี
การทบทวนและแก้ไขรายการกฎหมายสิ่งแวดล้อ มให้ทนั สมัยอยู่เ สมอ สุดท้ายแล้วสํานัก งานจะต้องนํ า
กฎหมายสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องนัน้ ไปพิจารณาในการนํ าไปปฏิบตั ิ ปรับปรุง พัฒนาและรักษาไว้ซ่งึ ระบบ
จัดการสิง่ แวดล้อม
สํานักงานจะต้องมีการป้องกันและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบต่อพนักงาน
ชุมชนรอบข้าง และสิง่ แวดล้อม ซึง่ การกําหนดการป้องกันและแผนการตอบสนองสภาวะฉุ กเฉินจะต้องจัดทํา
วิธกี ารป้อ งกันและแผนระงับเหตุ ฉุก เฉิ น ซึ่ง ต้อ งมีการตรวจเช็ค วัส ดุแ ละอุ ปกรณ์ ต่ างๆในสํานักงานและ
ดําเนินการฝึกซ้อมตามแผน และมีการทบทวน และปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมรับกรณีฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
อย่างทันการณ์
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทํา
ความครบถ้วน และการปฏิบตั ติ ามรายการกฎหมาย เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0
1.การจัดทํารายการ ไม่มกี ารจัดทํา
กฎหมายและบอกถึง รายการกฎหมาย
และบอกถึงแหล่ง
แหล่งที่ค้นหา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทีค่ น้ หากฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กับลักษณะในการ
ลักษณะในการ
ควบคุมปัญหา
ควบคุมปญั หา
สิ่ งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อม

0.25
มีการจัดทํา
รายการกฎหมาย
และบอกถึงแหล่ง
ทีค่ น้ หากฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ลักษณะในการ
ควบคุมปญั หา
สิง่ แวดล้อมแต่ยงั
ไม่ครบถ้วน และ/
หรือไม่มกี าร
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ค่าคะแนน
0.50
มีการจัดทํา
รายการกฎหมาย
และบอกถึงแหล่ง
ทีค่ น้ หากฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ลักษณะในการ
ควบคุมปญั หา
สิง่ แวดล้อม
ครบถ้วน แต่การ
ประเมินความ

0.75
มีการจัดทํา
รายการกฎหมาย
และบอกถึงแหล่ง
ทีค่ น้ หากฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ลักษณะในการ
ควบคุมปญั หา
สิง่ แวดล้อม
ครบถ้วนทัง้ หมด
มีการประเมิน

1.00
มีการจัดทํา
รายการกฎหมาย
และบอกถึงแหล่ง
ทีค่ น้ หากฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ลักษณะในการ
ควบคุมปญั หา
สิง่ แวดล้อม
ครบถ้วนทัง้ หมด
มีการประเมิน
9

ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0

2.การกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบในการ
ค้นหารายการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไว้อย่างเหมาะสม

3. การเตรียม พร้อม
ตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิ น กรณี เพลิ ง
ไหม้
3.1 การซ้อมดับเพลิ ง
และการกําหนด
ความถี่ในการ
ฝึ กซ้อมดับเพลิ ง
เบือ้ งต้นและซ้อม
อพยพหนี ไฟ

0.25
ประเมินความ
สอดคล้องของ
กฎหมาย

ไม่มกี ารกําหนด
หน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบใน
การค้นหา
กฎหมาย

มีการกําหนด
หน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบใน
การค้นหา
กฎหมาย มีความ
เหมาะสม แต่ยงั
ขาดความเข้าใจ

ไม่เคยมีการซ้อม
ดับเพลิง และ/หรือ
การซ้อมอพยพ
หนีไฟหรือมีการ
ดําเนินการมาเป็ น
ระยะเวลานาน
มากกว่า 1 ปี

มีการซ้อม
ดับเพลิง ตาม
ความถีท่ ก่ี าํ หนด
พนักงานได้รบั
การฝึกอบรมเรื่อง
การเตรียมพร้อม
ต่อสภาวะฉุกเฉิน
น้อยกว่า 40%

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

ค่าคะแนน
0.50
สอดคล้องของ
กฎหมายแต่ไม่
ครบถ้วน ไม่มี
หลักฐานของการ
ประเมินความ
สอดคล้องของ
กฎหมาย

1.00
ความสอดคล้อง
ของกฎหมาย
ครบถ้วน และมี
หลักฐานของการ
ประเมินความ
สอดคล้องของ
กฎหมาย
ครบถ้วน และ
กฎหมายมีความ
ทันสมัย
มีการกําหนด
มีการกําหนด
มีการกําหนด
หน้าที่
หน้าที่
หน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบใน
ผูร้ บั ผิดชอบใน
ผูร้ บั ผิดชอบใน
การค้นหา
การค้นหา
การค้นหา
กฎหมาย มีความ กฎหมาย มีความ กฎหมาย และมี
เหมาะสม มีความ เหมาะสม มีความ ความเข้าใจเป็ น
เข้าใจเป็ นอย่างดี เข้าใจเป็ นอย่างดี อย่างดี มีการ
แต่ไม่มกี าร
แต่การกําหนด
กําหนด
กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาในการ ระยะเวลาในการ
ในการค้นหา
ค้นหากฎหมายที่ ค้นหากฎหมายที่
กฎหมายที่
ทันสมัยที่
ทันสมัยที่
ทันสมัย
เหมาะสม แต่ไม่มี เหมาะสมและมี
การปฏิบตั ติ าม
การปฏิบตั ติ าม
ระยะเวลาที่
กําหนด

มีการซ้อม
ดับเพลิง ตาม
ความถีท่ ก่ี าํ หนด
พนักงานได้รบั
การฝึกอบรมเรื่อง
การเตรียมพร้อม
ต่อสภาวะฉุกเฉิน
40-70% ของ

0.75
ความสอดคล้อง
ของกฎหมาย
ครบถ้วน แต่
หลักฐานของการ
ประเมินความ
สอดคล้องของ
กฎหมายมีไม่
ครบถ้วน

มีการซ้อม
ดับเพลิง ตาม
ความถีท่ ก่ี าํ หนด
พนักงานได้รบั
การฝึกอบรมเรื่อง
การเตรียมพร้อม
ต่อสภาวะฉุกเฉิน
มากกว่า 70%

มีการซ้อม
ดับเพลิง ตาม
ความถีท่ ก่ี าํ หนด
พนักงานทัง้ หมด
ได้รบั การ
ฝึกอบรมเรื่อง
การเตรียมพร้อม
ต่อสภาวะฉุกเฉิน
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3.2 การจัดทําแผน
ฉุกเฉิ นภายใน
สํานักงาน

ไม่มแี ผนฉุกเฉิน

ไม่มตี รวจสอบ
3.3 การตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดบั เพลิง
อุปกรณ์ดบั เพลิ ง
ต่างๆ
ต่างๆ เช่น ถัง
ดับเพลิ ง สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิ งไหม้
และความเข้าใจของ
พนักงานในการใช้ถงั
ดับเพลิ ง

0.25
ของจํานวน
พนักงานทัง้ หมด
และพนักงานทุก
คนได้รบั การซ้อม
อพยพหนีไฟ
มีแผนฉุกเฉินแต่
ไม่เป็ นปจั จุบนั
และไม่เหมาะสม
พนักงานเข้าใจ
แผนฉุกเฉินน้อย
กว่า 50% ของ
จํานวนพนักงานที่
สุม่ สอบถาม
มีการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดบั เพลิง
ต่างๆ ตามความถี่
ทีก่ าํ หนด แต่ไม่
สมํ่าเสมอ และ/
หรือพนักงาน
ทราบถึงวิธกี ารใช้
ถังดับเพลิง น้อย
กว่า 50% ของ
จํานวนพนักงานที่
สุม่ สอบถาม

ค่าคะแนน
0.50
จํานวนพนักงาน
ทัง้ หมด และ
พนักงานทุกคน
ได้รบั การซ้อม
อพยพหนีไฟ
มีแผนฉุกเฉินที่
เป็ นปจั จุบนั และมี
ความเหมาะสม
แต่พนักงานเข้าใจ
แผนฉุกเฉิน
ประมาณ 5070 % ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม
มีการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดบั เพลิง
ต่างๆตามความถี่
ทีเ่ หมาะสมอยู่เป็ น
ประจํา ตามที่
กําหนด แต่
พนักงานทราบถึง
วิธกี ารใช้ถงั
ดับเพลิง ประมาณ
50-70% ของ
จํานวนพนักงานที่
สุม่ สอบถาม

0.75
ของจํานวน
พนักงานทัง้ หมด
และพนักงานทุก
คนได้รบั การซ้อม
อพยพหนีไฟ
มีแผนฉุกเฉินที่
เป็ นปจั จุบนั และมี
ความเหมาะสม
แต่พนักงานเข้าใจ
แผนฉุกเฉิน
มากกว่า 70%
ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม
มีการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดบั เพลิง
ต่างๆตามความถี่
ทีเ่ หมาะสมอยู่เป็ น
ประจํา ตามที่
กําหนด พนักงาน
ทราบถึงวิธกี ารใช้
ถังดับเพลิง
มากกว่า 70%
ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม

1.00
และพนักงานทุก
คนได้รบั การซ้อม
อพยพหนีไฟ

มีแผนฉุกเฉินที่
เป็ นปจั จุบนั และมี
ความเหมาะสม
พนักงานเข้าใจ
แผนฉุกเฉินเป็ น
อย่างดี

มีการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ดบั เพลิง
ต่างๆตามความถี่
ทีเ่ หมาะสมอยู่
เป็ นประจํา
ตามทีก่ าํ หนด
พนักงานทุกคนที่
สุม่ สอบถาม
ทราบถึง
วิธกี ารใช้ถงั
ดับเพลิง

3. การกําหนดอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบ พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ความเหมาะสมของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม ศักยภาพ ในการดําเนินระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสํารวจการ
กําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
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1.การประกาศ
แต่งตัง้ ประธาน,
คณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม พร้อม
ทัง้ ระบุหน้ าที่
รับผิดชอบ

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ไม่มกี ารประกาศ มีการประกาศ
มีการประกาศ
แต่งตัง้ ประธาน, แต่งตัง้ ประธาน, แต่งตัง้ ประธาน,
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
หรือทีมงาน
หรือทีมงาน
ทางด้าน
ทางด้าน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม แต่ สิง่ แวดล้อม
พร้อมทัง้ ระบุ
ไม่ได้รบั การ
พร้อมทัง้ ระบุ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ อนุมตั จิ าก
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และได้รบั การ
อนุมตั จิ าก
ผูบ้ ริหารระดับสูง
แต่ยงั ไม่
เพียงพอต่อการ
จัดการ
สิง่ แวดล้อม

2. ความเหมาะสมใน
การแต่งตัง้ ประธาน
คณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม

ประธาน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อมทีม่ ี
การประกาศ
แต่งตัง้ ไม่มคี วาม
เหมาะสม

3. ประธาน
คณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม มีความ
เข้าใจในการ
ดําเนิ นการจัดการ

ไม่มคี วามเข้าใจ
ในอํานาจ หน้าที่
และความ
รับผิดชอบของ
ตนเอง ตามที่
ได้รบั มอบหมาย

ประธาน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อมทีม่ ี
การประกาศ
แต่งตัง้ มี
เหมาะสมน้อย
กว่า 50% จาก
จํานวน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม
ทัง้ หมด
มีความเข้าใจใน
อํานาจ หน้าที่
และความ
รับผิดชอบของ
ตนเอง ตามที่
ได้รบั มอบหมาย
น้อยกว่า 50%

ประธาน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม มี
ความเหมาะสม
ประมาณ 5070 % จาก
จํานวน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม
ทัง้ หมด
มีความเข้าใจใน
หน้าทีข่ อง
ตนเอง ตามที่
ได้รบั มอบหมาย
ประมาณ 5070% จากการสุม่
สอบถาม

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
มีการประกาศ
แต่งตัง้ ประธาน,
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม พร้อม
ทัง้ ระบุหน้าที่
รับผิดชอบและ
ได้รบั การอนุมตั ิ
จากผูบ้ ริหาร
ระดับสูง มีความ
เพียงพอต่อการ
จัดการสิง่ แวดล้อม
แต่การกําหนด
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ไม่มคี วามชัดเจน
ประธาน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม มี
ความเหมาะสม
มากกว่า 70%
จากจํานวน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม
ทัง้ หมด

1.00
มีการประกาศ
แต่งตัง้ ประธาน,
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อมและ
ได้รบั การอนุมตั ิ
จากผูบ้ ริหาร
ระดับสูง มีความ
เพียงพอต่อการ
จัดการ
สิง่ แวดล้อม และ
การกําหนด
หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบมีการ
ระบุอย่างชัดเจน
ประธาน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม มี
ความเหมาะสม
100% จาก
จํานวน
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม
ทัง้ หมด

มีความเข้าใจใน
หน้าทีข่ องตนเอง
ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
มากกว่า 70%
จากการสุม่
สอบถามประธาน

มีความเข้าใจใน
หน้าทีข่ องตนเอง
ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
100% จากการ
สุม่ สอบถาม
ประธาน
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0
สิ่ งแวดล้อม

ค่าคะแนน
0.25
0.50
จากการสุม่
ประธาน
สอบถามประธาน คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
หรือทีมงาน
ทางด้าน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม

0.75
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม

1.00
คณะกรรมการ
หรือทีมงาน
ทางด้าน
สิง่ แวดล้อม

1.3 การทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร
สํานักงานจะต้องทําการทบทวนของฝ่ายบริหาร ซึง่ ถือเป็ นส่วนจําเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะได้ทราบ
ั หาที่เ กิด ขึ้นในการจัด การด้านสิ่ง แวดล้อ มภายในสํา นัก งาน ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ น การ
ความคืบ หน้ า รวมทัง้ ป ญ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือสร้างความสะดวกและ พิจารณาถึงความเหมาะสมของระบบ ฯ รวมทัง้ การให้การ
สนับสนุ นของพนักงานในส่วนทีต่ ้องการความช่วยเหลือต่าง ๆ และยังแสดงให้พนักงานเห็นว่า ผูบ้ ริหาร
ยังให้ความสําคัญและสนใจในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมภายในสํานักงาน อยู่ซง่ึ ทําให้ระบบยังดํารงอยู่อย่าง
เหมาะสม เป็ นตัวอย่างที่ดสี ําหรับพนักงานในการเอาใจใส่ระบบการจัดการดังกล่าว และทําให้ระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ทาํ ขึน้ นัน้ มีการพัฒนาไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้ ค ะแนน พิจารณาการให้ค ะแนนจากการสัมภาษณ์ บุคคลที่เ กี่ยวข้อ ง ผลของการ
ทบทวนฝา่ ยบริหาร รายงานการประชุม ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ประธาน
ประธาน
ประธาน
1. ประธาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมหรือผูท้ ี่ สิง่ แวดล้อมหรือผู้ สิง่ แวดล้อมหรือผู้ สิง่ แวดล้อมหรือผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องไม่
ทีเ่ กีย่ วข้องทราบ ทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
เกี่ยวข้องทราบถึง
ั
ถึงปญั หา
ถึงปญั หา
ปัญหา อุปสรรค จุด ทราบถึงปญหา
แข็งและจุดอ่อนของ อุปสรรค จุดแข็ง อุปสรรค จุดแข็ง อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดอ่อนของ และจุดอ่อนของ และจุดอ่อนของ
องค์กร และมี
องค์ และไม่มี
องค์กร มี
องค์กร มี
วิ สยั ทัศน์
วิสยั ทัศน์และ/
วิสยั ทัศน์ในการ วิสยั ทัศน์ในการ
หรือไม่พบ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
หลักฐานรายงาน ปรับปรุงอย่าง
ปรับปรุงอย่าง
การประชุม
ต่อเนื่อง และพบ ต่อเนื่อง และพบ
คณะกรรมการ
หลักฐานรายงาน หลักฐานรายงาน
สิง่ แวดล้อม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อม แต่ สิง่ แวดล้อม แต่
ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
ประธาน
คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมหรือผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
ถึงปญั หา
อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดอ่อนของ
องค์กร มี
วิสยั ทัศน์ในการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และพบ
หลักฐานรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อม แต่

1.00
ประธาน
คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมหรือผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
ถึงปญั หา
อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดอ่อนของ
องค์กร และมี
วิสยั ทัศน์ในการ
ดําเนินการ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและพบ
หลักฐานรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อม
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2. การเข้าร่วมการ
ประชุมทบทวนฝ่ าย
บริหารของผูบ้ ริหาร
3.แนวคิ ดจาก
ผูบ้ ริหารในการ
ประชุมทบทวนฝ่ าย
บริหาร

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
วาระการประชุม วาระการประชุม
ไม่ครบถ้วน
ไม่ครบถ้วน
ตามทีก่ าํ หนด
ตามทีก่ าํ หนด
น้อยกว่า 50%
ประมาณ 50ของวาระการ
70% ของวาระ
ประชุมตามคูม่ อื
การประชุมตาม
การประเมิน
คู่มอื การประเมิน
สํานักงานสีเขียว สํานักงานสีเขียว
(Green Office) (Green Office)
ไม่เคยเข้าร่วม
เข้าร่วมการ
เข้าร่วมการ
การประชุม
ประชุม น้อยกว่า ประชุม ประมาณ
25% จากการ
50-70% จากการ
ประชุมทัง้ หมด
ประชุมทัง้ หมด
ไม่เคยให้แนวคิด ให้แนวคิดหรือ
ให้แนวคิดหรือ
หรือข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ต่างๆในการ
ต่างๆในการ
ต่างๆในการ
ประชุม
ประชุม แต่ไม่ทุก ประชุม แต่ไม่ทุก
ครัง้ น้อยกว่า
ครัง้ ประมาณ
50% จากการ
50-70% จากการ
ประชุมทัง้ หมด
ประชุมทัง้ หมด

0.75
วาระการประชุม
ไม่ครบถ้วน
ตามทีก่ าํ หนด
มากกว่า 70%
ของวาระการ
ประชุมตามคูม่ อื
การประเมิน
สํานักงานสีเขียว
(Green Office)
เข้าร่วมการ
ประชุม มากกว่า
70% จากการ
ประชุมทัง้ หมด
ให้แนวคิดหรือ
ข้อเสนอแนะ
ต่างๆในการ
ประชุม แต่ไม่ทุก
ครัง้ มากกว่า
70% จากการ
ประชุมทัง้ หมด

1.00
วาระการประชุม
ครบถ้วนตามที่
กําหนดในคูม่ อื
การประเมิน
สํานักงานสีเขียว
(Green Office)

เข้าร่วมการ
ประชุมทุกครัง้

ให้แนวคิดหรือ
ข้อเสนอแนะ
ต่างๆในการ
ประชุมทุกครัง้

หมวดที่ 2 การดําเนิ นงาน Green Office
2.1 การสื่อสารและการฝึ กอบรมด้านสิ่ งแวดล้อม
สํ า นั ก งานจะต้ อ งดํ า เนิ น การสื่อ สารด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม เพื่อ การประชาสัม พัน ธ์ ชี้แ จงข่ า วสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละระดับของสํานักงาน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รับรูข้ ่าวสารด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อมที่ทนั สมัย และทันสถานการณ์ รวมไปถึง การสร้างความร่วมมือในการจัดการสิง่ แวดล้อ มใน
สํานักงาน นอกจากนี้ยงั หมายรวมถึงการเปิดช่องเพื่อรับเรือ่ งร้องเรียน หรือการเสนอแนะด้านสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ สํานักงานจะต้องฝึ กอบรมด้านสิง่ แวดล้อมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม ก่อให้เกิดความสามารถและศักยภาพทีด่ ใี นการจัดการสิง่ แวดล้อม
ของสํานักงาน ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการนํ้ าเสีย การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การป้องกันและ
เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เป็ นต้น
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ความเหมาะสม
ของเรือ่ งทีท่ าํ การสื่อสารและหลักสูตรในการฝึกอบรม และประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในหัวข้อดังต่อไปนี้
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ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ไม่มกี ารกําหนด มีการกําหนด
มีการกําหนด
1. การกําหนด
ช่องทางการ
ช่องทางสําหรับ
ช่องทางสําหรับ
วิ ธีการสื่อสารด้าน
สือ่ สารด้าน
การติดต่อสือ่ สาร การติดต่อสือ่ สาร
สิ่ งแวดล้อมของ
ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสิง่ แวดล้อม
สํานักงาน พร้อมการ สิง่ แวดล้อมให้
บุคคลภายใน
ภายในและ
ภายในและ
สํารวจช่องการ
สํานักงานและ
ภายนอก
ภายนอก
สื่อสาร
ภายนอก
สํานักงานไม่
สํานักงานอย่าง
รับทราบ และไม่ เหมาะสม
เหมาะสม แต่ไม่มี
มีการสือ่ สารใดๆ
การสือ่ สารทัง้
ภายในและ
ภายนอก
สํานักงาน
ไม่ได้กาํ หนด
มีการกําหนด
มีการกําหนด
2. การกําหนด
หน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบในการ ผูร้ บั ผิดชอบใน ผูร้ บั ผิดชอบใน
เรื่องของการ
การสือ่ สาร แต่มี ผูร้ บั ผิดชอบใน
สื่อสาร
สือ่ สาร
การกําหนดหน้าที่ การสือ่ สารอย่าง
ผูร้ บั ผิดชอบไม่
เหมาะสม แต่ไม่
เหมาะสม
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
รับผิดชอบ

3. การสื่อสารและ
ความเข้าใจของ
พนักงาน ดังนี้
ไม่มกี ารสือ่ สาร
3.1 การสื่อสาร
นโยบายสิ่ งแวดล้อม ให้พนักงานทุก
ให้พนักงานรับทราบ คนรับทราบ

3.2 การสื่อสาร
ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากร

มีการสือ่ สารแต่
พนักงานน้อยกว่า
50% ไม่ทราบ
นโยบายจาก
จํานวนทีส่ มุ่
สอบถาม

ไม่มกี ารสือ่ สาร มีการสือ่ สารแต่
ให้กบั พนักงานที่ พนักงานที่
เกีย่ วข้อง
เกีย่ วข้อง มีความ

พนักงานทราบ
นโยบาย
สิง่ แวดล้อมอยูใ่ น
ระหว่าง 50-70%
ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
ถาม
มีการสือ่ สาร และ
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ
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0.75
มีการสือ่ สารด้าน
สิง่ แวดล้อมตาม
ช่องทางทีก่ าํ หนด
อย่างเหมาะสม
แต่มแี ค่เพียงการ
สือ่ สารเพียง
บางส่วน ทัง้
ภายในและ
ภายนอก

1.00
มีการสือ่ สารด้าน
สิง่ แวดล้อมตาม
ช่องทางทีก่ าํ หนด
อย่างเหมาะสม
ทัง้ การ
ติดต่อสือ่ สาร
ภายในและ
ภายนอก
สํานักงาน

มีการกําหนด
หน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบใน
การสือ่ สารอย่าง
เหมาะสม มี
การปฏิบตั ติ าม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
แต่ไม่ค่อยมีความ
เข้าใจในหน้าที่
รับผิดชอบ หรือ
ปฏิบตั งิ านไม่
สมํ่าเสมอ

มีกาํ หนด
ผูร้ บั ผิดชอบใน
เรื่องของการ
สือ่ สารอย่าง
เหมาะสม มีการ
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
รับผิดชอบ และมี
ความเข้าใจเป็ น
อย่างดี

พนักงานทราบ
นโยบาย
สิง่ แวดล้อม
มากกว่า 70%
ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
ถาม
มีการสือ่ สาร
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ

พนักงานทราบ
นโยบาย
สิง่ แวดล้อม
100 % ของ
จํานวนพนักงาน
ทีส่ มุ่ ถาม
มีการสือ่ สาร
พนักงานทุกคนที่
เกีย่ วข้องมีความ
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ค่าคะแนน
0.50
เข้าใจประมาณ
50-70 % จาก
จํานวนพนักงานที่
สุม่ สอบถาม

0.75
1.00
เข้าใจมากกว่า
เข้าใจ จาก
70% จากจํานวน จํานวนพนักงาน
พนักงานทีส่ มุ่
ทีส่ มุ่ สอบถาม
สอบถาม

มีการสือ่ สาร และ
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจประมาณ
50-70 % จาก
จํานวนพนักงานที่
สุม่ สอบถาม

มีการสือ่ สาร
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจมากกว่า
70% จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม

มีการสือ่ สาร
พนักงานทุกคนที่
เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจ จาก
จํานวนพนักงาน
ทีส่ มุ่ สอบถาม

มีการสือ่ สาร และ
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจประมาณ
50-70 % จาก
จํานวนพนักงานที่
สุม่ สอบถาม
ไม่มกี าร
มีการจัด
มีการจัด
3.5 การ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หรือ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ เพื่อกระตุ้น หรือรณรงค์ เพื่อ หรือรณรงค์ เพื่อ หรือรณรงค์ เพื่อ
พนักงานในการสร้าง กระตุน้ พนักงาน กระตุน้ พนักงาน กระตุน้ พนักงาน
ในการสร้าง
ในการสร้างความ ในการสร้างความ
ความสะอาดและ
ความสะอาดและ สะอาดและความ สะอาดและความ
ความเป็ นระเบียบ
ความเป็ น
เป็ นระเบียบ แต่ เป็ นระเบียบ แต่
ระเบียบเลย
ไม่มคี วามต่อเนื่อง ไม่มคี วาม
พนักงานที่
ต่อเนื่อง
เกีย่ วข้องมีความ พนักงานที่
เข้าใจน้อยกว่า
เกีย่ วข้องมีความ
50% จากจํานวน เข้าใจประมาณ
ทีส่ มุ่ สอบถาม
50-70% จาก
ทัง้ หมด
จํานวนทีส่ มุ่
สอบถามทัง้ หมด
ไม่มกี ารสือ่ สาร มีการสือ่ สาร แต่ มีการสือ่ สาร และ
3.6 การสื่อสาร
หรือการชีแ้ จง
พนักงานที่
พนักงานที่
ปริมาณก๊าซเรือน
เกีย่ วข้องมีความ เกีย่ วข้องมีความ
กระจกแก่พนักงาน ใดๆเลยให้

มีการสือ่ สาร
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจมากกว่า
70% จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม
มีการจัด
ประชาสัมพันธ์
หรือรณรงค์ เพื่อ
กระตุน้ พนักงาน
ในการสร้างความ
สะอาดและความ
เป็ นระเบียบ แต่
ไม่มคี วาม
ต่อเนื่อง
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจมากกว่า
70 % จาก
จํานวนทีส่ มุ่
สอบถามทัง้ หมด
มีการสือ่ สาร
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ

มีการสือ่ สาร
พนักงานทุกคนที่
เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจ จาก
จํานวนพนักงาน
ทีส่ มุ่ สอบถาม

0
และพลังงานแก่
พนักงานที่เกี่ยวข้อง
และพนักงานมีความ
เข้าใจ
3.3 การสื่อสาร
กฎหมายและ
ข้อกําหนด
สิ่ งแวดล้อมไปยัง
พนักงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ และ
พนักงานมีความ
เข้าใจ
3.4 การสื่อสาร
ประกาศ
คณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม

0.25
เข้าใจ น้อยกว่า
50% จากจํานวน
ทีส่ มุ่ สอบถาม

ไม่มกี ารสือ่ สาร มีการสือ่ สารแต่
ไปยังพนักงานที่ พนักงานที่
เกีย่ วข้อง
เกีย่ วข้อง มีความ
เข้าใจ น้อยกว่า
50% จากจํานวน
ทีส่ มุ่ สอบถาม

ไม่มกี ารสือ่ สาร
หรือการชีแ้ จง
ใดๆเลยให้
พนักงานได้รบั
ทราบ

มีการสือ่ สาร แต่
พนักงานที่
เกีย่ วข้อง มีความ
เข้าใจ น้อยกว่า
50% จากจํานวน
ทีส่ มุ่ สอบถาม
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มีการจัด
ประชาสัมพันธ์
หรือรณรงค์ เพื่อ
กระตุน้ พนักงาน
ในการสร้างความ
สะอาดและความ
เป็ นระเบียบ
อย่างต่อเนื่อง
พนักงานที่
เกีย่ วข้องมีความ
เข้าใจ 100 %
จากจํานวนทีส่ มุ่
สอบถามทัง้ หมด

มีการสือ่ สาร
พนักงานทุกคนที่
เกีย่ วข้องมีความ
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0
พนักงานได้รบั
ทราบ

3.7 การสื่อสาร หรือ
ชี้แจงให้พนักงาน
ได้รบั ทราบถึง
มาตรการควบคุม
การใช้พลังงาน

ไม่มกี ารสือ่ สาร
หรือการชีแ้ จง
ใดๆเลยให้
พนักงานได้รบั
ทราบ

3.8 การสื่อสาร หรือ
ชี้แจงให้พนักงาน
ได้รบั ทราบถึง
มาตรการควบคุม
การใช้นํ้า

ไม่มกี ารสือ่ สาร
หรือการชีแ้ จง
ใดๆให้พนักงาน
ได้รบั ทราบถึง
มาตรการการ
ควบคุมการใช้
นํ้า

ค่าคะแนน
0.25
0.50
เข้าใจ น้อยกว่า
เข้าใจประมาณ
50% จากจํานวน 50-70 % จาก
ทีส่ มุ่ สอบถาม
จํานวนพนักงานที่
สุม่ สอบถาม
มีการสือ่ สารแต่
มีการติดป้าย
พนักงานน้อยกว่า วิธกี ารประหยัด
50% ไม่ทราบจาก การใช้ไฟฟ้า เช่น
จํานวนทีส่ มุ่
กําหนดเวลาเปิ ดสอบถาม
ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ
ไฟ เป็ นต้น แต่ไม่
ครอบคลุม และ
พนักงานทราบถึง
มาตรการและมี
ความเข้าใจ
ประมาณ 5070 % จาก
จํานวนพนักงานที่
สุม่ ถาม

0.75
เข้าใจมากกว่า
70% จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม
มีการติดป้าย
วิธกี ารประหยัด
การใช้น้ํา ไฟฟ้า
เช่น กําหนดเวลา
เปิ ด-ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ
ไฟ เป็ นต้น และ
ผลการใช้
พลังงานมี
แนวโน้มทีล่ ดลง
พนักงานทราบถึง
มาตรการและมี
ความเข้าใจ
มากกว่า 70%
จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
ถาม แต่ไม่ทราบ
ถึงผลจากการ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว
มีการติดป้าย
มีการติดป้าย
มีการติดป้าย
วิธกี ารประหยัด
วิธกี ารประหยัด วิธกี ารประหยัด
การใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากร
นํ้า แต่ไม่
นํ้า แต่ไม่
นํ้าอย่าง
ครอบคลุม และ
ครอบคลุม และ เหมาะสมและผล
พนักงานทราบถึง พนักงานทราบถึง การใช้น้ํามี
มาตรการและมี
มาตรการและมี แนวโน้มทีล่ ดลง
ความเข้าใจ น้อย ความเข้าใจ
พนักงานทราบถึง
กว่า 50% จาก
ประมาณ 50มาตรการและมี
จํานวนพนักงานที่ 70 % จาก
ความเข้าใจ
สุม่ ถาม
จํานวนพนักงานที่ มากกว่า 70%
สุม่ ถาม
จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
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1.00
เข้าใจ จาก
จํานวนพนักงาน
ทีส่ มุ่ สอบถาม
มีการติดป้าย
วิธกี ารประหยัด
การใช้น้ํา ไฟฟ้า
เช่น กําหนดเวลา
เปิ ด-ปิ ด
เครื่องปรับอากาศ
ไฟ เป็ นต้น และ
ผลการใช้
พลังงานมี
แนวโน้มทีล่ ดลง
พนักงานทราบถึง
มาตรการและมี
ความเข้าใจ100%
จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
ถาม และทราบ
ถึงผลจากการ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว
มีการติดป้าย
วิธกี ารประหยัด
การใช้ทรัพยากร
นํ้าอย่าง
เหมาะสมและผล
การใช้น้ํามี
แนวโน้มทีล่ ดลง
พนักงานทราบถึง
มาตรการและมี
ความเข้าใจ100%
จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
ถาม และทราบ
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ค่าคะแนน
0.50

0

0.25

3.9 การสื่อสาร หรือ
ชี้แจงให้พนักงาน
ได้รบั ทราบถึง
มาตรการควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ

ไม่มกี ารสือ่ สาร
หรือการชีแ้ จง
ใดๆเลยให้
พนักงานได้รบั
ทราบถึง
มาตรการ
ควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ

มีการสือ่ สารหรือ
การชีแ้ จง
พนักงานได้รบั
ทราบถึงมาตรการ
ควบคุมทรัพยากร
ต่างๆ พนักงานมี
ความเข้าใจน้อย
กว่า 50% จาก
จํานวนพนักงานที่
สุม่ ถาม

มีการสือ่ สารหรือ
การชีแ้ จง
พนักงานได้รบั
ทราบถึง
มาตรการควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ
และพนักงานมี
ความเข้าใจ
ประมาณ 5070 % จาก
จํานวนพนักงานที่
สุม่ ถาม

3.10 การสื่อสาร
เป้ าหมายและ
โครงการด้าน
สิ่ งแวดล้อมแก่
พนักงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มกี ารสือ่ สาร
เป้าหมายและ
โครงการด้าน
สิง่ แวดล้อมแก่
พนักงาน

มีการสือ่ สาร
เป้าหมายและ
โครงการด้าน
สิง่ แวดล้อม และ
พนักงานมีความ
เข้าใจ น้อยกว่า
50% จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่ ถาม

มีการสือ่ สาร
เป้าหมายและ
โครงการด้าน
สิง่ แวดล้อม และ
พนักงานมีความ
เข้าใจประมาณ
50-70 % จาก
จํานวนพนักงานที่
สุม่ ถาม

4. การรับฟัง
ข้อเสนอแนะและข้อ

ไม่มกี ารเปิ ด
ช่องทางเพื่อรับ

มีการเปิ ดช่องทาง มีการเปิ ดช่องทาง
เพื่อข้อเสนอแนะ เพือ่ ข้อเสนอแนะ

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
ถาม แต่ไม่ทราบ
ถึงผลจากการ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว
มีการสือ่ สาร หรือ
การชีแ้ จง
พนักงานที่
เกีย่ วข้องทราบ
ถึงมาตรการ
ควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ
พนักงานมีความ
เข้าใจ มากกว่า
70% จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม แต่ไม่
ทราบถึงผลจาก
การปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว
มีการสือ่ สาร
เป้าหมายและ
โครงการด้าน
สิง่ แวดล้อมแก่
พนักงานอย่าง
ทัวถึ
่ ง และ
พนักงานมีความ
เข้าใจมากกว่า
70% จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
ถาม แต่ไม่ทราบ
ถึงผลจากการ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว
มีการเปิ ด
ช่องทางเพื่อ

1.00
ถึงผลจากการ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว
มีการสือ่ สาร หรือ
การชีแ้ จง
พนักงานที่
เกีย่ วข้องทราบ
ถึงมาตรการ
ควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ
พนักงานมีความ
เข้าใจ 100%
จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม และ
ทราบถึงผลจาก
การปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว
มีการสือ่ สาร
เป้าหมายและ
โครงการด้าน
สิง่ แวดล้อมแก่
พนักงานอย่าง
ทัวถึ
่ ง และ
พนักงานมีความ
เข้าใจ 100%
จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
ถาม และทราบ
ถึงผลจากการ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว
มีการเปิ ด
ช่องทางเพื่อ
18

ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0
ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียนจาก
พนักงานรวมไปถึง หรือเรื่อง
บุคคลที่เข้ามาติ ดต่อ ร้องเรียน

ค่าคะแนน
0.25
0.50
หรือเรื่องร้องเรียน หรือเรื่อง
แต่ไม่มกี ารจัดการ ร้องเรียน และมี
ใดๆทัง้ สิน้
การวางแผน
จัดการแก้ไขและ
ปรับปรุง แต่ยงั
ไม่ได้ดาํ เนินการ

0.75
ข้อเสนอแนะหรือ
เรื่องร้องเรียน
และมีการวาง
แผนการจัดการ
แก้ไขปรับปรุง
และอยู่ในระหว่าง
การดําเนินการ

5. ความเหมาะสมใน
การกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบการ
ฝึ กอบรม

ไม่มกี ารกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบใน
เรื่องของการ
ฝึกอบรม

มีการกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบใน
เรื่องของการ
ฝึกอบรม แต่มี
การกําหนดหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบไม่
เหมาะสม

มีการกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบใน
เรื่องของการ
ฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสม แต่ไม่มี
การปฏิบตั ติ าม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ

มีการกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบใน
เรื่องของการ
ฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสม มีการ
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
รับผิดชอบ แต่ไม่
ค่อยมีความเข้าใจ
ในหน้าที่
รับผิดชอบ

6. การกําหนดความ
จําเป็ น, แผนงาน,
การประเมิ นความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงานพร้อมการ
บันทึกประวัติในการ
ฝึ กอบรม

ไม่มกี ารกําหนด
ความจําเป็ น,
แผนงาน, การ
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงานพร้อม
การบันทึก
ประวัตใิ นการ
ฝึกอบรม

มีการกําหนด
ความจําเป็ น,
แผนงาน, การ
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงาน แต่ไม่
ครบถ้วน ไม่
เหมาะสมกับ
บุคลากรใน
สํานักงาน

มีการกําหนด
ความจําเป็ น,
แผนงาน, การ
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงานแต่ไม่
ปฏิบตั ติ าม
แผนการฝึกอบรม
ทีว่ างไว้

มีการกําหนด
ความจําเป็ น,
แผนงาน, การ
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงาน พร้อม
การบันทึกประวัติ
ในการฝึกอบรม
แต่ปฏิบตั ติ าม
แผนการฝึกอบรม
ยังไม่ครบถ้วน
(อยู่ในช่วงของ
การดําเนินการ)

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

1.00
ข้อเสนอแนะหรือ
เรื่องร้องเรียน
และมีการจัดการ
แก้ไขและ
ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว
หรือมีการเปิ ด
ช่องทางเพื่อ
ข้อเสนอแนะหรือ
เรื่องร้องเรียน แต่
ยังไม่มี
ข้อเสนอแนะหรือ
เรื่องร้องเรียน
มีการกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบใน
เรื่องของการ
ฝึกอบรม
เหมาะสม มีการ
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
รับผิดชอบ และ
ผูร้ บั ผิดชอบมี
ความเข้าใจใน
กระบวนการ
ฝึกอบรมเป็ น
อย่างดี
มีการกําหนด
ความจําเป็ น,
แผนงาน, การ
ประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงานพร้อม
การบันทึกประวัติ
ในการฝึกอบรม
ครบถ้วนมีความ
เหมาะสมกับ
บุคลากรใน
สํานักงาน และ
ปฏิบตั ติ าม
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0

0.25

ค่าคะแนน
0.50

0.75

1.00
แผนการฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว

2.2 การประชุมและการจัดนิ ทรรศการ
สํา นั ก งานจะต้ อ งมีก ารกํ า หนดมาตรการที่เ กี่ย วข้อ งทางด้า นสิ่ง แวดล้อ มในการจัด ประชุ ม และ
นิทรรศการทุกครัง้ โดยจะต้องคํานึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณของ
เสีย การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็ นต้น นอกจากนี้
หากมีก ารจัดประชุม หรือ นิท รรศการนอกสถานที่ จะต้อ งพิจารณาถึง สถานที่จ ดั งาน ถึง ความสามารถ
ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม หรือสถานที่ดงั กล่าวได้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001 มาตรฐานใบไม้เขียว เป็นต้น
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ความเหมาะสม
ของสถานทีจ่ ดั งานและอาหาร สื่อทีใ่ ช้ในการประชุมและนิทรรศการ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
มีการใช้สอ่ื
มีการใช้สอ่ื
1. การจัดเตรียมการ ไม่มกี ารใช้สอ่ื
อิเล็กทรอนิกส์ใน อิเล็กทรอนิกส์ใน อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประชุมและการจัด
การส่งข้อมูล ไม่มี การส่งข้อมูลและ การส่งข้อมูลและ
นิ ทรรศการ ได้แก่
เลือกใช้วสั ดุท่ี
การส่งหนังสือเชิ ญ การเลือกใช้วสั ดุ เลือกใช้วสั ดุท่ี
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
เป็ นมิตรกับ
เป็ นมิตรกับ
เข้าประชุม การ
สิง่ แวดล้อมน้อย สิง่ แวดล้อม
เตรียมแฟ้ มเอกสาร สิง่ แวดล้อม
กว่า 50% ของ
ประมาณ 50ในการเข้าประชุม
จํานวนครัง้ ทีจ่ ดั
70% ของจํานวน
ประชุมทัง้ หมด
ครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
ทัง้ หมด
ไม่มกี ารเลือกใช้ มีการเลือกใช้วสั ดุ มีการเลือกใช้วสั ดุ
2. การจัดห้อง
วัสดุทเ่ี ป็ นมิตร
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
ประชุม และห้อง
กับสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อมน้อย สิง่ แวดล้อม
แสดงนิ ทรรศการ
ไม่มมี าตรการใน กว่า 50% ของ
ประมาณ 50การประหยัด
จํานวนครัง้ ทีจ่ ดั
70% ของจํานวน
พลังงาน เช่น
ประชุมทัง้ หมด
ครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
แสงสว่างจาก
พนักงานทราบถึง ทัง้ หมด
หลอดไฟ
มาตรการในการ พนักงานทราบถึง
เครื่องปรับอากาศ ประหยัดพลังงาน มาตรการในการ
เป็ นต้น
เช่น แสงสว่าง
ประหยัดพลังงาน
จากหลอดไฟ
เช่น แสงสว่าง
ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
มีการใช้สอ่ื
อิเล็กทรอนิกส์ใน
การส่งข้อมูลและ
เลือกใช้วสั ดุท่ี
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
มากกว่า 70%
ของจํานวนครัง้ ที่
จัดประชุม
ทัง้ หมด
มีการเลือกใช้วสั ดุ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
มากกว่า 70%
ของครัง้ ทีจ่ ดั
ประชุมทัง้ หมด
พนักงานทราบถึง
มาตรการในการ
ประหยัดพลังงาน
เช่น แสงสว่าง
จากหลอดไฟ

1.00
มีการใช้สอ่ื
อิเล็กทรอนิกส์ใน
การส่งข้อมูลและ
เลือกใช้วสั ดุท่ี
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมทุก
ครัง้ ทีม่ กี ารจัด
ประชุม

มีการเลือกใช้วสั ดุ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
100% ของครัง้ ที่
จัดประชุม
ทัง้ หมด พนักงาน
ทุกคนทีส่ มุ่
สอบถามทราบถึง
มาตรการในการ
ประหยัดพลังงาน
เช่น แสงสว่าง
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0

0.25
เครื่องปรับอากาศ
เป็ นต้น น้อยกว่า
50% ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม

3. การเตรียมอาหาร ไม่มกี ารเลือกใช้
วัสดุทเ่ี ป็ นมิตร
และเครือ่ งดื่ม
กับสิง่ แวดล้อม
และไม่มี
มาตรการในการ
ลดปริมาณของ
เสีย

มีการเลือกใช้วสั ดุ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมน้อย
กว่า 50% ของ
ครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
ทัง้ หมด
พนักงานทราบถึง
มาตรการในการ
ลดปริมาณของ
เสีย น้อยกว่า
50% ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม

ไม่มแี นวทางใน
การเลือกใช้
สถานทีจ่ ดั การ
ประชุมหรือ
นิทรรศการทีเ่ ป็ น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม เช่น
ISO14001 ใบไม้
เขียว เป็ นต้น

เลือกสถานทีท่ ่ี
การจัดการ
สิง่ แวดล้อม และ
ประหยัดพลังงาน

4. การเลือกใช้
โรงแรมหรือสถานที่
จัดงาน

(ไม่มใี บรับรอง
ยืนยัน แต่จะต้อง
มีภาพถ่ายของ
สถานทีป่ ระกอบ
พนักงานจะต้อง
ตรวจสอบข้อมูล
เบือ้ งต้นของ
สถานทีเ่ หล่านัน้ )

ค่าคะแนน
0.50
จากหลอดไฟ
เครื่องปรับอากาศ
เป็ นต้น ประมาณ
50-70% ของ
จํานวนพนักงาน
ทีส่ มุ่ สอบถาม
มีการเลือกใช้วสั ดุ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ประมาณ 5070% ของครัง้ ที่
จัดประชุม
ทัง้ หมด
พนักงานทราบถึง
มาตรการในการ
ลดปริมาณของ
เสียประมาณ 5070% ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม
มีการเลือก
สถานทีท่ ม่ี กี าร
รับรองมาตรฐาน
การจัดการ
สิง่ แวดล้อม เช่น
ISO14001 ใบไม้
เขียว เป็ นต้น
(จะต้องมีใบรับรอง
ยืนยันและมี
ภาพถ่ายของ
สถานทีป่ ระกอบ)

0.75
1.00
เครื่องปรับอากาศ จากหลอดไฟ
เป็ นต้น มากกว่า เครื่องปรับอากาศ
70% ของจํานวน เป็ นต้น
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม
มีการเลือกใช้วสั ดุ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
มากกว่า 70%
ของครัง้ ทีจ่ ดั
ประชุมทัง้ หมด
พนักงานทราบถึง
มาตรการในการ
ลดปริมาณของ
เสียมากกว่า
70% ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม

มีการเลือกใช้วสั ดุ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมทุก
ครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
ทัง้ หมด พนักงาน
ทีส่ มุ่ สอบถามทุก
คนทราบถึง
มาตรการในการ
ลดปริมาณของ
เสีย

มีการเลือก
สถานทีท่ ม่ี กี าร
รับรองมาตรฐาน
การจัดการ
สิง่ แวดล้อม เช่น
ISO14001 ใบไม้
เขียว เป็ นต้น

มีการเลือก
สถานทีท่ ม่ี กี าร
รับรองมาตรฐาน
การจัดการ
สิง่ แวดล้อม เช่น
ISO14001 ใบไม้
เขียว เป็ นต้น

(จะต้องมีใบรับรอง
ยืนยันและมี
ภาพถ่ายของ
สถานทีป่ ระกอบ)

(จะต้องมีใบรับรอง
ยืนยันและมี
ภาพถ่ายของ
สถานทีป่ ระกอบ)

ประมาณ 50มากกว่า 70%
ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจัด
น้อยกว่า 50%
70% ของจํานวน ของจํานวนครัง้ ที่ งาน
ของจํานวนครัง้ ที่ ครัง้ ทีม่ กี ารจัด
มีการจัดงาน
มีการจัดงาน
งาน
หมายเหตุ : ในกรณีทไ่ี ม่มสี ถานทีจ่ ดั ประชุมทีไ่ ด้รบั การรับรอง ISO14001 สัญลักษณ์ใบไม้เขียว Green Building อยู่ในบริเวณ
สํานักงาน จะต้องเลือกสถานทีท่ ใ่ี ช้เวลาเดินทางน้อยทีส่ ดุ และจะต้องบอกทางสถานทีว่ ่าขอจัดในรูปแบบ Green Meeting
(ตามความเหมาะสมและเป็ นไปได้) ระดับคะแนนจะต้องได้รบั 0.5 ขึน้ ไป และขึน้ อยู่ดุลยพินจิ ของผูต้ รวจประเมิน
ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)
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2.3 ความสะอาดและความเป็ นระเบียบในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องดําเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบอย่างสมํ่าเสมอ และมี
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ สามารถยึดหลักพืน้ ฐานกิจกรรม 5 ส.
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง สํารวจพื้นที่
ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
1. การกําหนด
ระยะเวลาในการทํา
ความสะอาดและ
สร้างความเป็ น
ระเบียบ

0
ไม่ให้ความใส่ใจ
ในการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ทําความสะอาด
ให้เป็ นแผนงาน

2. สภาพพืน้ ที่ใน
สํานักงานต้องมี
ความสะอาดและ
เป็ นระเบียบตาม
เกณฑ์ที่ได้กาํ หนด

ไม่มคี วามสะอาด
และความเป็ น
ระเบียบ และขาด
การดูแลมาเป็ น
เวลานาน

3. ความสะอาดของ
ห้องนํ้า

ไม่มคี วามสะอาด
และไม่มี
ผูร้ บั ผิดชอบ ขาด
การดูแลทําความ
สะอาด

0.25
มีการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ทําความสะอาด
และสร้างความ
เป็ นระเบียบ
ให้แก่สาํ นักงาน
แต่ยงั ไม่
เหมาะสม

ค่าคะแนน
0.50
มีการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ทําความสะอาด
และสร้างความ
เป็ นระเบียบ
ให้แก่สาํ นักงาน
อย่างเหมาะสม
แต่ยงั ไม่ได้ถูก
นําไปปฏิบตั ิ

0.75
มีการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ทําความสะอาด
และสร้างความ
เป็ นระเบียบ
ให้แก่สาํ นักงาน
อย่างเหมาะสม
แต่ยงั ไม่ได้ถูก
นําไปปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง
มี ความสะอาด มี ความสะอาด มี ความสะอาด
และความเป็ น
และความเป็ น
และความเป็ น
ระเบียบ น้อยกว่า ระเบียบ
ระเบียบ มากกว่า
50% เมื่อเทียบ ประมาณ 5070% เมื่อเทียบ
กับจํานวนพืน้ ทีท่ ่ี 70% เมื่อเทียบ กับจํานวนพืน้ ทีท่ ่ี
เข้าสํารวจ
กับจํานวนพืน้ ทีท่ ่ี เข้าสํารวจ
เข้าสํารวจ
มีผรู้ บั ผิดชอบ มี มีผรู้ บั ผิดชอบ มี มีผรู้ บั ผิดชอบ มี
การกําหนด
การกําหนด
การกําหนด
ระยะเวลาในการ ระยะเวลาในการ ระยะเวลาในการ
ทําความสะอาด ทําความสะอาด ทําความสะอาด
ห้องนํ้าอย่างแต่ ห้องนํ้าอย่าง
ห้องนํ้าอย่าง
ไม่เหมาะสม
เหมาะสม แต่ยงั เหมาะสม แต่
ไม่ได้ถูกนําไป
ไม่ได้มกี ารทํา
ปฏิบตั ิ
ความสะอาด
อย่างต่อเนื่อง

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

1.00
มีการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ทําความสะอาด
และสร้างความ
เป็ นระเบียบ
ให้แก่สาํ นักงาน
และพนักงานที่
รับผิดชอบได้
นําไปปฏิบตั อิ ย่าง
ต่อเนื่อง
มี ความสะอาด
และความเป็ น
ระเบียบทุกพืน้ ที่
ในสํานักงาน

มีผรู้ บั ผิดชอบ มี
การกําหนด
ระยะเวลาในการ
ทําความสะอาด
ห้องนํ้าอย่าง
เหมาะสม ทํา
ความสะอาดตาม
แผนทีไ่ ด้กาํ หนด
ไว้ และห้องนํ้ามี
ความสะอาดไม่มี
กลิน่ เหม็น
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2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
สํานักงานจะต้องมีการตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเก็บข้อมูลปริมาณการ
ใช้ทรัพ ยากรและพลังงาน ปริมาณของเสียที่เ กิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์ถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หลังจากที่มกี ารกําหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมไปถึงลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากทุกกิจกรรมปฏิบตั งิ าน และผลที่ได้จะนํ าไปสู่การจัดการเพื่อลด
การปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสํานักงานในอนาคตต่อไป
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทีล่ ดลงตามเป้าหมายทีก่ ําหนด ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0
1.เก็บข้อมูลปริมาณ ไม่มกี ารเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกจาก ข้อมูลปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
กิ จกรรมใน
สํานักงาน (เทียบต่อ จากกิจกรรมใน
สํานักงาน
จํานวนพนักงาน)

0.25
มีการเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงาน น้อย
กว่า 50% เมื่อ
เทียบกับจํานวน
กิจกรรมใน
สํานักงาน

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงานไม่
ลดลงตาม
เป้าหมายทีไ่ ด้
กําหนด
เนื่องจากไม่มี
มาตรการในการ
จัดการด้านการ
ใช้ทรัพยากร
พลังงาน และการ
ปล่อยมลพิษ

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงานไม่
ลดลงตาม
เป้าหมายทีไ่ ด้
กําหนด มีการ
กําหนดมาตรการ
ในการจัดการ
ด้านการใช้
ทรัพยากร
พลังงาน และการ
ปล่อยมลพิษ แต่
ไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการ
ดังกล่าว

2.ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากกิ จกรรม
ในสํานักงานมี
ปริมาณลดลงเมื่อ
เทียบกับที่ผา่ นมา

ค่าคะแนน
0.50
มีการเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงาน
ประมาณ 5070% เมื่อเทียบ
กับจํานวน
กิจกรรมใน
สํานักงาน
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงานไม่
ลดลงตาม
เป้าหมายทีไ่ ด้
กําหนด อยู่
ในช่วงของการ
ดําเนินการตาม
มาตรการในการ
จัดการด้านการ
ใช้ทรัพยากร
พลังงาน และ
การปล่อยมลพิษ

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
มีการเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงาน
มากกว่า 70%
เมื่อเทียบกับ
จํานวนกิจกรรมใน
สํานักงาน

1.00
มีการเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงาน อย่าง
สมบูรณ์

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงานไม่ลดลง
ตามเป้าหมายที่
ได้กาํ หนด แต่มี
การดําเนินการ
ตามมาตรการใน
การจัดการด้าน
การใช้ทรัพยากร
พลังงาน และการ
ปล่อยมลพิษ และ
มีแนวโน้มทีจ่ ะ
ลดลง

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจาก
กิจกรรมใน
สํานักงานลดลง
ตามเป้าหมายที่
ได้กาํ หนด และมี
มาตรการในการ
จัดการด้านการ
ใช้ทรัพยากร
พลังงาน และการ
ปล่อยมลพิษ
ชัดเจน
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ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
3.ผูเ้ กี่ยวข้องต้อง
ทราบข้อมูลและ
วิ ธีการคํานวณ
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากกิ จกรรม
ในสํานักงาน

0
ผูเ้ กีย่ วข้องไม่
ทราบข้อมูลและ
วิธกี ารคํานวณ

ค่าคะแนน
0.25
0.50
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบ ผูเ้ กีย่ วข้องทราบ
ข้อมูลและวิธกี าร ข้อมูลและวิธกี าร
คํานวณน้อยกว่า คํานวณประมาณ
50% ของจํานวน 50-70 %ของ
พนักงานทีเ่ กีย่ ว จํานวนพนักงาน
ข้องในการ
ทีเ่ กีย่ ว ข้องใน
คํานวณทัง้ หมด การคํานวณ
ทัง้ หมด

0.75
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบ
ข้อมูลและวิธกี าร
คํานวณมากกว่า
70% ของจํานวน
พนักงานที่
เกีย่ วข้องในการ
คํานวณทัง้ หมด

1.00
ผูเ้ กีย่ วข้อง
ทัง้ หมดทราบ
ข้อมูลและวิธกี าร
คํานวณ

2.5 การขนส่งและการเดิ นทาง
การขนส่งและการเดินทางนัน้ ถือเป็ นกิจกรรมทีส่ ําคัญอย่างหนึ่งของการทํางานและธุรกิจ บริษทั นัน้
ควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการเดินทางที่ไม่จําเป็ น ในปจั จุบนั นัน้ มีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อ ช่ว ยในการติด ต่ อ สื่อ สารกันไม่ว่ าจะเป็ นการสื่อ สารกัน ทางโทรศัพ ท์ วิด ีโ อผ่า นเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อกันทางอีเมล ดังนัน้ ทางสํานักงานจะต้องวางแผนการขนส่งและการเดินทาง
ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การวางแผน
การสื่อสาร การขนส่ง และเดินทาง ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0
1. การสื่อสารผ่านสื่อ ไม่มกี ารสือ่ สาร
โดยผ่านสือ่
อิ เล็กทรอนิ กส์
อิเล็กทรอนิกส์

2. มีการวางแผนการ ไม่มกี ารวาง
เดิ นทางก่อนการนํา แผนการเดินทาง
ยานพาหนะของ
บริษทั ไปใช้งาน

0.25
มีการสือ่ สารโดย
ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
น้อยกว่า 50%
ของการสือ่ สาร
ทัง้ หมดภายใน
องค์กร
มีการวาง
แผนการเดินทาง
แต่สามารถ
ปฏิบตั ติ าม
แผนงานได้น้อย
กว่า 50% ของ
การเดินทาง
ทัง้ หมด

ค่าคะแนน
0.50
มีการสือ่ สารโดย
ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
ประมาณ 5070% ของการ
สือ่ สารทัง้ หมด
ภายในองค์กร
มีการวางแผนการ
เดินทาง สามารถ
ปฏิบตั ติ าม
แผนงานได้
ประมาณ 5070% ของการ
เดินทางทัง้ หมด

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
มีการสือ่ สารโดย
ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
มากกว่า 70%
ของการสือ่ สาร
ทัง้ หมดภายใน
องค์กร
มีการวาง
แผนการเดินทาง
สามารถปฏิบตั ิ
ตามแผนงานได้
มากกว่า 70%
ของการเดินทาง
ทัง้ หมด

1.00
มีการสือ่ สารโดย
ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
100% ของการ
สือ่ สารทัง้ หมด
ภายในองค์กร
มีการวาง
แผนการเดินทาง
และสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ตาม
แผนทุกครัง้
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3. มีการรณรงค์การ
เดิ นหรือการใช้
จักรยานเดิ นทางมา
ทํางาน หรือระบบ
การขนส่งสาธารณะ
(สําหรับบุคลากรที่
พักใกล้ที่ทาํ งาน)

0
ไม่มกี ารรณรงค์

0.25
มีการรณรงค์ ปี
ละ 1 ครัง้

ค่าคะแนน
0.50
มีการรณรงค์
ประมาณทุก 6
เดือน หรือปี ละ 2
ครัง้

0.75
มีการรณรงค์
ทุกๆ 3 เดือน

1.00
มีการรณรงค์
มากกว่า ทุกๆ 3
เดือน และ
พนักงานทีม่ ที พ่ี กั
ใกล้ทท่ี าํ งาน
สามารถปฏิบตั ไิ ด้
จริง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
3.1 การใช้พลังงาน
สํานักงานมีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆภายในสํานักงาน แต่จะใช้มากใช้น้อยขึน้ อยู่กบั ลักษณะกิจกรรม ดังนัน้ ทางสํานักงาน จะต้อง
กํ า หนดมาตรการในการใช้ พ ลัง งานอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ได้แ ก่ การบํ า รุง รัก ษาเครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า การ
กําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ด การติดป้ายรณรงค์ เป็ นต้น และทางสํานักงานจะต้องเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เป็ น
ประจําอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปริมาณการใช้พลังงานดังกล่าว ทัง้ นี้สํานักงานจะต้องควบคุมหน่ วยงาน
ภายนอกทีเ่ ข้ามาใช้พน้ื ทีใ่ ห้ปฎิบตั ติ ามมาตรการของสํานักงานด้วย
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง สํารวจพื้นที่
มาตรการและแนวทางในการรณรงค์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
1. การกําหนด
มาตรการประหยัด
พลังงาน (ไฟฟ้ าและ
เชื้อเพลิ งอื่นๆ) และ
ความเหมาะสม

2. การเปรียบ เทียบ
การใช้พลังงาน
(ไฟฟ้ าและเชื้อเพลิ ง

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ไม่มกี ารกําหนด มีการกําหนด
มีการกําหนด
มาตรการ
มาตรการ
มาตรการ
ประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงาน
(ไฟฟ้าและ
(ไฟฟ้าและ
(ไฟฟ้าและ
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
หรือไม่มคี วาม
เหมาะสม แต่ไม่ เหมาะสม แต่ไม่
เหมาะสม
ครอบคลุมทุก
ครอบคลุมทุก
แผนก น้อยกว่า แผนก ประมาณ
50% ของแผนก 50-70% ของ
ทัง้ หมดภายใน
แผนกทัง้ หมด
สํานักงาน
ภายในสํานักงาน
ไม่มกี าร
มีการ
มีการ
เปรียบเทียบการ เปรียบเทียบการ เปรียบเทียบการ
ใช้พลังงานต่อ
ใช้พลังงานต่อ
ใช้พลังงานต่อ

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
มีการกําหนด
มาตรการ
ประหยัดพลังงาน
(ไฟฟ้าและ
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
เหมาะสม แต่ไม่
ครอบคลุมทุก
แผนก มากกว่า
70% ของแผนก
ทัง้ หมดภายใน
สํานักงาน
มีการ
เปรียบเทียบการ
ใช้พลังงานต่อ

1.00
มีการกําหนด
มาตรการ
ประหยัดพลังงาน
(ไฟฟ้าและ
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
และมีความ
เหมาะสม และ
ครอบคลุมทุก
แผนก

มีการ
เปรียบเทียบการ
ใช้พลังงานต่อ
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อื่นๆ) ต่อจํานวน
ของพนักงาน

0
จํานวนของ
พนักงาน

3. การใช้ไฟฟ้ าอย่าง
ประหยัดในพืน้ ที่
ทํางาน
(สังเกตการณ์)

พนักงานไม่
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการทีไ่ ด้
กําหนดไว้

0.25
จํานวนของ
พนักงาน แต่ไม่
ครบถ้วน

ค่าคะแนน
0.50
จํานวนของ
พนักงาน
ครอบคลุมไฟฟ้า
และเชือ้ เพลิง
อื่นๆ แต่ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่
ได้กาํ หนด

0.75
จํานวนของ
พนักงาน
ครอบคลุมไฟฟ้า
และเชือ้ เพลิง
อื่นๆ แต่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่
ได้กาํ หนด เพียง
บางส่วน
พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ
ตามมาตรการ
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงาน
(ไฟฟ้าและ
(ไฟฟ้าและ
(ไฟฟ้าและ
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
ได้น้อยกว่า 50% ได้ประมาณ 50- ได้มากกว่า 70%
ของจํานวน
70% ของจํานวน ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
พนักงานทีส่ มุ่
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สอบถามหรือ
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์
สังเกตการณ์
สังเกตการณ์

1.00
จํานวนของ
พนักงาน
ครอบคลุมไฟฟ้า
และเชือ้ เพลิง
อื่นๆ และบรรลุ
ตามเป้าหมายที่
กําหนดครบถ้วน
พนักงานปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
(ไฟฟ้าและ
เชือ้ เพลิงอื่นๆ)
ได้ 100% ของ
จํานวนพนักงาน
ทีส่ มุ่ สอบถาม
หรือสังเกตการณ์

หมายเหตุ : การตรวจสอบแนวทางการประหยัดเชือ้ เพลิงอ้างอิงไปยังหมวดที่ 2 เรื่องการขนส่งและการ
เดินทาง
3.2 การใช้ นํ้า
สํานักงานมีการใช้พลังงานหลายรูปแบบและที่ขาดไม่ได้คอื การใช้ทรัพยากรนํ้ า เพื่อมาใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค ดังนัน้ ทางสํานักงาน จะต้องปลูกฝงั ในการใช้อย่างรูค้ ุณค่า ประหยัด และมีการควบคุม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในแต่ละกิจกรรม โดยกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และทางสํ า นั ก งานจะต้ อ งเก็บ ข้อ มู ล การใช้น้ํ า เป็ น ประจํา อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ พิจ ารณาปริม าณการใช้
ทรัพยากรนํ้า
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง สํารวจพื้นที่
มาตรการและแนวทางในการรณรงค์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
1. การกําหนด
มาตรการประหยัด
นํ้า และความ

0
ไม่มกี ารกําหนด
มาตรการ
ประหยัดนํ้า
หรือไม่มคี วาม

0.25
มีการกําหนด
มาตรการ
ประหยัดนํ้า
เหมาะสม แต่ไม่

ค่าคะแนน
0.50
มีการกําหนด
มาตรการ
ประหยัดนํ้า
เหมาะสม แต่ไม่

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
มีการกําหนด
มาตรการ
ประหยัดนํ้า
เหมาะสม แต่ไม่

1.00
มีการกําหนด
มาตรการ
ประหยัดนํ้า
พลังงาน มีความ
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0
เหมาะสม

0.25
ครอบคลุมทุก
แผนก น้อยกว่า
50% ของแผนก
ทัง้ หมดภายใน
สํานักงาน
มีการ
เปรียบเทียบการ
ใช้น้ําต่อจํานวน
ของพนักงาน ไม่
ครอบคลุมทุก
เดือน

ค่าคะแนน
0.50
ครอบคลุมทุก
แผนก ประมาณ
50-70% ของ
แผนกทัง้ หมด
ภายในสํานักงาน
มีการ
เปรียบเทียบการ
ใช้น้ําต่อจํานวน
ของพนักงาน
ครอบคลุมทุก
เดือน แต่ไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่
ได้กาํ หนด

0.75
1.00
ครอบคลุมทุก
เหมาะสม และ
เหมาะสม
แผนก มากกว่า ครอบคลุมทุก
70% ของแผนก แผนก พนักงาน
ทัง้ หมดภายใน
มีความเข้าใจเป็ น
สํานักงาน
อย่างดี
มีการ
มีการ
2. การเปรียบเทียบ ไม่มกี าร
เปรียบเทียบการ เปรียบเทียบการ
การใช้นํ้าต่อจํานวน เปรียบเทียบการ
ใช้น้ําต่อจํานวน
ใช้น้ําต่อจํานวน ใช้น้ําต่อจํานวน
ของพนักงาน
ของพนักงาน
ของพนักงาน
ของพนักงาน
ครอบคลุมทุก
ครอบคลุมทุก
เดือน แต่บรรลุ
เดือน และบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ ตามเป้าหมายที่
ได้กาํ หนดบาง
กําหนด
เพียงส่วน
พนักงานไม่
พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ
3. การใช้นํ้าอย่าง
ปฏิบตั ติ าม
ตามมาตรการ
ตามมาตรการ
ตามมาตรการ
ตามมาตรการ
ประหยัดในพืน้ ที่
มาตรการการใช้ ประหยัดการใช้ ประหยัดการใช้ ประหยัดการใช้ ประหยัดการใช้
ทํางาน
นํ้าทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ นํ้าได้น้อยกว่า
นํ้าได้ประมาณ
นํ้าได้มากกว่า
นํ้าได้ 100% ของ
(สังเกตการณ์)
50% ของจํานวน 50-70% ของ
70% ของจํานวน จํานวนพนักงาน
พนักงานทีส่ มุ่
จํานวนพนักงาน พนักงานทีส่ มุ่
ทีส่ มุ่ สอบถาม
สอบถามหรือ
ทีส่ มุ่ สอบถาม
สอบถามหรือ
หรือสังเกตการณ์
สังเกตการณ์
หรือสังเกตการณ์ สังเกตการณ์
หมายเหตุ : การเก็บปริมาณค่านํ้า บางอาคารไม่มปี ริมาณนํ้าในแต่ละเดือนเนื่องเป็ นอาคารเช่า หรือเป็ นนํ้าบาดาล ดังนัน้
จะต้องตรวจสอบการดําเนินการว่ามีการกําหนดมาตรการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูต้ รวจ
ประเมิน

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
พลังงานและทรัพยากรมีความสําคัญอย่างมากในการดําเนินการภายในสํานักงาน ได้แก่ ไฟฟ้า นํ้ า
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรอีกหลายประเภท ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์สาํ นักงาน ซึง่ ทรัพยากรดังกล่าวมีความสําคัญต่อกิจกรรมในสํานักงาน และทีส่ ําคัญมีการใช้ปริมาณ
มากในแต่ ล ะวัน ดัง นั ้น จึง ต้ อ งมีก ารกํ า หนดแนวทางการใช้ ท รัพ ยากรดัง กล่ า วอย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง แนวทางการใช้
กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครือ่ งเขียน และการสํารวจพืน้ ที่ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
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ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
1. กําหนดมาตรการ
ในการใช้กระดาษ

2. กําหนดมาตรการ
ในการใช้หมึกพิมพ์

3. กําหนดมาตรการ
ในการใช้อปุ กรณ์
เครือ่ งเขียนและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

0
ไม่มกี ารกําหนด
มาตรการในเรื่อง
ของการใช้
กระดาษอย่าง
ประหยัด

0.25
มีการกําหนด
มาตรการใช้
กระดาษอย่าง
ประหยัดอย่าง
เหมาะสม แต่
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการใช้
กระดาษอย่าง
ประหยัดได้น้อย
กว่า 50% ของ
จํานวนพนักงาน
ทีส่ มุ่ สอบถาม
หรือสังเกตการณ์

ไม่มกี ารกําหนด
มาตรการในการ
ใช้หมึกพิมพ์

มีการกําหนด
มาตรการใช้หมึก
พิมพ์อย่าง
เหมาะสม แต่
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการใช้หมึก
พิมพ์ได้น้อยกว่า
50% ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์

ค่าคะแนน
0.50
มีการกําหนด
มาตรการใช้
กระดาษอย่าง
ประหยัดอย่าง
เหมาะสม แต่
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการใช้
กระดาษอย่าง
ประหยัดได้
ประมาณ 5070% ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์
มีการกําหนด
มาตรการใช้หมึก
พิมพ์อย่าง
เหมาะสม แต่
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการใช้หมึก
พิมพ์ได้ประมาณ
50-70% ของ
จํานวนพนักงาน
ทีส่ มุ่ สอบถาม
หรือสังเกตการณ์

0.75
มีการกําหนด
มาตรการใช้
กระดาษอย่าง
ประหยัดอย่าง
เหมาะสม แต่
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการใช้
กระดาษอย่าง
ประหยัดได้
มากกว่า 70%
ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์
มีการกําหนด
มาตรการใช้หมึก
พิมพ์อย่าง
เหมาะสม
พนักงาน
รับทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการใช้หมึก
พิมพ์ได้มากกว่า
70% ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์

1.00
มีการกําหนด
มาตรการใช้
กระดาษอย่าง
ประหยัดมีความ
เหมาะสม
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์มี
ความเข้าใจและ
ปฏิบตั ไิ ด้เป็ น
อย่างดี(มี
แนวโน้มที่
สามารถทําให้
บรรลุตาม
เป้าหมายได้)

มีการกําหนด
มาตรการใช้หมึก
พิมพ์อย่าง
เหมาะสม
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์มี
ความเข้าใจและ
ปฏิบตั ไิ ด้เป็ น
อย่างดี(มี
แนวโน้มที่
สามารถทําให้
บรรลุตาม
เป้าหมายได้)
ไม่มกี ารกําหนด มีการกําหนด
มีการกําหนด
มีการกําหนด
มีการกําหนด
มาตรการในเรื่อง มาตรการในเรื่อง มาตรการในเรื่อง มาตรการในเรื่อง มาตรการในเรื่อง
ของอุปกรณ์
ของอุปกรณ์
ของอุปกรณ์
ของอุปกรณ์
ของอุปกรณ์
เครื่องเขียนและ เครื่องเขียนและ เครื่องเขียนและ เครื่องเขียนและ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สํานักงานอย่าง สํานักงานอย่าง สํานักงานอย่าง สํานักงานอย่าง สํานักงานอย่าง
ประหยัด
เหมาะสม แต่
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
พนักงาน
พนักงาน
พนักงาน
พนักงานทีส่ มุ่

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

28

ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0

4. การกําหนด
เป้ าหมายการใช้
ทรัพยากรต่างๆ

ไม่มกี ารกําหนด
เป้าหมายของ
การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ

5. การใช้อปุ กรณ์
สํานักงานอย่าง
ประหยัดในพืน้ ที่
ทํางาน
(สังเกตการณ์)

พนักงานไม่
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการทีไ่ ด้
กําหนดไว้

ค่าคะแนน
0.25
0.50
รับทราบและ
รับทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการใช้
มาตรการใช้
อุปกรณ์เครื่อง
อุปกรณ์เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ เขียนและอุปกรณ์
สํานักงานได้น้อย สํานักงานได้
กว่า 50% ของ
ประมาณ 50จํานวนพนักงาน 70% ของ
ทีส่ มุ่ สอบถาม
จํานวนพนักงาน
หรือสังเกตการณ์ ทีส่ มุ่ สอบถาม
หรือสังเกตการณ์
มีการกําหนด
มีการกําหนด
มาตรการของ
มาตรการของ
การใช้ทรัพยากร การใช้ทรัพยากร
ต่างๆอย่าง
ต่างๆอย่าง
เหมาะสม แต่ไม่ เหมาะสม แต่ไม่
ครอบคลุมทุก
ครอบคลุมทุก
แผนก น้อยกว่า แผนก ประมาณ
50% ของแผนก 50-70% ของ
ทัง้ หมดภายใน
แผนกทัง้ หมด
สํานักงาน
ภายในสํานักงาน

0.75
รับทราบและ
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการใช้
อุปกรณ์เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์
สํานักงานได้
มากกว่า 70%
ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์
มีการกําหนด
มาตรการของ
การใช้ทรัพยากร
ต่างๆอย่าง
เหมาะสม แต่ไม่
ครอบคลุมทุก
แผนก มากกว่า
70% ของแผนก
ทัง้ หมดภายใน
สํานักงาน

1.00
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์มี
ความเข้าใจและ
ปฏิบตั ไิ ด้เป็ น
อย่างดี(มี
แนวโน้มที่
สามารถทําให้
บรรลุตาม
เป้าหมายได้)

มีการกําหนด
มาตรการของ
การใช้ทรัพยากร
ต่างๆอย่าง
เหมาะสม
ครอบคลุมทุก
แผนก พนักงาน
มีความเข้าใจเป็ น
อย่างดี(มี
แนวโน้มที่
สามารถทําให้
บรรลุตาม
เป้าหมายได้)
พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ
ตามมาตรการ
ตามมาตรการ
ตามมาตรการ
ประหยัดอุปกรณ์ ประหยัดอุปกรณ์ ประหยัดอุปกรณ์ ประหยัดอุปกรณ์
สํานักงาน น้อย สํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน100%
กว่า 50% ของ
ประมาณ 50มากกว่า 70%
ของจํานวน
จํานวนพนักงาน 70% ของจํานวน ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
ทีส่ มุ่ สอบถาม
พนักงานทีส่ มุ่
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
หรือสังเกตการณ์ สอบถามหรือ
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์
สังเกตการณ์
สังเกตการณ์
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องมีการจัดการของเสีย ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการปฏิบตั งิ านเพื่อควบคุมปริมาณขยะ
และความรุ นแรง/อันตราย ที่จะส่ งผลต่ อ สุ ขภาพอนามัย ของพนัก งาน สิ่ง แวดล้อ ม และชุ ม ชนรอบข้า ง
โดยสํานักงานจะต้องเลือกวิธกี ารจัดการขยะที่เหมาะสม ซึ่งการจัดการขยะมีหลายประเภท ได้แก่ การลด
ปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิด การนํ าของเสียกลับมาใช้ (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การนํ าของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การคัดแยกขยะ เป็ นต้น และที่สําคัญ จะต้อ งมีก ารปลูกฝ งั ความตระหนัก ของ
พนัก งาน การตรวจสอบปริมาณขยะและความถู ก ต้ อ งในการคัด แยกขยะของพนัก งานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
รวมไปถึงพืน้ ทีร่ วบรวมขยะก่อนส่งกําจัดและการส่งกําจัดจะต้องมีความเหมาะสม
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง แนวทางการ
จัดการของเสีย ความถูกต้องของการคัดแยกขยะ พืน้ ทีร่ องรับของเสีย และการส่งกําจัด ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ไม่มกี าร
มีถงั ภาชนะ
มีถงั ภาชนะ
1. การจัดการขยะ
ของเสีย ขององค์กร ดําเนินการใดๆ รองรับขยะโดย รองรับขยะโดย
เลยทีเ่ กีย่ วข้อง
แบ่งภาชนะออก แบ่งภาชนะออก
กับการจัดการ
ตามประเภทของ ตามประเภทของ
ขยะ และไม่มกี าร ขยะทีเ่ กิดขึน้ จริง ขยะทีเ่ กิดขึน้ จริง
การบันทึก
ในองค์กร พร้อม ในองค์กร พร้อม
ปริมาณขยะ
มีการทําป้ายบ่งชี้ มีการทําป้ายบ่งชี้
ประจําเดือน
ชัดเจน และมีการ ชัดเจน และมีการ
บันทึกปริมาณ
บันทึกปริมาณ
ขยะประจําเดือน ขยะประจําเดือน
ไม่ครบทุกเดือน ไม่ครบทุกเดือน
พบน้อยกว่า
พบประมาณ 5050% ของเดือน 70% ของเดือน
ทัง้ หมดทีเ่ ริม่ เข้า ทัง้ หมดทีเ่ ริม่ เข้า
ร่วมโครงการ
ร่วมโครงการ
การทิง้ ขยะผิดทุก การทิง้ ขยะผิด
การทิง้ ขยะผิด
2. การทิ้ งขยะของ
จุดทีม่ กี ารสุม่
มากกว่า 70%
ประมาณ 50พนักงาน
ตรวจสอบ
จากจุดทีส่ มุ่
70% จากจุดทีส่ มุ่
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
มีการจัดเตรียม มีการจัดเตรียม
3. จุดพักขยะก่อนส่ง ไม่มกี าร
จัดเตรียมจุดพัก แต่พน้ื ทีไ่ ม่
พืน้ ทีพ่ กั ขยะก่อน
กําจัด
ขยะ
เหมาะสม เช่น
ส่งกําจัด และมี
วางในพืน้ ที่
ความเหมาะสม
กลางแจ้งโดยไม่ แต่ไม่มกี ารใช้
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0.75
มีถงั ภาชนะ
รองรับขยะโดย
แบ่งภาชนะออก
ตามประเภทของ
ขยะทีเ่ กิดขึน้ จริง
ในองค์กร พร้อม
มีการทําป้ายบ่งชี้
ชัดเจน และมีการ
บันทึกปริมาณ
ขยะประจําเดือน
ไม่ครบทุกเดือน
พบมากกว่า 70%
ของเดือนทัง้ หมด
ทีเ่ ริม่ เข้าร่วม
โครงการ
การทิง้ ขยะผิด
น้อยกว่า 50%
จากจุดทีส่ มุ่
ตรวจสอบ
มีการจัดเตรียม
พืน้ ทีพ่ กั ขยะก่อน
ส่งกําจัด และมี
ความเหมาะสม
แต่มกี ารใช้

1.00
มีถงั ภาชนะ
รองรับขยะโดย
แบ่งภาชนะออก
ตามประเภทของ
ขยะทีเ่ กิดขึน้ จริง
ในองค์กร อย่าง
เหมาะสม พร้อม
มีการทําป้ายบ่งชี้
ชัดเจน และมีการ
บันทึกปริมาณ
ขยะประจําเดือน
อย่างครบถ้วนทุก
เดือน

การทิง้ ขยะ
ถูกต้องทุกจุดทีม่ ี
การสุม่ ตรวจสอบ
มีการจัดเตรียม
พืน้ ทีพ่ กั ขยะก่อน
ส่งกําจัดและมี
ความเหมาะสม
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ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
มีทป่ี กคลุม วาง ประโยชน์จาก
ใกล้กบั รางระบาย พืน้ ที่
นํ้า ไม่มกี าร
ป้องกันสัตว์และ
แมลง เป็ นต้น
4. การส่งขยะกําจัด ไม่มกี ารส่งขยะ มีการส่งขยะไป มีการส่งขยะไป
ไปกําจัดอย่าง
กําจัด หรือมี
กําจัด หรือมี
ขององค์กร
เหมาะสม เช่น
หน่วยงานมารับ หน่วยงานมารับ
นําไปทิง้ ในที่
ขยะไปกําจัด แต่ ขยะไปกําจัด แต่
สาธารณะ โดยไม่ ไม่มคี วาม
ไม่มคี วาม
แสดงความ
สมํ่าเสมอในการ สมํ่าเสมอในการ
รับผิดชอบ
มารับ มารับ 2
มารับ มารับ
สัปดาห์/ครัง้ และ สัปดาห์ละครัง้
ทําให้เกิดการ
และทําให้เกิดการ
สะสมของขยะใน สะสมของขยะใน
พืน้ ที่
พืน้ ที่
ไม่มกี ารกําหนด ลดปริมาณขยะ ลดปริมาณขยะ
5. แนวทางการลด
แนวทางการลด และนําไปใช้
และนําไปใช้
ปริมาณขยะ และ
ปริมาณขยะ และ ประโยชน์ได้น้อย ประโยชน์ได้
การนําไปใช้
การนําไปใช้
กว่า 15% ของ
ประมาณ 15ประโยชน์ เช่น
ปริมาณขยะแต่ 25% ของปริมาณ
Reuse, Recycle การ ประโยชน์
ละเดือน
ขยะแต่ละเดือน
ลดปริมาณของเสีย
จากแหล่งกําเนิ ด
เป็ นต้น

0.75
ประโยชน์จาก
พืน้ ทีเ่ พียง
บางส่วน ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ

1.00

มีการส่งขยะไป
กําจัด หรือมี
หน่วยงานมารับ
ขยะไปกําจัด แต่
ไม่มคี วาม
สมํ่าเสมอในการ
มารับ มารับทุกๆ
3 วัน และทําให้
เกิดการสะสม
ของขยะในพืน้ ที่

มีการส่งขยะไป
กําจัด หรือมี
หน่วยงานมารับ
ขยะไปกําจัด เช่น
หน่วยงาน
ท้องถิน่ บริษทั รับ
กําจัดทีถ่ ูกต้อง
ตามกฎหมาย
อย่างสมํ่าเสมอ
ทุกๆ 2 วัน หรือ
ทุกวัน
ลดปริมาณขยะ ลดปริมาณขยะ
และนําไปใช้
และนําไปใช้
ประโยชน์ได้
ประโยชน์ได้
ประมาณ 25มากกว่า 45%
45% ของปริมาณ ของปริมาณขยะ
ขยะแต่ละเดือน แต่ละเดือน

4.2 การจัดการนํ้าเสียในสํานักงาน
สํานัก งานจะต้อ งดําเนินการจัด การนํ้ าเสียที่เ กิดขึ้นจากทุ ก กิจกรรมการปฏิบตั ิง าน โดยเริม่ จาก
การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของนํ้ า เสีย เพื่อ ที่จ ะเลือ กแนวทางในการจัด การนํ้ า เสีย อย่ า งเหมาะสมที่สุ ด
ซึง่ แนวทางจัดการนํ้ าเสีย ได้แก่ การลดปริมาณการใช้น้ํ าหรือใช้น้ํ าอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้น้ํ ายา
ทําความสะอาดที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การติดตัง้ ระบบบําบัดนํ้ าเสีย เป็ นต้น นอกจากนี้ สํานักงานจะ
ต้องการดูแลและตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้ ค ะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ บุคคลที่เ กี่ยวข้อ ง
การจัดการนํ้าเสีย ในหัวข้อดังต่อไปนี้
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0
1. การจัดการนํ้าเสีย ไม่มกี ารบําบัดนํ้า
เสียก่อนปล่อย
จากกิ จกรรมที่
ออกสูแ่ หล่งนํ้า
เกี่ยวข้อง
สาธารณะ และไม่
มีแนวทางในการ
ลดปญั หามลพิษ
ทางนํ้าเบือ้ งต้น

2. การดูแลอุปกรณ์
สําหรับบําบัดนํ้าเสีย

3. เศษขยะ เศษ
อาหาร คราบนํ้ามัน
และสิ่ งสกปรกต่างๆ
ได้รบั การกําจัดอย่าง
เหมาะสม

0.25
ไม่มกี ารติดตัง้
อุปกรณ์สาํ หรับ
บําบัดนํ้าเสีย แต่
มีแนวทางในการ
ลดปญั หามลพิษ
ทางนํ้าเบือ้ งต้น
เช่น กวาดเศษ
อาหารก่อนล้าง
ทําความสะอาด
เป็ นต้น
ไม่มกี ารดูแล
มีการกําหนด
อุปกรณ์สาํ หรับ ความถี่ และ
บําบัดนํ้าเสียมา ผูร้ บั ผิดชอบใน
เป็ นเวลานาน
การดูแล แต่ไม่
มากกว่า 6 เดือน เหมาะสม
หรือไม่มกี าร
กําหนดความถีใ่ น
การดูแล

ไม่มภี าชนะ
รองรับ และไม่มี
การจัดการกับ
เศษขยะ เศษ
อาหาร คราบ
นํ้ามันและสิง่
สกปรกต่างๆ

มีภาชนะรองรับ
มีการจัดการกับ
เศษขยะ เศษ
อาหาร คราบ
นํ้ามันและสิง่
สกปรกต่างๆ แต่
ไม่เหมาะสม
(อ้างอิงหมวดที่ 5
การจัดการของ
เสีย)

ค่าคะแนน
0.50
มีการติดตัง้
อุปกรณ์สาํ หรับ
บําบัดนํ้าเสีย แต่
ไม่เหมาะสม นํ้า
เสียทัง้ หมดไม่
ผ่านอุปกรณ์
สําหรับบําบัดนํ้า
เสีย

มีการกําหนด
ความถี่ และ
ผูร้ บั ผิดชอบใน
การดูแล อย่าง
เหมาะสม แต่ไม่
มีการปฏิบตั ิ
ตามทีก่ าํ หนดไว้

มีภาชนะรองรับ
แต่พนักงานไม่
นําเศษขยะ เศษ
อาหาร คราบ
นํ้ามันและสิง่
สกปรกต่างๆทิง้
ในภาชนะ
ดังกล่าว
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0.75
มีการติดตัง้
อุปกรณ์สาํ หรับ
บําบัดนํ้าเสีย แต่
ไม่เหมาะสม นํ้า
เสียผ่านอุปกรณ์
สําหรับบําบัดนํ้า
เสียเพียง
บางส่วน

1.00
มีการติดตัง้
อุปกรณ์สาํ หรับ
บําบัดนํ้าเสีย
เหมาะสม นํ้าเสีย
ทัง้ หมดผ่าน
อุปกรณ์ดงั กล่าว

มีการกําหนด
ความถี่ และ
ผูร้ บั ผิดชอบใน
การดูแล และมี
การดูแลอุปกรณ์
สําหรับบําบัดนํ้า
เสีย ตามที่
กําหนด แต่มกี าร
ปฏิบตั ไิ ม่
สมํ่าเสมอ

มีการกําหนด
ความถี่ และ
ผูร้ บั ผิดชอบใน
การดูแล และมี
การดูแลอุปกรณ์
สําหรับบําบัดนํ้า
เสียอย่างต่อเนื่อง
ตามความถีท่ ่ี
องค์กรได้กาํ หนด
ขึน้ อย่าง
เหมาะสม
มีภาชนะรองรับ มีภาชนะรองรับ
พนักงานนําเศษ พนักงานนําเศษ
ขยะ เศษอาหาร ขยะ เศษอาหาร
คราบนํ้ามันและ คราบนํ้ามันและ
สิง่ สกปรกต่างๆ สิง่ สกปรกต่างๆ
ทิง้ ในภาชนะ
ทิง้ ในภาชนะ
ดังกล่าว แต่มี
ดังกล่าว และมี
การจัดการกับ
การจัดการกับ
เศษขยะ เศษ
เศษขยะ เศษ
อาหาร คราบ
อาหาร คราบ
นํ้ามันและสิง่
นํ้ามันและสิง่
สกปรกต่างๆไม่ สกปรกต่างๆ
เหมาะสม
เหมาะสม
(อ้างอิงหมวดที่ 5 (อ้างอิงหมวดที่ 5
การจัดการของ การจัดการของ
เสีย)
เสีย)
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0
ไม่มกี ารใช้
4. การเลือกใช้
ผลิ ตภัณฑ์ทาํ ความ ผลิตภัณฑ์ทาํ
สะอาดที่เป็ นมิ ตรกับ ความสะอาดที่
เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อม

ค่าคะแนน
0.25
0.50
มีการใช้
มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ทาํ
ผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาดที่
ความสะอาดที่
เป็ นมิตรกับ
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม น้อย สิง่ แวดล้อม
กว่า 50% ของ
ประมาณ 50การทําความ
70% ของการทํา
สะอาด
ความสะอาด

0.75
มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาดที่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
มากกว่า 70%
ของการทําความ
สะอาด

1.00
มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาดที่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมของ
การทําความ
สะอาดทุกครัง้

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน Indoor & Outdoor Environment
5.1 อากาศในสํานักงาน
ภายในอาคารสํ า นั ก งานที่มสี ิ่ง เจือ ปนอยู่ใ นปริมาณและระยะเวลาที่น านพอ อาจจะทําให้เ กิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน หรือต่อสิง่ แวดล้อมบริเวณนัน้ ๆ สิง่ เจือปนเหล่านัน้ เช่น ฝุ่นละออง
ไรฝุ่น เชื้อ แบคทีเ รีย ควันบุ ห รี่ เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยัง รวมไปถึงการปรับปรุง สํา นัก งาน เช่ น การทาสี
การเจาะผนัง เป็ นต้น และแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศบริเวณรอบนอกสํานักงาน ดังนัน้ สํานักงาน
จะต้องมีการจัดการสภาพอากาศภายในสํานักงานให้มสี ภาพอากาศที่ด ี ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้พนักงาน
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิดความสบายในการทํางานและมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง สํารวจพืน้ ทีแ่ ละ
แนวทางในการจัดการสภาพอากาศภายในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0
1. การดูแลทําความ ไม่มกี ารดูแลทํา
ความสะอาดมา
สะอาด
เป็ นเวลานาน
เครือ่ งปรับอากาศ
มากกว่า 6 เดือน
เครือ่ งถ่ายเอกสาร
และไม่มกี าร
เครือ่ งปริ้นเตอร์
เครือ่ งกรองอากาศ กําหนดความถีใ่ น
ห้อง พืน้ ห้อง เพดาน การดูแล
พรมปูพืน้ ห้อง
รวมถึงอุปกรณ์
เครือ่ งใช้ต่างๆ
2. การกําหนดจุดสูบ ไม่มกี ารกําหนด
บุหรี่และการปฏิ บตั ิ จุดสูบบุหรี่

0.25
มีการกําหนด
ความถีใ่ นการ
ดูแลแต่ไม่มกี าร
กําหนดไม่
เหมาะสม

ค่าคะแนน
0.50
มีการกําหนด
ความถีใ่ นการ
ดูแลแต่ไม่มกี าร
ดูแลทําความ
สะอาดตามที่
กําหนด

มีการกําหนดจุด
สูบบุหรี่ แต่ไม่
เหมาะสม (ควัน

มีการกําหนดจุด
สูบบุหรี่ และมี
ความเหมาะสม
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0.75
มีการกําหนด
ความถีใ่ นการ
ดูแลแต่มกี ารดูแล
ทําความสะอาด
ไม่สมํ่าเสมอ
ตามทีไ่ ด้กาํ หนด
ไว้

1.00
มีการกําหนด
ความถีอ่ ย่าง
เหมาะสม และมี
การดูแลทําความ
สะอาดต่อเนื่อง
ตามความถีท่ ่ี
องค์กรได้กาํ หนด
ขึน้ อย่าง
เหมาะสม

มีการกําหนดจุด
สูบบุหรี่ และมี
ความเหมาะสม

มีการกําหนดจุด
สูบบุหรี่ และมี
ความเหมาะสม
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0

0.25
บุหรีส่ ามารถเข้า
มายังสํานักงาน
ได้)

3. มลพิษทางอากาศ
จากการการปรับปรุง
สํานักงาน เช่น การ
เจาะผนัง การทาสี
เป็ นต้น

ไม่มกี ารสือ่ สาร
ไปยังพนักงาน
เกีย่ วกับการ
ปรับปรุง
สํานักงาน เพื่อให้
พนักงานย้าย
ตําแหน่งทํางาน
ชัวคราว
่
หรือ/
และไม่มกี าร
จัดการมลพิษ
อากาศจากการ
ปรับปรุง
สํานักงาน

4. การจัดการมลพิษ
อากาศจากภายนอก
สํานักงาน ที่ส่งผล
ต่อสํานักงาน

ไม่มกี ารจัดการ
มลพิษอากาศ
จากภายนอก
สํานักงาน

มีการสือ่ สารไป
ยังพนักงาน
เกีย่ วกับการ
ปรับปรุง
สํานักงาน เพื่อให้
พนักงานย้าย
ตําแหน่งทํางาน
ชัวคราว
่
มีการ
จัดการมลพิษ
อากาศจากการ
ปรับปรุง
สํานักงาน แต่ไม่
สามารถสือ่ สาร
และจัดการมลพิษ
ได้ทุกครัง้ มีการ
สือ่ สารน้อยกว่า
50% ของจํานวน
ครัง้ ทีม่ กี าร
ปรับปรุง
สํานักงาน (มี
เอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
ประกอบ)
มีการจัดการ
มลพิษอากาศ
จากภายนอก
สํานักงาน แต่ไม่
สามารถจัดการ
ได้ทุกครัง้ จัดการ
ได้น้อยกว่า 50%
ของจํานวนครัง้ ที่
มลพิษส่งผลต่อ
สํานักงาน (มี

ค่าคะแนน
0.50
0.75
แต่พนักงานไม่
มีพนักงานเพียง
สูบบุหรีใ่ นพืน้ ทีท่ ่ี บางส่วนทีส่ บู
กําหนด
บุหรีใ่ นพืน้ ทีท่ ่ี
กําหนด
มีการสือ่ สารไป มีการสือ่ สารไป
ยังพนักงาน
ยังพนักงาน
เกีย่ วกับการ
เกีย่ วกับการ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
สํานักงาน เพื่อให้ สํานักงาน เพื่อให้
พนักงานย้าย
พนักงานย้าย
ตําแหน่งทํางาน ตําแหน่งทํางาน
ชัวคราว
่
มีการ
ชัวคราว
่
มีการ
จัดการมลพิษ
จัดการมลพิษ
อากาศจากการ อากาศจากการ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
สํานักงาน แต่ไม่ สํานักงาน แต่ไม่
สามารถสือ่ สาร สามารถสือ่ สาร
และจัดการมลพิษ และจัดการมลพิษ
ได้ทุกครัง้ มีการ ได้ทุกครัง้ มีการ
สือ่ สารประมาณ สือ่ สารมากกว่า
50-70% ของ
70% ของจํานวน
จํานวนครัง้ ทีม่ ี
ครัง้ ทีม่ กี าร
การปรับปรุง
ปรับปรุง
สํานักงาน (มี
สํานักงาน (มี
เอกสารหรือ
เอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็ น
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
หลักฐาน
ประกอบ)
ประกอบ)
มีการจัดการ
มีการจัดการ
มลพิษอากาศ
มลพิษอากาศ
จากภายนอก
จากภายนอก
สํานักงาน แต่ไม่ สํานักงาน แต่ไม่
สามารถจัดการ สามารถจัดการ
ได้ทุกครัง้ จัดการ ได้ทุกครัง้ จัดการ
ได้ประมาณ 50- ได้มากกว่า 70%
70% ของจํานวน ของจํานวนครัง้ ที่
ครัง้ ทีม่ ลพิษ
มลพิษส่งผลต่อ
ส่งผลต่อ
สํานักงาน (มี

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

1.00
มีพนักงานสูบ
บุหรีใ่ นพืน้ ทีท่ ่ี
กําหนดทุกครัง้ ที่
มีการสูบบุหรี่
มีการสือ่ สารไป
ยังพนักงาน
เกีย่ วกับการ
ปรับปรุง
สํานักงาน เพื่อให้
พนักงานย้าย
ตําแหน่งทํางาน
ชัวคราว
่
มีการ
จัดการมลพิษ
อากาศจากการ
ปรับปรุง
สํานักงานได้ทุก
ครัง้ (มีเอกสาร
หรือภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
ประกอบ) หรือไม่
มีการปรับปรุง
สํานักงาน

มีการจัดการ
มลพิษอากาศ
จากภายนอก
สํานักงาน และ
สามารถจัดการ
ได้ทุกครัง้
หรือไม่มมี ลพิษ
อากาศภายนอก
สํานักงาน (มี
เอกสารหรือ
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0

0.25
เอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
ประกอบ)

ค่าคะแนน
0.50
สํานักงาน (มี
เอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
ประกอบ)

0.75
เอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
ประกอบ)

1.00
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
ประกอบ)

5.2 แสงในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องมีการจัดการให้แสงในสํานักงานเพียงพอต่อการทํางาน ตามลักษณะของงานแต่ละ
ประเภท เช่น งานทีม่ คี วามละเอียดระดับความเข้มแสงควรเพิม่ ขึน้ งานทีป่ ฏิบตั โิ ดยผูม้ อี ายุมากจะต้องการ
แสงสว่างมากกว่าผู้ท่ยี งั หนุ่ มสาว เป็ นต้น นอกจากนี้ จะต้องมีการทําความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถึง
แผงสะท้อนแสงอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากอาจจะมีฝ่นุ จับทําให้ความสว่างลดลง และทําให้สายตาเสื่อมสภาพ
ได้
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้ค ะแนนจากการสัมภาษณ์ บุค คลที่เ กี่ยวข้อง แนวทางใน
การจัดการแสงในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0
1. ความเข้มของแสง ไม่มกี ารตรวจวัด
ความเข้มของ
สว่าง
แสง ประจําปี

2. การเลือกใช้
อุปกรณ์แสงสว่างที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสูงและ
เป็ นมิ ตรกับ

ไม่มกี ารใช้
อุปกรณ์แสงสว่าง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงและเป็ นมิตร

ค่าคะแนน
0.25
0.50
มีการตรวจวัด
มีการตรวจวัด
ความเข้มของ
ความเข้มของ
แสงประจําปี แต่ แสงประจําปี แต่
ผลการตรวจไม่ ผลการตรวจไม่
ผ่านตามที่
ผ่านตามที่
มาตรฐานกําหนด มาตรฐานกําหนด
และไม่มี
มีการกําหนด
มาตรการในการ มาตรการในการ
แก้ไข
แก้ไข แต่ไม่
ปฏิบตั ติ าม
มาตรการที่
กําหนดไว้

0.75
มีการตรวจวัด
ความเข้มของ
แสงประจําปี แต่
ผลการตรวจไม่
ผ่านตามที่
มาตรฐานกําหนด
มีมาตรการใน
การแก้ไขและอยู่
ในระหว่างการ
ปฏิบตั ติ า
มาตรการนัน้

มีการใช้อุปกรณ์
แสงสว่างทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็ นมิตรกับ

มีการใช้อุปกรณ์
แสงสว่างทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็ นมิตรกับ

มีการใช้อุปกรณ์
แสงสว่างทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็ นมิตรกับ

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

1.00
มีการตรวจวัด
ความเข้มของ
แสงประจําปี และ
ผลการตรวจผ่าน
ตามทีม่ าตรฐาน
กําหนด หรือมี
การตรวจวัด
ความเข้มของ
แสงประจําปี แล้ว
ผลการตรวจไม่
ผ่านตามที่
มาตรฐานกําหนด
แต่มกี าร
ดําเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว
มีการใช้อุปกรณ์
แสงสว่างทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็ นมิตรกับ
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สิ่ งแวดล้อม

0
กับสิง่ แวดล้อม

ค่าคะแนน
0.25
0.50
สิง่ แวดล้อม น้อย สิง่ แวดล้อม
กว่า 50% ของ
ประมาณ 50จํานวนครัง้ ทีม่ ี
70% ของจํานวน
การสังซื
่ อ้
ครัง้ ทีม่ กี ารสังซื
่ อ้

0.75
1.00
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อมทุก
มากกว่า 70%
ครัง้
ของจํานวนครัง้ ที่
มีการสังซื
่ อ้

5.3 เสียง
สํานักงานจะต้องมีการจัดการให้มสี ภาวะเรื่องเสียงในสํานักงานทีเ่ หมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นเสียงทีเ่ กิด
จากการทํางาน เสียงที่เกิดจากการปรับปรุงสํานักงาน รวมไปถึงเสียงจากภายนอกสํานักงานที่อาจส่งผล
ภายในสํานักงานได้ หากร่างกายได้รบั เสียงดังมากเกินขีดจํากัดของร่างกาย และอยู่ในรูปแบบหรือเวลาที่
ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบได้ทงั ้ ต่อร่างกายและจิตใจ เช่น การทําลายอวัยวะรับการได้ยนิ การทําให้เกิด
ความรําคาญ ขาดสมาธิในการทํางานทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง โรคเครียด หรืออาจเป็ นสาเหตุ
ให้เกิดอุบตั เิ หตุ หรือโรคร้ายต่างๆ ได้
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ บุคคลที่เ กี่ยวข้อง สํารวจพื้นที่
แนวทางในการจัดการเรือ่ งเสียงในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
1. กําหนดมาตรการ
ในการควบคุม
มลพิ ษทางเสียง

2. การจัดการเสียง
ดังจากภายนอก
สํานักงาน ที่ส่งผล

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ไม่มกี ารกําหนด มีการกําหนด
มีการกําหนด
มาตรการในเรื่อง มาตรการในเรื่อง มาตรการในเรื่อง
ของการควบคุม ของการควบคุม ของการควบคุม
สภาวะทางเสียง สภาวะทางเสียง สภาวะทางเสียง
เพื่อป้องกันการ เพื่อป้องกันการ เพื่อป้องกันการ
เกิดมลพิษทาง
เกิดมลพิษทาง
เกิดมลพิษทาง
เสียง
เสียง แต่
เสียง แต่
พนักงานปฏิบตั ิ พนักงานปฏิบตั ิ
ตามมาตรการใน ตามมาตรการใน
การควบคุม
การควบคุม
มลพิษทางเสียง มลพิษทางเสียง
ได้น้อยกว่า 50% ได้ประมาณ 50ของจํานวน
70% ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์
สังเกตการณ์
ไม่มกี ารจัดการ มีการจัดการ
มีการจัดการ
มลพิษทางเสียง มลพิษทางเสียง มลพิษทางเสียง
จากภายนอก
จากภายนอก
จากภายนอก
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0.75
มีการกําหนด
มาตรการในเรื่อง
ของการควบคุม
สภาวะทางเสียง
เพื่อป้องกันการ
เกิดมลพิษทาง
เสียง แต่
พนักงานปฏิบตั ิ
ตามมาตรการใน
การควบคุม
มลพิษทางเสียง
ได้มากกว่า 70%
ของจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่
สอบถามหรือ
สังเกตการณ์
มีการจัดการ
มลพิษทางเสียง
จากภายนอก

1.00
มีการกําหนด
มาตรการในเรื่อง
ของการควบคุม
สภาวะทางเสียง
เพื่อป้องกันการ
เกิดมลพิษทาง
เสียง พนักงานที่
เกีย่ วข้องทุกคนที่
มีการสุม่ สอบถาม
ทราบและมีการ
รณรงค์ให้
พนักงานปฏิบตั ิ
ตามอย่าง
เคร่งครัด หรือ
สํานักงานไม่มี
มลพิษทางเสียง
มีการจัดการ
มลพิษทางเสียง
จากภายนอก
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ต่อสํานักงาน

0
สํานักงาน

ค่าคะแนน
0.25
0.50
สํานักงาน แต่ไม่ สํานักงาน แต่ไม่
สามารถจัดการ สามารถจัดการ
ได้ทุกครัง้ จัดการ ได้ทุกครัง้ จัดการ
ได้น้อยกว่า 50% ได้ประมาณ 50ของจํานวนครัง้ ที่ 70% ของจํานวน
ส่งผลต่อ
ครัง้ ทีส่ ง่ ผลต่อ
สํานักงาน (มี
สํานักงาน (มี
เอกสารหรือ
เอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็ น
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
หลักฐาน
ประกอบ)
ประกอบ)

0.75
สํานักงาน แต่ไม่
สามารถจัดการ
ได้ทุกครัง้ จัดการ
ได้มากกว่า 70%
ของจํานวนครัง้ ที่
ส่งผลต่อ
สํานักงาน (มี
เอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
ประกอบ)

1.00
สํานักงาน และ
สามารถจัดการ
ได้ทุกครัง้ (มี
เอกสารหรือ
ภาพถ่ายเป็ น
หลักฐาน
ประกอบ) หรือไม่
มีมลพิษทางเสียง
จากภายนอก
สํานักงาน

5.4 ความน่ าอยู่
สํานักงานจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมของสํานักงานให้มคี วามน่ าอยู่ การจัดสภาพแวดล้อมในที่
ทํางานที่ดแี ละเหมาะสม เช่น การเพิม่ พื้นที่สเี ขียว การจัดทํากิจกรรม 5ส. การควบคุมสัตว์พาหะนํ าเชื้อ
( เช่ น หนู นก แมลงสาบ) เป็ นต้น จะมีส่ ว นช่ ว ยทําให้ค นทํางานได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ อีก ทัง้ ช่ว ยลด
อุบตั เิ หตุ และเป็ นการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางาน
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง สํารวจภายใน
สํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ไม่มกี าํ หนด
มีการกําหนด
มีการกําหนด
1. กําหนดหน้ าที่
หน้าที่
หน้าที่
ความรับผิดชอบของ หน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบใน
ผูร้ บั ผิดชอบใน
เจ้าหน้ าที่ และเวลา ผูร้ บั ผิดชอบใน
การ ดูแลรักษา การ ดูแลรักษา การ ดูแลรักษา
ที่แน่ นอนในการ
ความสะอาดและ ความสะอาดและ ความสะอาดและ
ดูแลรักษาความ
ความเป็ น
ความเป็ น
ความเป็ น
สะอาดและความ
ระเบียบเรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย
เป็ นระเบียบ
แต่มกี ารกําหนด อย่างเหมาะสม
เรียบร้อย ทัง้ ที่เป็ น หรือพืน้ ทีไ่ ม่มี
ความเป็ น
หน้าที่
แต่ไม่มกี าร
บริเวณที่มี
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบเฉพาะ ระเบียบเรียบร้อย ผูร้ บั ผิดชอบไม่
เหมาะสม
รับผิดชอบ
และความ
รับผิดชอบโดยทัวไป
่
ที่ทุกคนควรปฏิ บตั ิ
ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
มีการกําหนด
หน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบใน
การ ดูแลรักษา
ความสะอาดและ
ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย
อย่างเหมาะสม
แต่มปี ฏิบตั ไิ ม่
สมํ่าเสมอ

1.00
มีการปฏิบตั ิ
หน้าที่
รับผิดชอบ อย่าง
เหมาะสมตามที่
กําหนดอย่าง
สมํ่าเสมอ และ
พืน้ ทีม่ คี วามเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย
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2. กําหนดพืน้ ที่ใช้
งานอย่างชัดเจน
โดยแบ่งเป็ นพืน้ ที่
เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
จัดเก็บวัสดุ พืน้ ที่
สําหรับพักผ่อน
รับประทานอาหาร
และพืน้ ที่อื่นๆ ที่
จําเป็ น พร้อมมีป้าย
แสดงบอกไว้

3. การดูแล
บํารุงรักษาพืน้ ที่
ต่างๆ เช่น พืน้ ที่
พักผ่อนหย่อนใจ
เป็ นต้น

4.การควบคุมสัตว์
พาหะนําเชื้อ

ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
ไม่มกี ารกําหนด มีการกําหนด
มีการกําหนด
พืน้ ทีใ่ ช้งานอย่าง พืน้ ทีใ่ ช้งาน และ พืน้ ทีใ่ ช้งานอย่าง
ทีช่ ดั เจน และไม่ มีพน้ื ทีส่ าํ หรับ
ชัดเจน และมี
มีพน้ื ทีส่ าํ หรับ
พักผ่อน
พืน้ ทีส่ าํ หรับ
พักผ่อน
รับประทาน
พักผ่อน
รับประทาน
อาหาร และพืน้ ที่ รับประทาน
อาหาร และพืน้ ที่ อื่นๆ ที่ จําเป็ นไม่ อาหาร และพืน้ ที่
อื่นๆ ที่ จําเป็ น
เหมาะสม
อื่นๆ ที่ จําเป็ น
อย่างชัดเจน
เหมาะสม แต่ไม่
มีการใช้งานพืน้ ที่
ดังกล่าว

0.75
มีการกําหนด
พืน้ ทีใ่ ช้อย่าง
ชัดเจน และมี
พืน้ ทีส่ าํ หรับ
พักผ่อน
รับประทาน
อาหาร และพืน้ ที่
อื่นๆ ที่ จําเป็ น
อย่างชัดเจน
เหมาะสม แต่มี
การใช้งานใน
พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ น
บางครัง้
ไม่มกี ารกําหนด มีการกําหนด
มีการกําหนด
มีการกําหนด
ความถีใ่ นการ
ความถีใ่ นการ
ความถีใ่ นการ
ความถีใ่ นการ
ดูแลบํารุงรักษา ดูแลบํารุงรักษา ดูแลบํารุงรักษา ดูแลบํารุงรักษา
พืน้ ทีต่ ่างๆ
พืน้ ทีต่ ่างๆ เช่น พืน้ ทีต่ ่างๆ เช่น พืน้ ทีต่ ่างๆ เช่น
หรือไม่มกี ารดูแล พืน้ ทีพ่ กั ผ่อน
พืน้ ทีพ่ กั ผ่อน
พืน้ ทีพ่ กั ผ่อน
บํารุงรักษาพืน้ ที่ หย่อนใจ เป็ นต้น หย่อนใจ เป็ นต้น หย่อนใจ เป็ นต้น
ต่างๆ เช่น พืน้ ที่ แต่ไม่เหมาะสม ตามทีก่ าํ หนด แต่ ตามทีก่ าํ หนด แต่
พักผ่อนหย่อนใจ
ไม่มกี ารปฏิบตั ิ มีการปฏิบตั ไิ ม่
เป็ นต้น มาเป็ น
ตามทีก่ าํ หนด
สอดคล้องตามที่
เวลานาน
กําหนด มีการ
มากกว่า 3
ปฏิบตั ไิ ม่
เดือน
สมํ่าเสมอ
ไม่มรี ายงานการ มีรายงานการ
มีรายงานการ
มีรายงานการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ร่องรอยสัตว์
ร่องรอยสัตว์
ร่องรอยสัตว์
ร่องรอยสัตว์
พาหะนําเชือ้
พาหะนําเชือ้ มี พาหะนําเชือ้ มี พาหะนําเชือ้ มี
หรือพบร่องรอย การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
สัตว์พาหะนําเชือ้ น้อยมาก ไม่เกิน บ้างพอสมควร
บ้างพอสมควร
แต่ไม่มกี าร
1 ครัง้ /ปี
มากกว่า 1ครัง้ / ประมาณ 1 ครัง้ /
ปรับปรุงแก้ไข
เดือน
สัปดาห์ และมี
การควบคุมแก้ไข
สัตว์พาหะนําเชือ้
ต่างๆ(ถ้ามี)

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

1.00
มีการกําหนด
พืน้ ทีใ่ ช้อย่าง
ชัดเจน และไม่มี
พืน้ ทีส่ าํ หรับ
พักผ่อน
รับประทาน
อาหาร และพืน้ ที่
อื่นๆ ที่ จําเป็ น
อย่างชัดเจน และ
มีการใช้งานใน
พืน้ ทีต่ รงตามที่
กําหนดทุกครัง้
มีการดูแล
บํารุงรักษาพืน้ ที่
ต่างๆ เช่น พืน้ ที่
พักผ่อนหย่อนใจ
เป็ นต้น ตาม
ความถีท่ อ่ี งค์กร
ได้กาํ หนดขึน้
อย่างสมํ่าเสมอ

มีรายงานการ
ตรวจสอบ
ร่องรอยสัตว์
พาหะนําเชือ้
อย่างสมํ่าเสมอ
มากกว่า 1 ครัง้ /
สัปดาห์ และมี
การควบคุมแก้ไข
สัตว์พาหะนําเชือ้
ต่างๆ(ถ้ามี)
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หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง(Green Procurement)
6.1 การจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ และการจัดจ้างในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องมีการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในสํานักงาน โดยจะต้องดําเนินการเปรียบเทียบถึง
คุณภาพ ราคา การส่งมอบ รวมไปถึงการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ สามารถ
ทราบได้จากฉลากทีต่ ดิ บนตัวสินค้า เช่น ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ฉลากคาร์บอนฟุตปริน้ ท์
(Carbon Footprint) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังต้องมีการจัดจ้างหน่ วยงานหรือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ามา
ดํ า เนิ น การตามความประสงค์ข องสํ า นั ก งาน เช่ น การก่ อ สร้า งหรือ การต่ อ เติม อาคาร การซ่ อ มบํา รุ ง
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น ทัง้ นี้ หน่ วยงานเหล่านัน้ จะต้องได้รบั การคัดเลือกและมันใจว่
่ ามีการดําเนินการทีใ่ ส่ใจ
ต่อสิง่ แวดล้อมทุกครัง้ ทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
0
ไม่มหี ลักฐาน
1. การจัดซื้อและ
รับรองสินค้า
วัสดุอปุ กรณ์ใน
สํานักงานที่เป็ นมิ ตร หรือสัญลักษณ์ท่ี
เป็ นมิตรกับ
กับสิ่ งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อม

0.25
มีหลักฐานรับรอง
สินค้าหรือ
สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม แต่
ไม่ครอบคลุมทุก
ประเภทสินค้าที่
สังซื
่ อ้ มีหลักฐาน
น้อยกว่า 10%
ของจํานวนสินค้า
ทีส่ งซื
ั ่ อ้ ทัง้ หมด

ไม่มกี ารกําหนด
2. ผูร้ บั ผิดชอบใน
ผูร้ บั ผิดชอบ ที่
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในสํานักงาน เหมาะสม
และการจัดจ้างที่เป็ น
มิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม

มีการกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบ ที่
เหมาะสม จาก
การสอบถามมี
ความเข้าใจน้อย
กว่า 50%

3. ปริมาณและ
ประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในสํานักงาน
ที่เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม

ไม่มสี นิ ค้าทีเ่ ป็ น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
ไม่ได้นําหลักการ
ของการจัดซือ้ ที่

มีสนิ ค้าทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
น้อยกว่า 10%
ของจํานวนสินค้า
ทีจ่ ดั ซือ้ ทัง้ หมด

ค่าคะแนน
0.50
มีหลักฐานรับรอง
สินค้าหรือ
สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม แต่
ไม่ครอบคลุมทุก
ประเภทสินค้าที่
สังซื
่ อ้ มีหลักฐาน
ประมาณ 1020% ของจํานวน
สินค้าทีส่ งซื
ั ่ อ้
ทัง้ หมด
มีการกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบ ที่
เหมาะสม จาก
การสอบถามมี
ความเข้าใจ
ประมาณ 5070%
มีสนิ ค้าทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
ประมาณ 1020% ของจํานวน
สินค้าทีจ่ ดั ซือ้

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75
มีหลักฐานรับรอง
สินค้าหรือ
สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม แต่
ไม่ครอบคลุมทุก
ประเภทสินค้าที่
สังซื
่ อ้ มีหลักฐาน
มากกว่า 20-40%
ของจํานวนสินค้า
ทีส่ งซื
ั ่ อ้ ทัง้ หมด

1.00
มีหลักฐานรับรอง
สินค้าหรือ
สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
มากกว่า 40%
ของจํานวนสินค้า
ทีส่ งซื
ั ่ อ้ ทัง้ หมด

มีการกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบ ที่
เหมาะสม จาก
การสอบถามมี
ความเข้าใจ
มากกว่า 70%

มีการกําหนด
ผูร้ บั ผิดชอบ และ
มีความเข้าใจเป็ น
อย่างดี

มีสนิ ค้าทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
ประมาณ 2040%ของจํานวน
สินค้าทีจ่ ดั ซือ้

มีสนิ ค้าทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
มากกว่า 40%
ของจํานวนสินค้า
ทีจ่ ดั ซือ้ ทัง้ หมด
39
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4. บัญชีรายชื่อของ
สิ นค้าที่เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม

0
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมมา
พิจารณา
ไม่มกี ารจัดทํา
บัญชีรายชื่อ
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม

5. หลักฐานการ
คัดเลือกหน่ วยงาน
หรือบุคคล เพื่อการ
จ้างงานที่ใส่ใจต่อ
สิ่ งแวดล้อม(ถ้ามี)

ไม่มกี ารคัดเลือก
บุคคลหรือ
หน่วยงานเข้ามา
ทํางาน

6. การตรวจสอบการ
ทํางานของ
หน่ วยงานหรือ
บุคคล ด้านการดูแล
สิ่ งแวดล้อม ในพืน้ ที่
ปฏิ บตั ิ งาน (ถ้ามี)

ไม่มกี าร
ตรวจสอบการ
ทํางานของ
หน่วยงานหรือ
บุคคลในพืน้ ที่
ทํางาน

0.25

ค่าคะแนน
0.50
ทัง้ หมด

มีการจัดทําบัญชี
รายชื่อสินค้าที่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม แต่
ยังไม่สอดคล้อง
กับการมีสนิ ค้า
จริงในพืน้ ที่
ทํางาน มีความ
สอดคล้องน้อย
กว่า 50% ของ
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมที่
ใช้ในพืน้ ทีท่ าํ งาน

มีการจัดทําบัญชี
รายชื่อสินค้าที่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม แต่
ยังไม่สอดคล้อง
กับการมีสนิ ค้า
จริงในพืน้ ที่
ทํางาน มีความ
สอดคล้อง
ประมาณ 5070% ของสินค้าที่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้
ในพืน้ ทีท่ าํ งาน
มีหลักฐานการ
มีหลักฐานการ
คัดเลือก
คัดเลือก
หน่วยงานหรือ
หน่วยงานหรือ
บุคคลทีเ่ ข้ามา
บุคคลทีเ่ ข้ามา
ทํางานใน
ทํางานใน
สํานักงาน น้อย สํานักงาน
กว่า 50% ของ
ประมาณ 50จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้า 70% ของจํานวน
มาทํางานใน
ครัง้ ทีเ่ ข้ามา
สํานักงาน
ทํางานใน
สํานักงาน
มีการตรวจสอบ มีการตรวจสอบ
แต่ไม่สมํ่าเสมอ แต่ไม่สมํ่าเสมอ
น้อยกว่า 50%
ประมาณ 50ของจํานวนครัง้ ที่ 70% ของจํานวน
เข้ามาทํางานใน ครัง้ ทีเ่ ข้ามา
สํานักงานหรือมี ทํางานใน
การตรวจสอบ
สํานักงานหรือมี
หากแต่ไม่แจ้ง
การตรวจสอบ
ความผิดปกติ
หากแต่ไม่แจ้ง
หรือความไม่
ความผิดปกติ
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0.75
ทัง้ หมด

1.00

มีการจัดทําบัญชี
รายชื่อสินค้าที่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม แต่
ยังไม่สอดคล้อง
กับการมีสนิ ค้า
จริงในพืน้ ที่
ทํางาน มีความ
สอดคล้อง
มากกว่า 70%
ของสินค้าทีเ่ ป็ น
มิตรกับ
สิง่ แวดล้อมทีใ่ ช้
ในพืน้ ทีท่ าํ งาน
มีหลักฐานการ
คัดเลือก
หน่วยงานหรือ
บุคคลทีเ่ ข้ามา
ทํางานใน
สํานักงาน
มากกว่า 70%
ของจํานวนครัง้ ที่
เข้ามาทํางานใน
สํานักงาน

มีการจัดทําบัญชี
รายชื่อสินค้าที่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม และ
สอดคล้องกับการ
มีสนิ ค้าจริงใน
พืน้ ทีท่ าํ งาน
100%

มีการตรวจสอบ
แต่ไม่สมํ่าเสมอ
มากกว่า 70%
ของจํานวนครัง้ ที่
เข้ามาทํางานใน
สํานักงานหรือมี
การตรวจสอบ
หากแต่ไม่แจ้ง
ความผิดปกติ
หรือความไม่

มีการตรวจสอบ
อย่างสมํ่าเสมอ
หรือมีการ
ตรวจสอบ และ
แจ้งแก่หน่วยงาน
หรือบุคคล
เหล่านัน้ ทุกครัง้ ที่
พบถึงความ
ผิดปกติหรือ
ความไม่ถูกต้อง

มีหลักฐานการ
คัดเลือก
หน่วยงานหรือ
บุคคลทีเ่ ข้ามา
ทํางานใน
สํานักงานทุกครัง้
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ค่าคะแนน
0
0.25
0.50
0.75
1.00
ถูกต้องด้านการ หรือความไม่
ถูกต้องด้านการ เพื่อให้ดาํ เนินการ
จัดการ
ถูกต้องด้านการ จัดการ
ปรับปรุงแก้ไข
สิง่ แวดล้อมใน
จัดการ
สิง่ แวดล้อมใน
พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน สิง่ แวดล้อมใน
พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
แก่บุคคลดังกล่าว พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน แก่บุคคลดังกล่าว
แก้ไขและ
แก่บุคคลดังกล่าว แก้ไขและ
ปรับปรุง
แก้ไขและ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
หมายเหตุ : กรณีทไ่ี ม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้ อย่างน้อยจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนประกอบ
จากธรรมชาติ หรือมีสารเคมีเป็ นส่วนประกอบในปริมาณน้อย หากเป็ นผลิต OTOP จะต้องพิจารณาลักษณะเดียวกันกับที่
กล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูต้ รวจประเมิน

หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง
7.1 โครงการและกิ จกรรม
สํานักงานจะต้องกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อผลักดันให้สํานักงานมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยทางสํ า นั ก งานจะต้ อ งมีก ารกํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายของการพัฒ นาปรับ ปรุ ง
ในด้านต่ างๆ และเพื่อ ให้บรรลุ ถึง วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กํ าหนดสํานัก งาน
จะต้องกําหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
เกณฑ์การให้ คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมไปถึงกิจกรรมที่จดั ขึน้ เพื่อลดผลกระทบของปญั หาสิง่ แวดล้อมภายใน
สํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ข้อพิ จารณา/ตัวชี้วดั
1. การกําหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายด้าน
สิ่ งแวดล้อม

0
ไม่มกี ารกําหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายด้าน
สิง่ แวดล้อม

0.25
มีการกําหนด
วัตถุประสงค์
เป้าหมายด้าน
สิง่ แวดล้อม แต่
ยังไม่สอดคล้อง
กับปญั หา
สิง่ แวดล้อมที่
เกิดขึน้

ค่าคะแนน
0.50
มีการกําหนด
วัตถุประสงค์
เป้าหมายด้าน
สิง่ แวดล้อม
สอดคล้องกับ
ปญั หา
สิง่ แวดล้อมที่
เกิดขึน้ แต่ยงั ไม่
มีการขับเคลื่อน
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0.75
มีการกําหนด
วัตถุประสงค์
เป้าหมายด้าน
สิง่ แวดล้อม
สอดคล้องกับ
ปญั หา
สิง่ แวดล้อมที่
เกิดขึน้ มีการ
ขับเคลื่อนไม่
ชัดเจน หรือการมี
การขับเคลื่อน
เพียงบางส่วน

1.00
มีการกําหนด
วัตถุประสงค์
เป้าหมายด้าน
สิง่ แวดล้อม และ
สอดคล้องกับ
ปญั หา
สิง่ แวดล้อมที่
เกิดขึน้ และมีการ
ขับเคลื่อนที่
ชัดเจน
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0
เป้าหมายที่
กําหนดไม่
สามารถวัดได้
และไม่มคี วาม
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

0.25
มีเป้าหมายที่
กําหนดสามารถ
วัดได้ แต่มคี วาม
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
มีความเป็ นไปได้
ทีจ่ ะทําให้บรรลุ
ได้น้อยกว่า 50%

3. กําหนดกิ จกรรม
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย

ไม่มกี ารกําหนด
กิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อม

มีการกําหนด
กิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อม แต่มี
ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
และมีความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะทํา
ให้บรรลุ
เป้าหมาย ได้
น้อยกว่า 50%

4. มีการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ดําเนิ นงานให้
เหมาะสมกับ
เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์หรือไม่

ไม่มกี ารกําหนด
ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม

มีการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม
แต่มคี วาม
เหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้
ตามทีเ่ ป้าหมาย
กําหนด ได้น้อย
กว่า 50%

5. ดูผลสําเร็จของ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและ
โครงการว่ามี
ความก้าวหน้ า
อย่างไร

การดําเนินการไม่
ประสบ
ความสําเร็จตาม
เป้าหมายและไม่
มีการทบทวน
เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข

มีการกําหนด
ความถีใ่ นการ
ทบทวนและ
รายงานความ
คืบหน้าของ
โครงการ แต่ไม่
สามารถ

2.การกําหนด
เป้ าหมายสามารถ
วัดได้และมีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

ค่าคะแนน
0.50
มีเป้าหมายที่
กําหนดสามารถ
วัดได้ แต่มคี วาม
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
มีความเป็ นไปได้
ทีจ่ ะทําให้บรรลุ
ได้ประมาณ 5070%
มีการกําหนด
กิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อม แต่มี
ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
และมีความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะทํา
ให้บรรลุ
เป้าหมาย ได้
ประมาณ 5070%
มีการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม
แต่มคี วาม
เหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้
ตามทีเ่ ป้าหมาย
กําหนด ได้
ประมาณ 5070%
มีการกําหนด
ความถีใ่ นการ
ทบทวนและ
รายงานความ
คืบหน้าของ
โครงการ และ
สามารถ
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0.75
มีเป้าหมายที่
กําหนดสามารถ
วัดได้ แต่มคี วาม
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
มีความเป็ นไปได้
ทีจ่ ะทําให้บรรลุ
ได้มากกว่า 70%

1.00
มีเป้าหมายที่
กําหนดสามารถ
วัดได้ แต่มคี วาม
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
มีความเป็ นไปได้
ทีจ่ ะทําให้บรรลุ
ได้ 100%

มีการกําหนด
กิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อม แต่มี
ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
และมีความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะทํา
ให้บรรลุ
เป้าหมาย ได้
มากกว่า 70%

มีการกําหนด
กิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อม และ
มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
และมีความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะทํา
ให้บรรลุ
เป้าหมายชัดเจน

มีการกําหนด
ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม
แต่มคี วาม
เหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้
ตามทีเ่ ป้าหมาย
กําหนด ได้
มากกว่า 70%

มีการกําหนด
ระยะเวลา มี
ความเหมาะสม
ตามทีเ่ ป้าหมาย
กําหนด ในการ
ดําเนินกิจกรรม

การดําเนินการ
เสร็จสิน้ แล้ว แต่
ไม่ประสบ
ความสําเร็จตาม
เป้าหมาย แต่มี
การทบทวนเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข

การดําเนินการ
เสร็จสิน้ แล้ว แต่
ไม่ประสบ
ความสําเร็จตาม
เป้าหมาย แต่มี
การทบทวนเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข
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0
หรือไม่มกี าร
ทบทวนและ
รายงานความ
คืบหน้าของ
โครงการ

0.25
ดําเนินการได้
ตามแผนทีไ่ ด้
กําหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง

ค่าคะแนน
0.50
ดําเนินการได้
ตามแผนทีไ่ ด้
กําหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

0.75

1.00
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