ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนน
สํานักงานสีเขียว (Green Office)
ประจําปี 2558
1. หลักการและเหตุผล
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยากร พลังงาน และก่อให้เกิดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
ทัง้ ด้านขยะและนํ้าเสีย ดังนัน้ สํานักงานจึงมีส่วนในการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสู่ชนั ้ บรรยากาศอันเป็นสาเหตุ
หลักของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนทีก่ ําลังกลายเป็นวิกฤตด้านสิง่ แวดล้อม
ทีส่ าํ คัญ และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทัง้ ในประเทศและทัวโลก
่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมเป็น
หน่วยงานภาครัฐทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี โดยเฉพาะกลุ่มสํานักงาน หลักสําคัญของ สํานักงานสีเขียว คือการเปลีย่ น
พฤติกรรม ในสํานักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริม่ กิจกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น ลดปริมาณ
ขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้าํ การนํากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอนั ตราย เป็นต้น
โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์สาํ นักงานสีเขียว (Green Office) เป็นการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบ
เกณฑ์และประเมินผลเพื่อรับรองสํานักงานสีเขียวทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมศักยภา พการจัดการ
ทรัพยากร พลังงาน และสิง่ แวดล้อมในสํานักงาน รองรับการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมของหน่ วยงานภาครัฐ (Green Procurement) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุม้ ค่า
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และเพื่ อยกระดับมาตรฐานสํานักงานให้เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ พร้อมขยายการดําเนินงานสู่ทงั ้ ภาครัฐและเอกชน อันจะทําให้เกิดลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
ในระดับสากลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และแนวทางการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สาํ นักงานนําเกณฑ์สาํ นักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้
2.3 เพื่อตรวจประเมินและรับรองสํานักงานสีเขียว (Green Office) ในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และหน่ วยงานท้องถิน่
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3. ขอบข่าย
องค์ประกอบของเกณฑ์สาํ นัก งานสีเขียว ใช้แนวคิดเรือ่ งระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001
การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซือ้ จัดหาทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การลดของเสีย
(Waste
Minimization) การป้องกันปญั หาสิง่ แวดล้อม (Pollution Prevention) เป็นหลักในการกําหนดทิศทางการ
จัดการด้านสิง่ แวดล้อมภายในสํานักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ทงั ้ หมด 7 หมวด ดังนี้
หมวด
1
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4

5

รายละเอียด
การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)
1.1 นโยบายสิง่ แวดล้อม
1.2 การวางแผนการดําเนินงาน
(การระบุประเด็นและการประเมินปญั หาสิง่ แวดล้อม และการใช้
ทรัพยากร , กฏหมาย และข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง , หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและอํานาจหน้าที)่
1.3 การทบทวนโดยฝา่ ยบริหาร
การดําเนิ นงาน Green Office
2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม
2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสํานักงาน
2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.5 การขนส่งและการเดินทาง
การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
3.1 การใช้พลังงาน
3.2 การใช้น้ํา
3.2 ทรัพยากรอื่น ๆ
การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน
4.2 การจัดการนํ้าเสียในสํานักงาน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน (Indoor &
Outdoor Environmental)
5.1 อากาศ
5.2 แสง
5.3 เสียง
5.4 ความน่ าอยู่
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หมวด
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รายละเอียด
การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)
6.1 การจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในสํานักงาน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Continual Improvement)
7.1 โครงการและกิจกรรม

7

นํ้าหนัก (ร้อยละ)
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การให้คะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพืน้ ที่ การปฏิบตั ดิ า้ นการดูแลสิง่ แวดล้อม ความรูค้ วามเข้าใจของ
พนักงาน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีไ่ ด้จากการคําน วณและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในสํานักงาน
ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผลในแต่ละข้อย่อย โดยคณะกรรมการให้คะแนนทัง้ หมด 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน
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คําอธิ บาย
ไม่มกี ารจัดการและดูแลสภาพพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
ไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อม
ไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อม
ไม่มเี อกสารหรือบันทึกทีใ่ ช้ในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่มคี วามรู้ ความสามารถในการจัดการสิง่ แวดล้อม
มีการจัดการและดูแลสภาพพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านเป็นบางส่วน
มีการปฏิบตั ติ ามคู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วน
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วน
มีเอกสารหรือบันทึกทีใ่ ช้ในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน เป็นบางส่วน
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิง่ แวดล้อมเป็นบางส่วน
มีการจัดการและดูแลสภาพพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
มีการปฏิบตั ติ ามคู่มอื การจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อม อย่างสมบูรณ์และ
เหมาะสม
มีเอกสารหรือบันทึกทีใ่ ช้ในการควบคุมการปฏิบ ัตงิ านอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างสมบูรณ์และเหมาะสม

4. บทนิ ยาม
1. สํานักงาน (Office)
หมายถึง สถานทีท่ าํ งานทีม่ กี ารออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงานราช การ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ทัง้ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทีผ่ ทู้ าํ งานหรือผูป้ ระกอบอาชีพใช้เป็นทีป่ ฏิบตั งิ านด้านเอกสาร
ด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ
รวมไปถึงพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์อ่นื ๆภายใน ทีม่ กี จิ กรรมที่
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เกีย่ วข้องกับสํานักงาน ได้แก่ พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร พืน้ ทีป่ ระกอบอาหาร ห้องนํ้า ลานจอดรถ
พืน้ ทีร่ องรับของเสีย ระบบบําบัดของเสีย เป็นต้น
2. การนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช้ โดยนําไปผ่านกระบวนการ แปรสภาพ เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนํา
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 จากกระบวนการและเทคโน โลยีทใ่ี ส่ใจกับผลกระทบ ทีจ่ ะเกิด
ขึน้ กับสิง่ แวดล้อม เริม่ ต้นจากการคัดเลือกวัตถุดบิ ในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ใช้พลังงานจากนํ้าและไฟฟ้าในการผลิต
อย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ุด จนกระทังเสร็
่ จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบ ห่อและ
บรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับเตรียมการขนส่งและจัดจําหน่ายให้กบั ตลาดผูบ้ ริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์นนั ้ อย่างถูกวิธ ี
5. สํานักงานสีเขียว (Green Office)
หมายถึง สํานักงานและกิจกรรมต่างๆภายในสํานักงานทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด โดย
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรูค้ ุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพรวม
ไปถึงการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้สาํ นักงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และทีส่ าํ คัญจะต้อง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณตํ่า
6.หลักเกณฑ์
หมายถึง ข้อกําหนดทีส่ าํ นักงานจะต้องมีหรือต้องปฏิบตั ิ
7.นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง การนําสิง่ ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด กระบวนการ หรือ สิง่ ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทีย่ งั ไม่เคยมี
ใช้มาก่อน หรือเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ทนั สมัย และได้ผลดีมปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
8.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement)
หมายถึง การปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการ
ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้ดขี น้ึ รวมถึงการปรับปรุงการทํางานประจําวันให้ดยี งิ่ ขึน้
5. หลักเกณฑ์การกําหนดคุณสมบัติของสํานักงานที่เข้าร่วมโครงการสํานักงานสีเขียว
ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษหรือถูกตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อม จากท้องถิน่ ทีส่ ถาน
ประกอบการของสํานักงานนัน้ ตัง้ อยู่
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6. สิ ทธิ ประโยชน์ สาํ หรับสํานักงานที่เข้าร่วมการประเมิ นและผ่านเกณฑ์ของโครงการสํานักงาน
สีเขียว
1. โล่แสดงระดับมาตรฐานสํานักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม อายุการรับรองเป็ น
เวลา 2 ปี
2. ประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม อายุการรับรองเป็นเวลา 2 ปี
3. ผลประโยชน์การเข้าร่วมโครงการฯ ทําให้สาํ นักงานสามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้ มค่าและมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี มีภาพลักษณ์ทด่ี ใี นการร่วมอนุรกั ษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนยกระดับมาตรฐานให้สาํ นักงานเป็นสํานักงานสีเขี
ยว และ
เตรียมความพร้อมสู่การประเมินมาตรฐานสิง่ แวดล้อมระดับสากล
7. แนวทางการตรวจประเมิ นโครงการสํานักงานสีเขียว
1. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานต่างๆ ซึง่
สถานประกอบการจัดเตรียมไว้ เช่น ความถูกต้องของการจัดตัง้ ของสถานประกอบการ นโยบายและ
เป้าหมายในการดําเนินงาน การดําเนินงานต่างๆ เอกสารการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานมาตรฐานด้
าน
สิง่ แวดล้อมและพลังงาน เช่น รายงานคุณภาพนํ้าเสีย การจัดการขยะ การอนุรกั ษ์พลังงาน รายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับหน่ วยงานอื่นๆ เป็ นต้น
2. การตรวจประเมิ นพื้นที่ โดยพิจารณาและประเมินสภาพพืน้ ที่ ทางกายภาพ ได้แก่ การจัดการ
พืน้ ที่ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และความเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นต้น
3. การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์และประเมินข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการ เช่น แนวคิดด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อม การอนุ รกั ษ์พลังงาน จิตสํานึกของพนักงาน เป็นต้น
8. ระดับเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับการจัดการสิ่ งแวดล้อม
เกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว
สํานักงานสีเขียว
(คะแนน)
ระดับทอง(ดีเยีย่ ม)
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป
ระดับเงิน(ดีมาก)
ร้อยละ 80-89
ระดับทองแดง(ดี)
ร้อยละ 70-79
ผ่านการรับรอง
ร้อยละ 60-69
หมายเหตุ
1. หน่ วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการทีไ่ ด้คะแนนระดับทอง (ร้อยละ 90 ขึน้ ไป) จะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินในหมวดที่ 7 เรือ่ งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ระดับคะแนนของเกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม
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9. ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)
หมวดที่ 1 การบริ หารจัดการองค์การ
1.1 นโยบายสิ่ งแวดล้อม
สํานักงานจะต้องกําหนดนโยบายสิง่ แวดล้อม เพื่อแสดงถึงทัศนวิสยั ความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ และหลักการ
ในการทํางานด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยรวม นโยบายจึงเป็นกรอบสําหรับการดําเนินการของสํานักงาน
ซึง่ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และเกณฑ์การปฏิบตั ใิ ห้เป็ นสํานักงานสีเขี ยวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม และปรับปรุงให้การจัดการสิง่ แวดล้อมดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง นโยบายสิง่ แวดล้อมทีด่ จี ะต้องมี
ความชัดเจน และง่ายต่อการอธิบายแก่พนักงานในสํานักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกและผูส้ นใจทัวๆไป
่
พร้อมทัง้ สามารถปรับเปลีย่ นให้ทนั สมัยต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ สะท้อนให้เห็นสภาวะและข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป และเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและสาธารณะให้รบั ทราบทัวถึ
่ งกัน
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และสํารวจ
ช่องทางการสื่อสารภายในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1.การกําหนดนโยบาย
ไม่มกี ารกําหนดนโยบาย
มีการกําหนดนโยบาย
มีการกําหนดนโยบายอย่าง
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อมจากผูบ้ ริหาร
สิง่ แวดล้อมแต่ยงั ไม่มกี าร เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
ระดับสูง
อนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหารระดับสูงอนุมตั ิ
2. รายละเอียดในนโยบาย รายละเอียดทีร่ ะบุในนโยบาย รายละเอียดทีร่ ะบุใน
รายละเอียดทีร่ ะบุในนโยบาย
ระบุสอดคล้องตามทีก่ าํ หนด ไม่เกีย่ วข้องกับการจัดการ นโยบายไม่ครบตามทีค่ ่มู อื ครบถ้วนตามทีค่ ่มู อื ระบุไว้
ในเอกสารคู่มอื
สิง่ แวดล้อมในสํานักงาน
ระบุไว้
3. การกําหนดความถีใ่ นการ ไม่มกี ารกําหนดการทบทวน มีการกําหนดความถีอ่ ย่าง มีการกําหนดความถีอ่ ย่าง
ทบทวนนโยบายสิง่ แวดล้อม นโยบาย
น้อยปี ละ 1 ครัง้ แต่ยงั ไม่มี น้อยปี ละ 1 ครัง้ และยังมี
การทบทวน
การทบทวนตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าํ หนด
เกณฑ์การประเมิ น

1.2 การวางแผนการดําเนิ นงาน
สํานักงานจะต้อง วางแผนดําเนิ นงานเพื่อ เป็นการกําหนดกิจกรรมหรือวิธกี ารปฏิบตั ิ เพื่อควบคุม
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในสํานักงาน โดยการวางแผนดําเนินงานมีรายละเอียดทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การระบุประเด็นและประเมินปญั หาสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
2. กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ด้านสิง่ แวดล้อม
3. การกําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การดําเนินการในหมวดนี้เริม่ ตัง้ แต่การระบุและประเมินปญั หาสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
เพื่อพิจารณาปญั หาสิง่ แวดล้อมและใช้ทรัพยากรทีม่ นี ยั สําคัญ เพื่อจัดหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง
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จากนัน้ จะดําเนินการค้นหากฎหมายและข้อกํา หนดด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อมาใช้เป็ นเกณฑ์
ในการควบคุมปญั หาสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมไปถึงการแต่งตัง้ อํานาจ หน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ
เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. การระบุประเด็นและประเมินปัญหาสิ่ งแวดล้อมแ ละการใช้ทรัพยากร พิจารณาการให้
คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ความครบถ้วนของประเด็นปญั หาสิง่ แวดล้อมที่ ระบุในเอกสาร
และปญั หาสิง่ แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรภายในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิ น
1.กําหนดแนวทางและ
ผูร้ บั ผิดชอบ ในการจัดการ
ปญั หาสิง่ แวดล้อม, การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน พร้อม
ระบุประเมินถึงความสําคัญ
และจัดทําเป็ นเอกสาร
2.ปญั หาสิง่ แวดล้อม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน จะต้อง
วิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึง
เหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และ
ฉุกเฉิน
3.ปญั หาสิง่ แวดล้อม การใช้
ทรัพยากรและพลังงานทีม่ ี
ความสําคัญมากได้รบั การ
จัดการ

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี าํ หนดแนวทางและ
มีการกําหนดแนวทางและ มีการกําหนดแนวทางและ
ผูร้ บั ผิดชอบ ในการจัดการ ผูร้ บั ผิดชอบ ในการจัดการ ผูร้ บั ผิดชอบ ในการจัดการ
ปญั หาสิง่ แวดล้อม, การใช้ ปญั หาสิง่ แวดล้อม, การใช้ ปญั หาสิง่ แวดล้อม, การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน
ทรัพยากรและพลังงาน แต่ ทรัพยากรและพลังงาน
พร้อมไม่ระบุประเมินถึง
ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น
ครบถ้วนทุกประเด็น
ความสําคัญ และไม่จดั ทํา
เป็ นเอกสาร
ไม่มกี ารระบุปญั หา
มีการระบุปญั หาสิง่ แวดล้อม มีการระบุปญั หาสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม การใช้
ครบถ้วนทัง้ 3 สภาวะ หรือ
การใช้ทรัพยากรและ
ทรัพยากรและพลังงาน
พลังงาน ไม่ครบทัง้ 3
2 สภาวะตามความ
สภาวะ หรือ 2 สภาวะตาม เหมาะสมกับโอกาสในการ
ความเหมาะสมกับโอกาสใน เกิดปญั หา
การเกิดปญั หา
ไม่มกี ารจัดการสิง่ แวดล้อม ได้รบั การจัดการปญั หา
ได้รบั การจัดการปญั หา
การใช้ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม การใช้
สิง่ แวดล้อม การใช้
พลังงาน
ทรัพยากรและพลังงาน แต่ ทรัพยากรและพลังงาน
ไม่สมบูรณ์
สมบูรณ์

2. กฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ด้านสิ่ งแวดล้อม พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ความครบถ้วนของ กฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ อดคล้อง กับ ประเด็นปญั หา
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1.การจัดทํารายการกฎหมาย ไม่มกี ารจัดทํารายการ
มีการจัดทํารายการ
มีการจัดทํารายการ
และบอกถึงแหล่งทีค่ น้ หา
กฎหมายและบอกถึงแหล่ง กฎหมายและบอกถึงแหล่ง กฎหมายและบอกถึงแหล่ง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะ ทีค่ น้ หากฎหมายที่
ทีค่ น้ หากฎหมายที่
ทีค่ น้ หากฎหมายที่
ในการควบคุมปญั หา
เกีย่ วข้องกับลักษณะในการ เกีย่ วข้องกับลักษณะในการ เกีย่ วข้องกับลักษณะในการ
เกณฑ์การประเมิ น
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เกณฑ์การประเมิ น
สิง่ แวดล้อม

0 คะแนน
ควบคุมปญั หาสิง่ แวดล้อม

2.การกําหนดผูร้ บั ผิดชอบใน
การค้นหารายการกฎหมายที่
เกีย่ วข้องไว้อย่างเหมาะสม

ไม่มกี ารกําหนดหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบในการค้นหา
กฎหมาย

3.การซ้อมดับเพลิงและ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ดบั เพลิงต่างๆ
เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้และการกําหนด
ความถีใ่ นการตรวจสอบ
4. การจัดทําแผนฉุกเฉินภายใน
สํานักงาน

ไม่เคยมีการซ้อมดับเพลิง
และตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆมาเป็ นระยะ
เวลานาน
ไม่มแี ผนฉุกเฉิน

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ควบคุมปญั หาสิง่ แวดล้อม ควบคุมปญั หาสิง่ แวดล้อม
แต่ยงั ไม่ครอบคลุม
ครบถ้วนทัง้ หมด
มีการกําหนดหน้าที่
การกําหนดหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบในการค้นหา
ผูร้ บั ผิดชอบในการค้นหา
กฎหมาย แต่ยงั ขาดความ กฎหมาย และมีความเข้าใจ
เข้าใจ
เป็ นอย่างดี
มีการซ้อมดับเพลิงและ
มีการซ้อมดับเพลิงและ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ดบั เพลิง ตรวจเช็คอุปกรณ์ดบั เพลิง
ต่างๆแต่ไม่สมํ่าเสมอ ตาม ต่างๆตามความถีท่ ่ี
ความถีท่ ก่ี าํ หนด
เหมาะสมอยู่เป็ นประจํา
ตามทีก่ าํ หนด
มีแผนฉุกเฉินแต่ไม่เป็น
มีแผนฉุกเฉินทีเ่ ป็ นปจั จุบนั
ปจั จุบนั และไม่เหมาะสม
และมีความเหมาะสม

3. การกําหนดอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ความ เหมาะสมของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม ศักยภาพ ในการดําเนินระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1.การประกาศแต่งตัง้ ประธาน, ไม่มกี ารประกาศแต่งตัง้
มีการประกาศแต่งตัง้
มีการประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการหรือทีมงาน
ประธาน, คณะกรรมการ
ประธาน, คณะกรรมการ
ประธาน, คณะกรรมการ
ทางด้านสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้
หรือทีมงานทางด้าน
หรือทีมงานทางด้าน
หรือทีมงานทางด้าน
ระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ ระบุ สิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้ ระบุ สิง่ แวดล้อมและได้รบั การ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบและไม่ได้ หน้าทีร่ บั ผิดชอบและได้รบั
อนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูง
รับการอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร
และมีความเพียงพอต่อการ
ระดับสูง
ระดับสูง แต่ยงั ไม่ เพียงพอ จัดการสิง่ แวดล้อม และการ
ต่อการจัดการสิง่ แวดล้อม กําหนดหน้าทีค่ วาม
และการกําหนดหน้าที่
รับผิดชอบมีการระบุอย่าง
รับผิดชอบไม่มคี วามชัดเจน ชัดเจน
2. ความเหมาะสมในการแต่งตัง้ ประธาน คณะกรรมการหรือ ประธาน คณะกรรมการหรือ ประธาน คณะกรรมการหรือ
ประธาน คณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางด้านสิง่ แวดล้อม ทีมงานทางด้านสิง่ แวดล้อม ทีมงานทางด้านสิง่ แวดล้อม
มีความเหมาะสมประมาณ มีความเหมาะสมมากกว่า
ทีมงานทางด้านสิง่ แวดล้อม
ไม่มคี วามเหมาะสม
หรือเหมาะสมน้อยกว่า
70% จากจํานวน
50-70 % จากจํานวน
50% จากจํานวน
คณะกรรมการหรือทีมงาน คณะกรรมการหรือทีมงาน
คณะกรรมการหรือทีมงาน ทางด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด ทางด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด
ทางด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด
เกณฑ์การประเมิ น
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3. ประธาน คณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางด้านสิง่ แวดล้อม มี
ความเข้าใจในการดําเนินการ
จัดการสิง่ แวดล้อม

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มคี วามเข้าใจในอํานาจ มีความเข้าใจในหน้าทีข่ อง มีความเข้าใจในหน้าทีข่ อง
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตนเอง ประมาณ 50-70% ตนเองมากกว่า 70% จาก
ของตนเอง ตามทีไ่ ด้รบั
จากจํานวนคณะกรรมการ จํานวนคณะกรรมการหรือ
มอบหมาย หรือเข้าใจน้อย หรือทีมงานทางด้าน
ทีมงานทางด้านสิง่ แวดล้อม
กว่า 50% จากจํานวน
สิง่ แวดล้อมทัง้ หมด
ทัง้ หมด
คณะกรรมการหรือทีมงาน
ทางด้านสิง่ แวดล้อมทัง้ หมด

1.3 การทบทวนโดยฝ่ ายบริหาร
สํานักงานจะต้องทําการทบทวนของฝา่ ยบริหาร ซึง่ ถือเป็นส่วนจําเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะได้ทราบ
ความคืบหน้ารวมทัง้ ปญั หาที่ เกิดขึน้ ในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมภายในสํานักงาน ทัง้ นี้เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือสร้างความสะดวกและ พิจารณาถึงความเหมาะสมของระบบ ฯ รวมทัง้ การให้การ
สนับสนุนของพนักงานในส่วนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือต่าง ๆ และยังแสดงให้พนักงานเห็นว่า
ผูบ้ ริหาร
ยังให้ความสําคัญและสนใจในการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมภายในสํานักงาน อยูซ่ ง่ึ ทําให้ระบบยังดํารงอยูอ่ ย่าง
เหมาะสม เป็นตัวอย่างทีด่ สี าํ หรับพนักงานในการเอาใจใส่ระบบการจัดการดังกล่าว และทําให้ระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ทาํ ขึน้ นัน้ มีการพัฒนาไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ผลของการ
ทบทวนฝา่ ยบริหาร รายงานการประชุม ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
1. ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมหรือผูท้ ่ี
สิง่ แวดล้อมหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง สิง่ แวดล้อมหรือผูท้ ่ี
สิง่ แวดล้อมหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ั
ทราบถึงปญั หา อุปสรรค จุด เกีย่ วข้องทราบถึงปญั หา
ทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็ง เกีย่ วข้องไม่ทราบถึง
ปญั หา อุปสรรค จุดแข็ง
แข็งและจุดอ่อนขององค์ แต่ อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน
และจุดอ่อนขององค์ และมี
วิสยั ทัศน์ จะต้องประชุมดังนี้ คือ และจุดอ่อนขององค์ และ ไม่มวี สิ ยั ทัศน์ในการ
ขององค์ และมีวสิ ยั ทัศน์ใน
ดําเนินการปรับปรุงอย่าง
การดําเนินการปรับปรุง
• การติดตามผลการทบทวน ไม่มวี สิ ยั ทัศน์และไม่พบ
ต่อเนื่องและพบหลักฐาน
อย่างต่อเนื่องและพบ
โดยฝา่ ยบริหารครัง้ ทีผ่ ่านมา หลักฐานรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุม
หลักฐานรายงานการ
• ผลการดําเนินการด้าน
สิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ
แต่ประชุมไม่ครบถ้วนตามที่ สิง่ แวดล้อม
• การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กําหนด
และประชุมครบถ้วนตามที่
• การสือ่ สารและข้อร้องเรียน
กําหนด
• วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
• ผลของการแก้ไขและป้องกัน
เกณฑ์การประเมิ น
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0 คะแนน

• การเปลีย่ นแปลงต่างๆทีจ่ ะ
ส่งผลกระทบต่อระบบ
2. การเข้าร่วมการประชุมทบทวน ไม่เคยเข้าร่วมการประชุม
ฝา่ ยบริหารของผูบ้ ริหาร
3.แนวคิดจากผูบ้ ริหารในการ
ไม่เคยให้แนวคิดหรือ
ประชุมทบทวนฝา่ ยบริหาร
ข้อเสนอแนะต่างๆในการ
ประชุม

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0.5 คะแนน

1 คะแนน

เข้าร่วมการประชุม แต่ไม่ทุก เข้าร่วมการประชุมทุกครัง้
ครัง้
ให้แนวคิดหรือข้อเสนอแนะ ให้แนวคิดหรือข้อเสนอแนะ
ต่างๆในการประชุม แต่ไม่
ต่างๆในการประชุมทุกครัง้
ทุกครัง้

หมวดที่ 2 การดําเนิ นงาน Green Office
2.1 การสื่อสารและการฝึ กอบรมด้านสิ่ งแวดล้อม
สํานักงานจะต้องดําเนิน การสื่อสารด้านสิง่ แวดล้อม เพื่อ การประชาสัมพันธ์ ชีแ้ จงข่าวสาร
แลกเปลีย่ นข้อมูลในแต่ละระดับของสํานักงาน ก่อ ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน รับรูข้ า่ วสารด้านการจัด การ
สิง่ แวดล้อมทีท่ นั สมัย และทันสถานการณ์ รวมไปถึง การสร้าง ความร่วมมือในการจัดการสิง่ แวดล้อมใน
สํานักงาน นอกจากนี้ยงั หมายรวมถึงการเปิดช่องเพื่อรับเรือ่ งร้องเรียน หรือการเสนอแนะด้านสิง่ แวดล้อม
นอกจากนี้ สํานักงานจะต้อง ฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อม ก่อให้เกิดความสามารถและศักยภาพทีด่ ี ในการจัดการสิง่ แวดล้อม
ของสํานักงาน ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการนํ้าเสีย การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
การป้องกันและ
เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เป็ นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ความเหมาะสม
ของเรือ่ งทีท่ าํ การสื่อสารและหลักสูตรในการฝึกอบรม และประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การกําหนดวิธกี ารสือ่ สาร
ไม่มกี ารสือ่ สารด้าน
มีการสือ่ สารด้าน
มีการติดต่อสือ่ สารด้าน
ด้านสิง่ แวดล้อมของสํานักงาน สิง่ แวดล้อมให้บุคคลภายใน สิง่ แวดล้อมเพียงแค่ภายใน สิง่ แวดล้อมภายในและ
พร้อมการสํารวจช่องการสือ่ สาร สํานักงานและภายนอก
สํานักงาน
ภายนอกสํานักงานอย่าง
รับทราบ
เหมาะสม
2. การกําหนดผูร้ บั ผิดชอบใน ไม่ได้กาํ หนดผูร้ บั ผิดชอบใน มีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ มีกาํ หนดผูร้ บั ผิดชอบใน
การสือ่ สาร
เรื่องของการสือ่ สาร
แต่ยงั ไม่มคี วามเข้าใจ
เรื่องของการสือ่ สารอย่าง
เท่าทีค่ วร
เหมาะสม และมีความเข้าใจ
3. การสือ่ สารและความเข้าใจของพนักงาน ดังนี้
3.1 การสือ่ สารนโยบาย
-ไม่มกี ารสือ่ สารให้พนักงาน -สือ่ สารพนักงานหนึ่ง
-สือ่ สารพนักงานมากกว่า
สิง่ แวดล้อมให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ
ช่องทาง
หนึ่งช่องทาง
-มีการสือ่ สารแต่พนักงาน
-พนักงานทราบนโยบาย
-พนักงานทราบนโยบาย
รับทราบ
ทุกคนไม่ทราบนโยบายจาก สิง่ แวดล้อมอยู่ในระหว่าง
สิง่ แวดล้อมมากกว่า 70%
เกณฑ์การประเมิ น
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รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
จํานวนทีส่ มุ่ สอบถาม
50-70% ของจํานวน
ของจํานวนพนักงานทีส่ มุ่
พนักงานทีส่ มุ่ ถาม
ถาม
3.2 การสือ่ สารปญั หา
- ไม่มกี ารสือ่ สารให้กบั
มีการสือ่ สารแต่ไม่
มีการสือ่ สารครอบคลุมทุก
สิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากร พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ครอบคลุมทุกแผนก และ
แผนกทีเ่ กีย่ วข้อง
และพลังงานแก่พนักงานที่
- มีการสือ่ สารแต่พนักงาน พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความ และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องมี
เกีย่ วข้อง และพนักงานมีความ ทุกคนไม่ทราบจากจํานวน เข้าใจประมาณ 50-70 %
ความเข้าใจมากกว่า 70%
เข้าใจ
ทีส่ มุ่ สอบถาม
จากจํานวนพนักงานทีส่ มุ่
จากจํานวนพนักงานทีส่ มุ่
สอบถาม
สอบถาม
3.3 การสือ่ สารกฎหมายและ
-ไม่มกี ารสือ่ สารไปยัง
มีการสือ่ สารไปยังพนักงาน มีการสือ่ สารไปยังพนักงาน
ข้อกําหนดสิง่ แวดล้อมไปยัง
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ กีย่ วข้องแต่ไม่ครอบคลุม ทีเ่ กีย่ วข้องและพนักงานมี
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ
- มีการสือ่ สารแต่พนักงาน และพนักงานมีความเข้าใจ ความเข้าใจมากกว่า 70%
และพนักงานมีความเข้าใจ
ทุกคนไม่ทราบจากจํานวน ประมาณ 50-70 % จาก
จากจํานวนพนักงานทีส่ มุ่
ทีส่ มุ่ สอบถาม
จํานวนพนักงานทีส่ มุ่ ถาม ถาม
3.4 การสือ่ สารประกาศ
ไม่มกี ารสือ่ สารให้กบั บุคคล มีการสือ่ สารแต่เฉพาะ
มีการสือ่ สารทัง้ บุคคล
คณะกรรมการหรือทีมงาน
ภายในและภายนอก
ภายในสํานักงานเท่านัน้
ภายในและภายนอก
ทางด้านสิง่ แวดล้อม
รับทราบ
สํานักงาน
3.5 การประชาสัมพันธ์หรือ
ไม่มกี ารประชาสัมพันธ์หรือ มีการจัดประชาสัมพันธ์หรือ มีการจัดประชาสัมพันธ์หรือ
รณรงค์ เพื่อกระตุน้ พนักงานใน รณรงค์ เพื่อกระตุน้
รณรงค์ เพื่อกระตุน้
รณรงค์ เพื่อกระตุน้
การสร้างความสะอาดและความ พนักงานในการสร้างความ พนักงานในการสร้างความ พนักงานในการสร้างความ
เป็ นระเบียบ
สะอาดและความเป็ น
สะอาดและความเป็ น
สะอาดและความเป็ น
ระเบียบเลย
ระเบียบ แต่ไม่มคี วาม
ระเบียบ อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
3.6 การสือ่ สารปริมาณก๊าซ
- ไม่มกี ารสือ่ สารปริมาณ
มีการสือ่ สารปริมาณก๊าซ
มีการสือ่ สารปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกแก่พนักงาน
ก๊าซเรือนกระจกให้
เรือนกระจกให้พนักงาน
เรือนกระจกให้พนักงาน
พนักงานรับทราบ
รับทราบ แต่ไม่ครอบคลุม รับทราบ และพนักงานมี
- มีการสือ่ สารแต่พนักงาน และพนักงานมีความเข้า
ความเข้าใจมากกว่า 70%
ทุกคนไม่ทราบจากจํานวน ใจความเข้าใจประมาณ 50- จากจํานวนพนักงานทีส่ มุ่
ทีส่ มุ่ สอบถาม
70 % จากจํานวนพนักงาน ถาม
ทีส่ มุ่ ถาม
3.7 การสือ่ สาร หรือชีแ้ จงให้
- ไม่มกี ารสือ่ สารหรือการ
มีการติดป้ายวิธกี าร
มีการติดป้ายวิธกี าร
พนักงานได้รบั ทราบถึง
ชีแ้ จงใดๆเลยให้พนักงาน
ประหยัดการใช้ไฟฟ้า เช่น ประหยัดการใช้น้ํา ไฟฟ้า
มาตรการควบคุมการใช้
ได้รบั ทราบ
กําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ด
เช่น กําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ด
พลังงาน
เครื่องปรับอากาศ ไฟ
เครื่องปรับอากาศ ไฟ
เป็ นต้น และผลการใช้
- มีการสือ่ สารแต่พนักงาน เป็ นต้น แต่ไม่ครอบคลุม
พลังงานมีแนวโน้มทีล่ ดลง
ทุกคนไม่ทราบจากจํานวน และพนักงานมีความเข้า
ใจความเข้าใจประมาณ 50- พนักงานมีความเข้าใจ
ทีส่ มุ่ สอบถาม
70 % จากจํานวนพนักงาน มากกว่า 70%จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่ ถาม
ทีส่ มุ่ ถาม
เกณฑ์การประเมิ น
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รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
3.8 การสือ่ สาร หรือชีแ้ จงให้
- ไม่มกี ารสือ่ สารหรือการ
มีการติดป้ายวิธกี าร
- มีการติดป้ายวิธกี าร
พนักงานได้รบั ทราบถึง
ชีแ้ จงใดๆเลยให้พนักงาน ประหยัดการใช้ทรัพยากร ประหยัดการใช้ทรัพยากร
มาตรการควบคุมการใช้น้ํา
ได้รบั ทราบถึงมาตรการการ นํ้า แต่ไม่ครอบคลุม และ
นํ้าอย่างเหมาะสมและผล
ควบคุมการใช้น้ํา
พนักงานมีความเข้าใจความ การใช้น้ํามีแนวโน้มทีล่ ดลง
- มีการสือ่ สารแต่พนักงาน เข้าใจประมาณ 50-70 %
พนักงานมีความเข้าใจ
ทุกคนไม่ทราบจากจํานวน จากจํานวนพนักงานทีส่ มุ่
มากกว่า 70%จากจํานวน
ถาม
ทีส่ มุ่ สอบถาม
พนักงานทีส่ มุ่ ถาม
3.9 การสือ่ สาร หรือชีแ้ จงให้
ไม่มกี ารสือ่ สารหรือการ
มีการสือ่ สารหรือการชีแ้ จง - มีการสือ่ สารหรือการชีแ้ จง
พนักงานได้รบั ทราบถึง
ชีแ้ จงใดๆเลยให้พนักงาน พนักงานได้รบั ทราบถึง
พนักงานได้รบั ทราบถึง
มาตรการควบคุมทรัพยากร
ได้รบั ทราบถึงมาตรการการ มาตรการการควบคุม
มาตรการการควบคุม
ต่างๆ
ควบคุมทรัพยากรต่างๆ
ทรัพยากรต่างๆ
ทรัพยากรต่างๆและผลการ
ใช้ทรัพยากรอื่นๆ มี
แนวโน้มทีล่ ดลง
3.10 การสือ่ สารเป้าหมายและ - ไม่มกี ารสือ่ สารเป้าหมาย มีการสือ่ สารเป้าหมายและ มีการสือ่ สารเป้าหมายและ
โครงการด้านสิง่ แวดล้อมแก่
โครงการด้านสิง่ แวดล้อมแก่
และโครงการด้าน
โครงการด้านสิง่ แวดล้อม
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สิง่ แวดล้อมแก่พนักงาน
แต่ไม่ครอบคลุม และ
พนักงานอย่างทัวถึ
่ ง และ
- มีการสือ่ สารแต่พนักงาน พนักงานมีความเข้าใจความ พนักงานมีความเข้าใจ
ทุกคนไม่ทราบจากจํานวน เข้าใจประมาณ 50-70 %
มากกว่า 70%จากจํานวน
พนักงานทีส่ มุ่ ถาม
ทีส่ มุ่ สอบถาม
จากจํานวนพนักงานทีส่ มุ่
ถาม
4. การรับฟงั ข้อเสนอแนะและ ไม่มกี ารเปิ ดช่องเพื่อรับ
มีการเปิ ดช่องเพื่อ
- มีการเปิ ดช่องเพื่อ
ข้อร้องเรียนจากพนักงานรวม ข้อเสนอแนะหรือเรื่อง
ข้อเสนอแนะหรือเรื่อง
ข้อเสนอแนะหรือเรื่อง
ไปถึงบุคคลทีเ่ ข้ามาติดต่อ
ร้องเรียน
ร้องเรียน แต่ไม่มกี าร
ร้องเรียน และมีการจัดการ
จัดการใดๆทัง้ สิน้
แก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อย
แล้ว
- มีการเปิ ดช่องเพื่อ
ข้อเสนอแนะหรือเรื่อง
ร้องเรียน แต่ยงั ไม่มี
ข้อเสนอแนะหรือเรื่อง
ร้องเรียน
5. ความเหมาะสมในการ
ไม่มกี ารกําหนด
มีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ มีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ
กําหนดผูร้ บั ผิดชอบการ
ผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องของการ ในเรื่องของการฝึกอบรม
ในเรื่องของการฝึกอบรม
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
แต่ยงั ขาดความเข้าใจใน
และมีความเข้าใจใน
กระบวนการฝึกอบรม
กระบวนการฝึกอบรม
6. การกําหนดความจําเป็ น,
ไม่มกี ารกําหนดความ
มีการกําหนดความจําเป็ น, มีการกําหนดความจําเป็ น,
แผนงาน, การประเมินความรู้ จําเป็ น, แผนงาน, การ
แผนงาน, การประเมิน
แผนงาน, การประเมิน
ความเข้าใจของพนักงานพร้อม ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ ความรูค้ วามเข้าใจของ
ความรูค้ วามเข้าใจของ
การบันทึกประวัติ
ของพนักงานพร้อมการ
พนักงานพร้อมการบันทึก พนักงานพร้อมการบันทึก
เกณฑ์การประเมิ น
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เกณฑ์การประเมิ น
ในการฝึกอบรม

0 คะแนน
บันทึกประวัตใิ นการ
ฝึกอบรม

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ประวัตใิ นการฝึกอบรมแต่ ประวัตใิ นการฝึกอบรม
หลักสูตรการอบรมยังไม่
มีความเหมาะสมกับ
เหมาะสมกับบุคลากรใน
บุคลากรในสํานักงาน
สํานักงาน

2.2 การประชุมและการจัดนิ ทรรศการ
สํานักงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านสิง่ แวดล้อมในการจัดประชุมและ
นิทรรศการทุกครัง้ โดยจะต้องคํานึงการใช้พลัง งานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณของ
เสีย การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมในการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นต้น นอกจากนี้
หากมีการจัดประชุมหรือนิทรรศการนอก สถานที่ จะต้องพิจารณาถึงสถานทีจ่ ดั งาน ถึงความสามารถ
ในการดูแลรัก ษาสิง่ แวดล้อม หรือสถานทีด่ งั กล่ าวได้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001 มาตรฐานใบไม้เขียว เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ความเหมาะสม
ของสถานทีจ่ ดั งานและอาหาร สื่อทีใ่ ช้ในการประชุมและนิทรรศการ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การจัดเตรียมการประชุมและ ไม่มกี ารใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ใน มีการใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ใน
การส่งข้อมูลและเลือกใช้
การส่งข้อมูลและเลือกใช้
การจัดนิทรรศการ ได้แก่ การ ในการส่งข้อมูล
ส่งหนังสือเชิญเข้าประชุม การ ไม่มกี ารเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ น วัสดุทเ่ี ป็ นมิตรกับ
วัสดุทเ่ี ป็ นมิตรกับ
เตรียมแฟ้มเอกสารในการเข้า มิตรกับสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อมประมาณ
สิง่ แวดล้อมมากกว่า 70%
ประชุม
50-70% ของจํานวนครัง้ ที่ ของจํานวนครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
จัดประชุมทัง้ หมด
ทัง้ หมด
- มีการเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ น
2. การจัดห้องประชุม และห้อง ไม่มกี ารเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ น - มีการเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ น
แสดงนิทรรศการ
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
มิตรกับสิง่ แวดล้อมมากกว่า
ไม่มมี าตรการในการ
ประมาณ 50-70% ของ
70% ของครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
ประหยัดพลังงาน เช่น แสง จํานวนครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
ทัง้ หมด
สว่างจากหลอดไฟ
ทัง้ หมด
- มีมาตรการในการ
เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น - มีมาตรการในการ
ประหยัดพลังงาน เช่น แสง ประหยัดพลังงาน เช่น แสง
สว่างจากหลอดไฟ
สว่างจากหลอดไฟ
เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น
มากกว่า 70% ของครัง้ ทีจ่ ดั
ประมาณ 50-70% ของ
จํานวนครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
ประชุมทัง้ หมด
ทัง้ หมด
เกณฑ์การประเมิ น
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เกณฑ์การประเมิ น
3. การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม

4. การเลือกใช้โรงแรมหรือ
สถานทีจ่ ดั งาน

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี ารเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ น - มีการเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ น
- มีการเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม และไม่ มิตรกับสิง่ แวดล้อม
มิตรกับสิง่ แวดล้อมมากกว่า
มีมาตรการในการลด
ประมาณ 50-70% ของครัง้ 70% ของครัง้ ทีจ่ ดั ประชุม
ปริมาณของเสีย
ทีจ่ ดั ประชุมทัง้ หมด
ทัง้ หมด
- มีมาตรการในการลด
- มีมาตรการในการลด
ปริมาณของเสียประมาณ
ปริมาณของเสีย
50-70% ของครัง้ ทีจ่ ดั
มากกว่า 70% ของครัง้ ทีจ่ ดั
ประชุมทัง้ หมด
ประชุมทัง้ หมด
ไม่มแี นวทางในการเลือกใช้ เลือกสถานทีท่ ก่ี ารจัดการ สถานทีจ่ ะต้องมีการรับรอง
สถานทีจ่ ดั การประชุมหรือ สิง่ แวดล้อม และประหยัด
มาตรฐานการจัดการ
นิทรรศการทีเ่ ป็ นมิตรกับ
พลังงาน (พนักงานจะต้อง สิง่ แวดล้อม เช่น ISO14001
สิง่ แวดล้อม เช่น ISO14001 ตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้น
ใบไม้เขียว เป็ นต้น (จะต้อง
ใบไม้เขียว เป็ นต้น
ของสถานทีเ่ หล่านัน้ )
มีใบรับรองยืนยันและมี
ภาพถ่ายของสถานที่
ประกอบ)

หมายเหตุ : ในกรณีทไ่ี ม่มสี ถานที่ จัดประชุมทีไ่ ด้รบั การรับรอง ISO14001 สัญลักษณ์ใบไม้เขียว Green
Building อยูใ่ นบริเวณสํานักงาน จะต้องเลือกสถานทีท่ ใ่ี ช้เวลาเดินทางน้อยทีส่ ุด และจะต้องบอกทางสถาน
ทีว่ ่าขอจัดในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็ นไปได้) ระดับคะแนนจะต้องได้รบั 0.5 ขึน้
ไป และขึน้ อยูด่ ุลยพินิจของผูต้ รวจประเมิน
2.3 ความสะอาดและความเป็ นระเบียบในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องดําเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบอย่างสมํ่าเสมอ และมี
การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ สามารถยึดหลักพืน้ ฐานกิจกรรม 5 ส.
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในหัวข้อดังต่อไปนี้

สํารวจพืน้ ที่

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1 การจัดการเรื่องความสะอาด ไม่มคี วามสะอาดและความ มีความสะอาดและความ
มีความสะอาดและความ
และความเป็ น ระเบียบของ
เป็ นระเบียบในการจัดวาง เป็ นระเบียบประมาณ 50- เป็ นระเบียบมากกว่า 70%
องค์กร
สิง่ ของรวมไปถึง
70% เมื่อเทียบกับจํานวน เมื่อเทียบกับจํานวนพืน้ ทีท่ ่ี
เข้าสํารวจ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ
พืน้ ทีท่ เ่ี ข้าสํารวจ
2. การกําหนดระยะเวลาในการ ไม่ได้ให้ความใส่ใจในการ
มีการกําหนดระยะเวลาใน มีการกําหนดระยะเวลาใน
ทําความสะอาดและสร้างความ กําหนดระยะเวลาในความ การทําความสะอาดและ
การทําความสะอาดและ
เป็ นระเบียบ
สะอาดให้เป็ นแผนงาน
สร้างความเป็ นระเบียบ
สร้างความเป็ นระเบียบ
ให้แก่สาํ นักงานแต่ยงั ไม่ได้ ให้แก่สาํ นักงานและ
เกณฑ์การประเมิ น
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รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ถูกนําไปปฏิบตั อิ ย่าง
พนักงานทีร่ บั ผิดชอบได้
ต่อเนื่อง
นําไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
3. สภาพพืน้ ทีใ่ นสํานักงานต้อง ไม่มคี วามสะอาดและความ มี ความสะอาดและความ
มี ความสะอาดและความ
มีความสะอาดและเป็ นระเบียบ เป็ นระเบียบ และขาดการ เป็ นระเบียบ แต่ยงั มีบาง
เป็ นระเบียบทุกพืน้ ทีใ่ น
ตามเกณฑ์ทไ่ี ด้กาํ หนด
ดูแลมาเป็ นเวลานาน
พืน้ ทีท่ ย่ี งั ขาดการดูแลเรื่อง สํานักงาน
ความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบ
4. ความสะอาดของห้องนํ้า
ไม่มคี วามสะอาด และไม่มี มีผรู้ บั ผิดชอบ และกําหนด มีผรู้ บั ผิดชอบ ทําความ
ผูร้ บั ผิดชอบ ขาดการดูแล แผนทําความสะอาด แต่
สะอาดตามแผนทีไ่ ด้กาํ หนด
ทําความสะอาด
ไม่ได้มกี ารทําความสะอาด ไว้ และห้องนํ้ามีความ
อย่างต่อเนื่อง
สะอาดไม่มกี ลิน่ เหม็น
เกณฑ์การประเมิ น

2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
สํานักงานจะต้องมีการตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเก็บข้อมูลปริมาณการ
ใช้ทรัพยากรและพลังงาน ปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ เพื่อวิเคราะห์ถงึ ปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หลังจากทีม่ กี ารกําหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมไปถึงลดปริมาณของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากทุกกิจกรรมปฏิบตั งิ าน และผลทีไ่ ด้จะนําไปสู่การจัดการเพื่อลด
การปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสํานักงานในอนาคตต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทีล่ ดลงตามเป้าหมายทีก่ ําหนด ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1.เก็บข้อมูลปริมาณก๊าซ ไม่มกี ารเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซ มีการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซ มีการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรม เรือนกระจกจากกิจกรรมใน
เรือนกระจกจากกิจกรรมใน เรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ในสํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน แต่ไม่สมบูรณ์
สํานักงาน อย่างสมบูรณ์
2.ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
จากกิจกรรมในสํานักงาน กิจกรรมในสํานักงานไม่ลดลง กิจกรรมในสํานักงานไม่
กิจกรรมในสํานักงานลดลง
มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบ ตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนด
ลดลงตามเป้าหมายทีไ่ ด้
ตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนด
กับทีผ่ ่านมา
เนื่องจากไม่มมี าตรการในการ กําหนด แต่มมี าตรการใน
และมีมาตรการในการจัดการ
จัดการด้านการใช้ทรัพยากร การจัดการด้านการใช้
ด้านการใช้ทรัพยากร
พลังงาน และการปล่อยมลพิษ ทรัพยากร พลังงาน และการ พลังงาน และการปล่อย
ปล่อยมลพิษ
มลพิษ
3.ผูเ้ กีย่ วข้องหรือพนักงาน ผูเ้ กีย่ วข้องหรือพนักงานไม่
ผูเ้ กีย่ วข้องหรือพนักงาน
ผูเ้ กีย่ วข้องหรือพนักงานทราบ
ต้องทราบข้อมูลและ
ทราบข้อมูลและวิธกี ารคํานวณ ทราบข้อมูลและวิธกี าร
ข้อมูลและวิธกี ารคํานวณ
วิธกี ารคํานวณปริมาณ
คํานวณประมาณ 50-70 % มากกว่า 70% ของจํานวน
เกณฑ์การประเมิ น
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เกณฑ์การประเมิ น
ก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมในสํานักงาน

0 คะแนน

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ของจํานวนพนักงานทีเ่ กีย่ ว พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ข้องในการคํานวณทัง้ หมด คํานวณทัง้ หมด

2.5 การขนส่งและการเดิ นทาง
การขนส่งและการเดินทางนัน้ ถือเป็นกิจกรรมทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งของการทํางานและธุรกิจ บริษทั นัน้
ควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการเดินทางทีไ่ ม่จาํ เป็น ในปจั จุบนั นัน้ มีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายทีถ่ ูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันทางโทรศัพท์
วิดโี อผ่านเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อกันทางอีเมล ดังนัน้ ทางสํานักงานจะต้องวางแผนการขนส่งและการเดินทาง
ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแน น พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง การวางแผน
การสื่อสาร การขนส่ง และเดินทาง ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิ น
1. การสือ่ สารผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์

2. มีการวางแผนการเดินทาง
ก่อนการนํายานพาหนะของ
บริษทั ไปใช้งาน
3. มีการรณรงค์การเดินหรือ
การใช้จกั รยานเดินทางมา
ทํางาน (สําหรับบุคลากรทีพ่ กั
ใกล้ทท่ี าํ งาน)

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี ารสือ่ สารโดยผ่านสือ่
มีการสือ่ สารโดยผ่านสือ่
มีการสือ่ สารโดยผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า
50-70% ของการสือ่ สาร
70% ของการสือ่ สาร
ทัง้ หมดภายในองค์กร
ทัง้ หมดภายในองค์กร
ไม่มกี ารวางแผนการ
มีการวางแผนการเดินทาง มีการวางแผนการเดินทาง
เดินทาง
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตาม
แผนงานได้ทุกครัง้
แผนทุกครัง้
ไม่มกี ารรณรงค์
มีการรณรงค์ แต่ไม่มคี วาม มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร
3.1 การใช้พลังงาน
สํานักงานมีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆภายในสํานักงาน แต่จะใช้มากใช้น้อยขึน้ อยูก่ บั ลักษณะกิจกรรม ดังนัน้ ทางสํานักงาน จะต้อง
กําหนดมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบํารุงรักษาเครือ่ งใช้ไฟฟ้า การ
กําหนดเวลาเปิด- ปิด การติดป้ายรณรงค์ เป็นต้น และทางสํานั กงานจะต้องเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปริมาณการใช้ พลังงานดังกล่าว ทัง้ นี้สาํ นักงาน จะต้องควบคุมหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่ ข้ามาใช้พน้ื ทีใ่ ห้ปฎิบตั ติ ามมาตรการของสํานักงานด้วย
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เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง สํารวจพืน้ ที่
มาตรการและแนวทางในการรณรงค์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิ น
1. การกําหนด มาตรการ
ประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้าและ
เชือ้ เพลิงอื่นๆ) และความ
เหมาะสม
2. การเปรียบ เทียบการใช้
พลังงาน(ไฟฟ้าและเชือ้ เพลิง
อื่นๆ) ต่อจํานวนของพนักงาน

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี ารกําหนดมาตรการ มีการกําหนดมาตรการ
มีการกําหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงาน แต่ไม่
ประหยัดพลังงาน และมี
เหมาะสม
ความเหมาะสม
ไม่มกี ารเปรียบเทียบการ
ใช้พลังงานต่อจํานวนของ
พนักงาน

3. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดใน พนักงานไม่ปฏิบตั ติ าม
พืน้ ทีท่ าํ งาน (สังเกตการณ์)
มาตรการทีไ่ ด้กาํ หนดไว้

มีการเปรียบเทียบการใช้
พลังงานต่อจํานวนของ
พนักงาน แต่ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนด
พนักงานปฏิบตั ติ าม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้บางส่วน

มีการเปรียบเทียบการใช้
พลังงานต่อจํานวนของ
พนักงาน และบรรลุตาม
เป้าหมายทีก่ าํ หนด
พนักงานปฏิบตั ติ าม
มาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : การตรวจสอบแนวทางการประหยัดเชื้อเพลิงอ้างอิงไปยังหมวดที่ 2 เรือ่ งการขนส่งและการ
เดินทาง
3.2 การใช้นํ้า
สํานักงานมีการใช้พลังงานหลายรูปแบบและทีข่ าดไม่ได้คอื การใช้ทรัพยากรนํ้า เพื่อมาใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค ดังนัน้ ทางสํานักงาน จะต้องปลูกฝงั ในการใช้อย่างรูค้ ุณค่า ประหยัด และมีการควบคุม
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในแต่ละกิจกรรม โดยกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และทาง สํานั กงานจะต้องเก็บข้อมูลการใช้ นํ้า เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปริมาณการใช้
ทรัพยากรนํ้า
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง สํารวจพืน้ ที่
มาตรการและแนวทางในการรณรงค์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การกําหนด มาตรการ
ไม่มกี ารกําหนดมาตรการ มีการกําหนดมาตรการ
มีการกําหนดมาตรการ
ประหยัดนํ้า และความเหมาะสม ประหยัดนํ้า
ประหยัดนํ้า พลังงาน แต่ไม่ ประหยัดนํ้าพลังงาน และมี
เหมาะสม
ความเหมาะสม
2. การเปรียบเทียบการใช้น้ําต่อ ไม่มกี ารเปรียบเทียบการ มีการเปรียบเทียบการใช้น้ํา มีการเปรียบเทียบการใช้น้ํา
จํานวนของพนักงาน
ใช้น้ําต่อจํานวนของ
ต่อจํานวนของพนักงาน แต่ ต่อจํานวนของพนักงาน และ
พนักงาน
ไม่บรรลุตามเป้าหมายทีไ่ ด้ บรรลุตามเป้าหมายที่
กําหนด
กําหนด
เกณฑ์การประเมิ น
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3. การใช้น้ําอย่างประหยัดใน
พืน้ ทีท่ าํ งาน (สังเกตการณ์)

0 คะแนน
พนักงานไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรการทีไ่ ด้กาํ หนดไว้

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
พนักงานปฏิบตั ติ าม
พนักงานปฏิบตั ติ าม
มาตรการประหยัดนํ้าได้
มาตรการประหยัดนํ้าอย่าง
บางส่วน
เคร่งครัด

หมายเหตุ : การเก็บปริมาณค่านํ้า บางอาคารไม่มปี ริมาณนํ้าในแต่ละเดือนเนื่องเป็นอาคารเช่า หรือเป็นนํ้า
บาดาล ดังนัน้ จะต้องตรวจสอบการดําเนินการว่ามีการกําหนดมาตรการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
และขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูต้ รวจประเมิน
3.3 การใช้ ทรัพยากรอื่นๆ
พลังงานและทรัพยากรมีความสํา คัญอย่างมากในการดําเนินการภายในสํานักงาน ได้แก่ ไฟฟ้า นํ้า
เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง มีทรัพยากรอีกหลายประเภท ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครือ่ งเขียน และ
อุปกรณ์สาํ นักงาน ซึง่ ทรัพยากรดังกล่าวมีความสําคัญต่อกิจกรรมในสํานักงาน และทีส่ าํ คัญมีกา รใช้ปริมาณ
มากในแต่ละวัน ดั งนัน้ จึงต้องมีการกําหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง แนวทางการใช้
กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครือ่ งเขียน และการสํารวจพืน้ ที่ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิ น
1. กําหนดมาตรการใน
การใช้กระดาษ

0 คะแนน
ไม่มกี ารกําหนดมาตรการใน
เรื่องของการใช้กระดาษ
อย่างประหยัด

2. กําหนดมาตรการใน
การใช้หมึกพิมพ์

ไม่มกี ารกําหนดมาตรการใน
เรื่องของการใช้หมึกพิมพ์
อย่างประหยัด

3. กําหนดมาตรการใน
การใช้อุปกรณ์เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์
สํานักงาน

ไม่มกี ารกําหนดมาตรการใน
เรื่องของอุปกรณ์เครื่องเขียน
และอุปกรณ์สาํ นักงานอย่าง
ประหยัด

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง
ของการใช้กระดาษอย่าง
ของการใช้กระดาษอย่าง
ประหยัดแต่ยงั ขาดการรณรงค์ ประหยัดรวมถึงมีการรณรงค์ให้
ให้พนักงานทําตามอย่าง
พนักงานทําตามอย่างเคร่งครัด
เคร่งครัด
มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง
ของการใช้หมึกพิมพ์อย่าง
ของการใช้หมึกพิมพ์อย่าง
ประหยัดแต่ยงั ขาดการรณรงค์ ประหยัดรวมถึงมีการรณรงค์ให้
พนักงานทําตามอย่างเคร่งครัด
ให้พนักงานทําตามอย่าง
เคร่งครัด
มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง
ของการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน ของการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน
และอุปกรณ์สาํ นักงานอย่าง
และอุปกรณ์สาํ นักงานอย่าง
ประหยัดแต่ยงั ขาดการรณรงค์ ประหยัดรวมถึงมีการรณรงค์ให้
ให้พนักงานทําตามอย่าง
พนักงานทําตามอย่างเคร่งครัด
เคร่งครัด

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

18

เกณฑ์การประเมิ น

0 คะแนน
4. การกําหนดเป้าหมาย ไม่มกี ารกําหนดเป้าหมาย
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ของการใช้ทรัพยากรต่างๆ

5. การใช้อุปกรณ์
พนักงานไม่ปฏิบตั ติ าม
สํานักงานอย่างประหยัด มาตรการทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
ในพืน้ ทีท่ าํ งาน
(สังเกตการณ์)

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
มีการกําหนดเป้าหมายของการ มีการกําหนดเป้าหมายของการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆแต่ไม่
ใช้ทรัพยากรต่างๆ และมีความ
เหมาะสมกับ องค์กร (มีแนวโน้ม เหมาะสมกับองค์กร
ทีไ่ ม่สามารถทําให้บรรลุตาม
เป้าหมายได้)
พนักงานปฏิบตั ติ ามมาตรการ พนักงานปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ประหยัดอุปกรณ์สาํ นักงานได้ ประหยัดอุปกรณสํานักงานอย่าง
บางส่วน
เคร่งครัด

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องมีการจัดการของเสีย ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมการปฏิบตั งิ านเพื่อควบคุมปริมาณขยะ
และความรุนแรง /อันต ราย ทีจ่ ะส่งผลต่อสุ ขภาพอนามัยของพนักงาน สิง่ แวดล้อม และชุมชนรอบข้าง
โดยสํานักงานจะต้องเลือกวิธกี ารจัดการขยะทีเ่ หมาะสม ซึง่ การจัดการขยะมีหลายประเภท ได้แก่ การลด
ปริมาณของเสียจากแหล่งกําเนิด การนําของเสียกลับมาใช้ (Reduce) การใช้ ซ้าํ (Reuse) การนําของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การคัดแยกขยะ เป็นต้น และทีส่ าํ คัญจะต้องมี การปลูกฝงั ความตระหนักของ
พนักงาน การ ตรวจสอบปริมาณขยะและความถูกต้องในการคัดแยกขยะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงพืน้ ทีร่ วบรวมขยะก่อนส่งกําจัดและการส่งกําจัดจะต้องมีความเหมาะสม
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง แนวทางการ
จัดการของเสีย ความถูกต้องของการคัดแยกขยะ พืน้ ทีร่ องรับของเสีย และการส่งกําจัด ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิ น
1. การจัดการขยะ ของเสีย
ขององค์กร

2. การทิง้ ขยะของพนักงาน

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
ไม่มกี ารดําเนินการใดๆเลยที่ มีถงั ภาชนะรองรับขยะโดย
เกีย่ วข้องกับการจัดการขยะ
แบ่งภาชนะออกตาม
และไม่มกี ารการบันทึกปริมาณ ประเภทของขยะทีเ่ กิดขึน้
ขยะประจําเดือน
จริงในองค์กร อย่าง
เหมาะสม และมีการบันทึก
ปริมาณขยะประจําเดือนแต่
ไม่ครบถ้วน
การทิง้ ขยะผิดทุกจุดทีม่ กี ารสุม่ การทิง้ ขยะผิดประมาณ
ตรวจสอบ
50-70% จากจุดทีส่ มุ่
ตรวจสอบ
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ทีส่ มุ่ ตรวจสอบ
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3. จุดพักขยะก่อนส่งกําจัด

4. การส่งขยะกําจัดของ
องค์กร

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
ไม่มกี ารจัดเตรียมจุดพักขยะ
มีการจัดเตรียมพืน้ ทีพ่ กั ขยะ
หรือมีการจัดเตรียมแต่พน้ื ทีไ่ ม่ ก่อนส่งกําจัด และมีความ
เหมาะสม เช่น วางในพืน้ ที่
เหมาะสม แต่ไม่มกี ารใช้
กลางแจ้งโดยไม่มที ป่ี กคลุม วาง ประโยชน์จากพืน้ ที่
ใกล้กบั รางระบายนํ้า ไม่มกี าร
ป้องกันสัตว์และแมลง เป็ นต้น
ไม่มกี ารส่งขยะไปกําจัดอย่าง มีการส่งขยะไปกําจัด
เหมาะสม เช่น นําไปทิง้ ในที่
แต่ไม่มคี วามสมํ่าเสมอใน
สาธารณะ โดยไม่แสดงความ การมารับ ทําให้เกิดการ
รับผิดชอบ
สะสมของขยะในพืน้ ที่

5. แนวทางการลดปริมาณ ไม่มกี ารกําหนดแนวทางการ
ขยะ และการนําไปใช้
ลดปริมาณขยะ และการ
ประโยชน์ เช่น Reuse,
นําไปใช้ประโยชน์
Recycle การลดปริมาณของ
เสียจากแหล่งกําเนิด
เป็ นต้น

ลดปริมาณขยะ และ
นําไปใช้ประโยชน์ได้น้อย
กว่า 30% ของปริมาณขยะ
แต่ละเดือน

1 คะแนน
มีการจัดเตรียมพืน้ ทีพ่ กั ขยะ
ก่อนส่งกําจัดและมีความ
เหมาะสม

มีหน่วยงานมารับขยะไป
กําจัด เช่น หน่วยงาน
ท้องถิน่ บริษทั รับกําจัดที่
ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าง
สมํ่าเสมอ
ลดปริมาณขยะ และ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
มากกว่า 30% ของปริมาณ
ขยะแต่ละเดือน

4.2 การจัดการนํ้าเสียในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องดําเนินการจัดการนํ้าเสียทีเ่ กิดขึน้ จากทุกกิจกรรมการปฏิบตั ิ
งาน โดยเริม่ จาก
การศึกษาองค์ประกอบของนํ้าเสียเพื่อทีจ่ ะเลือกแนวทางในการจัดการนํ้าเสียอย่างเหมาะสมทีส่ ุด
ซึง่ แนวทางจัดการนํ้าเสีย ได้แก่ การลดปริมาณการใช้น้ําหรือใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้น้ํายา
ทําความสะอาดทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กา รติดตัง้ ระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ สํานักงานจะ
ต้องการดูแลและตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวทาง
การจัดการนํ้าเสีย ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิ น
1. การจัดการนํ้าเสียจาก
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี ารบําบัดนํ้าเสียก่อน ไม่มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์
มีการติดตัง้ อุปกรณ์สาํ หรับ
ปล่อยออกสูแ่ หล่งนํ้า
สําหรับบําบัดนํ้าเสีย แต่ม ี บําบัดนํ้าเสีย
สาธารณะ
แนวทางในการลดปญั หา
มลพิษทางนํ้าเบือ้ งต้น เช่น
กวาดเศษอาหารก่อนล้าง
ทําความสะอาด เป็ นต้น
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2. การดูแลอุปกรณ์สาํ หรับ
บําบัดนํ้าเสีย

3. เศษขยะ เศษอาหาร คราบ
นํ้ามันและสิง่ สกปรกต่างๆ
ได้รบั การกําจัดอย่างเหมาะสม

4. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ
ความสะอาดทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี ารดูแลอุปกรณ์
มีการกําหนดความถีใ่ นการ มีการดูแลอุปกรณ์สาํ หรับ
สําหรับบําบัดนํ้าเสียมาเป็ น ดูแลแต่ไม่มกี ารดูแล
บําบัดนํ้าเสียอย่างต่อเนื่อง
เวลานานมากกว่า 6 เดือน อุปกรณ์สาํ หรับบําบัดนํ้า
ตามความถีท่ อ่ี งค์กรได้
และไม่มกี ารกําหนดความถี่ เสีย ตามทีก่ าํ หนด
กําหนดขึน้ อย่างเหมาะสม
ในการดูแล
(ไม่สมํ่าเสมอ)
ไม่มกี ารจัดการกับเศษขยะ มีการจัดการกับเศษขยะ
มีการจัดการกับเศษขยะ
เศษอาหาร คราบนํ้ามันและ เศษอาหาร คราบนํ้ามันและ เศษอาหาร คราบนํ้ามันและ
สิง่ สกปรกต่างๆ
สิง่ สกปรกต่างๆ แต่ไม่
สิง่ สกปรกต่างๆ อย่าง
เหมาะสม (อ้างอิงหมวดที่ 5 เหมาะสม (อ้างอิงหมวดที่ 5
การจัดการของเสีย)
การจัดการของเสีย)
ไม่มกี ารใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ ความ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทาํ ความ
ความสะอาดทีเ่ ป็ นมิตรกับ สะอาดทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สะอาดทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม เป็ นบางครัง้
สิง่ แวดล้อมทุกครัง้

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน Indoor & Outdoor Environment
5.1 อากาศในสํานักงาน
ภายในอาคารสํานักงานทีม่ สี งิ่ เจือปนอยูใ่ นปริมาณและระยะเวลาทีน่ านพอ อา
จจะทําให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน หรือต่อสิง่ แวดล้อมบริเวณนัน้ ๆ สิง่ เจือปนเหล่านัน้ เช่น ฝุน่ ละออง
ไรฝุน่ เชือ้ แบคทีเรีย ควันบุ หรี่ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการปรับปรุงสํานักงาน เช่น การทาสี
การเจาะผนัง เป็ นต้น และแหล่งทีก่ ่อให้เกิดมลพิษทางอากาศบริเวณรอบนอกสํานักงาน ดังนัน้ สํานักงาน
จะต้องมีการจัดการ สภาพอากาศภายในสํานักงาน ให้มสี ภาพอากาศทีด่ ี ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้พนักงาน
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิดความสบายในการทํางานและมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง สํารวจพืน้ ทีแ่ ละ
แนวทางในการจัดการสภาพอากาศภายในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การดูแลทําความสะอาด
ไม่มกี ารดูแลทําความ
มีการกําหนดความถีใ่ นการ มีการดูแลทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่าย สะอาดมาเป็ นเวลานาน
ดูแลแต่ไม่มกี ารดูแลทํา
ต่อเนื่องตามความถีท่ ่ี
เอกสาร เครื่องปริน้ เตอร์ เครื่อง มากกว่า 6 เดือน และไม่มี ความสะอาดตามทีก่ าํ หนด องค์กรได้กาํ หนดขึน้ อย่าง
กรองอากาศ ห้อง พืน้ ห้อง
การกําหนดความถีใ่ นการ (ไม่สมํ่าเสมอ)
เหมาะสม
เพดาน พรมปูพน้ื ห้อง รวมถึง ดูแล
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
2. การกําหนดจุดสูบบุหรีแ่ ละ ไม่มกี ารกําหนดจุดสูบบุหรี่ - มีการกําหนดจุดสูบบุหรี่ - มีการกําหนดจุดสูบบุหรี่
การปฏิบตั ิ
แต่ไม่เหมาะสม (ควันบุหรี่ และมีความเหมาะสม (ควัน
สามารถเข้ามายังสํานักงาน บุหรีไ่ ม่สามารถเข้ามายัง
เกณฑ์การประเมิ น
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รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ได้)
สํานักงานได้)
- พนักงานยังไม่สามารถ
- พนักงานสามารถปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ติ ามได้ทงั ้ หมด
ตามได้ทงั ้ หมด
3. มลพิษทางอากาศจากการ
- ไม่มกี ารสือ่ สารไปยัง
- มีการสือ่ สารไปยัง
- มีการสือ่ สารไปยัง
การปรับปรุงสํานักงาน เช่น
พนักงานเกีย่ วกับการ
พนักงานเกีย่ วกับการ
พนักงานเกีย่ วกับการ
การเจาะผนัง การทาสี เป็ นต้น ปรับปรุงสํานักงาน เพื่อให้ ปรับปรุงสํานักงาน เพื่อให้ ปรับปรุงสํานักงาน เพื่อให้
พนักงานย้ายตําแหน่ง
พนักงานย้ายตําแหน่ง
พนักงานย้ายตําแหน่ง
ทํางานชัวคราว
่
ทํางานชัวคราว
่
ทํางานชัวคราว
่
- ไม่มกี ารจัดการมลพิษ
- ไม่มกี ารจัดการมลพิษ
- มีการจัดการมลพิษอากาศ
อากาศจากการปรับปรุง
อากาศจากการปรับปรุง
จากการปรับปรุงสํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
4. การจัดการมลพิษอากาศจาก ไม่มกี ารจัดการมลพิษ
มีการจัดการมลพิษอากาศ มีการจัดการมลพิษอากาศ
ภายนอกสํานักงาน ทีส่ ง่ ผลต่อ อากาศจากภายนอก
จากภายนอกสํานักงาน แต่ จากภายนอกสํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
ไม่สามารถจัดการได้ทุกครัง้ และสามารถจัดการได้ทุก
ครัง้
เกณฑ์การประเมิ น

5.2 แสงในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องมีการจัดการให้แสงในสํานักงานเพี ยงพอต่อการทํางาน ตามลักษณะของงานแต่ละ
ประเภท เช่น งานทีม่ คี วามละเอียดระดับความเข้ม แสงควรเพิม่ ขึน้ งานทีป่ ฏิบตั โิ ดยผูม้ อี ายุมากจะต้องการ
แสงสว่างมากกว่าผูท้ ย่ี งั หนุ่ มสาว เป็ นต้น นอกจากนี้ จะต้องมีการทําความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถึง
แผงสะท้อนแสงอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากอาจจะมีฝนุ่ จับทําให้ความสว่างลดลง และทําให้ สายตาเสื่อมสภาพ
ได้
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง แนวทางใน
การจัดการแสงในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิ น
1. ความเข้มของแสงสว่าง

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี ารตรวจวัดความเข้ม มีการตรวจวัดความเข้มของ - มีการตรวจวัดความเข้ม
ของแสง ประจําปี หรือมี
แสงประจําปี แต่ผลการ
ของแสงประจําปี และผล
การตรวจวัดความเข้มของ ตรวจไม่ผ่านตามที่
การตรวจผ่านตามที่
แสงประจําปี แต่ผลการ
มาตรฐานกําหนด มีการ
มาตรฐานกําหนด
ตรวจไม่ผ่านตามที่
กําหนดมาตรการในการ
หรือมีการตรวจวัดความเข้ม
มาตรฐานกําหนด และไม่ม ี แก้ไข แต่ไม่ปฏิบตั หิ รือ
ของแสงประจําปี แต่ผลการ
มาตรการในการแก้ไข
ปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วน
ตรวจไม่ผ่านตามที่
มาตรฐานกําหนด แต่มี
มาตรการในการแก้ไขและ
ปฏิบตั ติ ามาตรการนัน้
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2. การเลือกใช้อุปกรณ์แสง
สว่างทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและ
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี ารใช้อุปกรณ์แสง
มีการใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่ มีการใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่
สว่างทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
มีประสิทธิภาพสูงและเป็ น มีประสิทธิภาพสูงและเป็ น
และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมทุกครัง้
บางครัง้

5.3 เสียง
สํานักงานจะต้องมีการจัดการ ให้มสี ภาวะเรือ่ งเสียง ในสํานักงานทีเ่ หมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นเสียงทีเ่ กิด
จากการทํางาน เสียงทีเ่ กิดจากการปรับปรุงสํานักงาน รวมไปถึงเสียงจากภายนอกสํานัก งานทีอ่ าจส่งผล
ภายในสํานักงานได้ หากร่างกา ยได้รบั เสียงดังมากเกินขีดจํากัดของร่างกาย และอยูใ่ นรูปแบบหรือเวลาที่
ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบได้ทงั ้ ต่อร่าง กายและจิตใจ เช่น การทําลายอวัยวะรับการได้ยนิ การทําให้เกิด
ความรําคาญ ขาดสมาธิในการทํางานทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง โรคเครียด หรืออาจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดอุบตั เิ หตุ หรือโรคร้ายต่างๆ ได้
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวทางในการจัดการเรือ่ งเสียงในสํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิ น
1. กําหนดมาตรการในการ
ควบคุมมลพิษทางเสียง

2. การจัดการเสียงดังจาก
ภายนอกสํานักงาน ทีส่ ง่ ผลต่อ
สํานักงาน

สํารวจพืน้ ที่

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไม่มกี ารกําหนดมาตรการ มีการกําหนดมาตรการใน มีการกําหนดมาตรการใน
ในเรื่องของการควบคุม
เรื่องของการควบคุมสภาวะ เรื่องของการควบคุมสภาวะ
สภาวะทางเสียงเพื่อป้องกัน ทางเสียงเพื่อป้องกันการ
ทางเสียงเพื่อป้องกันการ
การเกิดมลพิษทางเสียง
เกิดมลพิษทางเสียง แต่ยงั
เกิดมลพิษทางเสียง และมี
ขาดการรณรงค์ให้พนักงาน การรณรงค์ให้พนักงาน
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
(ถ้าสํานักงานไม่มมี ลพิษ
ทางเสียงสํานักงานนัน้ จะได้
1 คะแนน)
ไม่มกี ารจัดการมลพิษทาง มีการจัดการมลพิษทาง
มีการจัดการมลพิษทาง
เสียงจากภายนอก
เสียงจากภายนอก
เสียงจากภายนอก
สํานักงาน
สํานักงาน แต่ไม่สามารถ
สํานักงาน และสามารถ
จัดการได้ทุกครัง้
จัดการได้ทุกครัง้

5.4 ความน่ าอยู่
สํานักงานจะต้องมีการจัด สภาพแวดล้อมของ สํานักงานให้มคี วามน่ าอยู่ การจัดสภาพแวดล้อมในที่
ทํางานทีด่ แี ละเหมาะสม เช่น การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว การจัดทํากิจกรรม 5ส. การควบคุม สัตว์พาหะ นําเชือ้
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( เช่น หนู นก แมลงสาบ ) เป็ นต้น จะมีส่วนช่วยทําให้คนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุบตั เิ หตุ และเป็ นการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางาน

อีกทัง้ ช่วยลด

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง สํารวจภายใน
สํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. กําหนดหน้าทีค่ วาม
ไม่มกี าํ หนดหน้าที่
มีการกําหนดหน้าที่
มีการปฏิบตั ติ ามหน้าที่
รับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ และ ผูร้ บั ผิดชอบในการ ดูแล
ผูร้ บั ผิดชอบในการ ดูแล
รับผิดชอบ ตามทีก่ าํ หนด
เวลาทีแ่ น่นอนในการ ดูแล
รักษาความสะอาดและ
รักษาความสะอาดและ
อย่างสมํ่าเสมอ
รักษาความสะอาดและความ
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
เป็ นระเบียบเรียบร้อย ทัง้ ทีเ่ ป็ น
แต่ไม่มกี ารปฏิบตั ติ าม
บริเวณทีม่ ี ผูร้ บั ผิดชอบเฉพาะ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบ หรือ
และความ รับผิดชอบโดยทัวไป
่
ปฏิบตั ไิ ม่สมํ่าเสมอ
ทีท่ ุกคนควรปฏิบตั ิ
2. กําหนดพืน้ ทีใ่ ช้งานอย่าง
ไม่มกี ารกําหนดพืน้ ทีใ่ ช้
มีการกําหนดพืน้ ทีใ่ ช้อย่าง มีการกําหนดพืน้ ทีใ่ ช้อย่าง
ชัดเจน โดยแบ่งเป็ นพืน้ ทีเ่ พื่อ อย่างทีช่ ดั เจน และไม่มี
ชัดเจน และมีพน้ื ทีส่ าํ หรับ ชัดเจน และไม่มพี น้ื ที่
การปฏิบตั งิ าน จัดเก็บวัสดุ
พืน้ ทีส่ าํ หรับพักผ่อน
พักผ่อน รับประทานอาหาร สําหรับพักผ่อน รับประทาน
พืน้ ทีส่ าํ หรับพักผ่อน
รับประทานอาหาร และ
และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ที่ จําเป็ น
อาหาร และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ที่
รับประทานอาหาร และพืน้ ที่
พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ที่ จําเป็ น
อย่างชัดเจน แต่การใช้งาน จําเป็ นอย่างชัดเจน และมี
อื่นๆ ที่ จําเป็ น พร้อมมีป้าย
ในพืน้ ทีไ่ ม่ตรงตามที่
การใช้งานในพืน้ ทีต่ รง
แสดงบอกไว้
กําหนด
ตามทีก่ าํ หนด
3. การดูแลบํารุงรักษาพืน้ ที่
ไม่มกี ารดูแลบํารุงรักษา
มีการกําหนดความถีใ่ นการ มีการดูแลบํารุงรักษาพืน้ ที่
ต่างๆ เช่น พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อน พืน้ ทีต่ ่างๆ เช่น พืน้ ที่
ดูแลบํารุงรักษาพืน้ ทีต่ ่างๆ ต่างๆ เช่น พืน้ ทีพ่ กั ผ่อน
ใจ เป็ นต้น
พักผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้น
เช่น พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ หย่อนใจ เป็ นต้น ตาม
มาเป็ นเวลานานมากกว่า
เป็ นต้น ตามทีก่ าํ หนด
ความถีท่ อ่ี งค์กรได้กาํ หนด
3 เดือน
(ไม่สมํ่าเสมอ)
ขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ
เกณฑ์การประเมิ น

4.การควบคุมสัตว์พาหะนําเชือ้

ไม่มรี ายงานการตรวจสอบ
ร่องรอยสัตว์พาหะนําเชือ้

มีรายงานการตรวจสอบ
มีรายงานการตรวจสอบ
ร่องรอยสัตว์พาหะนําเชือ้ แต่ ร่องรอยสัตว์พาหะนําเชือ้
ไม่สมํ่าเสมอ
อย่างสมํ่าเสมอ และมีการ
ควบคุมแก้ไขสัตว์พาหะนํา
เชือ้ ต่างๆ(ถ้ามี)

ข้อกําหนดและเกณฑ์การให้คะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)

24

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง(Green Procurement)
6.1 การจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ และการจัดจ้างในสํานักงาน
สํานักงานจะต้องมีการจัดซือ้ วัสดุและอุปก รณ์ในสํานักงาน โดยจะต้องดําเนินการเปรียบเทียบถึง
คุณภาพ ราคา การส่งมอบ รวมไปถึงการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ สามารถ
ทราบได้จากฉลากทีต่ ดิ บนตัวสินค้า เช่น ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์5 ฉลากคาร์บอนฟุตปริน้ ท์
(Carbon Footprint) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังต้องมีการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ หมาะสมเพื่อเข้ามา
ดําเนินการตามความประสงค์ของสํานักงาน เช่น การก่อสร้างหรือการต่อเติมอาคาร การซ่อมบํารุง
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เป็ นต้น ทัง้ นี้ หน่ วยงานเหล่านัน้ จะต้องได้รบั การคัดเลือกและมันใจว่
่ ามีการดําเนินการที่ ใส่ใจ
ต่อสิง่ แวดล้อมทุกครัง้ ทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ าน
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจากการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การจัดซือ้ และวัสดุอุปกรณ์ใน ไม่มหี ลักฐานรับรองสินค้า มีหลักฐานรับรองสินค้าหรือ มีหลักฐานรับรองสินค้าหรือ
สํานักงานทีเ่ ป็ นมิตรกับ
หรือสัญลักษณ์ทเ่ี ป็ นมิตร สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับ
สัญลักษณ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
กับสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม แต่ไม่ครอบคลุม สิง่ แวดล้อม ทุกประเภท
ทุกประเภทสินค้าทีส่ งซื
ั ่ อ้
สินค้าทีส่ งซื
ั ่ อ้
2. ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดซือ้ วัสดุ ไม่มกี ารกําหนด
มีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ
มีการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบ
อุปกรณ์ในสํานักงาน และการ ผูร้ บั ผิดชอบ
แต่ไม่มคี วามเข้าใจเท่าทีค่ วร และมีความเข้าใจเป็ นอย่างดี
จัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3. ปริมาณและประเภทของวัสดุ ไม่มสี นิ ค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับ
มีสนิ ค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับ
มีสนิ ค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับ
อุปกรณ์ในสํานักงานทีเ่ ป็ นมิตร สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อมมากกว่า 10%
สิง่ แวดล้อมมากกว่า 20%
ไม่ได้นําหลักการของการ ของจํานวนสินค้าทีจ่ ดั ซือ้
กับสิง่ แวดล้อม
ของจํานวนสินค้าทีจ่ ดั ซือ้
จัดซือ้ ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
ทัง้ หมด
ทัง้ หมด
สิง่ แวดล้อมมาพิจารณา
4. บัญชีรายชื่อของสินค้าทีเ่ ป็ น ไม่มกี ารจัดทําบัญชีรายชื่อ มีการจัดทําบัญชีรายชื่อ
มีการจัดทําบัญชีรายชื่อ
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม แต่ยงั ไม่
สิง่ แวดล้อม และสอดคล้อง
สอดคล้องกับการมีสนิ ค้าจริง กับการมีสนิ ค้าจริงในพืน้ ที่
ในพืน้ ทีท่ าํ งาน
ทํางาน
5. หลักฐานการคัดเลือก
ไม่มกี ารคัดเลือกบุคคล
มีหลักฐานการคัดเลือก
มีหลักฐานการคัดเลือก
หน่วยงานหรือบุคคล เพื่อการ หรือหน่วยงานเข้ามา
หน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ ข้ามา หน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ ข้ามา
จ้างงานทีใ่ ส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม
ทํางาน
ทํางานในสํานักงานบางครัง้ ทํางานในสํานักงานทุกครัง้
(ถ้ามี)
6. การตรวจสอบการทํางานของ ไม่มกี ารตรวจสอบการ
มีการตรวจสอบแต่ไม่
มีการตรวจสอบอย่าง
หน่วยงานหรือบุคคล ด้านการ ทํางานของหน่วยงานหรือ สมํ่าเสมอ หรือมีการ
สมํ่าเสมอ หรือมีการ
ดูแลสิง่ แวดล้อม ในพืน้ ที่
บุคคลในพืน้ ทีท่ าํ งาน
ตรวจสอบหากแต่ไม่แจ้ง
ตรวจสอบ และแจ้งแก่
เกณฑ์การประเมิ น
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เกณฑ์การประเมิ น
ปฏิบตั งิ าน (ถ้ามี)

0 คะแนน

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ความผิดปกติหรือความไม่ หน่วยงานหรือบุคคล
ถูกต้องด้านการจัดการ
เหล่านัน้ ทุกครัง้ ทีพ่ บถึง
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่
ความผิดปกติหรือความไม่
ปฏิบตั งิ านแก่บุคคลดังกล่าว ถูกต้อง เพื่อให้ดาํ เนินการ
แก้ไขและปรับปรุง
ปรับปรุงแก้ไข

หมายเหตุ : กรณีทไ่ี ม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมได้ อย่างน้อยจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ท่ี
มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ หรือมีสารเคมีเป็นส่ วนประกอบในปริมาณน้อย หากเป็ นผลิต OTOP จะต้อง
พิจารณาลักษณะเดียวกันกับทีก่ ล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูต้ รวจประเมิน
หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง
7.1 โครงการและกิ จกรรม
สํานักงานจะต้องกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อผลักดันให้สาํ นักงานมีการพั ฒนาและปรับปรุงอย่าง
ยของการพัฒนาปรับปรุง
ต่อเนื่อง โดยทางสํานักงานจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมา
ในด้านต่างๆ และเพื่อให้บรรลุถงึ วัตถุประสงค์และเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนดสํานักงาน
จะต้องกําหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาการให้คะแนนจา กการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ความ เหมาะสม
ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมไปถึงกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อลดผลกระทบของปญั หาสิง่ แวดล้อมภายใน
สํานักงาน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การกําหนดวัตถุประสงค์และ ไม่มกี ารกําหนด
มีการกําหนดวัตถุประสงค์ มีการกําหนดวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อม เป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อม
เป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านสิง่ แวดล้อม
แต่ยงั ไม่สอดคล้องกับ
และสอดคล้องกับปญั หา
ปญั หาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้
2.การกําหนดเป้าหมายสามารถ เป้าหมายทีก่ าํ หนดไม่
เป้าหมายทีก่ าํ หนดไม่
เป้าหมายทีก่ าํ หนดสามารถ
วัดได้และมีความสอดคล้องกับ สามารถวัดได้และไม่มคี วาม สามารถวัดได้ แต่มคี วาม
วัดได้ และมีความสอดคล้อง
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กับวัตถุประสงค์
3. กําหนดกิจกรรมด้าน
ไม่มกี ารกําหนดกิจกรรม
มีการกําหนดกิจกรรมด้าน มีการกําหนดกิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับ
ด้านสิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม แต่ยงั ไม่มคี วาม สิง่ แวดล้อม และมีความ
้
วัตถุประสงค์และเปาหมาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
และเป้าหมาย
4. มีการกําหนดระยะเวลาใน
ไม่มกี ารกําหนดระยะเวลา มีการกําหนดระยะเวลาใน มีการกําหนดระยะเวลา
มีความเหมาะสมตามที่
การดําเนินงานให้เหมาะสมกับ ในการดําเนินกิจกรรม
การดําเนินกิจกรรม แต่ยงั
เป้าหมายกําหนด ในการ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขาดความเหมาะสมและ
เกณฑ์การประเมิ น
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เกณฑ์การประเมิ น
หรือไม่
5. ดูผลสําเร็จของวัตถุประสงค์
เป้าหมายและโครงการว่ามี
ความก้าวหน้าอย่างไร

รายละเอียดแต่ละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ความเป็ นไปได้ตามที่
ดําเนินกิจกรรม
เป้าหมายกําหนด
กรณีที ่ 1. สิ้นสุดโครงการ : กรณีที ่ 1. สิ้นสุดโครงการ : กรณีที ่ 1. สิ้นสุดโครงการ :
การดําเนินการ
การดําเนินการ
การดําเนินการ
ไม่ประสบความสําเร็จตาม ไม่ประสบความสําเร็จตาม ประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมาย และไม่มกี าร
เป้าหมาย แต่มกี ารทบทวน เป้าหมาย และมีการ
ทบทวนเพื่อหาแนว
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ทบทวนเพื่อหาแนวทาง
ทางแก้ไข
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กรณีที ่ 2. ระหว่างการ
ดําเนินการโครงการ :
กรณีที ่ 2. ระหว่างการ
กรณีที ่ 2. ระหว่างการ
มีการกําหนดความถีใ่ น ดําเนินการโครงการ :
ดําเนินการโครงการ :
ไม่มกี ารทบทวนและ
มีการกําหนดความถีใ่ น
การทบทวนและรายงาน
รายงานความคืบหน้าของ ความคืบหน้าของโครงการ การทบทวนและรายงาน
โครงการ
แต่ไม่สามารถดําเนินการได้ ความคืบหน้าของโครงการ
และสามารถดําเนินการได้
ตามแผนทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
ตามแผนทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง
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