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ข้อกาํหนดและเกณฑก์ารให้คะแนน 

สาํนักงานสีเขียว (Green Office) 

ประจาํปี 2558 

 

1. หลกัการและเหตผุล 

การดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ลว้นตอ้งใชท้รพัยากร พลงังาน และก่อใหเ้กดิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม           

ทัง้ดา้นขยะและน้ําเสยี ดงันัน้ สาํนกังานจงึมสี่วนในการปล่อย ก๊าซเรอืนกระจกสู่ชัน้บรรยากาศอนัเป็นสาเหตุ

หลกัของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและปรากฏการณ์โลกรอ้นทีก่ําลงักลายเป็นวกิฤตดา้นสิง่แวดลอ้ม           

ทีส่าํคญั และส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทัง้ในประเทศและทัว่โลก กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มเป็น

หน่วยงานภาครฐัทีส่นบัสนุนและส่งเสรมิการดาํเนินงานดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญั

ของการจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีโดยเฉพาะกลุ่มสาํนกังาน หลกัสาํคญัของ สาํนกังานสเีขยีว คอืการเปลีย่น

พฤตกิรรม  ในสาํนกังานเพื่อลดการใชพ้ลงังาน และรเิริม่กจิกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น  ลดปรมิาณ

ขยะโดยการลดการใช ้การใชซ้ํ้า การนํากลบัมาใชใ้หม ่การลดและเลกิใชส้ารเคมอีนัตราย เป็นตน้ 

โครงการศกึษาและพฒันาเกณฑส์าํนกังานสเีขยีว (Green Office) เป็นการพฒันาเกณฑ ์ทดสอบ

เกณฑแ์ละประเมนิผลเพื่อรบัรองสาํนกังานสเีขยีวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ส่งเสรมิศกัยภา พการจดัการ

ทรพัยากร พลงังาน และสิง่แวดลอ้มในสาํนกังาน รองรบัการจดัซือ้ จดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มของหน่วยงานภาครฐั (Green Procurement) เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากร พลงังานอยา่งคุม้ค่า

และมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและเพื่ อยกระดบัมาตรฐานสาํนกังานใหเ้ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ พรอ้มขยายการดาํเนินงานสู่ทัง้ภาครฐัและเอกชน อนัจะทาํใหเ้กดิลดปรมิาณ              

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม และเตรยีมความพรอ้มสู่มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม             

ในระดบัสากลต่อไป 

 

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อพฒันาเกณฑ ์และแนวทางการประเมนิสาํนกังานสเีขยีว (Green Office) 

2.2 เพื่อส่งเสรมิใหส้าํนกังานนําเกณฑส์าํนกังานสเีขยีว (Green Office) ไปประยกุตใ์ช ้ 

2.3 เพื่อตรวจประเมนิและรบัรองสาํนกังานสเีขยีว (Green Office) ในหน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน  

     และหน่วยงานทอ้งถิน่ 
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3. ขอบข่าย 

องคป์ระกอบของเกณฑส์าํนกั งานสเีขยีว ใชแ้นวคดิเรือ่งระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO14001 

การจดัการก๊าซเรอืนกระจก การจดัซือ้จดัหาทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การลดของเสยี (Waste 

Minimization) การป้องกนัปญัหาสิง่แวดลอ้ม (Pollution Prevention) เป็นหลกัในการกําหนดทศิทางการ

จดัการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในสาํนกังานอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยเกณฑท์ัง้หมด 7 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวด รายละเอียด น้ําหนัก (ร้อยละ) 

1 การบริหารจดัการองคก์าร (Organization Management) 

1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

1.2 การวางแผนการดาํเนินงาน  

(การระบุประเดน็และการประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้ม และการใช้

ทรพัยากร , กฏหมาย และขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง , หน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบและอํานาจหน้าที)่ 

1.3 การทบทวนโดยฝา่ยบรหิาร 

15 

2 การดาํเนินงาน Green Office 

2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2.2 การจดัประชุมและนิทรรศการ 

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในสาํนกังาน 

2.4 การจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

2.5 การขนส่งและการเดนิทาง 

20 

3 การใช้พลงังานและทรพัยากร (Energy and Resource) 

3.1 การใชพ้ลงังาน  

3.2 การใชน้ํ้า 

3.2 ทรพัยากรอื่น ๆ 

15 

4 การจดัการของเสีย (Waste and Waste water Management) 

4.1 การจดัการของเสยีในสาํนกังาน 

4.2 การจดัการน้ําเสยีในสาํนกังาน 

10 

5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสาํนักงาน (Indoor & 

Outdoor Environmental) 

5.1 อากาศ 

5.2 แสง 

5.3 เสยีง 

5.4 ความน่าอยู่ 

 

15 
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หมวด รายละเอียด น้ําหนัก (ร้อยละ) 

6 การจดัซ้ือและจดัจ้าง (Green Procurement) 

     6.1 การจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ และการจดัจา้งในสาํนกังาน 
15 

7 การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement) 

7.1 โครงการและกจิกรรม 

10 

 รวม 100 

 

การใหค้ะแนนจะพจิารณาถงึสภาพพืน้ที ่การปฏบิตัดิา้นการดแูลสิง่แวดลอ้ม ความรูค้วามเขา้ใจของ

พนกังาน ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีไ่ดจ้ากการคาํน วณและการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในสาํนกังาน             

ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมนิผลในแต่ละขอ้ยอ่ย โดยคณะกรรมการใหค้ะแนนทัง้หมด 3 ระดบั ดงัน้ี 

 

คะแนน คาํอธิบาย 

0 

- ไมม่กีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน 

- ไมม่กีารปฏบิตัติามคู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

- ไมม่กีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

- ไมม่เีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิตังิาน  

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไมม่คีวามรู ้ความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

0.5 

- มกีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานเป็นบางส่วน 

- มกีารปฏบิตัติามคู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วน 

- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วน 

- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิตังิาน เป็นบางส่วน 

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วน 

1 

- มกีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานอยา่งสมบรูณ์และเหมาะสม  

- มกีารปฏบิตัติามคู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งสมบรูณ์และเหมาะสม 

- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม อยา่งสมบรูณ์และ

เหมาะสม 

- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิัตงิานอยา่งสมบรูณ์และเหมาะสม 

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งสมบรูณ์และเหมาะสม 

 

4. บทนิยาม 

1. สาํนักงาน (Office)  

หมายถงึ สถานทีท่าํงานทีม่กีารออกแบบและก่อสรา้งของหน่วยงานราช การ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน             

ทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทีผู่ท้าํงานหรอืผูป้ระกอบอาชพีใชเ้ป็นทีป่ฏบิตังิานดา้นเอกสาร            

ดา้นการประชุมและการจดันิทรรศการ  รวมไปถงึพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์อื่นๆภายใน ทีม่กีจิกรรมที่
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เกีย่วขอ้งกบัสาํนกังาน  ไดแ้ก่ พืน้ทีร่บัประทานอาหาร พืน้ทีป่ระกอบอาหาร หอ้งน้ํา ลานจอดรถ 

พืน้ทีร่องรบัของเสยี ระบบบาํบดัของเสยี เป็นตน้ 

2. การนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)  

หมายถงึ การจดัการวสัดุเหลอืใช ้โดยนําไปผ่านกระบวนการ แปรสภาพ เพื่อใหเ้ป็นวสัดุใหมแ่ลว้นํา

กลบัมาใชไ้ดอ้กี ซึง่วสัดุทีผ่่านการแปรสภาพนัน้อาจจะเป็นผลติภณัฑเ์ดมิหรอืผลติภณัฑใ์หมก่ไ็ด ้

3. การนํากลบัมาใช้ซํา้ (Reuse)  

หมายถงึ การจดัการวสัดุเหลอืใช ้โดยทีย่งัไมผ่่านกระบวนการแปรสภาพ กลบัมาใชใ้หม ่

4. ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Eco-Product)  

หมายถงึ สนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้จากกระบวนการและเทคโน โลยทีีใ่ส่ใจกบัผลกระทบ ทีจ่ะเกดิ

ขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม เริม่ตน้จากการคดัเลอืกวตัถุดบิในการผลติ การเลอืกใชพ้ลงังานและเทคโนโลยทีี่

เหมาะสม เพื่อใหก้ระบวนการผลติสนิคา้หรอืผลติภณัฑน์ัน้ๆ ใชพ้ลงังานจากน้ําและไฟฟ้าในการผลติ

อยา่งคุม้ค่ามากทีสุ่ด จนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์เป็นสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์รอการบรรจลุงในหบี ห่อและ

บรรจภุณัฑส์าํหรบัเตรยีมการขนส่งและจดัจาํหน่ายใหก้บัตลาดผูบ้รโิภคต่อไป รวมถงึการจดัการซาก

ผลติภณัฑน์ัน้อยา่งถูกวธิ ี

5. สาํนักงานสีเขียว (Green Office) 

หมายถงึ สาํนกังานและกจิกรรมต่างๆภายในสาํนกังานทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด โดย

การใชท้รพัยากรและพลงังานอยา่งรูคุ้ณค่า มแีนวทางในการจดัการของเสยีอยา่งมปีระสทิธภิาพรวม

ไปถงึการเลอืกใชว้สัดุ อุปกรณ์ เครือ่งใชส้าํนกังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และทีส่าํคญัจะตอ้ง

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมาในปรมิาณตํ่า  

6.หลกัเกณฑ ์ 

หมายถงึ ขอ้กําหนดทีส่าํนกังานจะตอ้งมหีรอืตอ้งปฏบิตั ิ

7.นวตักรรม (Innovation)  

หมายถงึ การนําสิง่ใหม ่ๆ อาจเป็นแนวความคดิ กระบวนการ หรอื สิง่ประดษิฐใ์หม ่ๆ ทีย่งัไมเ่คยมี

ใชม้าก่อน หรอืเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดมิทีม่อียูแ่ลว้ใหท้นัสมยั และไดผ้ลดมีปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลสงูกว่าเดมิ  

8.การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 

หมายถงึ การปรบัปรงุเลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่กดิขึน้จากความพยายามอยา่งต่อเน่ือง ค่อยเป็นค่อยไปในการ

ปรบัปรงุจากมาตรฐานเดมิทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ รวมถงึการปรบัปรงุการทาํงานประจาํวนัใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

5. หลกัเกณฑก์ารกาํหนดคณุสมบติัของสาํนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการสาํนักงานสีเขียว 

ไมอ่ยูร่ะหว่างการถูกกล่าวโทษหรอืถูกตรวจสอบเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม จากทอ้งถิน่ทีส่ถาน

ประกอบการของสาํนกังานนัน้ตัง้อยู ่
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6. สิทธิประโยชน์สาํหรบัสาํนักงานท่ีเข้าร่วมการประเมินและผา่นเกณฑข์องโครงการสาํนักงาน               

สีเขียว 

1. โล่แสดงระดบัมาตรฐานสาํนกังานสเีขยีว จากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม อายกุารรบัรองเป็น

เวลา 2 ปี 

2. ประกาศนียบตัรจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม อายกุารรบัรองเป็นเวลา 2 ปี 

3. ผลประโยชน์การเขา้รว่มโครงการฯ ทาํใหส้าํนกังานสามารถลดตน้ทุนจากการใชท้รพัยากรอยา่ง

คุ้มค่าและมปีระสทิธภิาพตามแนวปฏบิตัทิีด่ ีมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนการรว่มอนุรกัษ์และรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนยกระดบัมาตรฐานใหส้าํนกังานเป็นสาํนกังานสเีขี ยว และ

เตรยีมความพรอ้มสู่การประเมนิมาตรฐานสิง่แวดลอ้มระดบัสากล 

 

7. แนวทางการตรวจประเมินโครงการสาํนักงานสีเขียว 

1. การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานต่างๆ  โดยตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรอืรายงานต่างๆ ซึง่

สถานประกอบการจดัเตรยีมไว ้เช่น ความถูกตอ้งของการจดัตัง้ของสถานประกอบการ นโยบายและ

เป้าหมายในการดาํเนินงาน การดาํเนินงานต่างๆ เอกสารการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานมาตรฐานด้ าน

สิง่แวดลอ้มและพลงังาน เช่น รายงานคุณภาพน้ําเสยี การจดัการขยะ การอนุรกัษ์พลงังาน รายงานการเขา้

รว่มกจิกรรมกบัหน่วยงานอื่นๆ เป็นตน้ 

2. การตรวจประเมินพื้นท่ี  โดยพจิารณาและประเมนิสภาพพืน้ที ่ทางกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัการ

พืน้ที ่ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นตน้ 

3. การสมัภาษณ์  โดยสมัภาษณ์และประเมนิขอ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ เช่น แนวคดิดา้นการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์พลงังาน จติสาํนึกของพนกังาน เป็นตน้ 

 

8. ระดบัเกณฑม์าตรฐาน 

ระดบัการจดัการส่ิงแวดล้อม 

สาํนักงานสีเขียว 

เกณฑก์ารประเมินสาํนักงานสีเขียว  

(คะแนน) 

ระดบัทอง(ดเียีย่ม) รอ้ยละ 90 ขึน้ไป  

ระดบัเงนิ(ดมีาก) รอ้ยละ 80-89 

ระดบัทองแดง(ด)ี รอ้ยละ 70-79 

ผ่านการรบัรอง รอ้ยละ 60-69 

หมายเหตุ 1. หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการทีไ่ดค้ะแนนระดบัทอง (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) จะตอ้งผ่านเกณฑ์

  การประเมนิในหมวดที ่7 เรือ่งการปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ือง  
2. ระดบัคะแนนของเกณฑก์ารประเมนิสาํนกังานสเีขยีว อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม  

ความเหมาะสม 
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9. ข้อกาํหนดและเกณฑก์ารให้คะแนนสาํนักงานสีเขียว (Green Office) 

 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์าร  

1.1 นโยบายส่ิงแวดล้อม  

 สาํนกังานจะตอ้งกําหนดนโยบายสิง่แวดลอ้ม เพื่อแสดงถงึทศันวสิยั ความตัง้ใจ มุง่มัน่ และหลกัการ

ในการทาํงานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยรวม นโยบายจงึเป็นกรอบสาํหรบัการดาํเนินการของสาํนกังาน 

ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย และเกณฑก์ารปฏบิตัใิหเ้ป็นสาํนกังานสเีขี ยวของกรมส่งเสรมิคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม และปรบัปรงุใหก้ารจดัการสิง่แวดลอ้มดขีึน้อยา่งต่อเน่ือง นโยบายสิง่แวดลอ้มทีด่จีะตอ้งมี          

ความชดัเจน และงา่ยต่อการอธบิายแก่พนกังานในสาํนกังาน รวมถงึบุคคลภายนอกและผูส้นใจทัว่ๆไป 

พรอ้มทัง้สามารถปรบัเปลีย่นใหท้นัสมยัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ สะทอ้นใหเ้หน็สภาวะและขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป และเผยแพรแ่ก่บุคลากรภายในและสาธารณะใหร้บัทราบทัว่ถงึกนั  

  

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  และสาํรวจ

ช่องทางการสื่อสารภายในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1.การกาํหนดนโยบาย

สิง่แวดลอ้ม 

ไม่มกีารกาํหนดนโยบาย

สิง่แวดลอ้มจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

มกีารกาํหนดนโยบาย

สิง่แวดลอ้มแต่ยงัไม่มกีาร

อนุมตัจิากผูบ้รหิาร 

มกีารกาํหนดนโยบายอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูอนุมตั ิ

2. รายละเอยีดในนโยบาย

ระบุสอดคลอ้งตามทีก่าํหนด

ในเอกสารคู่มอื 

รายละเอยีดทีร่ะบุในนโยบาย

ไม่เกีย่วขอ้งกบัการจดัการ

สิง่แวดลอ้มในสาํนกังาน 

รายละเอยีดทีร่ะบุใน

นโยบายไม่ครบตามทีคู่่มอื

ระบุไว ้

รายละเอยีดทีร่ะบุในนโยบาย

ครบถว้นตามทีคู่่มอืระบุไว ้

3. การกาํหนดความถีใ่นการ

ทบทวนนโยบายสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มกีารกาํหนดการทบทวน

นโยบาย 

มกีารกาํหนดความถีอ่ย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ แต่ยงัไม่มี

การทบทวน 

มกีารกาํหนดความถีอ่ย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ และยงัมี

การทบทวนตามรอบ

ระยะเวลาทีก่าํหนด 

 

1.2 การวางแผนการดาํเนินงาน 

สาํนกังานจะตอ้ง วางแผนดาํเนิ นงานเพื่อ เป็นการกําหนดกจิกรรมหรอืวธิกีารปฏบิตั ิเพื่อควบคุม

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในสาํนกังาน โดยการวางแผนดาํเนินงานมรีายละเอยีดทีต่อ้งปฏบิตั ิดงัน้ี  

1. การระบุประเดน็และประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร 

2. กฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

3. การกําหนดอํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

 การดาํเนินการในหมวดน้ีเริม่ตัง้แต่การระบุและประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร   

เพื่อพจิารณาปญัหาสิง่แวดลอ้มและใชท้รพัยากรทีม่นียัสาํคญั เพื่อจดัหาแนวทางในการแกไ้ขและปรบัปรงุ 
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จากนัน้จะดาํเนินการคน้หากฎหมายและขอ้กํา หนดดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อมาใชเ้ป็นเกณฑ์              

ในการควบคุมปญัหาสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังาน  รวมไปถงึการแต่งตัง้อํานาจ หน้าทีแ่ละ  

ความรบัผดิชอบ  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. การระบปุระเดน็และประเมินปัญหาส่ิงแวดล้อมแ ละการใช้ทรพัยากร  พจิารณาการให้

คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ความครบถว้นของประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มที่ ระบุในเอกสาร 

และปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรภายในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1.กาํหนดแนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ในการจดัการ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม, การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน พรอ้ม

ระบุประเมนิถงึความสาํคญั 

และจดัทาํเป็นเอกสาร 

ไม่มกีาํหนดแนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ในการจดัการ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม, การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน 

พรอ้มไมร่ะบปุระเมนิถงึ

ความสาํคญั และไมจ่ดัทาํ

เป็นเอกสาร 

มกีารกาํหนดแนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ในการจดัการ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม, การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน แต่

ไม่ครบถว้นทุกประเดน็ 

มกีารกาํหนดแนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ในการจดัการ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม, การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน 

ครบถว้นทุกประเดน็ 

2.ปญัหาสิง่แวดลอ้ม การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน จะตอ้ง

วเิคราะหใ์หค้รอบคลุมถงึ

เหตุการณ์ปกต ิผดิปกต ิและ

ฉุกเฉิน 

 

ไม่มกีารระบุปญัหา

สิง่แวดลอ้ม การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน 

มกีารระบุปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

การใชท้รพัยากรและ

พลงังาน ไม่ครบทัง้ 3 

สภาวะ หรอื 2 สภาวะตาม

ความเหมาะสมกบัโอกาสใน

การเกดิปญัหา 

มกีารระบุปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ครบถว้นทัง้ 3 สภาวะ หรอื 

2 สภาวะตามความ

เหมาะสมกบัโอกาสในการ

เกดิปญัหา 

3.ปญัหาสิง่แวดลอ้ม การใช้

ทรพัยากรและพลงังานทีม่ี

ความสาํคญัมากไดร้บัการ

จดัการ 

ไมม่กีารจดัการสิง่แวดลอ้ม 

การใชท้รพัยากรและ

พลงังาน  

ไดร้บัการจดัการปญัหา

สิง่แวดลอ้ม การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน แต่

ไม่สมบรูณ์ 

ไดร้บัการจดัการปญัหา

สิง่แวดลอ้ม การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน

สมบรูณ์ 

 

2. กฎหมายและข้อกาํหนดอ่ืนๆ ด้านส่ิงแวดล้อม  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ความครบถว้นของ กฎหมายและขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งทีส่อดคลอ้ง กบัประเดน็ปญัหา

สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1.การจดัทาํรายการกฎหมาย

และบอกถงึแหล่งทีค่น้หา

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ

ในการควบคุมปญัหา

ไม่มกีารจดัทาํรายการ

กฎหมายและบอกถงึแหล่ง

ทีค่น้หากฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะในการ

มกีารจดัทาํรายการ

กฎหมายและบอกถงึแหล่ง

ทีค่น้หากฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะในการ

มกีารจดัทาํรายการ

กฎหมายและบอกถงึแหล่ง

ทีค่น้หากฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะในการ
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

สิง่แวดลอ้ม ควบคุมปญัหาสิง่แวดลอ้ม ควบคุมปญัหาสิง่แวดลอ้ม

แต่ยงัไม่ครอบคลุม 

ควบคุมปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ครบถว้นทัง้หมด 

2.การกาํหนดผูร้บัผดิชอบใน

การคน้หารายการกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งไวอ้ย่างเหมาะสม 

ไม่มกีารกาํหนดหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบในการคน้หา

กฎหมาย 

มกีารกาํหนดหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบในการคน้หา

กฎหมาย แต่ยงัขาดความ

เขา้ใจ 

การกาํหนดหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบในการคน้หา

กฎหมาย และมคีวามเขา้ใจ

เป็นอย่างด ี

3.การซอ้มดบัเพลงิและ

ตรวจเชค็อุปกรณ์ดบัเพลงิต่างๆ 

เช่น ถงัดบัเพลงิ สญัญาณแจง้

เหตุเพลงิไหมแ้ละการกาํหนด

ความถีใ่นการตรวจสอบ 

ไม่เคยมกีารซอ้มดบัเพลงิ

และตรวจสอบอุปกรณ์

ดบัเพลงิต่างๆมาเป็นระยะ

เวลานาน 

มกีารซอ้มดบัเพลงิและ

ตรวจเชค็อุปกรณ์ดบัเพลงิ

ต่างๆแต่ไม่สมํ่าเสมอ ตาม

ความถีท่ีก่าํหนด 

มกีารซอ้มดบัเพลงิและ

ตรวจเชค็อุปกรณ์ดบัเพลงิ

ต่างๆตามความถีท่ี่

เหมาะสมอยู่เป็นประจาํ 

ตามทีก่าํหนด 

4. การจดัทาํแผนฉุกเฉินภายใน

สาํนกังาน 

ไม่มแีผนฉุกเฉิน มแีผนฉุกเฉินแต่ไม่เป็น

ปจัจบุนัและไม่เหมาะสม 

มแีผนฉุกเฉินทีเ่ป็นปจัจุบนั

และมคีวามเหมาะสม 

 

3. การกาํหนดอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ความ เหมาะสมของคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม ศกัยภาพ ในการดาํเนินระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้มภายในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1.การประกาศแต่งตัง้ประธาน, 

คณะกรรมการหรอืทมีงาน

ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้

ระบุหน้าทีร่บัผดิชอบ 

ไม่มกีารประกาศแต่งตัง้

ประธาน, คณะกรรมการ

หรอืทมีงานทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ระบุ

หน้าทีร่บัผดิชอบและไม่ได้

รบัการอนุมตัจิากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

 

มกีารประกาศแต่งตัง้

ประธาน, คณะกรรมการ

หรอืทมีงานทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ระบุ

หน้าทีร่บัผดิชอบและไดร้บั

การอนุมตัจิากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู แต่ยงัไม่ เพยีงพอ

ต่อการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

และการกาํหนดหน้าที่

รบัผดิชอบไม่มคีวามชดัเจน 

มกีารประกาศแต่งตัง้

ประธาน, คณะกรรมการ

หรอืทมีงานทางดา้น

สิง่แวดลอ้มและไดร้บัการ

อนุมตัจิากผูบ้รหิารระดบัสงู 

และมคีวามเพยีงพอต่อการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม และการ

กาํหนดหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบมกีารระบุอย่าง

ชดัเจน 

2. ความเหมาะสมในการแต่งตัง้

ประธาน คณะกรรมการหรอื

ทมีงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 

ประธาน คณะกรรมการหรอื

ทมีงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

ไม่มคีวามเหมาะสม 

หรอืเหมาะสมน้อยกว่า 

50% จากจาํนวน

คณะกรรมการหรอืทมีงาน

ทางดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมด 

ประธาน คณะกรรมการหรอื

ทมีงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

มคีวามเหมาะสมประมาณ     

50-70 % จากจาํนวน

คณะกรรมการหรอืทมีงาน

ทางดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมด 

ประธาน คณะกรรมการหรอื

ทมีงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

มคีวามเหมาะสมมากกว่า 

70% จากจาํนวน

คณะกรรมการหรอืทมีงาน

ทางดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมด 
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

3. ประธาน คณะกรรมการหรอื

ทมีงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม มี

ความเขา้ใจในการดาํเนินการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มคีวามเขา้ใจในอาํนาจ 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของตนเอง ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย หรอืเขา้ใจน้อย

กว่า 50% จากจาํนวน

คณะกรรมการหรอืทมีงาน

ทางดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมด 

มคีวามเขา้ใจในหน้าทีข่อง

ตนเอง ประมาณ 50-70% 

จากจาํนวนคณะกรรมการ

หรอืทมีงานทางดา้น

สิง่แวดลอ้มทัง้หมด 

มคีวามเขา้ใจในหน้าทีข่อง

ตนเองมากกว่า 70% จาก

จาํนวนคณะกรรมการหรอื

ทมีงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม

ทัง้หมด 

 

1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

สาํนกังานจะตอ้งทาํการทบทวนของฝา่ยบรหิาร ซึง่ถอืเป็นส่วนจาํเป็นอยา่งยิง่ทีผู่บ้รหิารจะไดท้ราบ

ความคบืหน้ารวมทัง้ปญัหาที่ เกดิขึน้ในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในสาํนกังาน ทัง้น้ีเพื่อเป็นการ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพ หรอืสรา้งความสะดวกและ พจิารณาถงึความเหมาะสมของระบบ ฯ รวมทัง้การใหก้าร

สนบัสนุนของพนกังานในส่วนทีต่อ้งการความช่วยเหลอืต่าง ๆ และยงัแสดงใหพ้นกังานเหน็ว่า   ผูบ้รหิาร

ยงัใหค้วามสาํคญัและสนใจในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในสาํนกังาน อยูซ่ึง่ทาํใหร้ะบบยงัดาํรงอยูอ่ยา่ง

เหมาะสม เป็นตวัอยา่งทีด่สีาํหรบัพนกังานในการเอาใจใส่ระบบการจดัการดงักล่าว และทาํใหร้ะบบการ

จดัการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดท้าํขึน้นัน้มกีารพฒันาไปในทศิทางทีถู่กตอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ผลของการ

ทบทวนฝา่ยบรหิาร รายงานการประชุม  ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. ประธานคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ทราบถงึปญัหา อุปสรรค จุดแขง็

และจุดอ่อนขององค ์และมี

วสิยัทศัน์ จะตอ้งประชุมดงัน้ี คอื  

• การตดิตามผลการทบทวน

โดยฝา่ยบรหิารครัง้ทีผ่่านมา 

• ผลการดาํเนินการดา้น

สิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ 

• การปฏบิตัติามกฎหมาย  

• การสือ่สารและขอ้รอ้งเรยีน 

• วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

• ผลของการแกไ้ขและป้องกนั 

  

ประธานคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งไม่ทราบถงึ

ปญัหา อุปสรรค จุดแขง็

และจุดอ่อนขององค ์และ

ไม่มวีสิยัทศัน์และไม่พบ

หลกัฐานรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม 

ประธานคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ทราบถงึปญัหา อุปสรรค จุด

แขง็และจุดอ่อนขององค ์แต่

ไม่มวีสิยัทศัน์ในการ

ดาํเนินการปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองและพบหลกัฐาน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม  

แต่ประชุมไม่ครบถว้นตามที่

กาํหนด 

ประธานคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งทราบถงึปญัหา 

อุปสรรค จุดแขง็และจุดอ่อน

ขององค ์และมวีสิยัทศัน์ใน

การดาํเนินการปรบัปรุง

อย่างต่อเน่ืองและพบ

หลกัฐานรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม                         

และประชุมครบถว้นตามที่

กาํหนด 



ขอ้กาํหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํนกังานสเีขยีว (Green Office)        10  

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

• การเปลีย่นแปลงต่างๆทีจ่ะ

สง่ผลกระทบต่อระบบ 

2. การเขา้ร่วมการประชุมทบทวน

ฝา่ยบรหิารของผูบ้รหิาร 

ไม่เคยเขา้ร่วมการประชุม เขา้ร่วมการประชุม แต่ไม่ทุก

ครัง้ 

เขา้ร่วมการประชุมทุกครัง้ 

3.แนวคดิจากผูบ้รหิารในการ

ประชุมทบทวนฝา่ยบรหิาร 

ไม่เคยใหแ้นวคดิหรอื

ขอ้เสนอแนะต่างๆในการ

ประชุม 

ใหแ้นวคดิหรอืขอ้เสนอแนะ

ต่างๆในการประชุม แต่ไม่

ทุกครัง้ 

ใหแ้นวคดิหรอืขอ้เสนอแนะ

ต่างๆในการประชุมทุกครัง้ 

 

หมวดท่ี 2 การดาํเนินงาน Green Office 

 2.1 การส่ือสารและการฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม 

สาํนกังานจะตอ้งดาํเนิน การสื่อสารดา้นสิง่แวดลอ้ม  เพื่อ การประชาสมัพนัธ ์ชีแ้จงขา่วสาร 

แลกเปลีย่นขอ้มลูในแต่ละระดบัของสาํนกังาน ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั รบัรูข้า่วสารดา้นการจดั การ

สิง่แวดลอ้มทีท่นัสมยั และทนัสถานการณ์ รวมไปถงึ การสรา้ง ความรว่มมอืในการจดัการสิง่แวดลอ้มใน

สาํนกังาน นอกจากน้ียงัหมายรวมถงึการเปิดช่องเพื่อรบัเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืการเสนอแนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากน้ี สาํนกังานจะตอ้ง ฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งความรู ้ความ

เขา้ใจ และความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิความสามารถและศกัยภาพทีด่ีในการจดัการสิง่แวดลอ้ม

ของสาํนกังาน ไดแ้ก่ การจดัการขยะ การจดัการน้ําเสยี การใชท้รพัยากรและพลงังาน  การป้องกนัและ

เตรยีมความพรอ้มกรณฉุีกเฉิน เป็นตน้ 

 

 เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ความเหมาะสม

ของเรือ่งทีท่าํการสื่อสารและหลกัสตูรในการฝึกอบรม และประสทิธภิาพของการสื่อสาร ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การกาํหนดวธิกีารสือ่สาร

ดา้นสิง่แวดลอ้มของสาํนกังาน 

พรอ้มการสาํรวจช่องการสือ่สาร 

ไม่มกีารสือ่สารดา้น

สิง่แวดลอ้มใหบุ้คคลภายใน

สาํนกังานและภายนอก

รบัทราบ 

มกีารสือ่สารดา้น

สิง่แวดลอ้มเพยีงแค่ภายใน

สาํนกังาน 

 

มกีารตดิต่อสือ่สารดา้น

สิง่แวดลอ้มภายในและ

ภายนอกสาํนกังานอย่าง

เหมาะสม 

2. การกาํหนดผูร้บัผดิชอบใน

การสือ่สาร 

ไม่ไดก้าํหนดผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการสือ่สาร 

มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบ 

แต่ยงัไม่มคีวามเขา้ใจ

เท่าทีค่วร 

มกีาํหนดผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการสือ่สารอย่าง

เหมาะสม และมคีวามเขา้ใจ 

3. การสือ่สารและความเขา้ใจของพนกังาน ดงัน้ี 

3.1 การสือ่สารนโยบาย

สิง่แวดลอ้มใหพ้นกังาน

รบัทราบ 

-ไม่มกีารสือ่สารใหพ้นกังาน

ทุกคนรบัทราบ 

-มกีารสือ่สารแต่พนกังาน

ทุกคนไม่ทราบนโยบายจาก

-สือ่สารพนกังานหน่ึง

ช่องทาง 

-พนกังานทราบนโยบาย

สิง่แวดลอ้มอยู่ในระหว่าง 

-สือ่สารพนกังานมากกว่า

หน่ึงช่องทาง 

-พนกังานทราบนโยบาย

สิง่แวดลอ้มมากกว่า 70% 
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

จาํนวนทีสุ่ม่สอบถาม 50-70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่ถาม 

ของจาํนวนพนกังานทีสุ่ม่

ถาม 

3.2 การสือ่สารปญัหา

สิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากร 

และพลงังานแก่พนกังานที่

เกีย่วขอ้ง และพนกังานมคีวาม

เขา้ใจ 

- ไม่มกีารสือ่สารใหก้บั

พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- มกีารสือ่สารแต่พนกังาน

ทุกคนไม่ทราบจากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

มกีารสือ่สารแต่ไม่

ครอบคลุมทุกแผนก และ

พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจประมาณ 50-70 % 

จากจาํนวนพนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารสือ่สารครอบคลุมทุก

แผนกทีเ่กีย่วขอ้ง 

และพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งมี

ความเขา้ใจมากกว่า 70% 

จากจาํนวนพนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

3.3 การสือ่สารกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดสิง่แวดลอ้มไปยงั

พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ 

และพนกังานมคีวามเขา้ใจ 

-ไม่มกีารสือ่สารไปยงั

พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- มกีารสือ่สารแต่พนกังาน

ทุกคนไม่ทราบจากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

มกีารสือ่สารไปยงัพนกังาน

ทีเ่กีย่วขอ้งแต่ไม่ครอบคลุม 

และพนกังานมคีวามเขา้ใจ

ประมาณ 50-70 %  จาก

จาํนวนพนกังานทีสุ่ม่ถาม 

มกีารสือ่สารไปยงัพนกังาน

ทีเ่กีย่วขอ้งและพนกังานมี

ความเขา้ใจมากกว่า 70%

จากจาํนวนพนกังานทีสุ่ม่

ถาม 

3.4 การสือ่สารประกาศ

คณะกรรมการหรอืทมีงาน

ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มกีารสือ่สารใหก้บับุคคล

ภายในและภายนอก

รบัทราบ 

มกีารสือ่สารแต่เฉพาะ

ภายในสาํนกังานเท่านัน้ 

 

มกีารสือ่สารทัง้บุคคล

ภายในและภายนอก

สาํนกังาน 

3.5 การประชาสมัพนัธห์รอื

รณรงค ์เพื่อกระตุน้พนกังานใน

การสรา้งความสะอาดและความ

เป็นระเบยีบ 

 

ไม่มกีารประชาสมัพนัธห์รอื

รณรงค ์เพื่อกระตุน้

พนกังานในการสรา้งความ

สะอาดและความเป็น

ระเบยีบเลย 

 

มกีารจดัประชาสมัพนัธห์รอื

รณรงค ์เพื่อกระตุน้

พนกังานในการสรา้งความ

สะอาดและความเป็น

ระเบยีบ แต่ไม่มคีวาม

ต่อเน่ือง 

มกีารจดัประชาสมัพนัธห์รอื

รณรงค ์เพื่อกระตุน้

พนกังานในการสรา้งความ

สะอาดและความเป็น

ระเบยีบ อย่างต่อเน่ือง 

 

3.6 การสือ่สารปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกแก่พนกังาน 

- ไม่มกีารสือ่สารปรมิาณ

ก๊าซเรอืนกระจกให้

พนกังานรบัทราบ  

- มกีารสือ่สารแต่พนกังาน

ทุกคนไม่ทราบจากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

มกีารสือ่สารปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกใหพ้นกังาน

รบัทราบ แต่ไม่ครอบคลุม 

และพนกังานมคีวามเขา้

ใจความเขา้ใจประมาณ 50-

70 %  จากจาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่ถาม 

มกีารสือ่สารปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกใหพ้นกังาน

รบัทราบ และพนกังานมี

ความเขา้ใจมากกว่า 70%

จากจาํนวนพนกังานทีสุ่ม่

ถาม 

3.7 การสือ่สาร หรอืชีแ้จงให้

พนกังานไดร้บัทราบถงึ

มาตรการควบคุมการใช้

พลงังาน 

- ไม่มกีารสือ่สารหรอืการ

ชีแ้จงใดๆเลยใหพ้นกังาน

ไดร้บัทราบ 

 

- มกีารสือ่สารแต่พนกังาน

ทุกคนไม่ทราบจากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

มกีารตดิป้ายวธิกีาร

ประหยดัการใชไ้ฟฟ้า เช่น 

กาํหนดเวลาเปิด-ปิด

เครื่องปรบัอากาศ ไฟ           

เป็นตน้ แต่ไม่ครอบคลุม 

และพนกังานมคีวามเขา้

ใจความเขา้ใจประมาณ 50-

70 %  จากจาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่ถาม 

มกีารตดิป้ายวธิกีาร

ประหยดัการใชน้ํ้า ไฟฟ้า 

เช่น กาํหนดเวลาเปิด-ปิด

เครื่องปรบัอากาศ ไฟ          

เป็นตน้ และผลการใช้

พลงังานมแีนวโน้มทีล่ดลง 

พนกังานมคีวามเขา้ใจ

มากกว่า 70%จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่ถาม 
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

3.8 การสือ่สาร หรอืชีแ้จงให้

พนกังานไดร้บัทราบถงึ

มาตรการควบคุมการใชน้ํ้า 

- ไม่มกีารสือ่สารหรอืการ

ชีแ้จงใดๆเลยใหพ้นกังาน

ไดร้บัทราบถงึมาตรการการ

ควบคุมการใชน้ํ้า 

- มกีารสือ่สารแต่พนกังาน

ทุกคนไม่ทราบจากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

มกีารตดิป้ายวธิกีาร

ประหยดัการใชท้รพัยากร

น้ํา แต่ไม่ครอบคลุม และ

พนกังานมคีวามเขา้ใจความ

เขา้ใจประมาณ 50-70 %  

จากจาํนวนพนกังานทีสุ่ม่

ถาม  

- มกีารตดิป้ายวธิกีาร

ประหยดัการใชท้รพัยากร

น้ําอย่างเหมาะสมและผล

การใชน้ํ้ามแีนวโน้มทีล่ดลง 

พนกังานมคีวามเขา้ใจ

มากกว่า 70%จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่ถาม 

3.9 การสือ่สาร หรอืชีแ้จงให้

พนกังานไดร้บัทราบถงึ

มาตรการควบคุมทรพัยากร

ต่างๆ 

 

ไม่มกีารสือ่สารหรอืการ

ชีแ้จงใดๆเลยใหพ้นกังาน

ไดร้บัทราบถงึมาตรการการ

ควบคุมทรพัยากรต่างๆ 

มกีารสือ่สารหรอืการชีแ้จง

พนกังานไดร้บัทราบถงึ

มาตรการการควบคุม

ทรพัยากรต่างๆ 

- มกีารสือ่สารหรอืการชีแ้จง

พนกังานไดร้บัทราบถงึ

มาตรการการควบคุม

ทรพัยากรต่างๆและผลการ

ใชท้รพัยากรอื่นๆ มี

แนวโน้มทีล่ดลง 

3.10 การสือ่สารเป้าหมายและ

โครงการดา้นสิง่แวดลอ้มแก่

พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ไม่มกีารสือ่สารเป้าหมาย

และโครงการดา้น

สิง่แวดลอ้มแก่พนกังาน 

- มกีารสือ่สารแต่พนกังาน

ทุกคนไม่ทราบจากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

มกีารสือ่สารเป้าหมายและ

โครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

แต่ไม่ครอบคลุม และ

พนกังานมคีวามเขา้ใจความ

เขา้ใจประมาณ 50-70 %  

จากจาํนวนพนกังานทีสุ่ม่

ถาม 

มกีารสือ่สารเป้าหมายและ

โครงการดา้นสิง่แวดลอ้มแก่

พนกังานอย่างทัว่ถงึ และ

พนกังานมคีวามเขา้ใจ

มากกว่า 70%จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่ถาม 

4. การรบัฟงัขอ้เสนอแนะและ

ขอ้รอ้งเรยีนจากพนกังานรวม

ไปถงึบุคคลทีเ่ขา้มาตดิต่อ 

ไม่มกีารเปิดช่องเพื่อรบั

ขอ้เสนอแนะหรอืเรื่อง

รอ้งเรยีน 

มกีารเปิดช่องเพื่อ

ขอ้เสนอแนะหรอืเรื่อง

รอ้งเรยีน แต่ไม่มกีาร

จดัการใดๆทัง้สิน้ 

- มกีารเปิดช่องเพื่อ

ขอ้เสนอแนะหรอืเรื่อง

รอ้งเรยีน และมกีารจดัการ

แกไ้ขและปรบัปรุงเรยีบรอ้ย

แลว้ 

- มกีารเปิดช่องเพื่อ

ขอ้เสนอแนะหรอืเรื่อง

รอ้งเรยีน แต่ยงัไม่มี

ขอ้เสนอแนะหรอืเรื่อง

รอ้งเรยีน 

5. ความเหมาะสมในการ

กาํหนดผูร้บัผดิชอบการ

ฝึกอบรม 

ไม่มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบในเรื่องของการ

ฝึกอบรม 

มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบ

ในเรื่องของการฝึกอบรม 

แต่ยงัขาดความเขา้ใจใน

กระบวนการฝึกอบรม 

มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบ

ในเรื่องของการฝึกอบรม 

และมคีวามเขา้ใจใน

กระบวนการฝึกอบรม 

6. การกาํหนดความจาํเป็น, 

แผนงาน, การประเมนิความรู้

ความเขา้ใจของพนกังานพรอ้ม

การบนัทกึประวตั ิ               

ไม่มกีารกาํหนดความ

จาํเป็น, แผนงาน, การ

ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจ

ของพนกังานพรอ้มการ

มกีารกาํหนดความจาํเป็น, 

แผนงาน, การประเมนิ

ความรูค้วามเขา้ใจของ

พนกังานพรอ้มการบนัทกึ

มกีารกาํหนดความจาํเป็น, 

แผนงาน, การประเมนิ

ความรูค้วามเขา้ใจของ

พนกังานพรอ้มการบนัทกึ
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ในการฝึกอบรม บนัทกึประวตัใินการ

ฝึกอบรม 

ประวตัใินการฝึกอบรมแต่

หลกัสตูรการอบรมยงัไม่

เหมาะสมกบับุคลากรใน

สาํนกังาน 

ประวตัใินการฝึกอบรม  

มคีวามเหมาะสมกบั

บุคลากรในสาํนกังาน 

 

2.2 การประชุมและการจดันิทรรศการ  

สาํนกังานจะตอ้งมกีารกําหนดมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นสิง่แวดลอ้มในการจดัประชุมและ

นิทรรศการทุกครัง้ โดยจะตอ้งคาํนึงการใชพ้ลงั งานและทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ การลดปรมิาณของ

เสยี การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในการจดัประชุมและนิทรรศการ  เป็นตน้ นอกจากน้ี 

หากมกีารจดัประชุมหรอืนิทรรศการนอก สถานที ่จะตอ้งพจิารณาถงึสถานทีจ่ดังาน ถงึความสามารถ                   

ในการดแูลรกั ษาสิง่แวดลอ้ม หรอืสถานทีด่งักล่ าวไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม เช่น 

ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO14001 มาตรฐานใบไมเ้ขยีว เป็นตน้ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ความเหมาะสม

ของสถานทีจ่ดังานและอาหาร สื่อทีใ่ชใ้นการประชุมและนิทรรศการ ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การจดัเตรยีมการประชุมและ

การจดันิทรรศการ ไดแ้ก่ การ

สง่หนงัสอืเชญิเขา้ประชุม การ

เตรยีมแฟ้มเอกสารในการเขา้

ประชุม 

ไม่มกีารใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกส์

ในการสง่ขอ้มลู 

ไม่มกีารเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

มกีารใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์น

การสง่ขอ้มลูและเลอืกใช้

วสัดุทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มประมาณ          

50-70% ของจาํนวนครัง้ที่

จดัประชุมทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์น

การสง่ขอ้มลูและเลอืกใช้

วสัดุทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มมากกว่า 70% 

ของจาํนวนครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด 

2. การจดัหอ้งประชุม และหอ้ง

แสดงนิทรรศการ 

ไม่มกีารเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

ไม่มมีาตรการในการ

ประหยดัพลงังาน เช่น แสง

สว่างจากหลอดไฟ 

เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้  

- มกีารเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 50-70% ของ

จาํนวนครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด 

- มมีาตรการในการ

ประหยดัพลงังาน เช่น แสง

สว่างจากหลอดไฟ 

เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้ 

ประมาณ 50-70% ของ

จาํนวนครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด 

 

- มกีารเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มมากกว่า 

70% ของครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด 

 

- มมีาตรการในการ

ประหยดัพลงังาน เช่น แสง

สว่างจากหลอดไฟ 

เครื่องปรบัอากาศ เป็นตน้

มากกว่า 70% ของครัง้ทีจ่ดั

ประชุมทัง้หมด 
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

3. การเตรยีมอาหารและ

เครื่องดื่ม 

ไม่มกีารเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และไม่

มมีาตรการในการลด

ปรมิาณของเสยี 

 

- มกีารเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 50-70% ของครัง้

ทีจ่ดัประชุมทัง้หมด  

- มมีาตรการในการลด

ปรมิาณของเสยีประมาณ 

50-70% ของครัง้ทีจ่ดั

ประชุมทัง้หมด 

- มกีารเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มมากกว่า 

70% ของครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด  

- มมีาตรการในการลด

ปรมิาณของเสยี 

มากกว่า 70% ของครัง้ทีจ่ดั

ประชุมทัง้หมด 

4. การเลอืกใชโ้รงแรมหรอื

สถานทีจ่ดังาน 

ไม่มแีนวทางในการเลอืกใช้

สถานทีจ่ดัการประชุมหรอื

นิทรรศการทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม เช่น ISO14001 

ใบไมเ้ขยีว เป็นตน้ 

เลอืกสถานทีท่ีก่ารจดัการ

สิง่แวดลอ้ม และประหยดั

พลงังาน (พนกังานจะตอ้ง

ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้

ของสถานทีเ่หล่านัน้) 

สถานทีจ่ะตอ้งมกีารรบัรอง

มาตรฐานการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม เช่น ISO14001 

ใบไมเ้ขยีว เป็นตน้ (จะตอ้ง

มใีบรบัรองยนืยนัและมี

ภาพถ่ายของสถานที่

ประกอบ) 

หมายเหตุ  : ในกรณทีีไ่มม่สีถานที่ จดัประชุมทีไ่ดร้บัการรบัรอง  ISO14001 สญัลกัษณ์ใบไมเ้ขยีว  Green 

Building อยูใ่นบรเิวณสาํนกังาน  จะตอ้งเลอืกสถานทีท่ีใ่ชเ้วลาเดนิทางน้อยทีสุ่ด  และจะตอ้งบอกทางสถาน

ทีว่่าขอจดัในรปูแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได)้ ระดบัคะแนนจะตอ้งไดร้บั  0.5 ขึน้

ไป และขึน้อยูดุ่ลยพนิิจของผูต้รวจประเมนิ 

 

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสาํนักงาน  

สาํนกังานจะตอ้งดาํเนินการดแูลรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบอยา่งสมํ่าเสมอ และมี            

การประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง ซึง่สามารถยดึหลกัพืน้ฐานกจิกรรม 5 ส.  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  สาํรวจพืน้ที ่           

ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1 การจดัการเรื่องความสะอาด

และความเป็น ระเบยีบของ

องคก์ร 

 

ไม่มคีวามสะอาดและความ

เป็นระเบยีบในการจดัวาง

สิง่ของรวมไปถงึ

สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

มคีวามสะอาดและความ

เป็นระเบยีบประมาณ 50-

70% เมื่อเทยีบกบัจาํนวน

พืน้ทีท่ีเ่ขา้สาํรวจ 

มคีวามสะอาดและความ

เป็นระเบยีบมากกว่า 70%         

เมื่อเทยีบกบัจาํนวนพืน้ทีท่ี่

เขา้สาํรวจ 

2. การกาํหนดระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาดและสรา้งความ

เป็นระเบยีบ 

 

ไม่ไดใ้หค้วามใสใ่จในการ

กาํหนดระยะเวลาในความ

สะอาดใหเ้ป็นแผนงาน 

มกีารกาํหนดระยะเวลาใน

การทาํความสะอาดและ

สรา้งความเป็นระเบยีบ

ใหแ้ก่สาํนกังานแต่ยงัไม่ได้

มกีารกาํหนดระยะเวลาใน

การทาํความสะอาดและ

สรา้งความเป็นระเบยีบ

ใหแ้ก่สาํนกังานและ
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ถูกนําไปปฏบิตัอิย่าง

ต่อเน่ือง  

พนกังานทีร่บัผดิชอบได้

นําไปปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง 

3. สภาพพืน้ทีใ่นสาํนกังานตอ้ง

มคีวามสะอาดและเป็นระเบยีบ

ตามเกณฑท์ีไ่ดก้าํหนด 

ไม่มคีวามสะอาดและความ

เป็นระเบยีบ และขาดการ

ดแูลมาเป็นเวลานาน 

ม ีความสะอาดและความ

เป็นระเบยีบ แต่ยงัมบีาง

พืน้ทีท่ีย่งัขาดการดแูลเรื่อง

ความสะอาดและความเป็น

ระเบยีบ  

ม ีความสะอาดและความ

เป็นระเบยีบทุกพืน้ทีใ่น

สาํนกังาน 

4. ความสะอาดของหอ้งน้ํา ไม่มคีวามสะอาด และไม่มี

ผูร้บัผดิชอบ ขาดการดแูล

ทาํความสะอาด 

มผีูร้บัผดิชอบ และกาํหนด

แผนทาํความสะอาด  แต่

ไม่ไดม้กีารทาํความสะอาด

อย่างต่อเน่ือง 

มผีูร้บัผดิชอบ ทาํความ

สะอาดตามแผนทีไ่ดก้าํหนด

ไว ้ และหอ้งน้ํามคีวาม

สะอาดไม่มกีลิน่เหมน็ 

 

2.4 การจดัการกา๊ซเรือนกระจก   

สาํนกังานจะตอ้งมกีารตรวจสอบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการเกบ็ขอ้มลูปรมิาณการ

ใชท้รพัยากรและพลงังาน ปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้ เพื่อวเิคราะหถ์งึปรมิาณการ ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

หลงัจากทีม่กีารกําหนดมาตรการต่างๆเพื่อใหเ้กดิการทรพัยากรและพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด   

รวมไปถงึลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้จากทุกกจิกรรมปฏบิตังิาน  และผลทีไ่ดจ้ะนําไปสู่การจดัการเพื่อลด  

การปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกของสาํนกังานในอนาคตต่อไป 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกทีล่ดลงตามเป้าหมายทีก่ําหนด  ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1.เกบ็ขอ้มลูปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกจากกจิกรรม

ในสาํนกังาน 

ไม่มกีารเกบ็ขอ้มลูปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกจากกจิกรรมใน

สาํนกังาน 

มกีารเกบ็ขอ้มลูปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกจากกจิกรรมใน

สาํนกังาน แต่ไม่สมบรูณ์ 

มกีารเกบ็ขอ้มลูปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกจากกจิกรรมใน

สาํนกังาน อย่างสมบรูณ์ 

2.ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก

จากกจิกรรมในสาํนกังาน

มปีรมิาณลดลงเมื่อเทยีบ

กบัทีผ่่านมา 

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจาก

กจิกรรมในสาํนกังานไม่ลดลง

ตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนด 

เน่ืองจากไม่มมีาตรการในการ

จดัการดา้นการใชท้รพัยากร 

พลงังาน และการปล่อยมลพษิ 

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจาก

กจิกรรมในสาํนกังานไม่

ลดลงตามเป้าหมายทีไ่ด้

กาํหนด แต่มมีาตรการใน

การจดัการดา้นการใช้

ทรพัยากร พลงังาน และการ

ปล่อยมลพษิ 

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจาก

กจิกรรมในสาํนกังานลดลง

ตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนด 

และมมีาตรการในการจดัการ

ดา้นการใชท้รพัยากร 

พลงังาน และการปล่อย

มลพษิ 

3.ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืพนกังาน

ตอ้งทราบขอ้มลูและ

วธิกีารคาํนวณปรมิาณ

ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืพนกังานไม่

ทราบขอ้มลูและวธิกีารคาํนวณ 

ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืพนกังาน

ทราบขอ้มลูและวธิกีาร

คาํนวณประมาณ  50-70 %

ผูเ้กีย่วขอ้งหรอืพนกังานทราบ

ขอ้มลูและวธิกีารคาํนวณ

มากกว่า 70% ของจาํนวน
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ก๊าซเรอืนกระจกจาก

กจิกรรมในสาํนกังาน 

ของจาํนวนพนกังานทีเ่กีย่ว 

ขอ้งในการคาํนวณทัง้หมด 

พนกังานทีเ่กีย่วขอ้งในการ

คาํนวณทัง้หมด 

 

2.5 การขนส่งและการเดินทาง  

การขนส่งและการเดนิทางนัน้ ถอืเป็นกจิกรรมทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงของการทาํงานและธุรกจิ  บรษิทันัน้

ควรจะมสี่วนรว่มในการช่วยกนัลดการเดนิทางทีไ่มจ่าํเป็น  ในปจัจบุนันัน้มเีทคโนโลยต่ีางๆ  มากมายทีถู่ก

ออกแบบมาเพื่อช่วยในการตดิต่อสื่อสารกนัไมว่่าจะเป็นการสื่อสารกนัทางโทรศพัท์  วดิโีอผ่านเครือ่ง

คอมพวิเตอร์  หรอืการตดิต่อกนัทางอเีมล  ดงันัน้ ทางสาํนกังานจะตอ้งวางแผนการขนส่งและการเดนิทาง   

ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

เกณฑก์ารให้คะแน น พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  การวางแผน  

การสื่อสาร การขนส่ง และเดนิทาง ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การสือ่สารผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์ 

 

 

ไม่มกีารสือ่สารโดยผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์

มกีารสือ่สารโดยผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์ประมาณ 

50-70% ของการสือ่สาร

ทัง้หมดภายในองคก์ร 

มกีารสือ่สารโดยผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์มากกว่า 

70% ของการสือ่สาร

ทัง้หมดภายในองคก์ร 

2. มกีารวางแผนการเดนิทาง

ก่อนการนํายานพาหนะของ

บรษิทัไปใชง้าน 

ไม่มกีารวางแผนการ

เดนิทาง 

มกีารวางแผนการเดนิทาง

แต่ไม่สามารถปฏบิตัติาม

แผนงานไดทุ้กครัง้ 

มกีารวางแผนการเดนิทาง 

และสามารถปฏบิตัไิดต้าม

แผนทุกครัง้ 

3. มกีารรณรงคก์ารเดนิหรอื

การใชจ้กัรยานเดนิทางมา

ทาํงาน (สาํหรบับุคลากรทีพ่กั

ใกลท้ีท่าํงาน) 

ไม่มกีารรณรงค ์ มกีารรณรงค ์แต่ไม่มคีวาม

ต่อเน่ือง 

มกีารรณรงคอ์ย่างต่อเน่ือง 

 

 หมวดท่ี 3 การใช้พลงังานและทรพัยากร 

3.1 การใช้พลงังาน 

สาํนกังานมกีารใชพ้ลงังานหลายรปูแบบ  เช่น ระบบปรบัอากาศ  ระบบแสงสว่าง  และการใชอุ้ปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆภายในสาํนกังาน  แต่จะใชม้ากใชน้้อยขึน้อยูก่บัลกัษณะกจิกรรม  ดงันัน้ ทางสาํนกังาน  จะต้อง

กําหนดมาตรการในการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ การบาํรงุรกัษาเครือ่งใชไ้ฟฟ้า การ

กําหนดเวลาเปิด- ปิด การตดิป้ายรณรงค ์เป็นตน้ และทางสาํนักงานจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูการใชพ้ลงังาน  เป็น

ประจาํอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพจิารณาปรมิาณการใช้ พลงังานดงักล่าว ทัง้น้ีสาํนกังาน จะตอ้งควบคุมหน่วยงาน

ภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฎบิตัติามมาตรการของสาํนกังานดว้ย 
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 เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  สาํรวจพืน้ที ่

มาตรการและแนวทางในการรณรงค ์ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การกาํหนด มาตรการ

ประหยดัพลงังาน (ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ) และความ

เหมาะสม 

ไม่มกีารกาํหนดมาตรการ

ประหยดัพลงังาน 

มกีารกาํหนดมาตรการ

ประหยดัพลงังาน แต่ไม่

เหมาะสม  

มกีารกาํหนดมาตรการ

ประหยดัพลงังาน และมี

ความเหมาะสม  

2. การเปรยีบ เทยีบการใช้

พลงังาน(ไฟฟ้าและเชือ้เพลงิ

อื่นๆ) ต่อจาํนวนของพนกังาน 

ไม่มกีารเปรยีบเทยีบการ

ใชพ้ลงังานต่อจาํนวนของ

พนกังาน 

มกีารเปรยีบเทยีบการใช้

พลงังานต่อจาํนวนของ

พนกังาน แต่ไม่บรรลุตาม

เป้าหมายทีไ่ดก้าํหนด 

มกีารเปรยีบเทยีบการใช้

พลงังานต่อจาํนวนของ

พนกังาน และบรรลุตาม

เป้าหมายทีก่าํหนด 

3. การใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดัใน

พืน้ทีท่าํงาน (สงัเกตการณ์) 

พนกังานไม่ปฏบิตัติาม

มาตรการทีไ่ดก้าํหนดไว ้

พนกังานปฏบิตัติาม

มาตรการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าไดบ้างสว่น 

พนกังานปฏบิตัติาม

มาตรการประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าอย่างเคร่งครดั 

หมายเหต ุ: การตรวจสอบแนวทางการประหยดัเชื้อเพลงิอา้งองิไปยงัหมวดที่ 2 เรือ่งการขนส่งและการ

เดนิทาง 

 

3.2 การใช้น้ํา 

สาํนกังานมกีารใชพ้ลงังานหลายรปูแบบและทีข่าดไมไ่ดค้อืการใชท้รพัยากรน้ํา เพื่อมาใชใ้นการ

อุปโภคและบรโิภค  ดงันัน้ ทางสาํนกังาน  จะตอ้งปลกูฝงัในการใชอ้ยา่งรูคุ้ณค่า  ประหยดั และมกีารควบคุม

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในแต่ละกจิกรรม โดยกําหนดมาตรการในการใชท้รพัยากร น้ําอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และทาง สาํนั กงานจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูการใช้ น้ํา เป็นประจาํอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพจิารณาปรมิาณการใช้

ทรพัยากรน้ํา 

 

 เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วข้ อง สาํรวจพืน้ที ่

มาตรการและแนวทางในการรณรงค ์ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การกาํหนด มาตรการ

ประหยดัน้ํา และความเหมาะสม 

ไม่มกีารกาํหนดมาตรการ

ประหยดัน้ํา 

มกีารกาํหนดมาตรการ

ประหยดัน้ํา พลงังาน แต่ไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนดมาตรการ

ประหยดัน้ําพลงังาน และมี

ความเหมาะสม 

2. การเปรยีบเทยีบการใชน้ํ้าต่อ

จาํนวนของพนกังาน 

ไม่มกีารเปรยีบเทยีบการ

ใชน้ํ้าต่อจาํนวนของ

พนกังาน 

มกีารเปรยีบเทยีบการใชน้ํ้า

ต่อจาํนวนของพนกังาน แต่

ไม่บรรลุตามเป้าหมายทีไ่ด้

กาํหนด 

มกีารเปรยีบเทยีบการใชน้ํ้า

ต่อจาํนวนของพนกังาน และ

บรรลุตามเป้าหมายที่

กาํหนด 
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

3. การใชน้ํ้าอย่างประหยดัใน

พืน้ทีท่าํงาน (สงัเกตการณ์) 

พนกังานไม่ปฏบิตัติาม

มาตรการทีไ่ดก้าํหนดไว ้

พนกังานปฏบิตัติาม

มาตรการประหยดัน้ําได้

บางสว่น 

พนกังานปฏบิตัติาม

มาตรการประหยดัน้ําอย่าง

เคร่งครดั 

หมายเหต ุ: การเกบ็ปรมิาณค่าน้ํา บางอาคารไมม่ปีรมิาณน้ําในแต่ละเดอืนเน่ืองเป็นอาคารเช่า หรอืเป็นน้ํา

บาดาล ดงันัน้จะตอ้งตรวจสอบการดาํเนินการว่ามกีารกําหนดมาตรการอยา่งต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ  

และขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูต้รวจประเมนิ 

 

3.3 การใช้ทรพัยากรอ่ืนๆ 

พลงังานและทรพัยากรมคีวามสาํ คญัอยา่งมากในการดาํเนินการภายในสาํนกังาน ไดแ้ก่  ไฟฟ้า น้ํา 

เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงั มทีรพัยากรอกีหลายประเภท  ไดแ้ก่ กระดาษ หมกึพมิพ ์อุปกรณ์เครือ่งเขยีน  และ

อุปกรณ์สาํนกังาน ซึง่ทรพัยากรดงักล่าวมคีวามสาํคญัต่อกจิกรรมในสาํนกังาน และทีส่าํคญัมกีา รใชป้รมิาณ

มากในแต่ละวนั ดั งนัน้ จงึตอ้งมกีารกําหนดแนวทางการใชท้รพัยากรดงักล่าวอยา่งเหมาะสมและ                        

มปีระสทิธภิาพ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  แนวทางการใช้

กระดาษ หมกึพมิพ ์อุปกรณ์เครือ่งเขยีน และการสาํรวจพืน้ที ่ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. กาํหนดมาตรการใน

การใชก้ระดาษ 

ไม่มกีารกาํหนดมาตรการใน

เรื่องของการใชก้ระดาษ

อย่างประหยดั 

มกีารกาํหนดมาตรการในเรื่อง

ของการใชก้ระดาษอย่าง

ประหยดัแต่ยงัขาดการรณรงค์

ใหพ้นกังานทาํตามอย่าง

เคร่งครดั 

มกีารกาํหนดมาตรการในเรื่อง

ของการใชก้ระดาษอย่าง

ประหยดัรวมถงึมกีารรณรงคใ์ห้

พนกังานทาํตามอย่างเคร่งครดั 

2. กาํหนดมาตรการใน

การใชห้มกึพมิพ ์

ไม่มกีารกาํหนดมาตรการใน

เรื่องของการใชห้มกึพมิพ์

อย่างประหยดั 

มกีารกาํหนดมาตรการในเรื่อง

ของการใชห้มกึพมิพอ์ย่าง

ประหยดัแต่ยงัขาดการรณรงค์

ใหพ้นกังานทาํตามอย่าง

เคร่งครดั 

มกีารกาํหนดมาตรการในเรื่อง

ของการใชห้มกึพมิพอ์ย่าง

ประหยดัรวมถงึมกีารรณรงคใ์ห้

พนกังานทาํตามอย่างเคร่งครดั 

3. กาํหนดมาตรการใน

การใชอุ้ปกรณ์เครื่อง

เขยีนและอุปกรณ์

สาํนกังาน 

ไม่มกีารกาํหนดมาตรการใน

เรื่องของอุปกรณ์เครื่องเขยีน

และอุปกรณ์สาํนกังานอย่าง

ประหยดั 

มกีารกาํหนดมาตรการในเรื่อง

ของการใชอุ้ปกรณ์เครื่องเขยีน

และอุปกรณ์สาํนกังานอย่าง

ประหยดัแต่ยงัขาดการรณรงค์

ใหพ้นกังานทาํตามอย่าง

เคร่งครดั 

 

มกีารกาํหนดมาตรการในเรื่อง

ของการใชอุ้ปกรณ์เครื่องเขยีน

และอุปกรณ์สาํนกังานอย่าง

ประหยดัรวมถงึมกีารรณรงคใ์ห้

พนกังานทาํตามอย่างเคร่งครดั 
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

4. การกาํหนดเป้าหมาย

การใชท้รพัยากรต่างๆ 

ไม่มกีารกาํหนดเป้าหมาย

ของการใชท้รพัยากรต่างๆ 

มกีารกาํหนดเป้าหมายของการ

ใชท้รพัยากรต่างๆแต่ไม่

เหมาะสมกบั องคก์ร (มแีนวโน้ม

ทีไ่ม่สามารถทาํใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายได)้ 

มกีารกาํหนดเป้าหมายของการ

ใชท้รพัยากรต่างๆ และมคีวาม

เหมาะสมกบัองคก์ร 

5. การใชอุ้ปกรณ์

สาํนกังานอย่างประหยดั

ในพืน้ทีท่าํงาน 

(สงัเกตการณ์) 

พนกังานไม่ปฏบิตัติาม

มาตรการทีไ่ดก้าํหนดไว ้

พนกังานปฏบิตัติามมาตรการ

ประหยดัอุปกรณ์สาํนกังานได้

บางสว่น 

พนกังานปฏบิตัติามมาตรการ

ประหยดัอุปกรณสาํนกังานอย่าง

เคร่งครดั 

  

หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย   

4.1 การจดัการของเสียในสาํนักงาน   

สาํนกังานจะตอ้งมกีารจดัการของเสยี  ทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการปฏบิตังิานเพื่อควบคุมปรมิาณขยะ

และความรนุแรง /อนัตราย ทีจ่ะส่งผลต่อสุ ขภาพอนามยัของพนกังาน สิง่แวดลอ้ม และชุมชนรอบขา้ง               

โดยสาํนกังานจะตอ้งเลอืกวธิกีารจดัการขยะทีเ่หมาะสม ซึง่การจดัการขยะมหีลายประเภท ไดแ้ก่ การลด

ปรมิาณของเสยีจากแหล่งกําเนิด การนําของเสยีกลบัมาใช้  (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse) การนําของเสยี

กลบัมาใชใ้หม ่ (Recycle) การคดัแยกขยะ เป็นตน้ และทีส่าํคญัจะตอ้งมี การปลกูฝงัความตระหนกัของ

พนกังาน  การตรวจสอบปรมิาณขยะและความถูกตอ้งในการคดัแยกขยะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง               

รวมไปถงึพืน้ทีร่วบรวมขยะก่อนส่งกําจดัและการส่งกําจดัจะตอ้งมคีวามเหมาะสม 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  แนวทางการ

จดัการของเสยี ความถูกตอ้งของการคดัแยกขยะ พืน้ทีร่องรบัของเสยี และการส่งกําจดั ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การจดัการขยะ ของเสยี 

ขององคก์ร 

ไม่มกีารดาํเนินการใดๆเลยที่

เกีย่วขอ้งกบัการจดัการขยะ 

และไม่มกีารการบนัทกึปรมิาณ

ขยะประจาํเดอืน 

มถีงัภาชนะรองรบัขยะโดย

แบ่งภาชนะออกตาม

ประเภทของขยะทีเ่กดิขึน้

จรงิในองคก์ร อย่าง

เหมาะสม และมกีารบนัทกึ

ปรมิาณขยะประจาํเดอืนแต่

ไม่ครบถว้น 

มถีงัภาชนะรองรบัขยะโดย

แบ่งภาชนะออกตาม

ประเภทของขยะทีเ่กดิขึน้

จรงิในองคก์ร อย่าง

เหมาะสม  พรอ้มมกีารทาํ

ป้ายบ่งชีช้ดัเจน และมกีาร

บนัทกึปรมิาณขยะ

ประจาํเดอืนอย่างครบถว้น 

2. การทิง้ขยะของพนกังาน การทิง้ขยะผดิทุกจุดทีม่กีารสุม่

ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะผดิประมาณ  

50-70% จากจุดทีสุ่ม่

ตรวจสอบ 

ไม่มกีารทิง้ขยะผดิ จากจุด

ทีสุ่ม่ตรวจสอบ 



ขอ้กาํหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํนกังานสเีขยีว (Green Office)        20  

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

3. จุดพกัขยะก่อนสง่กาํจดั ไม่มกีารจดัเตรยีมจุดพกัขยะ 

หรอืมกีารจดัเตรยีมแต่พืน้ทีไ่ม่

เหมาะสม เช่น วางในพืน้ที่

กลางแจง้โดยไม่มทีีป่กคลุม วาง

ใกลก้บัรางระบายน้ํา ไม่มกีาร

ป้องกนัสตัวแ์ละแมลง เป็นตน้ 

มกีารจดัเตรยีมพืน้ทีพ่กัขยะ

ก่อนสง่กาํจดั และมคีวาม

เหมาะสม แต่ไม่มกีารใช้

ประโยชน์จากพืน้ที ่

มกีารจดัเตรยีมพืน้ทีพ่กัขยะ

ก่อนสง่กาํจดัและมคีวาม

เหมาะสม 

4. การสง่ขยะกาํจดัของ

องคก์ร 

ไม่มกีารสง่ขยะไปกาํจดัอย่าง

เหมาะสม เช่น นําไปทิง้ในที่

สาธารณะ โดยไม่แสดงความ

รบัผดิชอบ 

มกีารสง่ขยะไปกาํจดั         

แต่ไม่มคีวามสมํ่าเสมอใน

การมารบั ทาํใหเ้กดิการ

สะสมของขยะในพืน้ที ่

มหีน่วยงานมารบัขยะไป

กาํจดั เช่น หน่วยงาน

ทอ้งถิน่ บรษิทัรบักาํจดัที่

ถูกตอ้งตามกฎหมาย อย่าง

สมํ่าเสมอ 

5. แนวทางการลดปรมิาณ

ขยะ และการนําไปใช้

ประโยชน์ เช่น Reuse, 

Recycle การลดปรมิาณของ

เสยีจากแหล่งกาํเนิด  

เป็นตน้ 

ไม่มกีารกาํหนดแนวทางการ

ลดปรมิาณขยะ และการ

นําไปใชป้ระโยชน์ 

ลดปรมิาณขยะ และ

นําไปใชป้ระโยชน์ไดน้้อย

กว่า 30% ของปรมิาณขยะ

แต่ละเดอืน 

ลดปรมิาณขยะ และ

นําไปใชป้ระโยชน์ได้

มากกว่า 30% ของปรมิาณ

ขยะแต่ละเดอืน 

 

4.2 การจดัการน้ําเสียในสาํนักงาน  

สาํนกังานจะตอ้งดาํเนินการจดัการน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้จากทุกกจิกรรมการปฏบิตัิ งาน โดยเริม่จาก

การศกึษาองคป์ระกอบของน้ําเสยีเพื่อทีจ่ะเลอืกแนวทางในการจดัการน้ําเสยีอยา่งเหมาะสมทีสุ่ด                    

ซึง่แนวทางจดัการน้ําเสยี ไดแ้ก่ การลดปรมิาณการใชน้ํ้าหรอืใชน้ํ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ การเลอืกใชน้ํ้ายา  

ทาํความสะอาดทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม กา รตดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสยี เป็นตน้ นอกจากน้ี สาํนกังานจะ

ตอ้งการดแูลและตรวจสอบระบบบาํบดัน้ําเสยีอยา่งต่อเน่ือง 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  แนวทาง        

การจดัการน้ําเสยี ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การจดัการน้ําเสยีจาก

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่มกีารบาํบดัน้ําเสยีก่อน

ปล่อยออกสูแ่หล่งน้ํา

สาธารณะ 

ไม่มกีารตดิตัง้อุปกรณ์

สาํหรบับาํบดัน้ําเสยี แต่มี

แนวทางในการลดปญัหา

มลพษิทางน้ําเบือ้งตน้ เช่น 

กวาดเศษอาหารก่อนลา้ง

ทาํความสะอาด เป็นตน้ 

 

 

มกีารตดิตัง้อุปกรณ์สาํหรบั

บาํบดัน้ําเสยี 
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

2. การดแูลอุปกรณ์สาํหรบั

บาํบดัน้ําเสยี 

ไม่มกีารดแูลอุปกรณ์

สาํหรบับาํบดัน้ําเสยีมาเป็น

เวลานานมากกว่า 6 เดอืน 

และไม่มกีารกาํหนดความถี่

ในการดแูล 

มกีารกาํหนดความถีใ่นการ

ดแูลแต่ไม่มกีารดแูล

อุปกรณ์สาํหรบับาํบดัน้ํา

เสยี ตามทีก่าํหนด            

(ไม่สมํ่าเสมอ) 

มกีารดแูลอุปกรณ์สาํหรบั

บาํบดัน้ําเสยีอย่างต่อเน่ือง

ตามความถีท่ีอ่งคก์รได้

กาํหนดขึน้อย่างเหมาะสม 

3. เศษขยะ เศษอาหาร คราบ

น้ํามนัและสิง่สกปรกต่างๆ 

ไดร้บัการกาํจดัอย่างเหมาะสม 

ไม่มกีารจดัการกบัเศษขยะ 

เศษอาหาร คราบน้ํามนัและ

สิง่สกปรกต่างๆ 

มกีารจดัการกบัเศษขยะ 

เศษอาหาร คราบน้ํามนัและ

สิง่สกปรกต่างๆ แต่ไม่

เหมาะสม (อา้งองิหมวดที ่5 

การจดัการของเสยี) 

มกีารจดัการกบัเศษขยะ 

เศษอาหาร คราบน้ํามนัและ

สิง่สกปรกต่างๆ อย่าง

เหมาะสม (อา้งองิหมวดที ่5 

การจดัการของเสยี) 

4. การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์าํ

ความสะอาดทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ไม่มกีารใชผ้ลติภณัฑท์าํ

ความสะอาดทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใชผ้ลติภณัฑท์าํความ

สะอาดทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม เป็นบางครัง้ 

มกีารใชผ้ลติภณัฑท์าํความ

สะอาดทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มทุกครัง้ 

 

 หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสาํนักงาน  Indoor & Outdoor Environment 

 5.1 อากาศในสาํนักงาน 

ภายในอาคารสาํนกังานทีม่สี ิง่เจอืปนอยูใ่นปรมิาณและระยะเวลาทีน่านพอ  อา จจะทาํใหเ้กดิ

อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของพนกังาน หรอืต่อสิง่แวดลอ้มบรเิวณนัน้ๆ  สิง่เจอืปนเหล่านัน้ เช่น ฝุน่ละออง 

ไรฝุน่ เชือ้แบคทเีรยี ควนับุ หรี ่ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัรวมไปถงึการปรบัปรงุสาํนกังาน เช่น การทาส ี         

การเจาะผนงั เป็นตน้ และแหล่งทีก่่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศบรเิวณรอบนอกสาํนกังาน ดงันัน้ สาํนกังาน

จะตอ้งมกีารจดัการ สภาพอากาศภายในสาํนกังาน ให้มสีภาพอากาศทีด่ี  ถ่ายเทไดส้ะดวก  เพื่อใหพ้นกังาน

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกดิความสบายในการทาํงานและมสีุขภาพอนามยัทีด่ ี 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง สาํรวจพืน้ทีแ่ละ

แนวทางในการจดัการสภาพอากาศภายในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การดแูลทาํความสะอาด

เครื่องปรบัอากาศ เครื่องถ่าย

เอกสาร เครื่องปริน้เตอร ์เครื่อง

กรองอากาศ หอ้ง พืน้หอ้ง 

เพดาน พรมปพูืน้หอ้ง รวมถงึ

อุปกรณ์เครื่องใชต่้างๆ 

ไม่มกีารดแูลทาํความ

สะอาดมาเป็นเวลานาน

มากกว่า 6 เดอืน และไม่มี

การกาํหนดความถีใ่นการ

ดแูล 

 

มกีารกาํหนดความถีใ่นการ

ดแูลแต่ไม่มกีารดแูลทาํ

ความสะอาดตามทีก่าํหนด 

(ไม่สมํ่าเสมอ) 

มกีารดแูลทาํความสะอาด

ต่อเน่ืองตามความถีท่ี่

องคก์รไดก้าํหนดขึน้อย่าง

เหมาะสม 

2. การกาํหนดจุดสบูบุหรีแ่ละ

การปฏบิตั ิ

ไม่มกีารกาํหนดจุดสบูบุหรี ่ - มกีารกาํหนดจุดสบูบุหรี ่

แต่ไม่เหมาะสม (ควนับุหรี่

สามารถเขา้มายงัสาํนกังาน

- มกีารกาํหนดจุดสบูบุหรี ่

และมคีวามเหมาะสม (ควนั

บุหรีไ่ม่สามารถเขา้มายงั
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ได)้ 

- พนกังานยงัไม่สามารถ

ปฏบิตัติามไดท้ัง้หมด 

สาํนกังานได)้ 

- พนกังานสามารถปฏบิตัิ

ตามไดท้ัง้หมด 

3. มลพษิทางอากาศจากการ

การปรบัปรุงสาํนกังาน เช่น 

การเจาะผนงั การทาส ีเป็นตน้ 

- ไม่มกีารสือ่สารไปยงั

พนกังานเกีย่วกบัการ

ปรบัปรุงสาํนกังาน เพื่อให้

พนกังานยา้ยตําแหน่ง

ทาํงานชัว่คราว 

- ไม่มกีารจดัการมลพษิ

อากาศจากการปรบัปรุง

สาํนกังาน 

- มกีารสือ่สารไปยงั

พนกังานเกีย่วกบัการ

ปรบัปรุงสาํนกังาน เพื่อให้

พนกังานยา้ยตําแหน่ง

ทาํงานชัว่คราว 

- ไม่มกีารจดัการมลพษิ

อากาศจากการปรบัปรุง

สาํนกังาน 

- มกีารสือ่สารไปยงั

พนกังานเกีย่วกบัการ

ปรบัปรุงสาํนกังาน เพื่อให้

พนกังานยา้ยตําแหน่ง

ทาํงานชัว่คราว 

- มกีารจดัการมลพษิอากาศ

จากการปรบัปรุงสาํนกังาน 

4. การจดัการมลพษิอากาศจาก

ภายนอกสาํนกังาน ทีส่ง่ผลต่อ

สาํนกังาน 

ไม่มกีารจดัการมลพษิ

อากาศจากภายนอก

สาํนกังาน 

มกีารจดัการมลพษิอากาศ

จากภายนอกสาํนกังาน แต่

ไม่สามารถจดัการไดทุ้กครัง้ 

มกีารจดัการมลพษิอากาศ

จากภายนอกสาํนกังาน 

และสามารถจดัการไดทุ้ก

ครัง้ 

 

 5.2 แสงในสาํนักงาน 

สาํนกังานจะตอ้งมกีารจดัการใหแ้สงในสาํนกังานเพียงพอต่อการทาํงาน  ตามลกัษณะของงานแต่ละ

ประเภท เช่น งานทีม่คีวามละเอยีดระดบัความเขม้ แสงควรเพิม่ขึน้  งานทีป่ฏบิตัโิดยผูม้อีายมุากจะตอ้งการ

แสงสว่างมากกว่าผูท้ีย่งัหนุ่มสาว   เป็นตน้  นอกจากน้ี จะตอ้งมกีารทาํความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถงึ         

แผงสะทอ้นแสงอยา่งสมํ่าเสมอ เน่ืองจากอาจจะมฝีุน่จบัทาํใหค้วามสว่างลดลง และทาํให้ สายตาเสื่อมสภาพ

ได ้

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทางใน       

การจดัการแสงในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. ความเขม้ของแสงสว่าง ไม่มกีารตรวจวดัความเขม้

ของแสง ประจาํปี  หรอืมี

การตรวจวดัความเขม้ของ

แสงประจาํปี แต่ผลการ

ตรวจไม่ผ่านตามที่

มาตรฐานกาํหนด และไม่มี

มาตรการในการแกไ้ข 

มกีารตรวจวดัความเขม้ของ

แสงประจาํปี แต่ผลการ

ตรวจไม่ผ่านตามที่

มาตรฐานกาํหนด มกีาร

กาํหนดมาตรการในการ

แกไ้ข แต่ไม่ปฏบิตัหิรอื

ปฏบิตัไิม่ครบถว้น 

- มกีารตรวจวดัความเขม้

ของแสงประจาํปี และผล

การตรวจผ่านตามที่

มาตรฐานกาํหนด  

หรอืมกีารตรวจวดัความเขม้

ของแสงประจาํปี แต่ผลการ

ตรวจไม่ผ่านตามที่

มาตรฐานกาํหนด แต่มี

มาตรการในการแกไ้ขและ

ปฏบิตัติามาตรการนัน้ 
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

2. การเลอืกใชอุ้ปกรณ์แสง

สว่างทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและ

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มกีารใชอุ้ปกรณ์แสง

สว่างทีม่ปีระสทิธภิาพสงู

และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

มกีารใชอุ้ปกรณ์แสงสว่างที่

มปีระสทิธภิาพสงูและเป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็น

บางครัง้ 

มกีารใชอุ้ปกรณ์แสงสว่างที่

มปีระสทิธภิาพสงูและเป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มทุกครัง้ 

 

 5.3 เสียง 

สาํนกังานจะตอ้งมกีารจดัการ ใหม้สีภาวะเรือ่งเสยีง ในสาํนกังานทีเ่หมาะสม ไมว่่าจะเป็นเสยีงทีเ่กดิ

จากการทาํงาน เสยีงทีเ่กดิจากการปรบัปรงุสาํนกังาน รวมไปถงึเสยีงจากภายนอกสาํนกั งานทีอ่าจส่งผล

ภายในสาํนกังานได ้ หากรา่งกายไดร้บั เสยีงดงัมากเกนิขดีจาํกดัของรา่งกาย  และอยูใ่นรปูแบบหรอืเวลาที่           

ไมเ่หมาะสมกจ็ะส่งผลกระทบไดท้ัง้ต่อรา่ง กายและจติใจ  เช่น การทาํลายอวยัวะรบัการไดย้นิ  การทาํใหเ้กดิ

ความราํคาญ ขาดสมาธใินการทาํงานทาํใหป้ระสทิธภิาพในการทาํงานลดลง โรคเครยีด หรอือาจเป็นสาเห ตุ

ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ หรอืโรครา้ยต่างๆ ได ้  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง สาํรวจพืน้ที ่

แนวทางในการจดัการเรือ่งเสยีงในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. กาํหนดมาตรการในการ

ควบคุมมลพษิทางเสยีง 

ไม่มกีารกาํหนดมาตรการ

ในเรื่องของการควบคุม

สภาวะทางเสยีงเพื่อป้องกนั

การเกดิมลพษิทางเสยีง 

มกีารกาํหนดมาตรการใน

เรื่องของการควบคุมสภาวะ

ทางเสยีงเพื่อป้องกนัการ

เกดิมลพษิทางเสยีง แต่ยงั

ขาดการรณรงคใ์หพ้นกังาน

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

มกีารกาํหนดมาตรการใน

เรื่องของการควบคุมสภาวะ

ทางเสยีงเพื่อป้องกนัการ

เกดิมลพษิทางเสยีง และมี

การรณรงคใ์หพ้นกังาน

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

(ถา้สาํนกังานไม่มมีลพษิ

ทางเสยีงสาํนกังานนัน้จะได ้

1 คะแนน) 

2. การจดัการเสยีงดงัจาก

ภายนอกสาํนกังาน ทีส่ง่ผลต่อ

สาํนกังาน 

ไมม่กีารจดัการมลพษิทาง

เสยีงจากภายนอก

สาํนกังาน 

มกีารจดัการมลพษิทาง

เสยีงจากภายนอก

สาํนกังาน แต่ไม่สามารถ

จดัการไดทุ้กครัง้ 

มกีารจดัการมลพษิทาง

เสยีงจากภายนอก

สาํนกังาน และสามารถ

จดัการไดทุ้กครัง้  

 

5.4 ความน่าอยู่ 

สาํนกังานจะตอ้งมกีารจดั สภาพแวดลอ้มของ สาํนกังานใหม้คีวามน่าอยู่ การจดัสภาพแวดลอ้มในที่

ทาํงานทีด่แีละเหมาะสม  เช่น การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว การจดัทาํกจิกรรม 5ส. การควบคุม สตัวพ์าหะ นําเชือ้            
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( เช่น หนู นก แมลงสาบ ) เป็นตน้ จะมสี่วนช่วยทาํใหค้นทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  อกีทัง้ช่วยลด

อุบตัเิหตุ และเป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงาน 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง สาํรวจภายใน

สาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. กาํหนดหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบของ เจา้หน้าที ่และ

เวลาทีแ่น่นอนในการ ดแูล

รกัษาความสะอาดและความ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ทัง้ทีเ่ป็น

บรเิวณทีม่ ีผูร้บัผดิชอบเฉพาะ 

และความ รบัผดิชอบโดยทัว่ไป

ทีทุ่กคนควรปฏบิตั ิ 

ไม่มกีาํหนดหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบในการ ดแูล

รกัษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

มกีารกาํหนดหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบในการ ดแูล

รกัษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

แต่ไม่มกีารปฏบิตัติาม

หน้าทีร่บัผดิชอบ หรอื

ปฏบิตัไิม่สมํ่าเสมอ 

มกีารปฏบิตัติามหน้าที ่

รบัผดิชอบ ตามทีก่าํหนด

อย่างสมํ่าเสมอ 

2. กาํหนดพืน้ทีใ่ชง้านอย่าง

ชดัเจน โดยแบ่งเป็นพืน้ทีเ่พื่อ

การปฏบิตังิาน จดัเกบ็วสัดุ 

พืน้ทีส่าํหรบัพกัผ่อน 

รบัประทานอาหาร และพืน้ที่

อื่นๆ ที ่จาํเป็น พรอ้มมป้ีาย

แสดงบอกไว ้ 

ไม่มกีารกาํหนดพืน้ทีใ่ช้

อย่างทีช่ดัเจน และไม่มี

พืน้ทีส่าํหรบัพกัผ่อน 

รบัประทานอาหาร และ

พืน้ทีอ่ื่นๆ ที ่จาํเป็น 

มกีารกาํหนดพืน้ทีใ่ชอ้ย่าง

ชดัเจน และมพีืน้ทีส่าํหรบั

พกัผ่อน รบัประทานอาหาร 

และพืน้ทีอ่ื่นๆ ที ่จาํเป็น

อย่างชดัเจน แต่การใชง้าน

ในพืน้ทีไ่ม่ตรงตามที่

กาํหนด 

มกีารกาํหนดพืน้ทีใ่ชอ้ย่าง

ชดัเจน และไม่มพีืน้ที่

สาํหรบัพกัผ่อน รบัประทาน

อาหาร และพืน้ทีอ่ื่นๆ ที ่

จาํเป็นอย่างชดัเจน และมี

การใชง้านในพืน้ทีต่รง

ตามทีก่าํหนด 

3. การดแูลบาํรุงรกัษาพืน้ที่

ต่างๆ เชน่ พืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อน

ใจ เป็นตน้  

 

ไม่มกีารดแูลบาํรุงรกัษา

พืน้ทีต่่างๆ เชน่ พืน้ที่

พกัผ่อนหย่อนใจ เป็นตน้ 

มาเป็นเวลานานมากกว่า          

3 เดอืน 

มกีารกาํหนดความถีใ่นการ

ดแูลบาํรุงรกัษาพืน้ทีต่่างๆ 

เช่น พืน้ทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 

เป็นตน้ ตามทีก่าํหนด        

(ไม่สมํ่าเสมอ) 

มกีารดแูลบาํรุงรกัษาพืน้ที่

ต่างๆ เช่น พืน้ทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจ เป็นตน้ ตาม

ความถีท่ีอ่งคก์รไดก้าํหนด

ขึน้อย่างสมํ่าเสมอ 

 

4.การควบคุมสตัวพ์าหะนําเชือ้ ไม่มรีายงานการตรวจสอบ

ร่องรอยสตัวพ์าหะนําเชือ้ 

 

มรีายงานการตรวจสอบ

ร่องรอยสตัวพ์าหะนําเชือ้แต่

ไม่สมํ่าเสมอ 

มรีายงานการตรวจสอบ

ร่องรอยสตัวพ์าหะนําเชือ้

อย่างสมํ่าเสมอ และมกีาร

ควบคุมแกไ้ขสตัวพ์าหะนํา

เชือ้ต่างๆ(ถา้ม)ี 
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หมวดท่ี 6 การจดัซ้ือและจดัจ้าง(Green Procurement)  

6.1 การจดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ และการจดัจ้างในสาํนักงาน  

สาํนกังานจะตอ้งมกีารจดัซือ้วสัดุและอุปก รณ์ในสาํนกังาน  โดยจะตอ้งดาํเนินการเปรยีบเทยีบถงึ

คุณภาพ ราคา การส่งมอบ รวมไปถงึการพจิารณาเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ซึง่สามารถ

ทราบไดจ้ากฉลากทีต่ดิบนตวัสนิคา้ เช่น ฉลากเขยีว ฉลากประหยดัพลงังานเบอร ์5 ฉลากคารบ์อนฟุตปริน้ท ์

(Carbon Footprint) เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัตอ้งมกีารจดัจา้งหน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อเขา้มา

ดาํเนินการตามความประสงคข์องสาํนกังาน เช่น การก่อสรา้งหรอืการต่อเตมิอาคาร การซ่อมบาํรงุ

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ทัง้น้ี หน่วยงานเหล่านัน้จะตอ้งไดร้บัการคดัเลอืกและมัน่ใจว่ามกีารดาํเนินการที่ ใส่ใจ

ต่อสิง่แวดลอ้มทุกครัง้ทีเ่ขา้มาปฏบิตังิาน 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง การเลอืกใช้

ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การจดัซือ้และวสัดุอุปกรณ์ใน

สาํนกังานทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ไม่มหีลกัฐานรบัรองสนิคา้ 

หรอืสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม 

มหีลกัฐานรบัรองสนิคา้หรอื

สญัลกัษณ์ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่ไมค่รอบคลุม

ทุกประเภทสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ 

มหีลกัฐานรบัรองสนิคา้หรอื

สญัลกัษณ์ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม ทุกประเภท

สนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ 

2. ผูร้บัผดิชอบในการจดัซือ้วสัดุ

อุปกรณ์ในสาํนกังาน และการ

จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบ 

มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบ 

แต่ไม่มคีวามเขา้ใจเท่าทีค่วร 

มกีารกาํหนดผูร้บัผดิชอบ 

และมคีวามเขา้ใจเป็นอย่างด ี

3. ปรมิาณและประเภทของวสัดุ

อุปกรณ์ในสาํนกังานทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มสีนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ไม่ไดนํ้าหลกัการของการ

จดัซือ้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มมาพจิารณา 

มสีนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มมากกว่า 10%

ของจาํนวนสนิคา้ทีจ่ดัซือ้

ทัง้หมด 

มสีนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มมากกว่า 20% 

ของจาํนวนสนิคา้ทีจ่ดัซือ้

ทัง้หมด 

 

4. บญัชรีายชื่อของสนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มกีารจดัทาํบญัชรีายชื่อ

สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารจดัทาํบญัชรีายชื่อ

สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่ยงัไม่

สอดคลอ้งกบัการมสีนิคา้จรงิ

ในพืน้ทีท่าํงาน 

มกีารจดัทาํบญัชรีายชื่อ

สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้ง

กบัการมสีนิคา้จรงิในพืน้ที่

ทาํงาน 

5. หลกัฐานการคดัเลอืก

หน่วยงานหรอืบุคคล เพื่อการ

จา้งงานทีใ่สใ่จต่อสิง่แวดลอ้ม 

(ถา้ม)ี 

ไม่มกีารคดัเลอืกบุคคล

หรอืหน่วยงานเขา้มา

ทาํงาน 

มหีลกัฐานการคดัเลอืก

หน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่ขา้มา

ทาํงานในสาํนกังานบางครัง้ 

มหีลกัฐานการคดัเลอืก

หน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่ขา้มา

ทาํงานในสาํนกังานทุกครัง้ 

6. การตรวจสอบการทาํงานของ

หน่วยงานหรอืบุคคล ดา้นการ

ดแูลสิง่แวดลอ้ม ในพืน้ที่

ไม่มกีารตรวจสอบการ

ทาํงานของหน่วยงานหรอื

บุคคลในพืน้ทีท่าํงาน 

มกีารตรวจสอบแต่ไม่

สมํ่าเสมอ หรอืมกีาร

ตรวจสอบหากแต่ไม่แจง้

มกีารตรวจสอบอย่าง

สมํ่าเสมอ หรอืมกีาร

ตรวจสอบ และแจง้แก่
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ปฏบิตังิาน (ถา้ม)ี ความผดิปกตหิรอืความไม่

ถูกตอ้งดา้นการจดัการ

สิง่แวดลอ้มในพืน้ที่

ปฏบิตังิานแก่บุคคลดงักล่าว

แกไ้ขและปรบัปรุง 

หน่วยงานหรอืบุคคล

เหล่านัน้ทุกครัง้ทีพ่บถงึ

ความผดิปกตหิรอืความไม่

ถูกตอ้ง เพื่อใหด้าํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ข 

หมายเหต ุ: กรณทีีไ่มส่ามารถหาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มได ้อยา่งน้อยจะตอ้งเลอืกผลติภณัฑท์ี่

มสี่วนประกอบจากธรรมชาต ิหรอืมสีารเคมเีป็นส่วนประกอบในปรมิาณน้อย หากเป็นผลติ OTOP จะตอ้ง

พจิารณาลกัษณะเดยีวกนักบัทีก่ล่าวขา้งตน้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูต้รวจประเมนิ 

 

หมวดท่ี 7 การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง  

 7.1 โครงการและกิจกรรม 

 สาํนกังานจะตอ้งกําหนดแนวทางการปฏบิตั ิเพื่อผลกัดนัใหส้าํนกังานมกีารพัฒนาและปรบัปรงุอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยทางสาํนกังานจะตอ้งมกีารกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมา ยของการพฒันาปรบัปรงุ               

ในดา้นต่างๆ และเพื่อใหบ้รรลุถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาทีก่ําหนดสาํนกังาน

จะตอ้งกําหนดโครงการและกจิกรรมเพื่อตอบสนอง  

 

  เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจา กการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ความ เหมาะสม

ของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมไปถงึกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อลดผลกระทบของปญัหาสิง่แวดลอ้มภายใน

สาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

1. การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มกีารกาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

มกีารกาํหนดวตัถุประสงค์

เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

แต่ยงัไม่สอดคลอ้งกบั

ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ 

มกีารกาํหนดวตัถุประสงค์

เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

และสอดคลอ้งกบัปญัหา

สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ 

2.การกาํหนดเป้าหมายสามารถ

วดัไดแ้ละมคีวามสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์ 

เป้าหมายทีก่าํหนดไม่

สามารถวดัไดแ้ละไม่มคีวาม

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

เป้าหมายทีก่าํหนดไม่

สามารถวดัได ้แต่มคีวาม

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

เป้าหมายทีก่าํหนดสามารถ

วดัได ้และมคีวามสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์ 

3. กาํหนดกจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

 

ไม่มกีารกาํหนดกจิกรรม

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

มกีารกาํหนดกจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม แต่ยงัไม่มคีวาม

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย 

มกีารกาํหนดกจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม และมคีวาม

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย 

4. มกีารกาํหนดระยะเวลาใน

การดาํเนินงานใหเ้หมาะสมกบั

เป้าหมายและวตัถุประสงค์

ไม่มกีารกาํหนดระยะเวลา

ในการดาํเนินกจิกรรม 

มกีารกาํหนดระยะเวลาใน

การดาํเนินกจิกรรม แต่ยงั

ขาดความเหมาะสมและ

มกีารกาํหนดระยะเวลา           

มคีวามเหมาะสมตามที่

เป้าหมายกาํหนด ในการ
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เกณฑก์ารประเมิน 
รายละเอียดแต่ละระดบัคะแนน 

0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

หรอืไม่ ความเป็นไปไดต้ามที่

เป้าหมายกาํหนด 

ดาํเนินกจิกรรม  

5. ดผูลสาํเรจ็ของวตัถุประสงค์

เป้าหมายและโครงการว่ามี

ความกา้วหน้าอย่างไร 

กรณีที ่1. สิ้นสดุโครงการ :  

    การดาํเนินการ                

ไม่ประสบความสาํเรจ็ตาม

เป้าหมาย และไม่มกีาร

ทบทวนเพื่อหาแนว

ทางแกไ้ข 

กรณีที ่2. ระหว่างการ

ดาํเนินการโครงการ :                      

    ไม่มกีารทบทวนและ

รายงานความคบืหน้าของ

โครงการ 

กรณีที ่1. สิ้นสดุโครงการ :  

    การดาํเนินการ               

ไม่ประสบความสาํเรจ็ตาม

เป้าหมาย แต่มกีารทบทวน

เพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

กรณีที ่2. ระหว่างการ

ดาํเนินการโครงการ :                      

    มกีารกาํหนดความถีใ่น

การทบทวนและรายงาน

ความคบืหน้าของโครงการ   

แต่ไม่สามารถดาํเนินการได้

ตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว้

อย่างต่อเน่ือง 

กรณีที ่1. สิ้นสดุโครงการ :  

    การดาํเนินการ          

ประสบความสาํเรจ็ตาม

เป้าหมาย และมกีาร

ทบทวนเพื่อหาแนวทาง

พฒันาอย่างต่อเน่ือง 

กรณีที ่2. ระหว่างการ

ดาํเนินการโครงการ :                      

    มกีารกาํหนดความถีใ่น

การทบทวนและรายงาน

ความคบืหน้าของโครงการ   

และสามารถดาํเนินการได้

ตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว้

อย่างต่อเน่ือง 

   


