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หลักการและเหตุผล สู่ “สาํนักงานสีเขยีว”

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปรบเปลี่ยนพฤติกรรม วิธี

คดิและวถิชีีวติ การลดขยะเป็นศูนย์

ยุทธศาสตรช์าตริะยะ 

20 ปี พ.ศ.2561-2580

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12

พ.ศ.2560-2564

การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมเพือ่การพัฒนาที่

ย่ังยนื สนับสนุนและส่งเสริมการผลติและการบรโิภคที่

เป็นมติรกับสิง่แวดล้อมในวงกว้าง

นโยบายของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตรข์องกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 มเีป้าหมายเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการ

ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว

ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศซึง่เป็นเป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ั่งยนื



 เพ่ือตรวจประเมินและใหก้ารรบัรองสาํนกังานท่ีมีการดาํเนินการท่ีเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดลอ้ม

 เพ่ือสง่เสรมิใหส้าํนกังานนาํความรูส้าํนกังานสีเขียว(Green office) ไปประยกุตใ์ห้

เกิดประโยชนแ์ละมีการบรโิภคท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มในสาํนกังาน

 เพ่ือลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gases : GHG) จาก

กิจกรรมตา่งๆภายในสาํนกังาน

วัตถุประสงค์



สาํนักงานสีเขยีว (Green Office)

สํานักงานและกิจกรรมต่างๆภายในสํานักงานที่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

อย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมไปถงึการเลอืกใช้วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องใช้สาํนักงานทีเ่ป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และที่สําคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาใน

ปริมาณตํา่ 



คาํนิยามสาํนักงาน

สถานที่ทํา งานที่มีการออกแบบและก่อสร้างของ

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ และเอกชน ทัง้ภายในอาคารและ

ภายนอกอาคาร ที่ ผู้ทํางานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่

ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ 

รวมไปถึงพืน้ที่ใช้ประโยชนอ์ื่นๆภายใน ได้แก่ พืน้ที่รับประทาน

อาหาร พืน้ที่ประกอบอาหาร ห้องนํ้า ลานจอดรถ พืน้ที่รองรับ

ของเสีย ระบบบาํบัดของเสีย

หมายเหตุ คาํนิยามนี ้คอื ขอบข่ายของสาํนักงาน



เกณฑส์าํนักงานสีเขยีว

1. ISO14001

2. Waste Minimization

3. Pollution Prevention

4. Greenhouse Gas Management

5. Green Procurement

Green Office

หมวดที ่1 การกาํหนดนโยบาย การ
วางแผนการดาํเนินงานและ
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

หมวดที ่2 การสือ่สารและสร้างจติสาํนึก

หมวดที ่3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที ่4 การจัดการของเสยี

หมวดที ่5 สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภยั

หมวดที ่6 การจัดซือ้และจัดจ้าง



เกณฑส์าํนักงานสีเขยีว

หมวด รายละเอียด นํ้าหนัก 

(ร้อยละ)

1 การกาํหนดนโยบาย การวางแผนการดาํเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.1 การกาํหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม                             

1.2 คณะทาํงานด้านส่ิงแวดล้อม

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

1.4 กฎหมายและข้อกาํหนดทีเ่กี่ยวข้อง

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.6 แผนงานโครงการทีน่ําไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.7 การตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวภายในสํานักงาน 

(สําหรับหน่วยงานทีข่อต่ออายุ และขอยกกระดับ)

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

25

สาํนักงานสเีขยีวจะตอ้งผ่านเกณฑ ์ซึง่ประกอบดว้ยทัง้หมด 6 หมวด ดงันี้



เกณฑส์าํนักงานสีเขยีว

หมวด รายละเอียด นํา้หนัก (ร้อยละ)

2 การสื่อสารและสร้างจติสาํนึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมนิความเข้าใจ

2.2 การรณรงคแ์ละประชาสัมพันธแ์ก่พนักงาน
15

3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้นํา้ 

3.2 การใช้พลังงาน 

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ            

3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการ

15

4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย

4.2 การจัดการนํา้เสีย
15



เกณฑส์าํนักงานสีเขยีว

หมวด รายละเอียด นํ้าหนัก (ร้อยละ)

5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในสาํนักงาน

5.1 อากาศ   5.2 แสง  5.3 เสียง    

5.4 ความน่าอยู่      5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

15

6 การจดัซือ้และจดัจา้ง

6.1 การจดัซือ้สินค้า

6.2 การจดัจา้ง

15

รวม 100



เกณฑก์ารประเมนิสาํนักงานสีเขียว



ทาํแล้วได้อะไร (Green Office)

 ลดค่าใช้จา่ยในสาํนักงาน จากการใช้ทรัพยากร พลังงาน

อยา่ง  คุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ

 มกีารจดัการสิ่งแวดล้อมทีด่ตีอ่สุขภาพของพนักงาน

 เป็นการยกระดบัมาตรฐานสาํนักงานใหเ้ป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมมากขึน้ 

 ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหน่ึง

ในการช่วยลดโลกร้อน



แนวทางการพฒันาสาํนักงานสู่

สาํนักงานสีเขียว (Green Office) 



หมวดที ่1

การกาํหนดนโยบาย การวางแผนการ

ดาํเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.1 การกาํหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม



ความสําคัญ
 นโยบายสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ทีถ่กูกาํหนดขึน้จากผู้บริหารใหท้างสาํนักงาน

ดาํเนินการจัดการสิง่แวดล้อมใหเ้ป็นไปตามแนวทางของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิง่แวดล้อม 

 นโยบายสิง่แวดล้อมทีด่จีะต้องมคีวามชัดเจน และงา่ยต่อการอธิบายแก่พนักงาน

ในสาํนักงาน รวมถงึบุคคลภายนอกและผู้สนใจทั่วๆไป

 เป้าหมายด้านสิง่แวดล้อมเปรียบเสมอืนสิง่ทีวั่ดผลความสาํเร็จของการจัดการ

สิง่แวดล้อมขององคก์ร รวมไปถงึช่วยขับเคลือ่นการจัดการสิง่แวดล้อมใหม้ี

ประสทิธิภาพดยีิง่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 แผนงานสิง่แวดล้อมเป็นสิง่สาํคัญในการจัดระบบการทาํงานด้านสิง่แวดล้อมของ

องคก์รใหเ้ป็นขั้นเป็นตอน เพือ่ใหร้ะบบการจัดการสิง่แวดล้อมประสบความสาํเร็จ 

เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องสาํนักงานสเีขียว



วิธีดาํเนินการ

1. กิจกรรมและพื้นที่จะต้องอยู่ภายในและภายนอกอาคาร

สาํนักงาน เป็นที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ด้านการประชุมและ

การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพืน้ที่ใช้ประโยชน์อื่นๆภายใน 

ได้แก่ พืน้ที่รับประทานอาหาร พืน้ที่ประกอบอาหาร ห้องนํ้า 

ลานจอดรถ พืน้ทีร่องรับของเสีย ระบบบาํบัดของเสีย

การกาํหนดนโยบายสิง่แวดล้อม

ขั้นตอนที ่1. การกาํหนดบริบทขององคก์รและขอบเขตของการจัดการสิง่แวดล้อม

จะต้องมีการจัดทํา

แผนผังขององค์กร

ประกอบด้วย

2. กจิกรรมทีเ่กดิจากบุคลากรภายในองคก์ร หรือหน่วยงานภายนอก หรือผู้รับจ้างที่เข้ามา

ปฏิบัติงานภายในองคก์ร เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร เป็นต้น

3. กจิกรรมและพืน้ทีก่่อให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อม

4. กจิกรรมและพืน้ทีม่แีนวโน้มจะส่งกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่พืน้ทีภ่ายนอกโดยรอบ

5. กจิกรรมและพืน้ทีท่ีเ่คยได้รับการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม



วิธีดาํเนินการ

ตัวอย่าง การกาํหนดบริบทองคก์ร และขอบเขตการจัดการสิง่แวดล้อม

1. แผนกปฏบิตักิาร

2. แผนกมเิตอร์

3. แผนกบริการลูกค้า

4. แผนกบญัชีและ

ประมวลผล

5. แผนกบริหารงานทั่วไป

6. แผนกก่อสร้าง



วิธีดาํเนินการ

ตัวอย่าง การกาํหนดบริบทองคก์ร และขอบเขตการจัดการสิง่แวดล้อม

สาํนักงานมพีืน้ทีท่าํงานทัง้หมด 6 ส่วน ตามแผนผังข้างต้น ซึง่กจิกรรม

ต่างๆมทีัง้การปฏบิตัใินสาํนักงานและภายนอกสาํนักงาน โดยทางสาํนักงานจะ

กาํหนดขอบเขตการจัดการสิง่แวดล้อมเพือ่ขอการรับรอง ดังนี้

1. กจิกรรมและพืน้ทีภ่ายในอาคารสาํนักงานทัง้หมด รวมไปถงึกจิกรรม

ของหน่วยงานภายนอกทัง้หมดทีเ่ข้ามาปฏบิตังิานภายในสาํนักงาน ยกเว้น

กิจกรรมทีจ่ะต้องไปดาํเนินการภายนอกสาํนักงาน

2. พืน้ทีร่อบนอกสาํนักงาน ได้แก่ อาคารอยู่เวร ป้อมยาม ลานจอดรถ 

พืน้ทีส่เีขยีว พืน้ทีพ่ักผ่อน พืน้ทีรั่บประทานอาหาร พืน้ทีร่องรับของเสยี ร้านค้า

ของบุคคลภายนอก ยกเว้นบ้านพักพนักงาน และโรงเกบ็มิเตอร์ไฟฟ้า



วิธีดาํเนินการ

1. การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 

2. การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้

 การใช้ทรัพยากร พลังงาน 

 มลพษิ/ของเสีย 

 การจัดซือ้ จัดจ้าง และบริการทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 เพือ่นาํไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑก์ารเป็นสาํนักงานสีเขยีวของกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

4. การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกีย่วข้อง

ขั้นตอนที ่2 การกาํหนดนโยบายสิง่แวดล้อม

เอกสารนโยบาย

สิ่งแวดล้อมจะต้องมกีาร

ลงนามของผู้บริหาร

สูงสุด หรือผู้มอีาํนาจ 

และระบุวันทีป่ระกาศใช้

นโยบายให้ชัดเจน



วิธีดาํเนินการ

 การติดนโยบายบริ เวณบอร์ด

ประชาสัมพันธ์

 การประชาสัมพันธ์ การประกาศ

ชีแ้จง การอบรม หรือการประชุม

 การแจกจ่ายเอกสารนโยบายไปแต่

ละแผนก เป็นต้น

 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวบ

ไซตข์องบริษัท

 ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ่ า น ท า ง สั ง ค ม

ออนไลน์

ขั้นตอนที ่3 การเผยแพร่นโยบายสิง่แวดล้อม



วิธีดาํเนินการ

1. กาํหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไข

ตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงบริบทองคก์ร กจิกรรมหรอืแนว

ทางการทาํงาน

3. เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงแนวทางการบริหาร หรือเปลีย่น

ฝ่ายบริหาร

4. หากทบทวนนโยบายสิง่แวดล้อมพบว่ายังมคีวาม

ทนัสมัย เหมาะสม นโยบายดังกล่าวกยั็งสามารถใช้และ

คงไว้ได้

ขั้นตอนที ่4 การทบทวนและการปรับปรุงนโยบายสิง่แวดล้อม

เมือ่มกีารเปลีย่น

แปลงนโยบายจะต้อง

สือ่สารใหม่ทุกครั้ง



วิธีดาํเนินการ

 การใช้ไฟฟ้า 

 การใช้นํา้มันเชือ้เพลงิ 

 การใช้นํา้ 

การกาํหนดเป้าหมายและแผนงานด้านสิง่แวดล้อม

ขั้นตอนที ่1 การกาํหนดเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม
เป้าหมายจะต้องแสดงเป็น

เอกสารและมีการลงนามของ

ผู้บริหารพร้อมประกาศให้

ทราบอย่างทั่วถึงกัน

 การใช้กระดาษ

 ปริมาณของเสยี

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนที ่2 การทบทวนเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม

 ผู้บริหารจะต้องทบทวนเป้าหมายสิง่แวดล้อมทุกปี 

 เป้าหมายสิง่แวดล้อมจะต้องส่งผลใหเ้กดิการพัฒนาศักยภาพการจัดการสิง่แวดล้อม 

ขององคก์รอย่างต่อเน่ือง



วิธีดาํเนินการ

ตัวอย่างการกาํหนดเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อมของสาํนักงาน

สาํนักงานจะต้องแสดงข้อมูลการพจิารณาทีม่า

ของการตั้งเป้าหมาย เช่น สถิติข้อมูลการใช้

พลังงาน ทรัพยากร รายงานการประชุม เป็นต้น



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่3 การกาํหนดแผนการดาํเนินการสาํนักงานสเีขียว

1. ระบุถงึกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมในหมวดต่างๆ 

2. กาํหนดระยะเวลาหรือความถีใ่นการดาํเนินการ  

3. กาํหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกจิกรรมอย่างชัดเจน โดยสามารถระบุชื่อหรือ

ส่วนงาน

โดยจะต้องแสดงเป็นเอกสารและมกีารลงนามของ

ผู้บริหารพร้อมประกาศใหท้ราบอย่างทั่วถงึกัน



วิธีดาํเนินการ

ลาํดับ รายละเอียด ความถี่
เดอืน

ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 กาํหนดนโยบาย

สิ่งแวดลอ้ม

1 ครัง้/ปี x ฝ่ายบรหิาร

2 กาํหนดเปา้หมาย

สิ่งแวดลอ้ม

1 ครัง้/ปี x ฝ่ายบรหิาร

3 ระบแุละประเมิน

ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

1 ครัง้/ปี x หวัหนา้ทกุ

แผนก

4 รวบรวมกฎหมาย

สิ่งแวดลอ้ม กฎหมาย

ทอ้งถิ่น

2 ครัง้/ปี x x จป.วิชาชีพ

5 การประเมินความ

สอดคลอ้งของ

กฎหมาย

2 ครัง้/ปี x x จป.วิชาชีพ

ตัวอย่าง การกาํหนดแผนการดาํเนินงานสาํนักงานสเีขียวประจาํปี



ลาํดับ รายละเอยีด ความถี่
เดอืน

ผู้รับผดิชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 เก็บขอ้มลูปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก

1 ครัง้/

เดือน

x x x X x x x x x x x ฝ่ายธุรการ

8 ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

4 ครัง้/ปี x x x x ฝ่ายบริหาร

9 การฝึอบรมและสรา้ง

ความระหนกั

4 ครัง้/ปี x x x x ฝ่ายบคุคล

10 การฝึกอบรมดบัเพลิง

และอพยพหนีไฟ

1 ครัง้/ปี x จป.วิชาชีพ

11 กาํหนดมาตรการใช้

พลงังาน ทรพัยากร 

และมาตรการลด

ปริมาณของเสีย

1 ครัง้/ปี x ฝ่ายธุรการ

12 รายงานผลการใช้

ทรพัยากร พลงังาน 

ปริมาณของเสีย และ

การวิเคราะหผ์ล

1 ครัง้/

เดือน

x x x x x x x x x x x ฝ่ายธุรการ

13 การดแูลถงัดกัไขมนั 4 ครัง้/

เดือน

x x x x x x x x x x x ฝ่ายอาคาร



ลาํดับ รายละเอียด ความถี่
เดอืน

ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 การดแูลถงัดกัไขมนั 4 ครัง้/

เดือน

x x x x x x x x x x x ฝ่ายอาคาร

14 การตรวจสอบการทิง้

ขยะ

4 ครัง้/

เดือน

x x x x x x x x x x x ฝ่ายอาคาร

15 การตรวจความเขม้

แสงสว่าง

1 ครัง้/ปี x จป.วิชาชีพ

16 ตรวจสอบความ

พรอ้มของอปุกรณ์

ดบัเพลิง

ตาม

กฎหมาย

กาํหนด

x x x x x x x x x x x จป.วิชาชีพ

17 การตรวจสอบย่ีหอ้

สินคา้ท่ีเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดลอ้ม

3 ครัง้/ปี x x x ฝ่ายจดัซือ้

อนุมัติโดย

นายสมพงศ ์สงคว์ิชา

ผู้บริหารระดับสูง

ประกาศวันที ่4 มกราคม 2563



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

• กาํหนดแผนผังขององคก์ร รวมไปถึงอธิบายบริบทและขอบเขตการทาํสาํนักงานสีเขียวของ

องคก์ร หรือสามารถอา้งอิงรายงานการประชุมท่ีมีการหารือเพ่ือกาํหนดบริบทของสาํนกังานสี

เขียว และไดร้บัการเห็นชอบและอนมุตัจิากผูบ้รหิารอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร

• นโยบายสิ่งแวดลอ้ม เป้าหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม แผนการดาํเนินงานสาํนกังานสีเขียว จะตอ้ง

ไดร้บัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารสงูสดุหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบอาํนาจ มีการระบวุนัท่ีการประกาศใชอ้ย่าง

ชดัเจน และส่ือสารไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหร้บัทราบและเขา้ใจ และสามารถปฏิบตัติามได้

• ทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอ้ม เป้าหมายดา้นสิ่งแวดลอ้ม แผนการดาํเนินงานสาํนักงานสีเขียว 

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้

• ผูบ้รหิารจะตอ้งอธิบายวตัถปุระสงคแ์ละจดุมุง่หมายดา้นสิ่งแวดลอ้มของสาํนกังานได้

• ผูบ้รหิารจะตอ้งมีส่วนรว่มในการตดิตามผลการปฏิบตัติามนโยบายฯ



หมวดที ่1

การกาํหนดนโยบาย การวางแผนการ

ดาํเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.2 คณะทาํงานด้านสิ่งแวดล้อม



ความสําคัญ

การที่จะประสบความสําเร็จในการทาํระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

จะต้องมีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้

ชัดเจน และที่สําคัญจะต้องคัดเลือกบุคคลให้มีความสามารถตรงกับงานที่

ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดความ

ผิดพลาดในการทาํงานให้น้อยทีสุ่ด นอกจากนี ้บทบาทความรับผิดชอบทีถู่ก

ระบุไว้จะต้องสือ่สารใหก้ับพนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถงึกัน



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1. การคัดเลอืกบุคลากรเพือ่แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการสิง่แวดล้อม 

หวัหน้า/ประธาน

สิง่แวดล้อม

ทมีงาน

สิง่แวดล้อม

อาํนาจหน้าทีห่ลักในระดับฝ่ายบริหาร หรือเป็นบุคคลทีม่ี

ความน่าเชื่อถอื ทีท่างกรรมการผู้จัดการได้คัดเลอืกแล้ว

โดยส่วนใหญ่เป็นหัวหน้างานหรือตัวแทนของแต่ละ

แผนกหรือแต่ละส่วนงาน



ขั้นตอนที ่2. การประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการด้านสิง่แวดล้อม

วิธีดาํเนินการ

 ผู้บริหารแต่งตัง้คณะกรรมการหรือทมีงานด้านสิง่แวดล้อมของสาํนักงาน

อย่างเป็นลายลักษณอั์กษร และลงนามอนุมัต ิ

 คณะกรรมการหรือทมีงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/

ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน 

 กาํหนดอาํนาจ บทบาท หน้าทีรั่บผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน  



ตัวอย่าง ประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการสิง่แวดล้อม

ประกาศบริษัท ฉบับที ่01/2563

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

เน่ืองด้วยบริษัท รักษ์สิ่งแวดล้อม จํากัด มีนโยบายในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม

ภายในสํานักงาน และเพื่อให้บรรลุตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท จึงได้ประกาศแต่งตั้ง

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรายชือ่ดังต่อไปนี้

1. คุณดุสิตต์ แสงทองคาํ หวัหน้าสิ่งแวดล้อม

2. คุณสุวรรณา ไวงาน ผู้รับผิดชอบหมวด 1

3. คุณยุพนิ คงคราม ผู้รับผิดชอบหมวด 2

4. คุณพรทพิา    เลิศงาม ผู้รับผิดชอบหมวด 3

5. คุณอนันต์ พนิิจฉัตร ผู้รับผิดชอบหมวด 4

6. คุณธนากร ไกรวิทยา ผู้รับผิดชอบหมวด 5

7. คุณธเนศ วิลาศรัตน์ ผู้รับผิดชอบหมวด 6

ประกาศฉบับนีม้ีผลบังคับใช้ตัง้วันที ่4 กุมภาพันธ ์2563 เป็นต้นไป

.........................................

(กรรมการผู้จัดการ)



ขั้นตอนที ่3. การดาํเนินการสือ่สาร

วิธีดาํเนินการ

ดาํเนินการสือ่สารตามพืน้ทีต่่างๆให้

รับทราบโดยทั่วถงึกัน



ขั้นตอนที ่4. การทบทวนประสทิธิภาพของคณะกรรมการสิง่แวดล้อม

วิธีดาํเนินการ

ผู้บริหารจะต้องพิจารณาเบื้องต้นถึงความมีประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการ ได้แก่

 ด้านความเพยีงพอ 

 ด้านความรู้ความสามารถ 

 ด้านความเหมาะสม 

หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานจะต้องแจ้งไปยัง

กรรมการผู้จัดการ เพื่อดําเนินการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมคณะกรรมการ

สิง่แวดล้อม 



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

1. ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมถกูกาํหนดออกมาเป็นลาย

ลักษณอั์กษรเป็นปัจจุบนั และสือ่สารใหรั้บทราบทั่วกัน โดยนาํประกาศ

แต่งตัง้คณะกรรมการ หรือ โครงสร้างคณะกรรมการ ตดิประกาศ

2. คณะกรรมการจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องทีต่นเองรับผิดชอบ

3. ผู้บริหาร/หวัหน้าทมีสิง่แวดล้อมจะต้องทราบถงึประสทิธิภาพของ

คณะกรรมการสิง่แวดล้อม ด้านความเพยีงพอ ความรู้และความสามารถ 



หมวดที ่1

การกาํหนดนโยบาย การวางแผนการ

ดาํเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.3 การระบุประเดน็ปัญหาทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม



ความสําคัญ

การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและ

พลังงาน จะต้องวิเคราะหแ์ละพิจารณากิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหาด้าน

สิง่แวดล้อม ทรัพยากรและพลังงาน เพือ่ใหท้ราบถงึปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้

ทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยสําคัญ หากแต่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

ด้านการพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ต้นตอของ

สาเหตุ และผลกระทบ รวมถึงทราบแนวทางที่จะแก้ไขผลกระทบดังกล่าวที่

เกดิขึน้



วิธีดาํเนินการ

ข้ันตอนที ่1 การรวบรวมข้อมูลของบริษัท

1. บ่งชี้แผนก กิจกรรม พืน้ที ่

ของสาํนักงานทัง้หมด

2. กาํหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละแผนก กิจกรรม 

หรือพืน้ที ่เพือ่ชีบ้ง่ปัญหา

สาํนักงาน

งานบุคคล งานอาคาร สถานที่

•การจดัพมิพเ์อกสาร

•การสาํเนาเอกสาร

•การทาํความสะอาด

•การดูแลต้นไม้



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่2 การบง่ชีปั้ญหาสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

กระบวนการ

กจิกรรม
INPUT OUTPUT

การพมิพง์าน
ไฟฟ้า

กระดาษ

หมึกพมิพ์

กระดาษพมิพเ์สีย

หมึกพมิพใ์ช้แล้ว

ฝุ่นผงหมึก

การทาํความ

สะอาดหอ้งนํ้า

นํ้า

นํ้ายาทาํความสะอาด
นํ้าเสีย

เศษขยะจากการเข้าหอ้งนํ้า



ตัวอยางการสํารวจปญหาสิ่งแวดลอม

วิธีดาํเนินการ



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่3 การระบุปัญหาสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

จะต้องพจิารณา ดังนี้

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดโดยตรง (Direct) 

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดโดยอ้อม (Indirect) 

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดตามปกติ (Normal)

4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดสภาวะผิดปกติ (Abnormal)

5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดสภาวะฉุกเฉิน (Emergency)

6. กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องและกระบวนการควบคุม

7. ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

*กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม 

หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น 

มีแผนที่จะก่อส ร้างอาคาร 

หรือเพิ่ม เติมกิ จกรรมของ

สํานักงานในอนาคตอันใกล้ 

เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรม

ดังกล่าวด้วย 



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่4 การประเมนิปัญหาสิง่แวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังาน เพ่ือที่จะไดท้ราบถงึความมี

นยัสาํคญัของประเดน็ปัญหา โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้

ปัญหาสิ่งแวดล้อม นัยสาํคัญ

ตํ่า

นัยสาํคัญ

ปานกลาง

นัยสาํคัญ

สูง

มลภาวะ(Pollution) ทางตรง 24-48 49-72 มากว่า 72

มลภาวะ(Pollution) ทางออ้ม 28-56 57-84 มากกว่า 84

การใชท้รพัยากร (Resource Usage) ทางตรง 12-36 37-60 มากกว่า 60

การใชท้รพัยากร (Resource Usage) ทางออ้ม 15-45 46-75 มากกว่า 75



ตัวอย่างทะเบยีนระบุและประเมนิปัญหาสิ่งแวดล้อม



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่5 การจัดลาํดับปัญหาสิง่แวดล้อม



นัยสาํคัญ การควบคุม

สูง

(Medium

ขึน้ไป)

1. ต้องกาํหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานในกรอบระยะเวลาทีก่าํหนด

2. หากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถลดได้ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่วมกัน จัดทาํ

แผนการตรวจติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง

กลาง กาํหนดมาตรการเป็นลายลักษณอั์กษร หรือแผนการตรวจติดตามและเฝ้าระวัง

ตํ่า ไม่ต้องดาํเนินการใดๆ 

ขั้นตอนที ่6 การหาแนวทางการแก้ไขและควบคุมปัญหา 

วิธีดาํเนินการ

* ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะผิดปกติ จะต้องกาํหนดมาตรการในการป้องกัน

* ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะฉุกเฉิน จะต้องกาํหนดมาตรการในการป้องกัน จัดทาํแผนระงับ

เหตุ และมกีารฝึกซ้อมตามแผนทีก่าํหนด



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลงังานจะตอ้งถูกระบุและประเมินลงในตารางระบุและ
ประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังาน พรอ้มกบัระบุถึงความรุนแรงของปัญหาให้
ครบถว้น และสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้จรงิ (แบบฟอรม์ 1.3(1) -1.3(4))

2. ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังานท่ีมีนยัสาํคญั หรือความรุนแรงระดบัปานกลางขึน้ไป 
จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขจดัการ

3. ปัญหาสิ่งแวดลอ้มภาวะผิดปกติ และฉกุเฉินจะตอ้งกาํหนดมาตรการเพ่ือปอ้งกนั

4. จะตอ้งมีการสื่อสารปัญหาสิ่งแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ

5. พนกังานทราบปัญหาสิ่งแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการทาํงานแตล่ะแผนก 

6. ทบทวนตารางระบแุละประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรและพลงังาน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

7. กรณีมีการก่อสรา้งอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้งอ่ืนๆ ท่ีตั้งอยู่ในเลขท่ีตั้งเดียวกัน หรืออยู่ในพืน้ท่ีลอ้มรัว้
เดียวกันกบัพืน้ท่ีสาํนกังานท่ีขอรบัการประเมินสาํนกังานสีเขียว ถึงแมว้่าพืน้ท่ีก่อสรา้งนัน้จะไม่ไดข้อ
การรบัรองสาํนักงานสีเขียว จะตอ้งทาํการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้มร่วมด้วย เพ่ือนาํไป
วางแผนจดัการกบัปัญหาสิ่งแวดลอ้มตอ่ไป



หมวดที ่1

การกาํหนดนโยบาย การวางแผนการ

ดาํเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.4 กฎหมายและข้อกาํหนดทีเ่กีย่วข้อง



ความสําคัญ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดการทางด้าน

สิ่งแวดล้อมที่สาํนักงานจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ โดยแต่ละสาํนักงานจะต้องรู้

ถงึปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดขึน้ เพื่อทราบว่ามกีฎหมายใดเกี่ยวข้อง และนําไป

ปฏบิตั ิปรับปรุง พัฒนาและรักษาไว้ซึง่ระบบจัดการสิง่แวดล้อม



 นาํประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมทีไ่ด้จากการระบุและประเมนิปัญหา

สิง่แวดล้อม มาพจิารณาเพือ่เลอืกกฎหมายสิง่แวดล้อม

 พจิารณากฎหมายทีใ่กล้ตัวก่อน 

 พจิารณากฎหมายทีม่คีวามเข้มข้นมากทีสุ่ด

วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 การพจิารณากฎหมายทีจ่ะต้องนาํไปใช้ 

ขั้นตอนที ่2 การรวบรวมและจัดทาํทะเบยีนกฎหมาย

 ค้นหากฎหมายจาก www.diw.go.th (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพษิ) เป็นต้น

 สรุปสาระสาํคัญของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง และจัดทาํทะเบยีนกฎหมาย



 แจกจ่ายทะเบยีนกฎหมายและข้อกาํหนดด้านสิ่งแวดล้อม ไปยังส่วนต่างๆภายใน

สาํนักงาน

 สื่อสารให้พนักงานเข้าใจโดยการฝึกอบรม การชีแ้จง ติดบอรด์ประกาศ เป็นต้น

 มกีารจัดเกบ็เอกสารเกีย่วกับกฎหมายทีต้่องปฏิบัติตาม และต้องตระหนักในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่าน้ันด้วย

วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่3 การทาํความเข้าใจกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

ขั้นตอนที ่4การประเมนิความสอดคล้องของกฎหมาย

 ผู้รับผิดชอบจะต้องทาํการประเมนิการดาํเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมว่าเป็นทีก่ฎหมาย

กาํหนดหรือไม่ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการปฏิบัติ หากพบว่าไม่สอดคล้องกับ

กฎหมายจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทีสุ่ด

 ความถีใ่นการประเมนิอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 



วิธีดาํเนินการ

 เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎหมายและข้อกาํหนดด้านสิง่แวดล้อม จะต้องดาํเนิน 

การปรับปรุงทะเบยีนกฎหมายใหม้คีวามทนัสมัยอยู่เสมอ

 สือ่สารทะเบยีนกฎหมายฉบบัใหม่ไปยังแผนกทีเ่กีย่วข้อง

ขั้นตอนที ่5 การทบทวนและปรับปรุงรายการกฎหมายและข้อกาํหนดด้านสิง่แวดล้อม

 กาํหนดระยะเวลาในการตดิตาม การปรับปรุงทีแ่น่นอน เช่น ทุก 3 เดอืน เป็น

ต้น ซึง่จะต้องตดิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ขอข้อมูลทีเ่ปลีย่นแปลงไป หรือ

ค้นหาทางอนิเตอรเ์น็ต 



ตัวอย่างทะเบียนกฎหมายที่ ช่ือกฎหมาย สาระสาํคัญของกฎหมาย

การปฏิบตัิตามกฎหมาย
หลักฐาน

การปฏิบตัิสอด

คล้อง

ไม่สอด

คล้อง
เพือ่ทราบ

1 ประกาศ

กระทรวง

ทรพัยากรธรรม

ชาติและสิ่ง

แวดลอม

เรือ่ง กาํหนด

มาตรฐาน

ควบคมุการ

ระบายนํา้ทิง้ 

จากอาคารบาง

ประเภทและ

บางขนาด

2548

ขอ้ ๖ อาคารประเภท ค. 

หมายความถึง อาคารดงัตอไปนี ้

(๕) อาคารท่ีทาํการของทาง

ราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์าร

ระหว่างประเทศ หรอืของเอกชน

ท่ีมีพืน้ท่ีใชส้อยรวมกนัทกุชัน้ของ

อาคารหรอืกลุม่ของอาคารตัง้แต ่

๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง 

๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๑) บีโอดี ตอ้งมีคาไมเกิน ๔๐ 

มิลลิกรมัตอ่ลิตร

(๒) สารแขวนลอย ตอ้งมีคา่ไม่

เกิน ๕๐ มิลลิกรมัตอ่ลิตร

(๔) คา่ทีเคเอ็น ตอ้งมีคา่ไมเ่กิน 

๔๐ มิลลิกรมัตอลิตร



ผลการ

ตรวจวดั

คณุภาพนํา้

ทิง้ประจาํปี 

25623



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

 จัดทาํทะเบยีนกฎหมายและข้อกาํหนดสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกับสาํนักงาน เพือ่
ควบคุมปัญหาทีเ่กดิขึน้จริง

 ผู้รับผิดชอบมคีวามเข้าใจในการประเมนิความสอดคล้องของกฎหมายกับการ
ดาํเนินงานการจัดการสิง่แวดล้อม

 กฎหมายสิง่แวดล้อมของสาํนักงานจะต้องมคีวามทนัสมัย โดยกาํหนดระยะเวลาใน
การตดิตาม การปรับปรุงทีแ่น่นอน เช่น ทุกๆ 3 เดอืน เป็นต้น

 แจกจ่ายกฎหมายและข้อกาํหนดด้านสิง่แวดล้อมไปยังส่วนต่างๆภายในสาํนักงาน

 ประเมนิความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างองิหลักฐานการ
ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างครบถว้นและถกูต้อง หากผิดกฎหมายจะต้องเร่งแก้ไข

 สือ่สารใหพ้นักงานเข้าใจ เช่น การฝึกอบรม การตดิบอรด์สือ่สาร



หมวดที ่1
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1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก



ความสําคัญ

ก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวการสาํคัญทีท่าํให้อุณหภมิูโลกสูงขึน้ ซึง่จะ
กระทบต่อความเป็นอยู่ของส่ิงมีชีวิต ซึง่นับวันปัญหาดังกล่าวกย่ิ็งทวีความ
รุนแรงมากขึน้ การดาํเนินงานเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงเป็นหน้าที่
ของผู้เกีย่วข้องทุกภาคส่วน

ก๊าซเรือนกระจกยังสามารถหาได้จากการใช้พลังงาน ทรัพยากร การ
เกิดของเสียจากกิจกรรมการทาํงานต่างๆในสาํนักงาน โดยใช้ “วิธีการคาํนวณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก”





วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 การเกบ็ข้อมูลกจิกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการ

ดาํเนินงาน

รายการ

ประเภท 1

การคาํนวณคารบ์อน

ฟุตพริน้ทท์างตรง 

(Direct Emissions) 

จากกจิกรรมต่างๆ 

ขององคก์รโดยตรง

1. การเผาไหมแ้บบอยูก่บัท่ี (Stationary Combustion)

2. การเผาไหมแ้บบเคลื่อนท่ี (Mobile Combustion)

3. การใชส้ารดบัเพลิง (CO2)

4. การปลอ่ยสารมีเทนจากระบบ septic tank

5. การปลอ่ยสารมีเทนจากบอ่บาํบดันํา้เสียแบบไม่เติมอากาศ

6. การใชส้ารทาํความเยน็ชนิด R134a



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 การเกบ็ข้อมูลกจิกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการดาํเนินงาน รายการ

ประเภท 2 การคาํนวณคารบ์อนฟุตพริน้ท์

ทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Energy Indirect 

Emissions)

การใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ประเภท 3 การคาํนวณคารบ์อนฟุตพริน้ท์

ทางอ้อมด้านอื่นๆ

การใชก้ระดาษ A4 และ A3 (สีขาว)

นํา้ประปา

ขยะของเสีย (ฝังกลบ)

ปรมิาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) องคก์รพิจารณาแลว้ว่าของเสียไมส่ามารถนาํกลบัไปใช้

ประโยชน ์จะตอ้งเขา้สูก่ระบวนการฝังกลบ โดยมีหนว่ยงานมารบัไปกาํจดัตอ่ไป



ขั้นตอนที ่2 การคาํนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วิธีดาํเนินการ

ค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission Factor ; EF) 

มาจากองคก์ารบริหารก๊าซเรือนกระจก

GHG = 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้เชือ้เพลิงสาํหรับการเดินทาง

ปริมาณการใช้นํา้ประปา

ปริมาณการใช้กระดาษ

ปริมาณการเกดิของเสีย (ฝังกลบ)

x EF



ค่า Emission factor
ขอบเขตการ

ดําเนินงาน
รายการ EF

ประเภท 1 1. การเผาไหมแ้บบอยู่กบัที ่(Stationary Combustion)

การใชน้ํ้ามนัสําหรบังานอาคาร

Diesel (Generator) 2.7076

Diesel (Fire pump) 2.7076

2. การเผาไหมแ้บบเคลื่อนที ่(Mobile Combustion)

การใชน้ํ้ามนัสําหรบัการเดนิทาง (รถตู ้ รถมอเตอรไ์ซค)์

น้ํามนั Diesel 2.7403

น้ํามนั Gasohol 91, E20, E85 2.2373

น้ํามนั Gasohol 95 2.2373

3. การใชส้ารดบัเพลงิ (CO2) 1.0000

4. การปล่อยสารมเีทนจากระบบ septic tank 28.0000

5. การปล่อยสารมเีทนจากบ่อบําบดัน้ําเสยีแบบไม่เตมิอากาศ 28.0000

6.การใชส้ารทําความเยน็ชนิด R134a 1300.0000

ประเภท 2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 0.4999

ประเภท 3 การใชก้ระดาษ A4 และ A3 (สขีาว) 2.1020

น้ําประปา-การประปานครหลวง 0.7948

น้ําประปา-การประปาส่วนภูมภิาค 0.2843

ขยะของเสยี (ฝังกลบ) 2.3200



วิธีดาํเนินการ

1

2

3



วิธีดาํเนินการ
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_578cd2cb78.pdf


วิธีดาํเนินการ
ตัวอย่างการคาํนวณ

ตารางรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจาํเดอืน
ขอบเขตการ

ดาํเนินงาน
รายการ EF ปริมาณ หน่วย kgCO2

ประเภท 1 1. การใชน้ ํา้มนั Generator 2.7080 100 ลิตร 270.80

2. การใชน้ ํา้มนัสาํหรบัยานพาหนะ

นํา้มนั Diesel 2.7446 100 ลิตร 274.46

นํา้มนั Gasohol 91 2.2376 100 ลิตร 223.76

นํา้มนั Gasohol 95 2.2376 100 ลิตร 223.76

ประเภท 2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 0.4999 10,000 kwh 4,999.00

ประเภท 3 การใชก้ระดาษ 2.1020 100 kg 210.2

นํา้ประปา-การประปาภมิูภาค 0.2843 100 m3 79.48

ขยะของเสีย (ฝังกลบ) 2.3200 100 kg 232.00

รวม 7,333.85



ขั้นตอนที ่3 การวเิคราะห ์และรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

วิธีดาํเนินการ

• ทาํการเปรยีบแนวโนม้ของการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก หากผลการคาํนวณปริมาณก๊าซ
เรอืนกระจกมีแนวโนม้สงูขึน้จะตอ้งดาํเนินการหาสาเหต ุแนวทางการแกไ้ข 

• แนวโนม้ของการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก จะตอ้งไดร้ายงานใหก้บัผูบ้รหิารไดร้บัทราบ 

• จะตอ้งมีการสื่อสารใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบดว้ย

• กรณีสาํนักงานขอการรับรองใหม่ สรุปและวิเคราะหป์ริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นรายเดือน

• กรณีสาํนักงานต่ออายุสาํนักงานสีเขียว และขอยกระดับสาํนักงานสีเขียว จะต้องสรุปและวิเคราะห์

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบนัจะต้องสรุป

และวิเคราะหผ์ลเป็นรายเดือน

• กรณีต้องการเปรียบเทยีบแนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละปี สามารถใช้ค่าEFปี

ปัจจุบนัคาํนวณย้อนหลังได้
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 พนักงานจะต้องมคีวามเข้าใจในความสาํคัญของก๊าซเรือนกระจก

 ผู้ทีเ่กีย่วข้องจะต้องสามารถอธิบายการคาํนวณปริมาณการก๊าซเรอืน

กระจก

 เกบ็ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายเดอืน

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีม่แีนวโน้มลดลง หากไม่ลดลงจะต้องอธิบาย

สาเหตุ และแนวทางแก้ไขอย่างสมเหตุสมผล

 จะต้องมกีารสือ่สารแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหพ้นักงาน

รับทราบอย่างต่อเน่ือง

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว



หมวดที ่1

การกาํหนดนโยบาย การวางแผนการ

ดาํเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.6 แผนงานโครงการทีน่าํไปสู่

การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง



ความสําคัญ

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกอย่างหน่ึงในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง

ย่ังยืน ดังน้ันสาํนักงานจึงมีความจาํเป็นจัดทาํโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ

บ่งบอกถึงความใส่ใจ และความตระหนักกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน

สาํนักงาน



วิธีดาํเนินการ

 สามารถแกปั้ญหาสิ่งแวดลอ้มนยัสาํคญัของสาํนกังานหรอืหน่วยงานได้

 มีรายละเอียด วตัถปุระสงค ์เปา้หมายตา่งๆ ท่ีสอดคลอ้งกนั มีความชดัเจน สามารถ
ดาํเนินงานได้ มีความเป็นไปได้

 รายละเอียดของโครงการตอ่เน่ืองสอดคลอ้งสมัพนัธก์นั

 กาํหนดขึน้อย่างมีขอ้มลูความจรงิและเป็นขอ้มลูท่ีไดร้บัการวิเคราะหอ์ย่างรอบคอบ

 ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารทกุดา้น โดยเฉพาะดา้นทรพัยากรท่ีจาํเป็น

 มีระยะเวลาในการดาํเนินงานแน่นอน ระบวุนัเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุ

 สามารถตดิตามประเมนิผลได้

 สามารถขยายผล สู่ความยั่งยืนได้

โครงการสิง่แวดล้อมทีด่จีะต้อง



วิธีดาํเนินการ

 พจิารณาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทีม่นัียสาํคัญ

 พจิารณาจากนโยบายสิ่งแวดล้อม

 พจิารณาจากกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 ข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที ่2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

 มคีวามเป็นไปได้และชัดเจน

 สามารถวัดผลได้

 สามารถทาํได้จริง

 สามารถอธิบายได้บนพืน้ฐานความเป็นจริง

 มกีรอบเวลา

ขั้นตอนที ่1 พจิารณาวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม 

วัตถุประสงค ์เป้าหมาย 

และโครงการ จะต้อง

สามารถวัดผลได้ และ

กาํหนดขึน้มาเป็นลาย

ลักษณอั์กษร และได้รับ

การอนุมัติจากผู้บริหาร



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่3 การกาํหนดขอบเขตของโครงการ

 ขอบเขตของพืน้ที ่กจิกรรม

 ขอบเขตของเวลา

ขั้นตอนที ่4 การกาํหนดกจิกรรม

 การจัดเตรียมทรัพยากรและงบประมาณทีจ่าํเป็นในการทาํ

โครงการ

 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ ์อบรม และการขอความร่วมมอื

 กาํหนดกจิกรรมและนวัตกรรม

 การติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

 การสรุปและประเมนิโครงการถงึการบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย

ขั้นตอนที ่5 กาํหนดผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที ่6 นาํเสนอผู้บริหารอนุมัติ

นวัตกรรม หมายถึง การทําส่ิง

ต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ เช่น การ

เป ล่ียนแปลงทางความคิด 

กร ะ บ วน กา ร ทํ า ง าน  ห รื อ

เทคโนโลยี  เพื่อนําไปสู่การ

พฒันาต่อยอด



1. ปัญหาทีเ่กดิขึน้

1.1 ควรระบุถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่หรือในสาํนักงาน

1.2 ควรระบุถงึความรุน แรงของปัญหาด้วย

1.3 สาเหตุหรือต้นเหตุทีอ่ยากทาํโครงการ

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ

3. เป้าหมาย

4. ขอบเขต

4.1 ขอบเขตของกจิกรรมและพืน้ที่

4.2 ขอบเขตของเวลา

4.3 ขอบเขตของวธิีการในโครงการ

รูปแบบการจัดทาํโครงการ

วิธีดาํเนินการ



รูปแบบการจัดทาํโครงการ

5. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการ

6. วธิีการดาํเนินการโดยละเอยีด

7. การวเิคราะหท์างการเงนิ (ถา้ม)ี

7.1 ระยะคนืทุน (Pay Back Period)

7.2 ผลกาํไร (Benefit - Cost Analysis)

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9. แผนการดาํเนินงาน (Gantt chart หรือ Timeline)

ความสําคัญ





วิธีดาํเนินการ

 ในระหว่างดาํเนินโครงการจะตอ้งมีการติดตามความคืบหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ และ

จะตอ้งมีการกาํหนดรอบเวลาติดตามอยา่งชดัเจน หากพบสิ่งผดิปกตใินระหว่างการ

ดาํเนนิโครงการ จะตอ้งหาสาเหตแุละปรบัปรุงแกไ้ข

 เม่ือสิน้สดุระยะเวลาในการทาํโครงการ จะตอ้งทาํการสรุปผลการดาํเนินงานว่า

เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหรอืไม่ หากไม่บรรลผุลสาํเรจ็ จะตอ้งหา

สาเหตแุละปรบัปรุงแกไ้ข

ขั้นตอนที ่7 การตดิตามและสรุปผล



วิธีดาํเนินการ

จดัทาํวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย
นําไปปฏิบตัิความรุนแรงของ

ปัญหาส่ิงแวดล้อม

ตรวจสอบผลการปฏิบตัิให้

สอดคล้องกับเป้าหมาย
ทาํรายงานความก้าวหน้า

ปรับปรุงแก้ไข

ไม่ได้ตามเป้าหมาย

ได้ตามเป้าหมาย
ทบทวน

ผลการปฏิบตัิ

ประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

หลังจากโครงการเสร็จสิน้

กาํหนดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการจะต้องผ่าน

การอนุมตจิากผู้บรหิาร



 วัตถุประสงค ์เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาส่ิงแวดล้อมทีมี่

นัยสาํคัญ หรือกฎหมายส่ิงแวดล้อม และสามารถวัดผลได้ 

 กิจกรรม/นวัตกรรมทีก่าํหนดในโครงการส่ิงแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย 

 ระยะเวลาการทาํโครงการมีความเหมาะสม 

 โครงการมีการกาํหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ

 มีแผนการดาํเนินโครงการทีชั่ดเจน และดาํเนินการตามแผนทีก่าํหนดไว้อย่างต่อเน่ือง

 มีการกาํหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบตัิตามอย่างต่อเน่ือง

 มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

 ดาํเนินการเสร็จสิน้และบรรลุตามเป้าหมายทีก่าํหนด / กรณีทีไ่ม่บรรลุเป้าหมายมีการ

ทบทวนเพือ่หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

 มีการกาํหนดแนวทางเพือ่ใหเ้กิดความต่อเน่ืองและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามทีก่าํหนด

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว



หมวดที ่1

การกาํหนดนโยบาย การวางแผนการ

ดาํเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.7 การตรวจประเมินสาํนักงานสีเขยีว

ภายในสาํนักงาน 

(สาํหรับหน่วยงานทีต่่ออายุการรับรอง

และยกระดับสาํนักงานสีเขยีว)



ความสําคัญ

การตรวจประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร จะ

สามารถทราบได้ว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเป็นไปตาม

มาตรฐานสาํนักงานสเีขียว กฎหมากสิง่แวดล้อม รวมไปถงึนโยบายสิ่งแวดล้อม

ขององคก์ร และหากพบข้อบกพร่อง ทางสาํนักงานจะได้วิเคราะหส์าเหตุและ

หาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององคก์ารสามารถ

ดาํเนินได้อย่างต่อเน่ือง



วิธีดาํเนินการ

 แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมนิสาํนักงานสเีขียว

 กาํหนดความถีใ่นการตรวจประเมนิสาํนักงานสเีขียวภายในสาํนักงานอย่าง

น้อยปีละ ๑ ครั้ง

 มกีารจัดทาํกาํหนดการตรวจประเมนิภายในครอบคลุมทุกหมวด

 กาํหนดผู้ตรวจประเมนิภายในแต่ละหมวดมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม มี

ความเป็นอสิระในการตรวจประเมนิอย่างชัดเจน 

ขั้นตอนที ่1 การวางแผนการตรวจประเมนิ



วิธีดาํเนินการ

 การดาํเนินการตรวจประเมนิสาํนักงานสีเขยีวภายในสาํนักงานครบถ้วนทุกหมวด

 ตรวจสอบพืน้ทีป่ฏิบัติงาน

 ตรวจสอบความเข้าใจของผู้รับผิดชอบและผู้ทีเ่กีย่วข้อง

 ตรวจสอบเอกสาร บันทกึ ต่างๆทีเ่กีย่วข้อง

ขั้นตอนที ่2 ดาํเนินการตรวจประเมนิ

ขั้นตอนที ่3 การแก้ไขข้อบกพร่อง และการตดิตามผล

 หากพบข้อบกพร่องจะต้องวเิคราะหส์าเหตุ แนวทางแก้ไข และการป้องกันไม่ใหเ้กดิซํา้

 หลังจากแก้ไขข้อบกพร่องจะต้องทาํการตรวจติดตามอีกคร้ัง

 รายงานผู้บริหารถงึผลการตรวจติดตามการดาํเนินการสาํนักงานสีเขยีว



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

 คณะกรรมการตรวจประเมินสาํนกังานสีเขียวภายในสาํนกังานประกอบดว้ยหวัหนา้

ผูต้รวจประเมินและผูต้รวจประเมิน ซึง่จะตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรการดาํเนินงาน

สาํนกังานสีเขียว และหลกัสตูรการตรวจประเมินสาํนกังานสีเขียว

 ผูต้รวจประเมินภายในแตล่ะหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม 

 ผูต้รวจประเมินมีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินอยา่งชดัเจน 

 การดาํเนินการตรวจประเมินสาํนกังานสีเขียวภายในสาํนกังานครบถว้นทกุหมวด

 จะตอ้งมีการวิเคราะหส์าเหตแุละแกไ้ข หากพบขอ้บกพรอ่ง

 หลกัฐานการตรวจประเมินภายในสาํนกังานจะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ก่อนรบัการตรวจ

ประเมินกรณีตอ่อายสุาํนกังานสีเขียว และยกระดบัสาํนกังานสีเขียวจากกรมสง่เสรมิ

คณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 



หมวดที ่1

การกาํหนดนโยบาย การวางแผนการ

ดาํเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร



ความสําคัญ

การทบทวนของฝ่ายบริหารถือเป็นส่วนจาํเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะ

ได้ทราบความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ภายในสาํนักงาน ทัง้นีเ้พือ่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของระบบการ

จัดการสิง่แวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมถงึพิจารณา

ถึงความเหมาะสมของระบบ ฯ และให้การสนับสนุนในส่วนที่ต้องการความ

ช่วยเหลอืต่าง ๆ และยังแสดงใหพ้นักงานเหน็ว่า 



วิธีดาํเนินการ

เตรียมการประชุม

ดาํเนินการประชุม

บนัทกึผลการประชุม

ติดตามผลการประชุม

กาํหนดความถี่ในการประชุมทบทวน

กาํหนดองคป์ระชุมของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร • วาระท่ี 1 การติดตามผลการประชมุทบทวนฝ่าย

บรหิารท่ีผ่านมา

• วาระท่ี 2 นโยบายสิ่งแวดลอ้ม

• วาระท่ี 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

หรอืทีมงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

• วาระท่ี 4การติดตามผลการดาํเนินงานดา้น

สิ่งแวดลอ้ม การสื่อสารและขอ้คิดเห็นดา้น

สิ่งแวดลอ้ม การปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมถึง

แนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงและพฒันา

• วาระท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่

ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน

• วาระท่ี 6 ขอ้เสนอแนะจากท่ีประชมุ และวิสยัทศัน ์

แนวคิดของผูบ้รหิารของการดาํเนินงานสาํนกังานสี

เขียวอยา่งตอ่เน่ือง



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนฝ่ายบริหารแต่ละครั้ง จะต้องมีกลุ่มฝ่ายบริหาร หรือ Steering 

committee โดยมีอาํนาจในการตดัสินใจ แกปั้ญหา และติดตามความคืบหนา้การดาํเนินงาน

สาํนักงานสีเขียวอย่างต่อเน่ือง และจะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้บทบาทหนา้ท่ีอย่างชัดเจนอย่าง

ชดัเจนในการเขา้ประชมุ โดยจะตอ้งมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจะตอ้งมากกว่ารอ้ยละ ๗๕ 

ของผูท่ี้มีความจาํเป็นเขา้รม่ประชมุ พรอ้มหลกัฐานการลงนามเขา้รว่มประชมุ

2. การประชมุจะตอ้งใหค้รบทกุวาระท่ีกาํหนด

3. จดัทาํรายงานการประชมุทบทวนฝ่ายบรหิาร และภาพถ่ายท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีการประชมุจรงิ

4. หากผูท่ี้จะตอ้งเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได ้จะตอ้งมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้

รบัทราบ พรอ้มรบัขอ้เสนอแนะ

5. ตอ้งวิสยัทศัน ์แนวคดิของผูบ้รหิารของการดาํเนินงานสาํนกังานสีเขียวอย่างตอ่เน่ือง



หมวดที2่

การสื่อสารและสร้างจติสาํนึก

2.1 การฝึกอบรมใหค้วามรู้และประเมินความเข้าใจ

88



ความสําคัญ

การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเป็นกระบวนเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการ

จัดการสิง่แวดล้อมของสาํนักงาน ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการนํา้เสยี การใช้

ทรัพยากรและพลังงาน เป็นต้น

ฝึกอบรม

ภายใน
ฝึกอบรม

ภายนอก



วิธีดาํเนินการ

1. ความสาํคัญของสาํนักงานสเีขียว 

2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธิภาพ

3. การจัดการมลพษิและของเสยี

4. การจัดซือ้จัดจ้างทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

5. ก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนที ่1. การกาํหนดหวัข้อในการฝึกอบรมครอบคลุมเนือ้หา ดังนี้

90

องค์กรสามารถกําหนดหลักสูตรทางด้าน

สิ่งแวดล้อมได้ โดยสามารถดูได้จากปัญหา

สิง่แวดล้อมทีม่นัียสาํคัญขององคก์ร



วิธีดาํเนินการ

2.1 ระบุหลักสูตรและความถีก่ารอบรมลงในแผนการฝึกอบรม 

2.2 ดาํเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมทีก่าํหนด โดย
ผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมคีวามเหมาะสม 

2.3 ประเมนิผลการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยวธิีต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมของหลักสูตรและสาํนักงาน แต่ต้องมหีลักฐานการ
ประเมนิผลการฝึกอบรมทีชั่ดเจน เช่น ข้อสอบ ประเมนิขณะปฏบิตังิาน เป็น
ต้น

2.4 จัดทาํประวัตกิารอบรมของพนักงาน

ขั้นตอนที ่2. การกาํหนดวธิีการฝึกอบรม 

91



วิธีดาํเนินการ

ตัวอย่างการกาํหนดหลักสูตรและแผนการฝึกอบรม

แผนการฝึกอบรม ประจาํปี 2565



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

 กาํหนดแผนการฝึกอบรม 

 วิทยากรอบรมจะตอ้งมีความรูใ้นเรื่องท่ีจะอบรม จะตอ้งมีหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบรบัรองผ่านการ

ฝึกอบรมสาํนกังานสีเขียวจากหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ หรอืเอกสารประวตักิารทาํงานดา้น

สิ่งแวดลอ้ม หรอืเอกสารแสดงประสบการณด์า้นสิ่งแวดลอ้ม (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 อบรมเรื่องการปลกูจิตสาํนกึ สรา้งความตระหนกั และการควบคมุปัญหาสิ่งแวดลอ้ม แก่

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง

 ดาํเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม โดยผูร้บัการอบรมจะตอ้งมากกว่ารอ้ยละ 80 ของ

กลุ่มเปา้หมายในแตล่ะหลกัสตูร

 พนกังานจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องท่ีอบรมอย่างแทจ้รงิ โดยดจูากการสอบถาม และ

หลกัฐานการประเมนิผล

 จดัทาํบนัทกึประวตักิารฝึกอบรม
93



หมวดที2่

การสื่อสารและสร้างจติสาํนึก

2.2 การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธแ์ก่พนักงาน

94



ความสําคัญ

การสื่อสารเป็นกระบวนการประชาสัมพันธ ์ชีแ้จงข่าวสาร แลกเปลี่ยน

ข้อมูลในแต่ละระดับขององคก์ร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รับรู้ข่าวสาร

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และทันสถานการณ์ รวมไปถึงการ

ก่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการจัดการสิง่แวดล้อมในสาํนักงาน นอกจากนียั้งหมาย

รวมถงึการเปิดช่องเพือ่รับเรื่องร้องเรียน หรือการเสนอแนะด้านสิง่แวดล้อม

สื่อสาร

ภายใน

สื่อสาร

ภายนอก

95



วิธีดาํเนินการ

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีม่นัียสาํคัญและการจัดการ

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาํหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆทีเ่กีย่วข้อง

4. ความสะอาดและความเป็นระเบยีบ (5ส.)

5. เป้าหมายและมาตรการพลังงาน/ทรัพยากร (ได้แก่ นํา้ ไฟฟ้า เชือ้เพลิง กระดาษ 
เป็นต้น) 

6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย

7. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และปริมาณของเสีย

8. สินค้าและบริการทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

9. ก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนที ่1. การกาํหนดหวัข้อในการสือ่สาร  



วิธีดาํเนินการ

สาํนักงานจะต้องกาํหนด 

1) ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 

2) ความถีใ่นการสื่อสาร ขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลภายในและนอกองคก์ร

4) ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การติดป้ายประชาสัมพันธ ์คู่มอื แผ่นพับ จดหมาย
เวยีน การประชุม เวบ็ไซต ์กล่องรับความคิดเหน็ เสียงตามสาย morning talk 
เป็นต้น ขึน้อยู่กับว่าในเร่ืองทีจ่ะสื่อสารเหมาะสมกับช่องทางใดและสามารถ
สื่อสารได้มากกว่า 1 ช่องทาง ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม 
โดยการติดบอรด์ประชาสัมพันธ ์ทาํการประชุมชีแ้จง และประกาศผ่านทาง
เวบ็ไซต ์เป็นต้น

ขั้นตอนที ่2. การกาํหนดวธิีการสือ่สาร  
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วิธีดาํเนินการ

ตัวอย่าง แผนการสือ่สารด้านสิง่แวดล้อม



ข้ันตอนที ่3. ดาํเนินการสือ่สาร

วิธีดาํเนินการ
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วิธีดาํเนินการ

ภาพการสื่อสาร สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์



วิธีดาํเนินการ

1. ทมีงานสิง่แวดล้อมจะต้องพจิารณาทบทวนถงึหวัข้อการสือ่สาร อย่าง
น้อย 6 เดอืนต่อครั้ง หรือตามความเหมาะสม

2. หากเป็นการตดิประกาศข่าวสารด้านสิง่แวดล้อมจะต้องมกีารทบทวน
และปรับเปลีย่นอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครั้ง หรือตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที ่4.การทบทวนหวัข้อสือ่สาร
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วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่5 การรับข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเหน็ด้านสิง่แวดล้อม

102

1. กาํหนดช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ด้านส่ิงแวดล้อม

2. ผู้รับผิดชอบจะต้องจดัการกับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็ด้าน

ส่ิงแวดล้อม

3. รายงานผลการปรับปรุงไปยังผู้แจง้ข้อเสนอแนะ /ข้อคิดเหน็

ด้านส่ิงแวดล้อม

4. รายงานผลการดาํเนินงานไปยังผู้บริหาร

ขอ้เสนอแนะสามารถมาไดจ้าก การ

ประชุม การหารือ ทัง้ท่ีเป็นหรือไม่เป็น

ทางการก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐาน

ขอ้เสนอแนะรองรบั เช่น รายงานการ

ประชุม หรือขอ้เสนอแนะผ่าน Social 

media เป็นตน้



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

 กาํหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสือ่สารด้านสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและ

ภายนอกสาํนักงาน

 มช่ีองทางการสือ่สารจากระดับผู้บริหารมายังพนักงานและพนักงานสือ่สาร

กลับไปผู้บริหาร

 มกีารสือ่สารในรูปแบบต่างๆ ได้แก่บอรด์ประกาศ (เช่น นโยบายสิง่แวดล้อม 

ข่าวสารสิง่แวดล้อม หน้าทีค่วามรับผิดชอบ) การอบรมตอนเช้า (Morning talk) 

การประชุม การชีแ้จงระหว่างปฏบิตังิาน และจะต้องมปีระสทิธิภาพ

 พนักงานจะต้องเข้าใจเรือ่งทีส่ือ่สาร

 มกีารกาํหนดแนวทางการรับและจัดการข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเหน็ด้าน

สิง่แวดล้อมอย่างชัดเจน 
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หมวดที ่3 

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้นํา้
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ความสําคัญ

คนส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมในการใช้นํ้าอย่างฟุ่มเฟือย จึงควร

เปลีย่นวธิีการใช้นํา้ตามความเคยชิน มาเป็นการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า ซึ่งจะต้อง

ปลูกฝังในการใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีการควบคุมเพื่อให้เกิด

ประโยชนสู์งสุดในแต่ละกจิกรรม สาํนักงานจะประหยัดการใช้นํ้าได้ต้องอาศัย

ความร่วมมอืจากทุกคนทีเ่ข้ามาใช้สาํนักงาน
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วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 การสร้างความรู้องคก์รด้านการประหยัดการใช้นํา้

106

 การสร้างความตระหนักในการใช้นํา้

 การกาํหนดเวลาการใช้นํา้ เช่น เวลารดนํา้

ต้นไม้ เป็นต้น

 การกาํหนดรูปแบบการนาํนํา้กลับมาใช้ใหม่

 การเปลีย่นอุปกรณป์ระหยัดนํา้

• การนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ได้แก่ การนํานํ้าเสียที่ผ่านการบาํบัด หรือนํานํ้าเหลือทิง้ (นํ้าควบแน่นจาก

เคร่ืองปรับอากาศ นํ้าดื่มเหลือจากการจดัประชุม) เป็นต้น นํามาใช้ประโยชน์

• อุปกรณห์รือเคร่ืองสุขภัณฑห์ากยังใช้งานได้ ไม่จาํเป็นต้องเปล่ียนในทันที แต่จะต้องพิจารณาถึง

แนวทางในอนาคต กรณีเสียหรือชาํรุดแล้วเปลี่ยนเป็นแบบอุปกรณป์ระหยัดนํ้า 



 ปิดก๊อกนํา้ให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

 ติ ด อุ ป ก ร ณ์ เ ติ ม อ า ก า ศ ที่ หั ว ก๊ อ ก

(Aerator) 

 เลือกใช้สุขภัณฑป์ระหยัดนํา้

 ติดต้ังระบบนํ้าให้สามารถใช้ประโยชน์

จากการเก็บและจ่ายนํ้าตามแรงโน้ม

ถ่วงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้

พลังงานไปสูบและจ่ายนํา้ภายในอาคาร

 หม่ันตรวจสอบการร่ัวไหลของนํา้

วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่2 กาํหนดมาตรการประหยัด และสือ่สารใหพ้นักงานรับทราบ
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วิธีดาํเนินการ



 ดาํเนินการเก็บข้อมูลการใช้นํ้าประจาํเดือน และข้อมูลการใช้นํ้าต่อหน่วย

 จดัทาํสรุปผลรวมของการใช้นํ้าของสาํนักงานในแต่ละเดือน เพือ่เปรียบเทยีบผลจาก

การใช้นํ้ากับเป้าหมาย

 รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจาํเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จา่ย สรุปสาเหตุทีน่ําไปสู่การ

บรรลุ เพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย จะต้องวิเคราะหส์าเหตุและแนวทางแก้ไข

ขั้นตอนที ่3 เกบ็ข้อมูลการใช้นํา้

วิธีดาํเนินการ

109

• การเปรียบเทยีบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทยีบต่อ

จาํนวนพนักงาน หรือเปรียบเทยีบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทยีบต่อพืน้ที ่เป็นต้น

• กรณีสาํนักงานต่ออายุสาํนักงานสีเขียว และขอยกระดับสาํนักงานสีเขียว จะต้องสรุปและ

วิเคราะหป์ริมาณนํ้าย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบนัจะต้องสรุปและ

วิเคราะหผ์ลเป็นรายเดือน
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วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

 มกีารกาํหนดมาตรการการประหยัดนํา้เหมาะสมกับองคก์ร

 ปิดป้ายรณรงคก์ารประหยัดการใช้นํา้

 ประชาสัมพันธเ์พือ่ใหค้วามรู้แก่พนักงาน

 รายงานสรุปการใช้นํา้ประจาํเดอืน แสดงข้อมูลปริมาณการใช้นํา้ต่อหน่วย และ
ข้อมูลปริมาณการใช้นํา้เทยีบกับเป้าหมาย กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย จะต้อง
วเิคราะหส์าเหตุและแนวทางแก้ไข

 พนักงานทุกคนจะต้องมคีวามตระหนักด้านการใช้นํา้(จากการสอบถาม และ
สังเกตพฤตกิรรมของบุคลากรในพืน้ที)่
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หมวดที ่3 

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.2 การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)
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ความสําคัญ

สาํนักงานโดยส่วนใหญ่จะคาํนึงถงึการใช้ทรัพยากรนํ้าเพื่อมาใช้ในการ

อุปโภค ส่วนทางด้านพลังงานน้ันจะคาํนึงถึงการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการใช้ทรัพยากร

และพลังงานเหล่านี้ จะต้องปลูกฝังในการใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีการ

ควบคุมเพือ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดในแต่ละกจิกรรม



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 การสร้างความรู้องคก์รด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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 การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า

 การกาํหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด - ปิด เป็นต้น

 การใช้พลังงานทดแทน

 การเปลีย่นอุปกรณป์ระหยัดไฟฟ้า

• อุปกรณห์รือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหากยังใช้งานได้ ไม่จาํเป็นต้องเปล่ียนในทันที แต่จะต้องพิจารณาถึง

แนวทางในอนาคต กรณีเสียหรือชาํรุดแล้วเปลี่ยนเป็นแบบอุปกรณป์ระหยัดไฟฟ้า



ขั้นตอนที ่2 กาํหนดมาตรการประหยัด และสือ่สารใหพ้นักงานรับทราบ

วิธีดาํเนินการ



แสงสว่าง

วิธีดาํเนินการ

สวทิซก์ระตุก
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วิธีดาํเนินการ
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เครื่องปรับอากาศ



 ปิดเครื่องหลังเลกิงานพร้อมทัง้ถอดปล๊ัก

 ปิดจอคอมพวิเตอรใ์นเวลาพักเทีย่ง

 ตัง้ค่าหน้าจอคอมพวิเตอร ์เป็น energy saving mode

 ตรวจสอบการเกบ็อาหารในตู้เยน็

 เตมินํา้ในปริมาณทีเ่พยีงพอในเครื่องทาํนํา้ร้อน

 ใช้จาํนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากเกนิไป เช่น เครื่อง

ปริน้เตอร ์เครื่องทาํนํา้ร้อน-เยน็

เคร่ืองมือและอุปกรณส์าํนักงานอืน่ๆ

วิธีดาํเนินการ
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 ดาํเนินการเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าประจาํเดือน  และข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย

 จดัทาํสรุปผลรวมของการใช้ไฟฟ้าของสาํนักงานในแต่ละเดือน เพือ่เปรียบเทยีบผลจากการ

ใช้ไฟฟ้ากับเป้าหมาย

 รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจาํเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จา่ย สรุปสาเหตุทีน่ําไปสู่การบรรลุ 

เพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  

 กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย จะต้องวิเคราะหส์าเหตุและแนวทางแก้ไข

ขั้นตอนที ่3 เกบ็ข้อมูลการใช้พลังงาน

วิธีดาํเนินการ
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• การเปรียบเทยีบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทยีบต่อ

จาํนวนพนักงาน หรือเปรียบเทยีบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทยีบต่อพืน้ที ่เป็นต้น

• กรณีสาํนักงานต่ออายุสาํนักงานสีเขียว และขอยกระดับสาํนักงานสีเขียว จะต้องสรุปและ

วิเคราะหป์ริมาณไฟฟ้าย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบนัจะต้องสรุปและ

วิเคราะหผ์ลเป็นรายเดือน
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วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

 มกีารกาํหนดมาตรการการประหยัดไฟฟ้าเหมาะสมกับองคก์ร

 ปิดป้ายรณรงคก์ารประหยัดไฟฟ้า

 ประชาสัมพันธเ์พือ่ใหค้วามรู้แก่พนักงานเรื่องการประหยัดไฟฟ้า

 รายงานสรุปการใช้ไฟฟ้าประจาํเดอืน แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ
หน่วย และข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทยีบกับเป้าหมาย

 พนักงานทุกคนจะต้องมคีวามตระหนักด้านการใช้ไฟฟ้า(จากการสอบถาม 
และสังเกตพฤตกิรรมของบุคลากรในพืน้ที)่

121



หมวดที ่3 

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.2 การใช้พลังงาน (เชือ้เพลิง)

122



ความสําคัญ

การขนส่งและการเดินทางเป็นกิจกรรมที่มีความสาํคัญอย่างมากใน
การประกอบธุรกจิ ส่งผลใหเ้กดิการใช้เชือ้เพลงิ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึง่
เป็นส่วนหน่ึงในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังน้ัน จึงควรการกําหนด
มาตรการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานภายในองคก์รมีส่วนร่วมในการช่วยกันลด
การเดินทางที่ไม่จําเป็น เช่น การสื่อสารกันทางโทรศัพท ์วิดีโอผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือการติดต่อกันทางอีเมล รวมไปถึงความสะดวกในการ
เดนิทางของระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้า เป็นต้น 

123

10วิธีประหยัดนํ้ามัน



วิธีดาํเนินการ
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ขั้นตอนที ่1 กาํหนดมาตรการ ประหยัดนํา้มันเชือ้เพลงิในการเดนิทาง 

 ดบัเครื่องยนตเ์ม่ือตอ้งจอดรถเป็นเวลานาน

 ซ่อมบาํรุงดแูลยานพาหนะ ตรวจสอบลมยางอย่างสมํ่าเสมอ

 ใชเ้ชือ้เพลิงชีวภาพ ไบโอดีเซล หรอืเอทานอล

 ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าแทนการใชน้ ํา้มนัเชือ้เพลิง

 VDO Conference

 ระบบขนส่งสาธารณะหรอืจกัรยาน

 Car Pool

 จดัประชมุสมัมนาท่ีใกลส้าํนกังาน

 ขบัรถในอตัราความเรว็ท่ีประหยดันํา้มนัเดนิทาง



 ดาํเนินการเก็บข้อมูลการใช้นํ้ามันเชือ้เพลิงประจาํเดือน และข้อมูลการ

ใช้นํ้ามันเชือ้เพลิงต่อหน่วย หรือต่อระยะทาง

 จดัทาํสรุปผลรวมของการใช้นํ้ามันเชือ้เพลิงของสาํนักงานในแต่ละ

เดือน เพือ่เปรียบเทยีบผลจากการใช้นํ้ามันเชือ้เพลิงกับเป้าหมาย

 รวมไปถึงการรายงานผลสรุปประจาํเดือนเกี่ยวกับค่าใช้จา่ยสรุปสาเหตุ

ทีน่ําไปสู่การบรรลุ เพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  กรณีไม่บรรลุ

เป้าหมาย จะต้องวิเคราะหส์าเหตุและแนวทางแก้ไข

ขั้นตอนที ่2 เกบ็ข้อมูลการใช้นํา้มันเชือ้เพลงิ

วิธีดาํเนินการ
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• กรณีสาํนักงานต่ออายุสาํนักงานสีเขียว และขอยกระดับสาํนักงานสีเขียว จะต้องสรุปและ

วิเคราะหป์ริมาณนํ้ามันเชือ้เพลิงย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบนั

จะต้องสรุปและวิเคราะหผ์ลเป็นรายเดือน

ป ริ ม า ณ นํ้ า มั น

เ ชื้ อ เพ ลิ งจะ คิด

ภายใต้บริบทใน

การขอการรับรอง

สาํนักงานสีเขียว
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 มกีารใช้การสือ่สารผ่านเทคโนโลย ีหรือสือ่สารผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

 มกีารวางแผนการเดนิทาง  ก่อนการนาํยานพาหนะของบริษัทออกเดนิทาง

 มกีารรับ-ส่งพนักงานโดยรถของบริษัท

 มกีารรณรงคก์ารเดนิหรือการใช้จักรยานเดนิทางมาทาํงาน (สาํหรับบุคลากร

ทีพ่ักใกล้ทีท่าํงาน)

 รายงานสรุปการใช้นํา้มันเชือ้เพลงิประจาํเดอืน แสดงข้อมูลปริมาณการใช้

นํา้มันเชือ้เพลงิต่อหน่วย และข้อมูลปริมาณการใช้นํา้มันเชือ้เพลงิเทยีบกับ

เป้าหมาย

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
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หมวดที ่3 

การใช้พลังงานและทรัพยากร

3.3 ทรัพยากรอืน่ๆ

128



ความสําคัญ

กระดาษ หมกึพมิพ ์อุปกรณเ์ครื่องเขียน และอุปกรณส์าํนักงาน เป็น

ทรัพยากรทีม่คีวามสาํคัญต่อกจิกรรมในสาํนักงาน และทีส่าํคัญมกีารใช้ปริมาณ

มากในแต่ละวัน ดังน้ันจงึต้องมกีารกาํหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรดังกล่าว

อย่างเหมาะสมและ มปีระสทิธิภาพ เพือ่ลดการเกดิของเสยีจากกจิกรรม

ดังกล่าว

129



ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการทาํบอรด์ประชาสมัพนัธ์

ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากร ผลกระทบของการใชอ้ย่าง

ประหยดั พรอ้มกบัติดสื่อสารตามจดุการใชใ้หท้ั่วถงึ

ขั้นตอนที ่1 การสร้างองคค์วามรู้ด้านประหยัดทรัพยากรอืน่ๆ

วิธีดาํเนินการ
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 การสรา้งความตระหนกัในการใช้

 การกาํหนดรูปแบบการใช้

 การใชส้ื่ออิเลก็ทรอนิกส์

 การนาํกระดาษกลบัมาใชใ้หม่



ขั้นตอนที ่2 กาํหนดมาตรการประหยัด และสือ่สารใหพ้นักงานรับทราบ

เลอืกซือ้และใช้กระดาษจากหน่วยงานทีไ่ด้รับ

รองด้านระบบการจัดการสิง่แวดล้อม หรือเป็น

มติรกับสิง่แวดล้อม

เศษกระดาษจากการพมิพใ์ช้หน้าทีว่่างเป็น

กระดาษบนัทกึข้อความ หรือร่างหนังสอื

เลอืกใช้ระบบเอกสารในรูปแบบ Electronic

วิธีดาํเนินการ



วิธีดาํเนินการ

 ตรวจสอบรายละเอียดทีห่น้าจอคอมพวิเตอรใ์ห้ถูกต้องก่อนส่ังพมิพ์

 กาํหนดการส่ังพมิพเ์ป็นแบบข้อความเท่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่น การพมิพผ่์านโปรแกรม 

PowerPoint จะต้องตัด background รูปภาพ ออก

 เลือกใช้ระบบ Fax Server เพือ่ลดการบริโภคกระดาษลง ซึ่งจะแปลงเป็นเอกสารใน

รูปแบบ Electronic หรือทีเ่รียกกันว่า Soft File

 ห้ามดึงสายไฟออกในขณะทีย่ังไม่ปิดเคร่ืองปริน้เตอร ์เน่ืองจากหัวพมิพจ์ะยังไม่กลับไปเข้า

ทีเ่ดิม จงึมผีลทาํให้หัวพมิพอุ์ดตันได้ง่าย และเคร่ืองกจ็ะเสียเร็วกว่าปกติ

 จะต้องมกีารพมิพอ์ย่างน้อยอาทติยล์ะ 1 คร้ัง จะสามารถช่วยให้ตลับหมกึไม่แห้งและอุด

ตัน

 ดาํเนินการซ่อมบาํรุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองปริน้เตอร ์อยา่งสมํ่าเสมอ

หมกึพมิพ์

132



 ควรเบิกในปรมิาณท่ีพอเหมาะและใชร้ว่มกนัอย่าง

ประหยดั เพราะวสัดบุางประเภทเม่ือเก็บไวน้าน ๆ 

จะเส่ือมสภาพได้

 กาํหนดแนวทางการควบคมุการเบิกอปุกรณ์

สาํนกังาน เช่น กาํหนดความถ่ีในการเบกิเดือนละ 

2 ครัง้ เป็นตน้

 อปุกรณส์าํนกังาน เช่น กรรไกร คตัเตอร ์ท่ีเย็บ

กระดาษ เป็นตน้ ควรเบิกใชเ้ป็นส่วนรวม 

เน่ืองจากสิ่งเหล่านีไ้มจ่าํเป็นตอ้งใชต้อ่บคุคล

วิธีดาํเนินการ

อุปกรณส์าํนักงาน
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 ดาํเนินการเกบ็ข้อมูลการใช้กระดาษประจาํเดือน  และข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย

 จัดทาํสรุปผลรวมของการใช้กระดาษในแต่ละเดือน เพือ่เปรียบเทยีบผลกับเป้าหมาย

 รวมไปถงึการรายงานผลสรุปประจาํเดือนเกีย่วกับค่าใช้จ่าย สรุปสาเหตุทีน่าํไปสู่การ

บรรลุ เพือ่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย จะต้องวเิคราะหส์าเหตุ

และแนวทางแก้ไข

ขั้นตอนที ่3 เกบ็ข้อมูลการใช้ทรัพยากร

วิธีดาํเนินการ
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• กรณีสาํนักงานต่ออายุสาํนักงานสีเขยีว และขอยกระดับสาํนักงานสีเขยีว จะต้องสรุปและ

วเิคราะหป์ริมาณกระดาษย้อนหลัง 3 ปี เป็นภาพรวมของแต่ละปี หากเป็นปีปัจจุบัน

จะต้องสรุปและวเิคราะหผ์ลเป็นรายเดือน
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 ตดิป้ายรณรงคใ์นบริเวณใช้งาน 

 กาํหนดมาตรการประหยัดการใช้ทรัพยากร (กระดาษ หมกึพมิพ ์อุปกรณ์

เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณส์าํนักงาน) อย่างเหมาะสมภายในสาํนักงาน

 ประชาสัมพันธเ์พือ่ใหค้วามรู้แก่พนักงาน

 รายงานสรุปการใช้กระดาษประจาํเดอืน ข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย 

และข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษเทยีบกับเป้าหมาย

 พนักงานทุกคนจะต้องมคีวามตระหนักด้านการใช้ทรัพยากร (กระดาษ 

หมกึพมิพ ์อุปกรณเ์ครื่องเขียน วัสดุอุปกรณส์าํนักงาน) (จากการสอบถาม 

และสังเกตพฤตกิรรมของบุคลากรในพืน้ที)่

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
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หมวดที ่3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.4 การจดัประชุมและนิทรรศการ
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ความสําคัญ

การประชุมและการจัดนิทรรศการที่คํานึงถึงหลักความย่ังยืน  

(sustainability) และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการจัดงานประชุม/

สัมมนาและการจัดนิทรรศการ โดยหลักปฏิบัติจะคํานึงถึงหลักการลดใช้

ทรัพยากร การประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ และ

ส่ิงแวดล้อมมากย่ิงขึน้
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วิธีดาํเนินการ

 เชิญประชุมทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์

 ยนืยันการการเข้าร่วมประชุมทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์

 ส่งระเบยีบวาระการประชุมทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

 ส่งรายงานการประชุมทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์

ขั้นตอนที ่1 การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธก์ารประชุมและนิทรรศการ
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 จัดทาํเอกสารการประชุมโดยการพมิพก์ระดาษทั้ง 2 หน้าและพมิพเ์ท่าทีจ่าํเป็น

 ต้ังจุดรับคืนเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมเพือ่นาํกลับไปใช้ใหม่

 เตรียมภาชนะเพือ่รองรับใบปลิว แผนพับทีผู้่ร่วมงานไม่ต้องการบริเวณทางออก 

เพือ่เป็นการแยกขยะก่อนนาํไปรีไซเคิล

 ลดการใช้กระดาษเป็นสื่อเผยแพร่โดยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกบ็ข้อมูล สื่อ

เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟลใ์นเมมโมร่ีสติ๊กทีผู้่เข้าร่วมงานเตรียมมา หรือ

ค้นหาข้อมูลเพิม่เติมจากเวบ็ไซตข์องงานน้ันๆ ได้นอกจากประหยัดแล้วยงัสะดวก

แก่ผู้เข้าประชุมทีไ่ม่ต้องถอืเอกสารเข้าประชุม

ขั้นตอนที ่2 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและนิทรรศการ

วิธีดาํเนินการ
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 สถานทีจ่ดัประชุมหรือแสดงนิทรรศการควรเลือกจุดทีส่ามารถเข้าถงึได้สะดวกด้วยบริการ

ขนส่งสาธารณะ ขนาดหอ้งประชุม เหมาะสมกับจาํนวนผู้เข้าประชุม หรือจดันิทรรศการ

 สถานทีจ่ดัประชุมหรือแสดงนิทรรศการ ต้องมีระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO14001

สัญลักษณใ์บไม้เขียว Green Buildiing เป็นต้น

 หอ้งประชุมหรือพืน้ทีจ่ดันิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุทีย่่อยสลายยาก หรือวัสดุทีใ่ช้

คร้ังเดียวแล้วทิง้

 การคัดเลือกอุปกรณท์ีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในการจดังาน

 หากเป็นไปได้ควรจดัประชุมหอ้งโล่งทีมี่อากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือสวนต้นไม้ต่าง ๆ

 ในกรณีทีไ่ม่มีสถานทีจ่ดัประชุมทีไ่ดรั้บการรับรอง ISO14001 สัญลักษณใ์บไม้เขียว Green 

Buildiing อยู่ในบริเวณสาํนักงาน จะต้องเลือกสถานทีท่ีใ่ช้เวลาเดินทางน้อยทีสุ่ด และจะต้อง

บอกทางสถานทีว่่าขอจดัในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได)้

ขั้นตอนที ่3 การจัดเตรียมสถานที ่และอุปกรณ์

วิธีดาํเนินการ
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 วางแผนเตรยีมอาหาร ใหเ้พียงพอและพอดี

 หลีกเล่ียงการใชโ้ฟมหรอืกระดาษเป็นภาชนะใส่อาหารและ
เครื่องด่ืม 

 หลีกเล่ียงการใชเ้ครื่องปรุงหรอืเครื่องด่ืมประเภทบรรจซุอง 
หรอืหากจาํเป็นตอ้งใชภ้าชนะท่ีใชแ้ลว้ทิง้ใหเ้ลือกวสัดท่ีุย่อย
สลายไดต้ามธรรมชาตเิช่น ใบตองหรอืพลาสตกิชีวภาพ 

 เสิรฟ์นํา้จากเหยือกแทนขวดพลาสตกิ 

 เลือกใชผ้า้เช็ดมือแทนกระดาษ ควรเลือกผา้ท่ีทา้จากเสน้ใย
ธรรมชาต ิเช่น ผา้ฝา้ย เพราะสามารถซกัลา้งไดง้่าย

 ใชท่ี้รองแกว้แบบยางหรอืแบบแกว้แทนการใชแ้บบกระดาษ

ขั้นตอนที ่4 การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดืม่

วิธีดาํเนินการ
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วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

 การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งขอ้มลูเพ่ือเตรยีมการประชมุ ไดแ้ก่ QR code, Email, 

Social Network, Intranet เป็นตน้

 การจดัเตรยีมขนาดหอ้งประชมุ เหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้ขา้ประชมุ หรอืจดันิทรรศการ

 หอ้งประชมุหรอืพืน้ท่ีจดันิทรรศการไมมี่การตกแตง่ดว้ยวสัดท่ีุย่อยสลายยาก หรอืวสัดท่ีุใช้

ครัง้เดียวแลว้ทิง้

 การกาํหนดแนวทางเลือกสถานท่ีภายนอกสาํนกังานท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม

 การจดัเตรยีมส่ือท่ีใชใ้นการประชมุ โดยจะตอ้งลดการใชก้ระดาษ หมกึพิมพ์

 การจดัเตรยีมอาหาร และเครื่องด่ืมเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม
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หมวดที4่

การจัดการของเสีย

4.1 การจดัการของเสียในสาํนักงาน
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ความสําคัญ
การดาํเนินการเพือ่ควบคุมของเสียภายในสาํนักงาน เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ

ตลับหมกึพมิพท์ีใ่ช้แล้ว บรรจุภัณฑท์ีใ่ช้แล้ว เป็นต้น สาํนักงานจะต้องดาํเนินการแยกของเสีย

หรือขยะ และดาํเนินการกับของเสียเหล่าน้ันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

145
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อันตราย

ทั่วไป

รีไซเคลิ



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1. การสาํรวจประเภทและปริมาณขยะ และพฤตกิรรมการทิง้ขยะ

ขั้นตอนที ่2 การจัดวางถงัขยะและการคัดแยกขยะ

 ติดป้ายบ่งชีป้ระเภทขยะให้

ชัดเจนทีถั่งขยะ และนาํมาวางใน

จุดทีก่าํหนด 

 ถังขยะทุกใบควรจะต้องวางใน

พืน้ทีท่ีส่ะดวกต่อการทิง้ มฝีาปิด
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 มุ่งเน้นให้พนักงานคัดแยกขยะ

 มุ่งเน้นให้พนักงาน การนาํวัสดุ
ใช้แล้วมาเวยีนใช้ หรือนาํ
กลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ 

 การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณใ์น
สาํนักงาน หรือการทดแทน 

 มกีารรณรงคก์ารจัดการขยะใน
แต่ละรูปแบบอย่างต่อเน่ือง

วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่3 การใหค้วามรู้ในการจัดการขยะ 
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 ตรวจสอบประมาณสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมขององคก์ร

 ตรวจสอบถงึการนาํวัสดุใช้แล้วมาเวยีนใช้ หรือนาํกลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ 
หรือการปรับเปลีย่นวัสดุอุปกรณใ์นสาํนักงาน หรือการทดแทน

วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่4 การตรวจสอบความถกูต้องของการคัดแยกขยะ
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วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่5 การรวบรวมและกาํจัดขยะ
สาํนักงานจะต้องมจุีดพักขยะ

ก่อนส่งกาํจัดอย่างเหมาะสม

1. จุดพักขยะจะต้องแบ่งสัดส่วนในการ

รองรับขยะแต่ละประเภทได้อย่าง

เพยีงพอ

2. ห่างจากระบายนํา้ และอยู่ในทีร่่ม

3. มกีารป้องกันการร่ัวไหลของนํา้ขยะ



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่5 การรวบรวมและกาํจัดขยะ

ทั่วไป ส่ง กทม เทศบาล อปท.

อันตราย ส่ง หน่วยงานทีรั่บกาํจดัขยะ

อันตราย หรือหน่วยงานทอ้งถิน่ที่

สามารถรับได้

รีไซเคลิ ส่ง ผู้รับซือ้ของเก่าทีม่ี

ใบอนุญาต

ย่อยสลาย ทาํนํา้หมัก ปุ๋ย อาหารสัตว์



วิธีดาํเนินการ
ขั้นตอนที ่6 บนัทกึปริมาณขยะรายเดอืน

การนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนํากลับมาใช้ใหม่ หมายถึง การนําขยะทุก

ประเภททีส่ามารถนํากลับมาใช้ใหม่หรือสามารถสร้างประโยชนไ์ด้ ส่งผลต่อการ

ลดภาระต่อสิง่แวดล้อมโดยการฝังกลบหรือเผาทาํในเตาเผา เป็นต้น



วิธีดาํเนินการ
ขั้นตอนที ่6 บนัทกึปริมาณขยะรายเดอืน
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%การนาํขยะกลับมาใช้ใหม่

%การส่งฝังกลบ
ตัวอย่าง กราฟสัดส่วนปริมาณของเสียประจาํปี 2562



 มีการจดัการนําวัสดุทีใ่ช้แล้วบางชนิดนํากลับมาใช้ประโยชน ์หรือมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์

ทีส่ามารถลดการเกิดขยะได้ ส่งผลใหป้ริมาณส่งกาํจดัลดลง

 มีการคัดแยกขยะตามความเหมาะสมขององคก์ร และมีการทิง้ขยะถูกต้อง

 มีป้ายบง่ชีป้ระเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถัง

 ถังขยะและจุดพกัขยะจะต้องอยู่ในพืน้ทีท่ีมี่อากาศถ่ายเท อยู่ในร่ม ไกลรางระบายนํ้า และ

เป็นสัดส่วน

 ขยะแต่ละประเภทจะต้องมีการส่งกาํจดัอย่างถูกต้องและมีหลักฐานรับรอง เช่น เช่น 

ใบเสร็จรับเงนิ หรือ หนังสือยืนยันจากหน่วยงานรับขยะไปกาํจดั เป็นต้น

 เอกสารระบุเส้นทางจดัการขยะตั้งแต่จุดกาํเนิดขยะถึงปลายทางจดัการขยะ 

 มีป้ายรณรงคเ์กี่ยวกับการจดัการขยะ

 ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพืน้ทีข่องสาํนักงาน

 มีบนัทกึปริมาณขยะรายเดือนเป็นประจาํทุกเดือน

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
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หมวดที4่

การจัดการของเสีย

4.2 การจดัการนํา้เสียในสาํนักงาน
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ปัญหานํา้เสยีภายในสาํนักงานส่วนใหญ่มคีวามคล้ายคลงึกบัของเสยี

จากบา้นเรือนทั่วไปหรือการดาํรงชีวติของมนุษย ์ทีป่ระกอบด้วยนํา้เสยีทีเ่กดิ

จากการซักล้างทาํความสะอาด การประกอบอาหาร และสิง่ขับถา่ย ซึง่มกีาร

ปนเป้ือนของสารอนิทรีย ์และกอ็าจจะมเีชือ้โรคทีอ่าจพร่กระจายออกสู่

สิง่แวดล้อมได้ ดังน้ัน นํา้เสยีเหล่านีจ้ะต้องผ่านการบาํบดัก่อนปล่อยออกสู่

สิง่แวดล้อมภายนอก

วิธีดาํเนินการ
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นํา้เสยีส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้จะมคีราบนํา้มันและไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเป้ือน 

จากน้ันคาดการณป์ริมาณนํา้ทิง้ทีเ่กดิขึน้เพือ่จัดหาขนาดของถงัดักไขมัน

วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 ศึกษาองคป์ระกอบของนํา้เสยี และปริมาณ

ขั้นตอนที ่2 หาแนวทางการจัดการนํา้เสยี

การลดปริมาณนํา้มัน

ไขมัน ขยะและเศษ

อาหารจากแหล่งกาํเนิด

ลดการใช้นํา้มันในการปรุงอาหาร

กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนาํไปล้าง

ไม่เทนํา้มันใช้แล้วลงนํา้ทิง้หรือท่อระบายนํา้

รวบรวมภาชนะทีจ่ะต้องล้างให้มปีริมาณมาก 

เพือ่ลดจาํนวนคร้ังทีล้่าง 156
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การกาํจัดนํา้มัน ไขมัน ขยะและ

เศษอาหารโดยใช้บอ่ดักไขมัน
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การดูแลรักษาบอ่ดักไขมัน

 เกบ็เศษขยะทีดั่กกรองไว้หน้าตะแกรงออกอย่างสมํ่าเสมอ

 ตักไขมันออกจากบอ่ดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห ์โดยใส่ภาชนะทีปิ่ด

มดิชิดและใหเ้ทศบาลหรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องนาํไปกาํจัด หรือนาํไป

แปรรูปเป็นผลติภณัฑต่์างๆ

 ล้างถงัดักไขมันอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดอืน

วิธีดาํเนินการ
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การเลอืกใช้ผลติภณัฑท์าํ

ความสะอาดทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดล้อม

การกาํหนดมาตรการการ

ประหยัดทรัพยากรนํา้

ภายในอาคารสาํนักงาน
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160

ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิง้ตามที่กฎหมายกําหนด “อาคาร” หมายความว่า อาคารท่ีก่อสรา้งขึน้ ไม่ว่าจะมี

ลกัษณะเป็นอาคารหลงัเดียว หรอืเป็นกลุม่ของอาคารซึง่ตัง้อยูภ่ายในพืน้ท่ีซึง่เป็นบรเิวณเดียวกนั และไม่ว่าจะมี

ทอ่ระบายนํา้ทอ่เดียว หรอืมีหลายทอ่ ท่ีเช่ือมติดตอ่กนัระหว่างอาคารหรอืไมก็่ตาม 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้ง จาก

อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548



มาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิง้จากอาคารตามประเภทอาคาร

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

นํ้าทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. ๒๕๔๘

วิธีดาํเนินการ



 สาํนักงานจะต้องมกีารบาํบดันํา้เสยีครบทุกจุดทีป่ล่อยนํา้เสยีและมกีารดูแล

ทาํความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ

 มกีารนาํกากตะกอนจากระบบบาํบดันํา้เสยี หรือเศษอาหาร นํา้มันและ

ไขมันจากถงั/บอ่ดักไขมันไปกาํจัดอย่างถกูต้อง

 ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบาํบดันํา้เสยีใหส้ามารถใช้งานและมี

ประสทิธิภาพอยู่เสมอ

 ตรวจสอบการร่ัวไหลของนํา้เสยีอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ป้องกันการปนเป้ือน

ของนํา้เสยีไปยังแหล่งอืน่ๆ

 ตรวจสอบคุณภาพนํา้ทิง้ตามทีก่ฎหมายกาํหนด (หากมพีืน้ทีข่องอาคารน้อย

กว่า 5,000 ตร.ม.จะไม่มกีฎหมายกาํหนด) 

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
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หมวดที ่5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั

5.1 อากาศในสาํนักงาน



ภายในอาคารสาํนักงานที่มีสิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณและระยะเวลาที่

นานพอ  อาจจะทาํให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน เรียกว่า 

โรคสาํนักงาน หรือ Sick buildings sysdrome เกิดเชือ้แบคทเีรีย เชือ้รา สาร 

VOCs (Volatile Organic Compounds) และมลพิษตัวอื่น ๆ ทีม่าจาก เครื่อง

ตกแต่งสาํนักงาน สีทีท่า พรม เป็นต้น ดังน้ัน สาํนักงานจะต้องมีการจัดการ

สภาพอากาศภายในสาํนักงานให้มสีภาพอากาศทีด่ี ถ่ายเทได้สะดวก  เพื่อให้

พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม เกิดความสบายในการทาํงานและมี

สุขภาพอนามัยทีด่ี

ความสําคัญ



 เครื่องปรับอากาศ 

 เครื่องปริน้เตอร ์

 เครื่องถา่ยเอกสาร 

 พรม 

 การก่อสร้าง

 บุหรี่

 รถยนต์

 การป้องกันและกาํจัดแมลง

วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 การกาํหนดรายการทีก่่อใหเ้กดิมลพษิอากาศภายในสาํนักงาน

ทางสาํนักงานจะต้องพจิารณาสิง่เหล่านีเ้พือ่

1. วางแผนการดูแลรักษาแหล่งกาํเนิดมลพษิ

2. การจัดการในการลดมลพษิทางอากาศ

3. กาํหนดหน้าทีรั่บผิดชอบ



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่2 กาํหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพมิพ์

เอกสาร

 ผงหมกึทีใ่ช้จะต้องไม่มสีาร

nitropyrenes และ trinitrofluorene 

ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

 วางให้ห่างไกลพนักงาน

 มกีารซ่อมบาํรุงอย่างสมํ่าเสมอ

 มวีธีิการใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารอย่าง

ปลอดภัย



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่2 กาํหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศ

เคร่ืองปรับอากาศ

 กําหนดความถี่ในการทํา

ความสะอาดเพื่อลดการ

เกดิโรคทางเดินหายใจ

 ควบคุมฝุ่นละอองและนํ้า

เสียจากทาํความสะอาด



วิธีดาํเนินการ

มลพษิทางอากาศจากการก่อสร้าง

ภายในสาํนักงาน

 ทาํป้ายสื่อสารให้ชัดเจนว่าเป็นพืน้ทีก่่อสร้าง

 การทาสีอาคารควรปล่อยให้แห้งประมาณ 2 สัปดาหก่์อน

เข้าทาํงาน

 สีทาอาคารทีไ่ด้รับการรับรองผลิตภัณฑฉ์ลากเขยีว

 กาํหนดพืน้ทีส่าํรองในการทาํงานเพือ่ลดการสัมผัสมลพษิ

 กาํหนดให้ก่อสร้างในวันหยุด

 ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

 มทีีก้ั่นเพือ่กันมลพษิทางอากาศกระทบกับพนักงานหรือผู้

ทีเ่กีย่วข้อง 



วิธีดาํเนินการ

ควันไอเสยีรถยนต์

 ตดิป้ายขอความร่วมมอืในการดับ

เครื่องยนตท์ุกครั้งเมือ่จอดรถ

 ซ่อมบาํรุงยานพาหนะเพือ่ลดความ

เสือ่มสภาพ

พรมปพูืน้

 ระบายอากาศภายในหอ้งสมํ่าเสมอ

 ทาํความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ

 ใช้ผงเบกกงิโซดาเพือ่ลดกลิน่ 

 นาํพรมไปผึ่งแดดหรือใช้ยาฆ่าเชือ้

อย่างสมํ่าเสมอ



วิธีดาํเนินการ

บุหรี่

 กาํหนดพืน้ทีสู่บบุหรี่และหา้มสูบบุหรี่อย่าง

ชัดเจน พร้อมตดิป้ายตามทีก่ฎหมาย

กาํหนด

 ทาํกจิกรรมรณรงคก์ารงดสูบบุหรี่

• กรณีสาํนกังานใชพื้น้ที่สบูบหุรี่

รว่มกบัสาํนกังานหรอืพืน้ท่ีไม่ได้

เขา้รว่มโครงการสาํนกังานสี

เขียว ห้ามพบก้นบุหรี่บริเวณ

เขตปลอดบุหรี่

• กรณีสาํนกังานกาํหนดเป็น

สาํนกังานปลอดบหุรี่ทัง้หมด ไม่

มีการกาํหนดพืน้ที่สบูบหุรี่ ห้าม

พบก้นบุหรี่

• หา้มพบก้นบุหรี่ภายในอาคาร

สาํนักงาน



วิธีดาํเนินการ

มลพษิทางอากาศจากภายนอกอาคาร

 ต้นไม้ทรงสูง เช่น สนประดพิัทธ ์

เป็นต้น เพือ่ช่วยในการดักฝุ่น

ละอองทีอ่าจเข้ามาในสาํนักงาน

 ร้องเรียนแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเพือ่

ควบคุมฝุ่นละอองทีเ่ข้ามาใน

สาํนักงาน



วิธีดาํเนินการ

ข้ันตอนที ่3 อบรมและสื่อสารให้

พนักงานรับทราบ

ข้ันตอนที ่4 การบาํบัดมลพษิทางอากาศโดยวธีิทางชวีภาพ

ข้ันตอนที ่5 ตรวจสอบและเฝ้าระวัง

การปฏิบัติของพนักงาน 



 กาํหนดแผนการดแูลแหลง่กาํเนิดมลพิษอากาศ

 กาํหนดมาตรการการควบคมุมลพิษทางอากาศภายในสาํนกังานอยา่งชดัเจนและเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร

 มีการสื่อสาร ปา้ยรณรงค ์ตามจดุตา่งๆในสาํนกังาน เชน่ ปา้ยกาํหนจดุสบูบหุรี่ ปา้ย

พืน้ท่ีก่อสรา้งหา้มเขา้ เป็นตน้ รวมไปถงึการสื่อสารแก่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง หรอื

บคุคลภายนอกท่ีเขา้มาทาํความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ บาํรุงรกัษาเครื่องถ่าย

เอกสาร เครื่องพิมพเ์อกสาร (Printer) เป็นตน้

 การจดัวางเครื่องพิมพเ์อกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร (Printer) ใหห้า่งไกลผูป้ฏิบติังาน

 การปอ้งกนัอนัตรายจากการพ่นยากาํจดัแมลง (ถา้มี)

 พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรการใหไ้ดอ้ยา่งเครง่ครดั

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว



หมวดที ่5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั

5.2 แสงในสาํนักงาน



ความสําคัญ

สาํนักงานจะต้องมกีารจัดการใหแ้สงในสาํนักงานเพยีงพอต่อการ

ทาํงาน ตามลักษณะของงานแต่ละประเภท นอกจากนี ้จะต้องมกีารทาํความ

สะอาดหลอดไฟ รวมไปถงึแผงสะทอ้นแสงอย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองจากอาจจะมี

ฝุ่นจับทาํใหค้วามสว่างลดลง และทาํใหส้ายตาเสือ่มสภาพได้



วิธีดาํเนินการ

 ติดดวงไฟเพิม่เติม

 เลือกใช้อุปกรณแ์สงสว่างทีม่ปีระสิทธิภาพสูง

 ลดระดับความสูงของหลอดไฟ

 ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ

 ทาํความสะอาดหลอดไฟ ผนัง เพดาน และพืน้ที่

ข้ันตอนที ่1 ตรวจสอบ

สว่างในพืน้ที่

ข้ันตอนที ่2 กาํหนดมาตรการปรับปรุงพืน้ที่

แสงสว่างไม่เพยีงพอ  

การตรวจวัดแสงจะต้องอ้างอิงตาม 

1.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์

สภาวะการทาํงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการ

ทีต่้องดาํเนินการ 2561 (หมวด 3 การตรวจวัด / หมวด 5 คุณสมบตัิผู้ตรวจวัด)

2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561



วิธีดาํเนินการ

 สํานักงานที่อยู่ภายใต้การกาํกับของกระทรวงแรงงาน แต่ไม่มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภัย

ระดบัวิชาชีพ (จป.ว.) เน่ืองดว้ยจาํนวนลูกจา้งตํ่ากว่า 100 คน สามารถขอใหเ้จา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.) ต้นสังกัดของสํานักงานนั้นๆ ตรวจวัดแสงสว่างได้ หาก

กฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดของบุคคลท่ีจะขอขึน้ทะเบียนหรือนิติบุคคลท่ีจะขอรับ

ใบอนญุาตตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554ประกาศขึน้ ส ํานักงานหรือผู้ตรวจแสงจะต้อง

ดาํเนินการตามกฎหมายฉบบัดงักล่าวทนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้

 สาํนักงานทีไ่ม่อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน เช่น หน่วยงานราชการ สถาบนัศกึษา เป็นตน้ ไม่

ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจวดั 

และการวิเคราะห์สภาวะการทาํงานเก่ียวกับระดับความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้ง

ระยะเวลาและประเภทกิจการท่ีตอ้งดาํเนินการ ๒๕๖๑  แต่จะต้องมีผลการตรวจวัดแสง

แสดงเป็นลายลักษณอั์กษร



 มกีารตรวจวัดความเข้มของแสงประจาํปี 

 ผลการตรวจผ่านตามทีม่าตรฐานกาํหนด หรือมกีารตรวจวัดความเข้มของ

แสงประจาํปี แต่ผลการตรวจไม่ผ่านตามทีม่าตรฐานกาํหนด แต่มี

มาตรการในการแก้ไขและปฏบิตัติามาตรการน้ันอย่างครบถว้น

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
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5.3 เสียงในสาํนักงาน 



สาํนักงานจะต้องมกีารจัดการใหม้สีภาวะเรื่องเสยีงในสาํนักงานที่

เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเสยีงทีเ่กดิจากการทาํงาน เสยีงทีเ่กดิจากการปรับปรุง

สาํนักงาน รวมไปถงึเสยีงจากภายนอกสาํนักงานทีอ่าจส่งผลภายในสาํนักงาน

ได้ รวมไปถงึการได้ยนิของพนักงาน

ความสําคัญ



 เสยีงดังภายในสาํนักงานส่วนใหญ่เกดิจากเครื่องพมิพเ์อกสาร (Printer) ซึง่

สามารถจัดการได้โดยบาํรุงรักษาเครื่องพมิพเ์อกสารอย่างสมํ่าเสมอ หรือ

เรียกซือ้เครื่องพมิพเ์อกสารทีไ่ม่มเีสยีงหรือเสยีงดังไม่มาก

 ในกรณีทีม่กีารก่อสร้างบริเวณสาํนักงาน ใหแ้จ้งแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเพือ่

ช่วยในการควบคุมเสยีงดังเข้ามาในสาํนักงานหรือเลีย่งไปปฏบิตังิานใน

ตอนกลางคนื

วิธีดาํเนินการ



 มกีารดูแลอุปกรณท์ีเ่กดิเสยีงดังในสาํนักงานอย่างต่อเน่ืองตามความถีไ่ด้

กาํหนดขึน้อย่างเหมาะสม

 สือ่สารไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างหากเสยีงน้ัน รบกวนพนักงานภายใน

สาํนักงาน

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
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5.4 ความน่าอยู่



สาํนักงานจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมของสาํนักงานให้มีความน่า

อยู่ การจัดสภาพแวดล้อมในที่ทาํงานที่ดีและเหมาะสม เช่น การเพิ่มพืน้ที่สี

เขียว การจัดทาํกจิกรรม 5ส. การควบคุมสัตวพ์าหะนาํเชือ้(หนู นก แมลงสาบ) 

เป็นต้น จะมีส่วนช่วยทาํให้คนทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลด

อุบตัเิหตุ และเป็นการสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงานการลดความตงึเครียด

ทางอารมณร์ะหว่างการทาํงาน ลดความแข็งของรูปทรงอาคารและภายในที่

ทาํงาน

ความสําคัญ



วิธีดาํเนินการ

1. แบง่พืน้ที่ใชส้อยภายในสาํนกังาน

 พืน้ท่ีภายในอาคาร เชน่ พืน้ท่ีทาํงานดา้นเอกสาร พืน้ท่ี

เก็บเอกสาร พืน้ที่เก็บของ หอ้งประชมุ พืน้ท่ีเตรยีม

เครื่องด่ืม เป็นตน้

 พืน้ท่ีภายนอกอาคาร  เชน่ พืน้ท่ีพกัผ่อน พืน้ท่ีสีเขียว 

พืน้ท่ีรบัประทานอาหาร ลานจอดรถ เป็นตน้

2. บง่ชีพื้น้ท่ีอยา่งชดัเจน เชน่ ติดปา้ยแสดงพืน้ท่ี หรอืทาํ

แผนผงัของสาํนกังาน

ขั้นตอนที ่1 กาํหนดพืน้ทีใ่ช้งานภายในสาํนักงาน



วิธีดาํเนินการ

 มีการกาํหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบทัง้พืน้ที่เฉพาะและพืน้ที่ทั่วไป สามารถจดัทาํ

เป็นตารางเวรทาํความสะอาด

 มีการกาํหนดเวลาในการดแูลรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

ทัง้พืน้ที่เฉพาะ และพืน้ที่ทั่วไป ประจาํวนัหรอืประจาํสปัดาห์

 มีการกาํหนดใหมี้การทาํความสะอาดครัง้ใหญ่ (Big cleaning day)

 การกาํหนดแผนงานการเพ่ิมพืน้ที่สีเขียว และคงรกัษาไวข้องสาํนกังาน รวมไปถงึมี

การปฏิบติัจรงิตามแผนงาน

ขั้นตอนที ่2 การวางแผนดูแลพืน้ทีภ่ายในสาํนักงาน



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่3 การดูแลพืน้ทีข่องสาํนักงาน



 กาํหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบดาํเนินการกาํจัดสัตวพ์าหะนาํเชือ้

 สาํรวจพืน้ทีภ่ายในสาํนักงานเพือ่กาํหนดจุดทีต้่องการควบคุม โดยจัดทาํ 

Plant Lay Out 

 กาํหนดวธิีในการควบคุมสัตวพ์าหะนาํเชือ้ พจิารณาคัดเลอืกสารเคมหีรือ

อุปกรณท์ีใ่ช้กาํจัดพาหะนาํเชือ้ (วธิีการอ้างองิในคู่มอื)

 ตรวจร่องรอยสัตวพ์าหะนาํเชือ้ และบนัทกึผลลงในรายงานการตรวจสอบ

ร่องรอยสัตวพ์าหะนาํเชือ้ ทุกสัปดาห์

วิธีดาํเนินการ

การควบคุมสัตวพ์าหะนาํเชือ้(หนู นก แมลงสาบ)



 จัดทาํแผนผังของสาํนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร สื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆที่

เหมาะสมเพือ่บ่งชี้

 กาํหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าที ่และเวลาทีแ่น่นอนในการ ดูแลรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย

 การกาํหนดแผนงานการเพิม่พืน้ทีส่ีเขยีว และคงรักษาไว้ของสาํนักงาน รวมไปถงึมกีาร

ปฏิบัติจริงตามแผนงาน และมพีืน้ทีส่ีเขยีวในสาํนักงาน

 ดูแลบาํรุงรักษาพืน้ทีต่่างๆ เช่น พืน้ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ต้นไม้ ห้องทาํงานเป็นต้น ตาม

ความถีท่ีส่าํนักงานได้กาํหนดขึน้อย่างสมํ่าเสมอ

 พืน้ทีต่่างๆจะต้องใช้ประโยชนต์ามวัตถุประสงคท์ีไ่ด้กาํหนดขึน้

 พืน้ทีต่่างๆจะต้องสะอาดและเป็นระเบยีบ

 มกีารจัดการสัตวพ์าหะนาํเชือ้อย่างเหมาะสมและสมํ่าเสมอ มบัีนทกึรายงานการ

ตรวจสอบร่องรอยสัตวพ์าหะนาํเชือ้

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
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5.5 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน



ความสําคัญ

การปอ้งกนัและการเตรยีมความพรอ้มกรณีฉกุเฉิน ทาํขึน้เพ่ือลดผลกระทบต่อ

พนักงาน ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการกาํหนดการป้องกันและแผนการ

ตอบสนองสภาวะฉกุเฉินจะตอ้งจดัทาํวิธีการปอ้งกนัและแผนระงบัเหตฉุกุเฉิน ซึ่งตอ้งมี

การตรวจเช็ควัสดุและอุปกรณต์่างๆในสาํนักงานและดาํเนินการฝึกซอ้มตามแผน ใน

ระหว่างการฝึกซอ้มตอ้งมีการสงัเกตการณด์าํเนินการฝึกซอ้มดงักล่าว เพ่ือประเมินผล

การฝึกซอ้มรว่มกบัผูท่ี้ทาํการฝึกซอ้ม และนอกจากนีย้งัตอ้งมีการทบทวน และปรบัปรุง

แกไ้ข เพ่ือเตรยีมรบักรณีฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ยา่งทนัการณ์



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 การจัดทาํแผนระงบัเหตุฉุกเฉิน 

• วิธีปฏิบตัิเม่ือประสบเหตุฉุกเฉิน 

• เคร่ืองมือและอุปกรณ ์จะต้องมีอยู่อย่างเพยีงพอ

• ระบุทมีดับเพลิง ทมีขนย้าย ทมีอพยพ ทมีปฐมพยาบาล 

• หมายเลขโทรศัพทท์ีเ่กี่ยวข้อง 

• จุดรวมพล

ก่อนเกดิเหตุเพลิงไหม้

1. แผนการอบรมป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย

2. แผนรณรงคป้์องกันอัคคีภัย

3. แผนการตรวจตราเพือ่

ป้องกันอัคคีภัย

ขณะเหตุเพลิงไหม้

1. แผนระงับอัคคีภัย

2. แผนอพยพหนีไฟ

หลังเกดิเหตุเพลิงไหม้

1. แผนบรรเทาทุกข์

2. แผนปฏิรูปฟ้ืนฟู



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่2 การเตรียมอุปกรณดั์บเพลงิและการแจ้งเตอืนในพืน้ที่

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


วิธีดาํเนินการ

 ถงัดับเพลงิมเีพยีงพอต่อการใช้งาน  (อ้างองิตามกฎหมาย)

1. กาํหนดระยะหา่ง อย่างน้อย 20 เมตร/ถงั 

2. ตดิตัง้สูงจากพืน้ไม่เกนิ 150 เซนตเิมตรนับจากคันบบี และถา้เป็น

วางกับพืน้ทีจ่ะต้องมฐีานรองรับ) พร้อมกับตดิป้ายแสดง

 ตดิตัง้ระบบสัญญาณแจ้งเตอืน

1. สัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (พืน้ทีม่ากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรหรือ

อาคารสูงเกนิ ๒ ชั้นขึน้ไป)

2. ตดิตัง้ตัวดักจับควัน(smoke detector)หรือความร้อน (heat detector)

ขั้นตอนที ่2 การเตรียมอุปกรณดั์บเพลงิและการแจ้งเตอืนในพืน้ที่



วิธีดาํเนินการ

 ดาํเนินการใหม้กีารฝึกซ้อมดับเพลงิขั้นต้น และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง

 วางแผนกาํหนดตัวบุคคลและฝึกซ้อม เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่
ระบุในแผนระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

ขั้นตอนที ่3 การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน



วิธีดาํเนินการ

 วางแผนกาํหนดตวับคุคลและฝึกซอ้ม เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีระบใุนแผนระงบัเหตุ
ฉกุเฉินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

 ดาํเนินการใหมี้การฝึกซอ้มดบัเพลิงขัน้ตน้ โดยจาํนวนคนเขา้อบรมฝึกซอ้มดบัเพลิงขัน้ตน้
จะตอ้งไมต่ ํ่ากว่ารอ้ยละ ๔๐ ของพนกังานแตล่ะแผนกหรอืส่วนงาน 

 ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดย พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
(พิจารณาพนกังานหรอืผูป้ฏิบตังิานทกุคนท่ีอยู่ประจาํพืน้ท่ีสาํนกังานท่ีมีการฝึกซอ้มเท่านัน้)

ขั้นตอนที ่3 การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน

– หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีไ่ม่ต้องรายงานผลการฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ สามารถจดัในวันเดียวกันได้

– หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานทีต่้องรายงานผลการฝึกอบรม การซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการ

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ใหก้รมสวัสดิการฯ ต้องแสดงผลการอบรมและการฝึกซ้อมในแต่ละคร้ัง

ตามกฎหมาย



วิธีดาํเนินการ

 กดปุ่มสัญญาณเตือนภัย และรายงานเหตุการณใ์ห้เจ้าของสถานประกอบการทราบ

โดยด่วน

 หากสามารถทาํได้ เข้าระงับเหตุ โดยใช้อุปกรณท์ีเ่หมาะสมในพืน้ทีเ่กดิเหตุ หรือ

ควบคุมสถานการณ ์ โดยผู้ทีม่หีน้าทีเ่ข้าปฏิบัติงานตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน

 เคลื่อนย้ายผู้บาดเจบ็ (ถ้าม)ี ออกนอกบริเวณทีอั่นตราย และให้การปฐมพยาบาล 

(เท่าทีส่ามารถกระทาํได้)

 ผู้ทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง หรือบุคคลภายนอก สาํหรับกรณีเวลาทาํการปกติให้ไปรวมตัว

ทีจุ่ดรวมพลทีก่าํหนด ผู้ตรวจพืน้ที ่ปฏิบัติหน้าทีต่ามทีก่าํหนด

ขั้นตอนที ่4 การปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนีก้ารปฏิบัติเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินจะต้องดาํเนินการตาม

แผนระงับเหตุฉุกเฉินขององคก์รเท่าน้ัน



วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่5 การตรวจสอบอุปกรณท์ีเ่กีย่วกับการดับเพลงิ

รายการ ความถี่

ถังดับเพลิงตรวจสอบทั่วไป เดือนละ 1 คร้ัง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) ปีละ 1 คร้ัง

ติดต้ังตัวดักจับควัน(smoke detector)หรือความร้อน (heat 

detector)

ปีละ 1 คร้ัง

ระบบเคร่ืองสูบนํา้ดับเพลิง(ดีเซล) สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง

ระบบเคร่ืองสูบนํา้ดับเพลิง(มอเตอรไ์ฟฟ้า) เดือนละ 1 คร้ัง

สายฉีดนํา้ดับเพลิงและตู้เกบ็สายฉีด (Hose and Hose Station) เดือนละ 1 คร้ัง



วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

 จดัทาํแผนระงบัเหตุฉุกเฉินทีเ่ป็นปัจจุบนั

 มีการกาํหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ

 มีการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น จาํนวนคนเข้าอบรมจะต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของพนักงานแต่ละ

แผนกหรือส่วนงาน พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น

 มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (พจิารณา

พนักงานหรือผู้ปฏิบตัิงานทุกคนทีอ่ยู่ประจาํพืน้ทีส่าํนักงานทีมี่การฝึกซ้อมเทา่น้ัน)พร้อมแสดง

หลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น

 พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณฉุ์กเฉิน

 มีการจุดรวมพลทีส่ามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน

 มีการกาํหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน

 ธงนําทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล

 มีการกาํหนดเส้นทางหนีไฟ แบบฟอรม์ 5.5(1) พร้อมส่ือสารในพืน้ทีป่ฏิบตัิงาน

 เอกสารในการตรวจสอบอุปกรณฉุ์กเฉิน



หมวดที ่6

การจัดซือ้และการจัดจ้าง

Green Procurement

6.1 การจดัซือ้สินค้า



การจัดซือ้โดยคาํนึงถงึความเหมาะสมทางด้านคุณภาพ ราคา การส่ง

มอบสนิค้าหรือบริการตามทีก่าํหนด และการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรสิง่แวดล้อม หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีส่่งผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมน้อยกว่า เมือ่เปรียบเทยีบกับผลติภณัฑอ์ืน่ๆ โดยมฉีลาก

สิง่แวดล้อมเป็นเครื่องมอืแยกผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมออกจาก

ผลติภณัฑท์ั่วไปในทอ้งตลาด และใหข้้อมูลทางด้านสิง่แวดล้อมทีถ่กูต้องของ

ผลติภณัฑแ์ก่ผู้บริโภค สาํหรับประเทศไทยได้ใช้คาํว่า “ฉลากสเีขียว” แทน

“ฉลากสิง่แวดล้อม” (Green label หรือ Eco-label) เป็นฉลากทีใ่หก้ับผลติภณัฑ์

ทีม่คุีณภาพและมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยกว่า เมือ่นาํมาเปรียบเทยีบกับ

ผลติภณัฑท์ีท่าํหน้าทีอ่ย่างเดยีวกัน

ความสําคัญ



ความสําคัญ
ฉลากสิง่แวดล้อมของสนิค้า

http://gp.pcd.go.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%20(Cool%20Mode).htm
http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/namelist.html
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice#section-2
https://greenforlife.pttgrp.com/product-search.aspx
https://www.siamcitycement.com/th/product/green_product


วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 ดาํเนินการคัดเลอืกสนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

 ผูร้บัผิดชอบจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสินคา้ท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มท่ีตดิตวัสินคา้ ไดแ้ก่ 

ฉลากเขียว ฉลากตะกรา้เขียว ฉลากคารบ์อนฟตุปริน้ท์ สินคา้ OTOP ท่ีมีเลขจดทะเบียน ฉลาก

สิ่งแวดลอ้มของตา่งประเทศ เป็นตน้

 จดัทาํบญัชีรายการสินคา้ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มเป็นเอกสารเพ่ือสะดวกในการสั่งซือ้ครัง้ตอ่ไป

โดยจะตอ้งระบรุายการสินคา้ ย่ีหอ้ ประเภทฉลากสิ่งแวดลอ้ม วนัหมดอายกุารรบัรองของสินคา้

นัน้ หากเป็นฉลากสิ่งแวดลอ้มของตา่งประเทศจะตอ้งอา้งอิงหนว่ยงาน/ประเทศใหก้ารรบัรอง

นัน้ๆดว้ย

การจัดซือ้สนิค้าทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม

สามารถแจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการส่ังซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กรณีที่ไม่มี

ร้านค้าทีจ่าํหน่ายสินค้าทเีป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม



ฉลากเขียว

1. http://gp.pcd.go.th/

2. www.thaiecoproducts.com

3.http://www.tei.or.th/greenlabel/

ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5

1.http://labelno5.egat.co.th/new5

8/#to_label_info

2. www.thaiecoproducts.com

ฉลากตะกรา้เขียว

1. http://gp.pcd.go.th/

2. www.thaiecoproducts.com

ฉลากประหยดัพลงังาน (Energy 

Star) ของสหรฐัอเมรกิา สาํนกังาน

ปกปอ้งสิ่งแวดลอ้มของสหรฐัฯ(EPA)

ฉลากฉลากลดคารบ์อนฟตุพริน้ท์

หรอื ฉลากลดโลกรอ้น

1.http://thaicarbonlabel.tgo.or.th

/reduction_approval/reduction_a

pproval.pnc

2. http://gp.pcd.go.th/

3. www.thaiecoproducts.com

ฉลากประสิทธิภาพสงู

1.http://labelling.dede.go.th/surv

ey/product/list-

product?productTypeId=1

2. www.thaiecoproducts.com

http://gp.pcd.go.th/
http://www.thaiecoproducts.com/
http://www.tei.or.th/greenlabel/
http://labelno5.egat.co.th/new58/
http://www.thaiecoproducts.com/
http://gp.pcd.go.th/
http://www.thaiecoproducts.com/
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc
http://gp.pcd.go.th/
http://www.thaiecoproducts.com/
http://labelling.dede.go.th/survey/product/list-product?productTypeId=1
http://www.thaiecoproducts.com/


ฉลากลดโลกร�อน

http://www.tei.or.th/

carbonreductionlabel/rule.html

ฉลาก Green for life

https://greenforlife.pttgrp.com

/index.aspx

ฉลากหัวใจสีเขียว 

https://www.siamcitycement. 

com/th/product/green_product

ฉลาก SCG Green Choice

https://www.scgbuildingmateri

als.com/th/campaign/scg-

green-choice#section-2

วิธีดาํเนินการ

http://www.tei.or.th/carbonreductionlabel/namelist.html
https://www.siamcitycement.com/th/product/green_product
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice#section-2
https://greenforlife.pttgrp.com/product-search.aspx


วิธีดาํเนินการ

กรณีสนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมหมดอายุ และยังไม่มีการต่ออายุ 

และไม่มียี่ห้ออื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะอนุโลมให้สามารถซือ้

สนิค้าน้ันได้ แต่จะต้องยังมฉีลากสิง่แวดล้อมกาํกับทีส่นิค้า



ตัวอย่างการทาํบญัชีรายชื่อสินค้าทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม



นาํเสนอรายการสินค้าต่อผู้บริหารเพือ่ดาํเนินการส่ังซือ้

วิธีดาํเนินการ

ข้ันตอนที ่2 การส่ังซือ้

ข้ันตอนที ่3 การตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ผู้รับสินค้าจะต้องตรวจสอบคุณภาพ และชนิดของสินค้าทีส่ั่งซือ้ตามใบเสนอราคา 

หากพบว่าสินค้าทีส่ั่งซือ้ไม่สอดคล้องกับใบเสนอราคาจะต้องไม่รับสนิค้า และแจ้ง

กลับไปยังผู้ขายทันที



วิธีดาํเนินการ
ข้ันตอนที ่4 การคาํนวณร้อยละการซือ้สินค้าทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

งบประมาณทัง้หมด (บาท)

บุคลากร จดัซือ้

จดัซือ้ในขอบเขตขอการ

รับรองสาํนักงานสีเขียว

จดัจา้ง

Green > 40% Non Green

จดัซือ้นอกขอบเขตการ

รับรองสาํนักงานสีเขียว
Green Non Green

สาํนกังานตอ้งรายงานการซือ้สินคา้และการจา้ง

บรกิารท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้

1. มลูคา่การซือ้สินคา้และจา้งทัง้หมดขององคก์ร

2.            เฉพาะขอการรบัรองสาํนกังานสีเขียว



วิธีดาํเนินการ

สนิค้าทีน่าํมาคาํนวณร้อยละการจัดซือ้ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม จะต้อง

 อยู่ภายใต้บริบทในการขอรับรองสาํนักงานสเีขียว 

 อยู่ภายใต้งบประมาณการซือ้สนิค้าของสาํนักงานน้ันๆ เชน่ วสัดอุปุกรณส์าํนกังาน  

วสัด-ุอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการจดักิจกรรมตา่งๆ อาหารและเครือ่งดืม่ วสัดกุ่อสรา้ง เป็นตน้



วิธีดาํเนินการ
ข้ันตอนที ่4 การคาํนวณร้อยละการซือ้สินค้าทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

2563



 ผู้รับผิดชอบมคีวามเข้าใจในการจัดซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรสิง่แวดล้อม

 ทราบแหล่งสบืค้นสนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

 จัดทาํบญัชีรายการสนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมทีผ่่านการคัดเลอืกและ

อนุมัติ

 มกีารคาํนวณการซือ้สนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

 สนิค้าทีใ่ช้ต้องเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว

ร้อยละของสนิค้าทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมจะเทยีบกับปริมาณการ

ซือ้และ/หรือมูลค่าสนิค้าอย่างใดอย่างหน่ึง สะสมตัง้แต่ร้อยละ 40 

ของสนิค้าทีส่ั่งซือ้สะสมทัง้หมดขึน้ไป



หมวดที ่6

การจดัซือ้และการจดัจา้ง

Green Procurement

6.2 การจดัจา้ง



การทีอ่งคก์รมกีารจ้างงานจากบุคคล หรือบริการ หรือหน่วยงานภายนอกมา

ดําเนินการแทนภายในสํานักงานจะต้องมีการคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานที่

เหมาะสมกล่าวคือต้องมีมาตรฐานการดาํเนินงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างด้าน

การจัดการสิง่แวดล้อม 

ความสําคัญ



ฉลากเขียว

1. http://gp.pcd.go.th/

2. www.thaiecoproducts.com

3.http://www.tei.or.th/greenlabel/

ฉลาก Green for life

https://greenforlife.pttgrp.com/index

.aspx

ฉลากตะกรา้เขียว

1. http://gp.pcd.go.th/

2. www.thaiecoproducts.com

ใบไมเ้ขียว (Green leaf)

1. http://gp.pcd.go. th/all 

2. https://www.thaiecoproduct

s.com
ฉลาก SCG Green Choice

https://www.scgbuildingmaterial

s.com/th/campaign/scg-green-

choice#section-2

Green Hotel

1. http://gp.pcd.go. th/all 

2. https://www.thaiecoproducts.c

om

วิธีดาํเนินการ

http://gp.pcd.go.th/
http://www.thaiecoproducts.com/
http://www.tei.or.th/greenlabel/
http://gp.pcd.go.th/
http://www.thaiecoproducts.com/
https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice#section-2
https://greenforlife.pttgrp.com/product-search.aspx


วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่1 คัดเลอืกหน่วยงานหรือบุคคลทีเ่หมาะสม

 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับประเทศหรือระดับสากล

 มคีวามพร้อมของการป้องกันมลพษิต่างๆทีเ่กดิขึน้ระหว่างการทาํงาน เช่น มลพษิทาง

อากาศ มลพษิทางเสียง ของเสีย เป็นต้น

 มคีวามพร้อมของการป้องกันอันตรายจากการก่อสร้างหรือการปฏิบัติงาน

 ใช้ผลิตภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 พนักงานของหน่วยงานน้ันได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ

สาํนักงานจะต้องอ้างอิงหลักฐานการคัดเลอืกหน่วยงานต่างๆ เช่น ใบรับรองการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานน้ันๆ หรือใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิง่แวดล้อม



วิธีดาํเนินการ

 สถานทีท่ีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิง่แวดล้อมทีด่ ีเช่น ISO14001

Green Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น

 ในกรณีทีไ่ม่มสีถานทีจ่ัดประชุมทีไ่ด้รับการรับรองฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคยีง

สาํนักงาน จะต้องเลอืกสถานทีท่ีใ่ช้เวลาเดนิทางน้อยทีสุ่ด และจัดประชุมใน

รูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้) โดยจะต้องแสดง

หลักฐานการคัดเลอืกสถานทีเ่หล่าน้ัน

การเลอืกใช้บริการทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

โรงแรม สถานท่ีจดังาน หรอือ่ืนๆ ท่ีไดมี้การขึน้ทะเบียนการบรกิารที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

แหล่งสืบคน้ขอ้มลู

1. http://gp.pcd.go.th/

2. www.thaiecoproducts.com

http://gp.pcd.go.th/
http://www.thaiecoproducts.com/


วิธีดาํเนินการ

ขั้นตอนที ่3 ตรวจสอบการดาํเนินการระหว่างการทาํงาน

ผู้รับผิดชอบจะต้องกาํหนดความถีใ่นการตรวจประเมนิการทาํงานของหน่วยงาน

หรือบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เช่น กาํหนดความถีอ่ย่างน้อยเดอืนละ 1 คร้ัง หรือ 

ความถีอ่ย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง หรือตามความเสี่ยงทีจ่ะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที ่2 การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิง่แวดล้อม

อย่างน้อย คือ

 นโยบายสิ่งแวดล้อมของสาํนักงาน

 กฎระเบยีบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 การควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่กดิจากกจิกรรมการทาํงาน

รายละเอยีดการตรวจสอบขึน้อยู่กับลักษณะงาน กจิกรรมของผู้รับจ้าง



 มีหลักฐานการพจิารณาถงึมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานทีไ่ด้การรับรองโดย

จะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว

 หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสาํนักงานจะต้องทาํการ

ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบือ้งต้น

 มีการจัดทาํสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏบิัตงิานในสาํนักงาน

 หน่วยงานหรือบุคคลทีไ่ด้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกีย่วกับ

สาํนักงานสีเขยีว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกับกจิกรรมของตนเอง

 หน่วยงานหรือบุคคลเหล่าน้ันสามารถอธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่

เกีย่วข้องกับกจิกรรมของตนเองได้

 มีการตรวจสอบการปฏบิัตงิานของหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ

 เลือกใช้บริการทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ์สํานักงานสีเขียว
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