
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 แนวทางการพฒันาสู่ส านักงานสีเขียว 
Green Office 



หมวดที่ 1  การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและ 
  การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

หมวดที่ 2 การส่ือสารและสร้างจิตส านึก 

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 

หมวดที่ 5  สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

หมวดที่ 6  การจัดซือ้และจัดจ้าง 

 

เกณฑ์ส านักงานสีเขียว 



เกณฑ์ส านักงานสีเขียว 

ส านักงานสีเขียวจะต้องผ่านเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยทัง้หมด 6 หมวด ดังนี ้

หมวด รายละเอียด น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
1.1 การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม                              
1.2 คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
1.3 การระบุประเดน็ปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
1.4 กฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
1.6 แผนงานโครงการที่น าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
1.7 การตรวจประเมินส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน (ส าหรับหน่วยงานที่ขอ
ต่ออายุ) 
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร 

20 



หมวด รายละเอียด น า้หนัก (ร้อยละ) 

2 การสื่อสารและสร้างจติส านึก 
2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมนิความเข้าใจ 
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพนัธ์แก่พนักงาน 

20 

3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
3.1 การใช้น า้                            
3.2 การใช้พลังงาน        
3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ             
3.4 การจดัประชุมและนิทรรศการ 

15 

4 การจดัการของเสีย  
4.1 การจดัการของเสีย                 
4.2 การจดัการน า้เสีย 

15 

เกณฑ์ส านักงานสีเขียว 



หมวด รายละเอียด น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในส านักงาน 
5.1 อากาศ            5.2 แสง         5.3 เสียง     
5.4 ความน่าอยู่       5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 

15 

6 การจัดซือ้และจัดจ้าง 
6.1 การจัดซือ้สินค้า 
6.2 การจัดจ้าง 

15 

รวม 100 

เกณฑ์ส านักงานสีเขียว 



หมวดที่ 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการ    
     ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

หมวด/ตัวชีว้ัด 
 ๑.๑ การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 

 ๑.๑.๑ มีการก าหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจดัการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 
(๑) มีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมของส านกังาน 
(๒) มีการก าหนดขอบเขตพืน้ทีข่องส านกังาน 

๑.๑.๒  มีการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเดน็ตามเกณฑ์ 

ส านักงานสเีขยีวโดยแสดงความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ือง ดังนี ้
(๑) การปรับปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง  
(๒) การควบคมุ ปอ้งกนั ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลงังาน และมลพิษ/ของเสยี รวมไป

ถึงการจดัซือ้ จดัจ้าง บริการท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสูก่ารลดการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจก 

(๓) การปฏิบตัิตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นส านกังานสีเขียวของกรมฯ 
(๔) การสร้างความรู้และความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อมกบัผู้ เก่ียวข้อง 



หมวด/ตัวชีว้ัด 

๑.๑.๓ มกีารก าหนดแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขยีวประจ าปี 
(๑) รายละเอียดของแผนจะต้องระบกุารด าเนินงานครบถ้วนทกุหมวด 
(๒) มีการก าหนดเวลาหรือความถ่ีของการด าเนินการของแต่ละหมวด 
(๓) มีการก าหนดแผนด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร และได้รับการอนมุตัิจากผู้บริหาร 

๑.๑.๔  มีการก าหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของ

เสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดงันี ้ 
(๑) การใช้ไฟฟ้า  
(๒) การใช้น า้มนัเชือ้เพลิง  
(๓) การใช้น า้  
(๔) การใช้กระดาษ 
(๕)ปริมาณของเสีย 
(๖) การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ (หมกึพิมพ์ วสัด/ุอปุกรณ์ส านกังาน) 
(๗)ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 

๑.๒ คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๑  มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง

ด าเนินงาน ดังนี ้
๑. ผู้บริหารแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของส านกังานอยา่งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร และลงนามอนมุตัิ โดยคณะกรรมการหรือทีมงานจะต้อง
ครอบคลมุทกุหมวด และบคุลากร/ผู้แทนจากทกุฝ่ายในหน่วยงาน  

๒. ก าหนดอ านาจ บทบาท หน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชดัเจน 

๑.๒.๒ ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจใน

บทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมนิจากการสุ่มสอบถามดังนี ้
๑. ประธาน/หวัหน้า 
๒. คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีรับผิดชอบทกุหมวด (สามารถ

มอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแตล่ะหมวดสุม่สอบถามได้) 



หมวด/ตัวชีว้ัด 

๑.๓ การระบุประเดน็ปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  

๑.๓.๑ กิจกรรมทัง้หมดของส านกังานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองส านกังานสเีขียวจะต้องได้รับการ
ระบแุละประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(๑) มีการรวบรวมกิจกรรมของส านกังานครบถ้วน 
(๒) มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ 
(๓) ระบกุารใช้พลงังาน ทรัพยากร วตัถดุิบ มลพิษ ของเสยี ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน 
(๔) ระบปัุญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน 
(๕) ระบปัุญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉกุเฉินครบถ้วน  
(๖) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมนัน้ๆอย่างครบถ้วนและถกูต้อง 
(๗) มีการประเมินเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาสิง่แวดล้อม 
(๘) มีหลกัฐานการก าหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบปุระเดน็ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร

และพลงังาน อยา่งน้อยปีละ ๑ ครัง้ 
(๙) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติม

กิจกรรมของส านกังานในอนาคตอนัใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบกิุจกรรมดงักลา่วด้วย (ถ้าม)ี 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๑.๓.๒ การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ 

๑. มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคญั 
๒. ก าหนดมาตรการ คูมื่อ หรือแนวทางปฏิบตัเิพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคญั 
๓. ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีมีนยัส าคญัด าเนินการตามมาตรการ คูมื่อ หรือแนวทางการแก้ไขครบถ้วน   
๔. ก าหนดมาตรการ คูมื่อ หรือแนวทางปฏิบตัเิพ่ือปอ้งกนัปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดในสภาวะผิดปกติ

และสภาวะฉกุเฉิน 
๕. ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉกุเฉินมีการด าเนินการตามมาตรการ 

คูมื่อ หรือแนวทางการปอ้งกนัครบถ้วน  

๑.๔ กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

๑.๔.๑ มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับส านักงาน 
(๑) ผู้ รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 
(๒) จดัท ารายการกฎหมายท่ีครอบคลมุปัญหาสิง่แวดล้อมและบริบทของส านกังาน 
(๓) สามารถระบแุหลง่ท่ีมาของกฎหมายและข้อก าหนดข้อก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องได้ 
(๔) สามารถระบคุวามเก่ียวข้องของกฎหมายกบัประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อมได้  
(๕) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 

๑.๔.๒ ประเมนิความสอดคล้องของกฎหมายกับการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของส านักงาน โดยมีการด าเนินการดังนี ้
๑. ผู้ รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกบัการ

ด าเนินงานการจดัการสิ่งแวดล้อม 
๒. มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน 
๓. มีการอ้างอิงหลกัฐานการปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งครบถ้วนและถกูต้อง  
๔. กรณีท่ีพบวา่การด าเนินงานไมส่อดคล้องกบักฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหต ุ

และก าหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) 
๕. มีการก าหนดความถ่ีในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอยา่งน้อยปีละ ๑ 

ครัง้ ท่ีเหมาะสมและมีการปฏิบตัิตามท่ีก าหนดได้ 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๑.๕ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
๑.๕.๑ การเกบ็ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกจิกรรมในส านักงาน จะต้องประกอบไปด้วย 

๑. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
๒. ปริมาณการใช้เชือ้เพลิงส าหรับการเดินทาง 
๓. ปริมาณการใช้น า้ประปา 
๔. ปริมาณการใช้กระดาษ 
๕. ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) 

(โดยใช้คา่สมัประสิทธ์ิการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก(Emission factor ; Ef) ขององค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจกลา่สดุ) 
๑.๕.๒ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย 
กรณีไม่บรรลเุปา้หมาย 

๑. มีการวิเคราะห์สาเหตใุนกรณีที่ไมบ่รรลเุปา้หมาย 
๒. มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไมบ่รรลเุปา้หมาย 
๓. มีการติดตามผลหลงัแก้ไข 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๑.๖ แผนงานโครงการที่น าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
๑.๖.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการด าเนินการ 

๑. วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย จะต้องสอดคล้องกบันโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
นยัส าคญั หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

๒. วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย สามารถวดัผลได้  
๓. กิจกรรมท่ีก าหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย  
๔. ระยะเวลาการท าโครงการมีความเหมาะสม  
๕. โครงการมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบอย่างชดัเจน และจะต้องมีความเข้าใจ 

๑.๖.๒ ผลส าเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
มีแผนการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

๑. ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเน่ือง 
๒. มีการก าหนดความถ่ีในการติดตามผลและปฏิบตัิตามอย่างตอ่เน่ือง 
๓. มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
๔. ด าเนินการเสร็จสิน้และบรรลตุามเปา้หมายท่ีก าหนด / กรณีท่ีไม่บรรลเุปา้หมายมีการทบทวนเพื่อหา

สาเหตแุละแนวทางแก้ไข 
๕. มีการก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและยัง่ยืนหลงับรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนด 



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 

๑.๗ การตรวจประเมนิส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน  
(ส าหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ) 

๑.๗.๑ การวางแผนและด าเนินการตรวจประเมนิส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน 
(๑) มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินส านกังานสีเขียวภายในส านกังานประกอบด้วย

หวัหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึง่จะต้องผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรการ
ด าเนินงานส านกังานสีเขียว และหลกัสตูรการตรวจประเมินส านกังานสีเขียว 

(๒) มีการก าหนดความถ่ีในการตรวจประเมินส านกังานสีเขียวภายในส านกังานอยา่งน้อยปีละ 
๑ ครัง้ 

(๓) มีการจดัท าก าหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลมุทกุหมวด 
(๔) ก าหนดผู้ตรวจประเมินภายในแตล่ะหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็น

อิสระในการตรวจประเมินอยา่งชดัเจน  
(๕) การด าเนินการตรวจประเมินส านกังานสีเขียวภายในส านกังานครบถ้วนทกุหมวด 



หมวด/ตัวชีวั้ด 
๑.๘ การทบทวนฝ่ายบริหาร 
๑.๘.๑ การก าหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 

(๑) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ  
(๒) มีตวัแทนของแตล่ะฝ่าย/แผนก/สว่นงานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานในแต่

ละหมวดเข้าร่วมประชมุ  
(๓) จ านวนผู้ เข้าร่วมการประชมุจะต้องมากกวา่ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ ท่ีเป็น

คณะกรรมการส านกังานสีเขียว พร้อมหลกัฐานการลงนามเข้าร่วมประชมุ 
(๔) หากผู้ ท่ีจะต้องเข้าประชมุไมส่ามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการ

ประชมุให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 

๑.๘ การทบทวนฝ่ายบรหิาร 

 ๑.๘.๒ มีการก าหนดวาระการประชุม และท าการประชุมทบทวนฝา่ยบริหารดังนี้ 

(๑) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(๒) วาระท่ี ๑ การตดิตามผลการด าเนินงานปรับปรงุระบบฯทีผ่่านมา 

(๓) วาระท่ี ๒ นโยบายสิ่งแวดลอ้ม 

(๔) วาระท่ี ๓ ความมปีระสิทธิภาพของคณะกรรมการหรอืทมีงานด้านสิ่งแวดลอ้ม (ความเพยีงพอ

และความเหมาะสม)  
(๕) วาระท่ี ๔ การตดิตามผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม การปฏบิัตติามกฎหมาย รวมถึง

แนวทางการแก้ไขปรับปรงุและพัฒนา  

(๖) วาระท่ี ๕ การสือ่สารและข้อคิดเหน็ด้านสิง่แวดลอ้ม  

(๗) วาระท่ี ๖ การเปลีย่นแปลงท่ีจะสง่ผลกระทบต่อความส าเรจ็ในการด าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม 

(๘) วาระท่ี ๗ ขอ้เสนอแนะจากที่ประชุม 

(๙) วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการด าเนินงานส านกังานสเีขียวอย่างต่อเนือ่ง 

(๑๐)จัดท ารายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เหน็ว่ามกีารประชุมจริง 



 

หมวดที่ ๒ การส่ือสารและสร้างจติส านึก 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๒.๑ การอบรมให้ความรู้และประเมนิความเข้าใจ 
๒.๑.๑ แผนการฝึกอบรม ด าเนินการอบรม การประเมนิผล และบนัทกึประวัตกิารฝึกอบรม 

๑. ระบหุลกัสตูรและความถ่ีการอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลกัสตูรมีรายละเอียดอย่าง
น้อย ดงันี ้

ความส าคญัของส านกังานสเีขียว 
การใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจดัการมลพิษและของเสีย 
การจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ก๊าซเรือนกระจก  

๒. ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (๑) โดยผู้ รับการอบรมจะต้องมากกวา่ร้อยละ 
๘๐ ของกลุม่เปา้หมายในแตล่ะหลกัสตูร 

๓. ประเมินผลการฝึกอบรม เชน่ ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
๔. จดัท าประวตัิการอบรมของพนกังาน 



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 
๒.๑.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม  

(๑) ผู้ รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนือ้หาในการอบรม 
(๒) ผู้ รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลกัฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจาก

หน่วยงานภายนอก ประวตัิ ประสบการณ์ 
๒.๒ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน 
๒.๒.๑ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางส่ือสารด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและ

ภายนอกส านักงาน 
(๑) ก าหนดหวัข้อและความถ่ีการสื่อสาร 
(๒) ก าหนดช่องทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกบัหวัข้อการส่ือสารและองค์กร (ไม่

จ ากดัจ านวนช่องทาง) 
(๓) ก าหนดกลุม่เปา้หมายรับเร่ืองสื่อสาร (ผู้ ท่ีเก่ียวข้องที่อยูภ่ายในและภายนอก

ส านกังาน) 
(๔) ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการสื่อสาร 



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 

๒.๒.๒  มีการรณรงค์ส่ือสารและให้ความรู้ตามที่ก าหนดในข้อ ๒.๒.๑  

๒.๒.๓  ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (สุ่ม

อย่างน้อย ๔ คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 

๒.๒.๑(๑) 

๒.๒.๔ มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และน าข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข มี

แนวทางดังนี ้
(๑) มีช่องทางเพ่ือรับข้อเสนอแนะ เช่น ไลน์ QR Code การประชมุ เว็บไซต์ 
(๒) มีผู้ รับผิดชอบ 
(๓) มีการวางแผนการจดัการข้อเสนอแนะ 
(๔) มีการจดัการกบัข้อเสนอแนะตามแผนท่ีก าหนด 
(๕) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจดัการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม) 



หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
หมวด/ตัวชีวั้ด 

๓.๑ การใช้น า้ 
๓.๑.๑ ร้อยละมาตรการใช้น า้เหมาะสมกับส านักงานจะต้องประกอบไปด้วย 

รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้างความตระหนกัในการใช้น า้ 
(๒) การก าหนดเวลาการใช้น า้ 
(๓) การก าหนดรูปแบบการใช้น า้ 
(๔) การเปลี่ยนอปุกรณ์ประหยดัน า้ 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๓.๑.๒  มีการจดัท าข้อมูลการใช้น า้ต่อหน่วยเปรียบเทยีบกบัเป้าหมาย 

การเกบ็ข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้แตล่ะเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้ต่อหน่วย 
(๓) บรรลเุปา้หมาย 
(๔) สรุปสาเหตทุี่น าไปสูก่ารบรรล ุเพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
การเกบ็ข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้แตล่ะเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้ต่อหน่วย 
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตแุละแนวทางแก้ไข 

หมายเหต ุการเปรียบเทียบข้อมลูสามารถเลอืกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบตอ่
จ านวนพนกังาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบตอ่พืน้ที่ เป็นต้น 
๓.๑.๓  ร้อยละของการปฏบิัตติามมาตรการประหยดัน า้ในพืน้ที่ท างาน 

(ประเมนิจากพฤตกิรรมของบุคลากรในพืน้ที่ 



หมวด/ตัวชีว้ัด 

๓.๒ การใช้พลังงาน 
๓.๑.๑ ร้อยละมาตรการใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับส านักงานจะต้องประกอบไป

ด้วย รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้างความตระหนกัในการใช้ไฟฟา้ 
(๒) การก าหนดเวลาการใช้ไฟฟา้ 
(๓) การก าหนดรูปแบบการใช้ไฟฟา้ 
(๔) การเปลี่ยนอปุกรณ์ประหยดัน า้ไฟฟา้ 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๓.๑.๒  มีการจดัท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทยีบกับเป้าหมาย 

การเกบ็ข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้าแตล่ะเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย 
(๓) บรรลเุปา้หมาย 
(๔) สรุปสาเหตทุี่น าไปสูก่ารบรรล ุเพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
การเกบ็ข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้าแตล่ะเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย 
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตแุละแนวทางแก้ไข 

หมายเหต ุการเปรียบเทียบข้อมลูสามารถเลอืกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบตอ่
จ านวนพนกังาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบตอ่พืน้ที่ เป็นต้น 
๓.๑.๓  ร้อยละของการปฏบิัตติามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพืน้ที่ท างาน 

(ประเมนิจากพฤตกิรรมของบุคลากรในพืน้ที่ 



หมวด/ตัวชีว้ัด 

๓.๒ การใช้พลังงาน 
๓.๒.๔  การจดัการและรณรงค์เพื่อการประหยัดน า้มันเชือ้เพลิงในการ
เดนิทาง ด าเนินการดงันี ้

๑. การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๒. การวางแผนการเดินทาง 
๓. การซอ่มบ ารุงดแูลยานพาหนะ 
๔. การใช้จกัรยานหรือขนสง่สาธารณะมาท างาน 



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 

๓.๑.๒  มีการจัดท าข้อมูลการใช้น า้มันเชือ้เพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

การเกบ็ข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิแต่ละเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลิงต่อหน่วย 
(๓) บรรลเุปา้หมาย 
(๔) สรุปสาเหตท่ีุน าไปสูก่ารบรรล ุเพ่ือการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 
การเกบ็ข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิแต่ละเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิตอ่หน่วย 
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตแุละแนวทางแก้ไข 

หมายเหต ุการเปรียบเทียบข้อมลูสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น 
เปรียบเทียบตอ่จ านวนพนกังาน หรือเปรียบเทียบตอ่กิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพืน้ท่ี เป็นต้น 



หมวด/ตัวชีว้ัด 

๓.๓ การใช้ทรัพยากรอื่นๆ 
๓.๓.๑ ร้อยละมาตรการใช้กระดาษเหมาะสมกับส านักงานจะต้องประกอบไป

ด้วย รายละเอียดดังนี ้
๑. การสร้างความตระหนกัในการใช้กระดาษ 
๒. การก าหนดรูปแบบการใช้กระดาษ 
๓. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๔. การน ากระดาษกลบัมาใช้ใหม ่



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๓.๑.๒  มีการจดัท าข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทยีบกับเป้าหมาย 

การเกบ็ข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้กระดาษแตล่ะเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้กระดาษตอ่หน่วย 
(๓) บรรลเุปา้หมาย 
(๔) สรุปสาเหตทุี่น าไปสูก่ารบรรล ุเพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
การเกบ็ข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้กระดาษแตล่ะเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย 
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตแุละแนวทางแก้ไข 

หมายเหต ุการเปรียบเทียบข้อมลูสามารถเลอืกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบตอ่
จ านวนพนกังาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบตอ่พืน้ที่ เป็นต้น 
๓.๑.๓  ร้อยละของการปฏบิัตติามมาตรการประหยัดกระดาษในพืน้ที่ท างาน 

(ประเมนิจากพฤตกิรรมของบุคลากรในพืน้ที่) 



หมวด/ตัวชีวั้ด 
๓.๓ การใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ 
๓.๓.๔  ร้อยละมาตรการใช้ หมกึพมิพ์ อุปกรณ์เคร่ืองเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับ

ส านักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้างความตระหนกัในการใช้ 
(๒) การก าหนดรูปแบบการใช้ 
(๓) การใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

๓.๓.๕ ร้อยละของการด าเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมกึพมิพ์ อุปกรณ์เคร่ือง
เขียน วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
(ประเมนิจากพฤตกิรรมของบุคลากรในพืน้ที่) 



หมวด/ตัวชีวั้ด 

๓.๔ การประชุมและการจัดนิทรรศการ 

๓.๔.๑  ร้อยละของการใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพ่ือเตรียมการประชุม 

ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet เป็นต้น 

๓.๔.๒  การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ลด

การใช้ทรัพยากร-พลังงาน และลดของเสียที่เกดิขึน้ จะต้องด าเนินการดังนี ้
(๑) การจดัเตรียมขนาดห้องประชมุ เหมาะสมกบัจ านวนผู้ เข้าประชมุ หรือจดั

นิทรรศการ 
(๒) ห้องประชมุหรือพืน้ท่ีจดันิทรรศการไมมี่การตกแตง่ด้วยวสัดท่ีุย่อยสลายยาก 

หรือวสัดท่ีุใช้ครัง้เดียวแล้วทิง้ 
(๓) การก าหนดแนวทางเลือกสถานท่ีภายนอกส านกังานท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
(๔) การจดัเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชมุ โดยจะต้องลดการใช้กระดาษ หมกึพิมพ์ 
(๕) การจดัเตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืมเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 



 

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย 
หมวด/ตัวชีว้ัด 

๔.๑ การจัดการของเสีย 
๔.๑.๑  มีการด าเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และก าจัดขยะอย่างเหมาะสมมีแนว

ทางการด าเนินงาน ดังนี ้
(๑) มีการคดัแยกขยะและจดัวางถงัขยะตามพืน้ท่ีท างานตา่งๆอยา่งเหมาะสมทกุจดุท่ีสุม่ตรวจสอบ 
(๒) มีการติดปา้ยบง่ชีป้ระเภทขยะอยา่งถกูต้องและชดัเจนทกุถงัท่ีสุม่ตรวจสอบ 
(๓) มีจดุพกัขยะท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาการ โดยจะต้องมีพืน้ท่ีรองรับขยะแตล่ะเภทจากข้อ (๑) เพียงพอ 
(๔) มีการทิง้ขยะถกูต้องทกุจดุท่ีสุม่ตรวจสอบ 
(๕) มีการบนัทกึข้อมลูปริมาณขยะแตล่ะประเภทครบถ้วนทกุเดือนจนถึงเดือนท่ีได้รับการตรวจประเมิน 
(๖) มีการสง่ขยะให้ อปท. หรือผู้ รับจ้างท่ีได้รับอนญุาตตามกฎหมาย 
(๗) มีการติดตาม ตรวจสอบการก าจดัขยะของผู้ รับจ้างให้มีการจดัการอยา่งเหมาะสมตามหลกัวิชาการ 

(กรณีสง่ให้ อปท.ให้ถือวา่มีการจดัการอยา่งเหมาะสม) 
(๘) ไมมี่การเผาขยะในบริเวณหรือพืน้ท่ีของส านกังาน (ยกเว้นเตาเผาท่ีได้รับการอนญุาตอยา่งถกูต้อง) 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๔.๑.๒  ร้อยละของปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่  
๔.๒ การจัดการน า้เสีย 
๔.๒.๑  การจัดการน า้เสียของส านักงาน และคุณภาพน า้ทิง้จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เก่ียวข้อง

โดยมีแนวทาง ดังนี ้
๑. การก าหนดผู้ รับผิดชอบดแูลการจดัการน า้เสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดแูล 
๒. มีการบ าบดัน า้เสียอย่างเหมาะสมเช่น มีการมีตะแกรงดกัเศษอาหาร มีบอ่ดกัไขมนั  
๓. มีการบ าบดัน า้เสียครบทกุจดุท่ีปลอ่ยน า้เสีย 
๔. มีผลการตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ที่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด (หากมีพืน้ท่ีของ

อาคารน้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.จะไม่มีกฎหมายก าหนด)  
๔.๒.๒  การดูแลอุปกรณ์บ าบดัน า้เสีย โดยมีแนวทางดังนี ้

๑. มีการตกัและท าความสะอาดเศษอาหาร และไขมนัออกจากตะแกรงดกัขยะ หรือบอ่ดกัไขมนัตาม
ความถ่ีท่ีก าหนดอย่างเหมาะสมกบัปริมาณและการปนเปือ้น 

๒. มีการน าเศษอาหาร น า้มนัและไขมนัไปก าจดัอย่างถกูต้อง 
๓. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซอ่มแซมระบบบ าบดัน า้เสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพ 
๔. มีการตรวจสอบการร่ัวไหลของน า้เสียอย่างสม ่าเสมอเพื่อปอ้งกนัการปนเปือ้นของน า้เสียไปยงัแหลง่

อ่ืนๆ 



 

หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั 
หมวด/ตัวชีว้ัด 

๕.๑ อากาศในส านักงาน 

๕.๑.๑  การควบคุมมลพษิทางอากาศในส านักงาน 

(๑) มีแผนการดแูลรักษา ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 
(Printer) เคร่ืองฟอกอากาศ ห้อง พืน้ห้อง เพดาน มา่น มลูี ่พรมปพูืน้ห้อง อปุกรณ์
เคร่ืองใช้ต่างๆ (ขึน้อยูก่บัส านกังาน) 

(๒) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการดแูลรักษา 
(๓) มีการปฏิบตัิตามแผนที่ก าหนด 

(๔) จะต้องมีการควบคมุมลพิษทางอากาศอย่างครบถ้วน ดงันี ้

- การดแูลรักษาในข้อ (๑)  
- การควบคมุควนัไอเสยีรถยนต์บริเวณส านกังาน 

- การปรับปรุง ก่อสร้างส านกังาน (ถ้าม)ี  
- การปอ้งกนัและก าจดัแมลงทีจ่ะสร้างมลพิษอากาศภายในส านกังาน (ถ้าม)ี 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๕.๑ อากาศในส านักงาน 

๕.๑.๒  มีการรณรงค์ไม่สูบบุหร่ีหรือมีการก าหนดพืน้ที่สูบบุหร่ีที่เหมาะสมและปฏบิัตติามที่

ก าหนด 
(๑) มีการรณรงค์การไม่สบูบหุร่ี 
(๒) มีการติดสญัลกัษณ์เขตปลอดบหุร่ี 
(๓) มีการติดสญัลกัษณ์เขตสบูบหุร่ี 
(๔) เขตสบูบหุร่ีจะต้องไมอ่ยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนที่อยู่

บริเวณข้างเคียง ไมอ่ยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสขุภาพ
ของผู้ ไมส่บูบหุร่ี และไมอ่ยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอนัเป็นที่เหน็ได้ชดัแก่ผู้มาใช้สถานที่นัน้ 

(๕) ไมพ่บการสบูบหุร่ี หรือก้นบหุร่ีนอกเขตสบูบหุร่ี 
๕.๑.๓  การจัดการมลพษิอากาศจากภายนอกส านักงานที่ส่งผลต่อส านักงาน  

(๑) ก าหนดมาตรการรอบรับเพื่อจดัการมลพิษทางอากาศที่มาจากภายนอกส านกังาน 
(๒) ปฏิบตัิตามมาตรการที่ได้ก าหนดในข้อ(๑) ถ้าพบวา่มีมลพิษทางอากาศที่มาจาก

ภายนอกส านกังาน 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๕.๒ แสงในส านักงาน 
๕.๒.๑  มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้

มาตรฐาน) และด าเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานก าหนด 
๑. มีการตรวจวดัความเข้มแสงประจ าปี พร้อมแสดงหลกัฐานผลการตรวจวดัแสงเฉพาะจดุท างาน

แลพืน้ท่ีท างาน 
๒. เคร่ืองวดัแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลกัฐานใบรับรอง) 
๓. ผลการตรวจวดัจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายก าหนด 
๔. ผู้ ท่ีตรวจวดัความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๕.๓ เสียง 
๕.๓.๑  การควบคุมมลพษิทางเสียงภายในส านักงาน 

๑. ก าหนดมาตรการรอบรับเพ่ือจดัการเสียงดงัท่ีมาจากภายในส านกังาน 
๒. ปฏิบตัติามมาตรการท่ีได้ก าหนดในข้อ(๑) ถ้าพบว่ามีเสียงดงัท่ีมาจากภายในส านกังาน 

๕.๓.๒  การจัดการเสียงดังจากภายนอกที่ส่งผลต่อส านักงาน 
๑. ก าหนดมาตรการรอบรับเพ่ือจดัการเสียงดงัท่ีมาจากภายนอกส านกังาน 
๒. ปฏิบตัติามมาตรการท่ีได้ก าหนดในข้อ(๑) ถ้าพบวา่มีเสียงดงัท่ีมาจากภายนอกส านกังาน 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๕.๔ ความน่าอยู่  

๕.๔.๑  มีการวางแผนจดัการความน่าอยู่ของส านักงานโดยจะต้องด าเนินการดงันี ้
(๑) จดัท าแผนผงัของส านกังานทัง้ในตวัอาคารและนอกอาคาร โดยจะต้องก าหนดพืน้ที่ใช้งาน

อย่างชดัเจน เช่น พืน้ที่พกัผ่อนหยอ่นใจ พืน้ที่สีเขียว พืน้ที่สว่นรวม และพืน้ที่ท างาน เป็นต้น 
สามารถสือ่สารด้วยปา้ยหรืออื่นๆทีเ่หมาะสมเพื่อบง่ชี ้

(๒) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมทัง้พืน้ที่เฉพาะ และพืน้ที่
ทัว่ไป  

(๓) มีการก าหนดเวลาที่แนน่อนในการดแูลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ทัง้พืน้ที่เฉพาะ และพืน้ที่ทัว่ไป  

(๔) การก าหนดแผนงานการเพิ่มพืน้ทีส่เีขียว และคงรักษาไว้ของส านกังาน รวมไปถึงมกีาร
ปฏิบตัิจริงตามแผนงาน 

๕.๔.๒   ร้อยละการใช้สอยพืน้ที่เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ที่ส านักงานก าหนด 

๕.๔.๓  ร้อยละการดแูลบ ารุงรักษาพืน้ที่ต่างๆ เช่น พืน้ที่สีเขียว พืน้ที่พกัผ่อนหย่อนใจ พืน้ที่

ส่วนกลาง และพืน้ที่ท างาน เป็นต้น 



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 

๕.๔ ความน่าอยู่  

๕.๔.๔  มีการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคและด าเนินการได้ตามที่ก าหนด 
หมายเหต ุการควบคมุสตัว์พาหะน าโรค ส านกังานสามารถควบคมุและจดัการได้เอง หรือวา่จ้าง
หน่วยงานเฉพาะมาด าเนินการแทน 

๑. มีการก าหนดแนวทางการปอ้งกนัสตัว์พาหะน าโรคในส านกังานอยา่งเหมาะสม 
ได้แก่  นกพิราบ หน ูแมลงสาบ และอ่ืนๆ 

๒. มีการก าหนดความถ่ีในการตรวจสอบร่องรอยสตัว์พาหะน าโรคอยา่งน้อยท่ีสดุ
สปัดาห์ละ ๑ ครัง้  

๓. มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถ่ีท่ีได้ก าหนด (เฉพาะตอนกลางวนั) 
๔. มีแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเม่ือพบร่องรอยสตัว์พาหะน าโรค 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 

๕.๕ การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 

๕.๕.๑  การอบรมฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟตามแผนที่ก าหนด  
(๑) มีการก าหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ 
(๒) จ านวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดบัเพลงิขัน้ต้นจะต้องไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๔๐ ของพนกังานทัง้หมด  
(๓)พนกังานทกุคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ 
(๔) มีการอบรมดบัเพลิงขัน้ต้นตามแผนที่ก าหนด พร้อมแสดงหลกัฐาน เชน่ ใบรับรองการอบรม 

ภาพถ่าย เป็นต้น 
(๕) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนทีก่ าหนด พร้อมแสดงหลกัฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น 
(๖) มีการจดุรวมพลทีส่ามารถรองรับได้ พร้อมมีปา้ยแสดงอย่างชดัเจน 
(๗) มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ ธงน าทางหนีไฟ ไปยงัจดุรวมพล พร้อมสื่อสารในพืน้ที่

ปฏิบตัิงาน 
(๘) มีการก าหนดทางออกฉกุเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีปา้ยแสดงอย่างชดัเจน 

๕.๕.๒  มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจบุนัและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน  



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๕.๕ การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 

๕.๕.๓  ความเพยีงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดบัเพลงิและป้องกันอัคคีภยั 

และระบบสัญญาณแจ้งเหตเุพลงิไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวธีิการใช้และตรวจสอบ

อุปกรณ์ดังกล่าว 
๑. มีการติดตัง้และเตรียมอปุกรณ์ดบัเพลิง 

 ถงัดบัเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (ก าหนดระยะหา่งและความสงูตามที่กฎหมายก าหนด) 
พร้อมกบัติดปา้ยแสดง 

 ติดตัง้ระบบเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลงิ (ถ้าม)ี 
 สายฉีดน า้ดบัเพลิงและตู้ เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) ถ้าม)ี 

๒. ติดตัง้ระบบสญัญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน 
 สญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ (พืน้ทีม่ากกวา่ ๓๐๐ ตรม.หรืออาคารสงูเกิน ๒ ชัน้ขึน้ไป) 
 ติดตัง้ตวัดกัจบัควนั(smoke detector)หรือความร้อน (heat detector) 

๓. มีการตรวจสอบข้อ (๑)-(๒) และหากพบว่าช ารุดจะต้องด าเนินการแจ้งซอ่มและแก้ไข 
๔. พนกังานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอปุกรณ์ดบัเพลิงและสญัญาณแจ้งเตือนอย่าง

น้อยร้อยละ ๗๕ จากที่สุม่สอบถาม 



 

หมวดที่ ๖ การจดัซือ้และจัดจ้าง 
หมวด/ตัวชีว้ัด 

๖.๑ การจดัซือ้สนิค้า 

๖.๑.๑  การจัดซือ้สนิค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) ก าหนดผู้ รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ 
(๒) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และสามารถระบแุหลง่ข้อมลูสืบค้น 
(๓) จดัท าบญัชีรายช่ือสินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมทีส่อดคล้องกบัสนิค้าที่ใช้จริงในส านกังาน โดย

จะต้องระบรุายการสินค้า ย่ีห้อ ฉลากสิ่งแวดล้อม วนัหมดอายกุารรับรองของสนิค้านัน้ หากเป็น
ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศให้การรับรองนัน้ๆด้วย 

(๔) แจ้งไปยงัผู้ขายเพือ่ขอความร่วมมือในการสัง่ซือ้สินค้าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไมม่ีร้านค้าที่
จ าหน่ายสนิค้าทีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

หมายเหต ุสินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองจากสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรับเท่านัน้ 
เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟตุปริน้ท์ สินค้าOTOP ท่ีมีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อม
ของตา่งประเทศ เป็นต้น 



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 
๖.๑ การจัดซือ้สนิค้า 
๖.๑.๒  ร้อยละของการจัดซือ้สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวนทัง้สิน้ ๙ รายการ อ้างองิจากแผนส่งเสริมการจัดซือ้ที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ รวมทัง้สิน้ ๙ รายการ (ขัน้ต ่า) ดังนี ้ 

1. กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ท่ัวไป 2.แฟ้มเอกสาร 3.ซอง
เอกสาร 4.ผลิตภัณฑ์ลบค าผิด 5.ตลับหมึก 6.เคร่ืองพิมพ์ 7.เคร่ืองถ่าย
เอกสาร 8.ปากกาไวท์บอร์ด และ9.กระดาษช าระ 
หมายเหต ุร้อยละของสินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมจะเทียบกบัปริมาณการซือ้ และ/หรือมลูค่า
สินค้า 

๖.๑.๓  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
หมายเหต ุสนิค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าท่ีได้รับการรับรองจากสถาบนัท่ีเป็นท่ี
ยอมรับเทา่นัน้ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟตุปริน้ท์ สินค้าOTOP ท่ีมีเลข
จดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของตา่งประเทศ เป็นต้น 



 

หมวด/ตัวชีว้ัด 
๖.๒  การจดัจ้าง 
๖.๒.๑  ร้อยละของการจดัจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการด าเนินงานที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) มีหลกัฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดย

จะต้องแสดงหลกัฐานการรับรองดงักลา่ว 
(๒) หากหน่วยงานไมม่ีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทางส านกังานจะต้องท าการประเมิน

ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบือ้งต้น 
(๓) มีการจดัท าสญัญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมือ่เข้ามาปฏิบตัิงานในส านกังาน 
(๔) หน่วยงานหรือบคุคลที่ได้รับคดัเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารเก่ียวกบัส านกังาน

สีเขียว และแนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของตนเอง 
(๕) หน่วยงานหรือบคุคลเหลา่นัน้สามารถอธิบายแนวทางในการจดัการสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง

กบักิจกรรมของตนเองได้ 
หมายเหต ุ๑.หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพจิารณาทกุข้อ ยกเว้น
ข้อ (๒) ๒.หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพจิารณาข้อ (๒)-(๕) 



 

หมวด/ตัวชีวั้ด 

๖.๑ การจัดซือ้สินค้า 

๖.๒.๒  ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือ

บุคคลที่เข้ามาด าเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น 
หมายเหต ุ๑. กรณีท่ีเป็นการว่าจ้างให้อยูป่ระจ าส านกังานจะต้องท าการประเมินอยา่งน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ 
                ๒. กรณีท่ีเป็นการว่าจ้างไมอ่ยูป่ระจ าส านกังาน จะต้องท าการประเมินทกุครัง้เม่ือเข้ามา
ปฏิบตัิงานในส านกังาน 

๖.๒.๓  ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกส านักงาน) ได้แก่ โรงแรม 

สถานที่จัดงาน หรืออ่ืนๆที่ได้มีการขึน้ทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หมายเหต:ุ  ๑. สถานท่ีท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีดี เชน่ ISO๑๔๐๐๑ Green Hotel 
ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น และมีการจดัการประชมุท่ีค านงึถึงการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน และลดการก่อให้เกิดมลพิษ 
                 ๒. ในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้รับการรับรองฯ อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงส านกังาน จะต้อง
เลือกสถานท่ีท่ีใช้เวลาเดินทางน้อยท่ีสดุ และจดัประชมุในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและ
เป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลกัฐานการคดัเลือกสถานท่ีเหลา่นัน้  



 

 Q&A 


