ขอกําหนดและเกณฑการใหคะแนน
สํานักงานสีเขียว (Green Office)
ประจําป 2557
1. หลักการและเหตุผล
การดํ าเนิ นกิ จกรรมต างๆ ล วนต องใชทรัพยากร พลังงาน และกอใหเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ทั้งดานขยะและน้ําเสีย ดังนั้น สํานักงานจึงมีสวนในการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศอันเปนสาเหตุ
หลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณโลกรอนที่กําลังกลายเปนวิกฤตดานสิ่งแวดลอม
ที่สํ าคัญ และส งผลกระทบอย างกว างขวางทั้งในประเทศและทั่ วโลก กรมส งเสริ มคุ ณภาพสิ่งแวดล อมเป น
หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจั ดการสิ่ งแวดล อมที่ ดี โดยเฉพาะกลุมสํานักงาน หลักสําคัญของสํานัก งานสีเ ขียว คือ การเปลี่ย น
พฤติกรรม ในสํานักงานเพื่อลดการใชพลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน ลดปริมาณ
ขยะโดยการลดการใช การใชซ้ํา การนํากลับมาใชใหม การลดและเลิกใชสารเคมีอันตราย เปนตน
โครงการศึกษาและพัฒนาเกณฑสํานักงานสีเขียว (Green Office) เปนการพัฒนาเกณฑ ทดสอบ
เกณฑและประเมินผลเพื่อรับรองสํานักงานสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมศักยภาพการจัดการ
ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดลอมในสํานักงาน รองรับการจัดซื้อ จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐ (Green Procurement) เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร พลังงานอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และเพื่อยกระดับมาตรฐานสํานักงานใหเปนมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล อ มมากขึ้ น พร อ มขยายการดํา เนิ น งานสู ทั้ง ภาครัฐ และเอกชน อั น จะทํ า ใหเ กิ ด ลดปริ ม าณ
การปลอยกาซเรือนกระจก ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และเตรียมความพรอมสูมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ในระดับสากลตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาเกณฑ และแนวทางการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
2.2 เพื่อสงเสริมใหสํานักงานนําเกณฑสํานักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกตใช
2.3 เพื่อตรวจประเมินและรับรองสํานักงานสีเขียว (Green Office) ในหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
และหนวยงานทองถิ่น
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3. ขอบขาย
องคประกอบของเกณฑสํานักงานสีเขียว ใชแนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001
การจั ด การก า ซเรื อ นกระจก การจั ด ซื้ อ จั ด หาที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม การลดของเสี ย (Waste
Minimization) การปองกันปญหาสิ่งแวดลอม (Pollution Prevention) เปนหลักในการกําหนดทิศทางการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมภายในสํานักงานอยางเปนระบบ ประกอบดวยเกณฑทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้
หมวด
1

2

3

4

5

รายละเอียด
น้ําหนัก (รอยละ)
การบริหารจัดการองคการ (Organization Management)
1.1 นโยบายสิ่งแวดลอม
1.2 การวางแผนการดําเนินงาน
15
(การระบุ ประเด็ นและการประเมินปญหาสิ่งแวดลอมและการใช
ทรั พ ยากร, กฏหมายและขอ กําหนดที่เ กี่ยวขอ ง, หนาที่ค วาม
รับผิดชอบและอํานาจหนาที)่
1.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร
การดําเนินงาน Green Office
2.1 การสื่อสารและการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
20
2.3 ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงาน
2.4 การจัดการกาซเรือนกระจก
2.5 การขนสงและการเดินทาง
การใชพลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
3.1 การใชพลังงาน
15
3.2 การใชน้ํา
3.2 ทรัพยากรอื่น ๆ
การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)
10
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน
4.2 การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน (Indoor &
Outdoor Environmental)
5.1 อากาศ
15
5.2 แสง
5.3 เสียง
5.4 ความนาอยู
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หมวด
6

รายละเอียด
การจัดซื้อและจัดจาง (Green Procurement)
6.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
7.1 โครงการและกิจกรรม

7

น้ําหนัก (รอยละ)
15
10
รวม

100

การใหคะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ การปฏิบัติดานการดูแลสิ่งแวดลอม ความรูความเขาใจของ
พนักงาน ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดจากการคํานวณและการลดปริมาณกาซเรือนกระจกในสํานักงาน
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนประเมินผลในแตละขอยอย โดยคณะกรรมการใหคะแนนทั้งหมด 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน

0

0.5

1

-

คําอธิบาย
ไมมีการจัดการและดูแลสภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน
ไมมีการปฏิบัติตามคูมือการจัดการสิ่งแวดลอม
ไมมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม
ไมมเี อกสารหรือบันทึกที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน
บุคคลที่เกี่ยวของไมมีความรู ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม
มีการจัดการและดูแลสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานเปนบางสวน
มีการปฏิบัติตามคูมือการจัดการสิ่งแวดลอมเปนบางสวน
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอมเปนบางสวน
มีเอกสารหรือบันทึกที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน เปนบางสวน
บุคคลที่เกี่ยวของมีความรู ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมเปนบางสวน
มีการจัดการและดูแลสภาพพื้นที่การปฏิบัติงานอยางสมบูรณและเหมาะสม
มีการปฏิบัติตามคูมือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมบูรณและเหมาะสม
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม อยางสมบูรณและ
เหมาะสม
มีเอกสารหรือบันทึกที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานอยางสมบูรณและเหมาะสม
บุคคลที่เกี่ยวของมีความรู ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมบูรณและเหมาะสม
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4. บทนิยาม
1. สํานักงาน (Office)
หมายถึง สถานที่ทํางานที่มีการออกแบบและกอสรางของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ผูทํางานหรือผูประกอบอาชีพใชเปนที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร
ดานการประชุมและการจัดนิทรรศการ
2. การนํากลับมาใชใหม (Recycle)
หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช โดยนําไปผานกระบวนการ แปรสภาพ เพื่อใหเปนวัสดุใหมแลวนํา
กลับมาใชไดอีก ซึ่งวัสดุที่ผานการแปรสภาพนั้นอาจจะเปนผลิตภัณฑเดิมหรือผลิตภัณฑใหมก็ได
3. การนํากลับมาใชซ้ํา (Reuse)
หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช โดยที่ยังไมผานกระบวนการแปรสภาพ กลับมาใชใหม
4. ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-Product)
หมายถึง สินคาหรือผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจกับผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดลอม เริ่มตนจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อใหกระบวนการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นๆ ใชพลังงานจากน้ําและไฟฟาในการผลิต
อยางคุมคามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จสมบูรณเปนสินคาหรือผลิตภัณฑ รอการบรรจุลงในหีบหอและ
บรรจุภัณฑสําหรับเตรียมการขนสงและจัดจําหนายใหกับตลาดผูบริโภคตอไป รวมถึงการจัดการซาก
ผลิตภัณฑนั้นอยางถูกวิธี
5. สํานักงานสีเขียว (Green Office)
หมายถึง สํานักงานและกิจกรรมตางๆภายในสํานักงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดย
การใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา มีแนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพรวม
ไปถึงการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานัก งานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และที่สําคัญจะตอ ง
ปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา
6.หลักเกณฑ
หมายถึง ขอกําหนดที่สํานักงานจะตองมีหรือตองปฏิบัติ
7.นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง การนําสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด กระบวนการ หรือ สิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมี
ใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัย และไดผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกวาเดิม
8.การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
หมายถึง การปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามอยางตอเนื่อง คอยเปนคอยไปในการ
ปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยูใหดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการทํางานประจําวันใหดียิ่งขึ้น
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5. หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของสํานักงานที่เขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว
ไมอยูระหวางการถูกกลาวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม จากทองถิ่นที่สถาน
ประกอบการของสํานักงานนั้นตั้งอยู
6. สิ ทธิ ประโยชนสําหรับสํานักงานที่เขาร วมการประเมินและผ านเกณฑข องโครงการสํ านักงาน
สีเขียว
1. โลแสดงระดับมาตรฐานสํานักงานสีเขียว จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อายุการรับรองเปน
เวลา 2 ป
2. ประกาศนียบัตรจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อายุการรับรองเปนเวลา 2 ป
3. ผลประโยชนการเขารวมโครงการฯ ทําใหสํานักงานสามารถลดตนทุนจากการใชทรัพยากรอยาง
คุ ม ค า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี มี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี ใ นการร ว มอนุ รั ก ษ แ ละรั ก ษา
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนยกระดับมาตรฐานใหสํานักงานเปนสํานัก งานสีเ ขียว และ
เตรียมความพรอมสูการประเมินมาตรฐานสิ่งแวดลอมระดับสากล
7. แนวทางการตรวจประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว
1. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ โดยตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานตางๆ ซึ่ง
สถานประกอบการจั ด เตรี ยมไว เช น ความถู ก ตอ งของการจั ด ตั้ง ของสถานประกอบการ นโยบายและ
เปาหมายในการดําเนินงาน การดําเนินงานตางๆ เอกสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมและพลังงาน เชน รายงานคุณภาพน้ําเสีย การจัดการขยะ การอนุรักษพลังงาน รายงานการเขา
รวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นๆ เปนตน
2. การตรวจประเมินพื้นที่ โดยพิจารณาและประเมินสภาพพื้นที่ ทางกายภาพ ไดแก การจัดการ
พื้นที่ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และความเปนเอกลักษณ เปนตน
3. การสัมภาษณ โดยสัมภาษณและประเมินขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เชน แนวคิดดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน จิตสํานึกของพนักงาน เปนตน
8. ระดับเกณฑมาตรฐาน
ระดับการจัดการสิ่งแวดลอม
เกณฑการประเมินสํานักงานสีเขียว
สํานักงานสีเขียว
(คะแนน)
ระดับทอง
รอยละ 90 ขึ้นไป
ระดับเงิน
รอยละ 70-89
ระดับทองแดง
รอยละ 50-69
ไมผานการรับรอง
ต่ํากวารอยละ 50
หมายเหตุ
หนวยงานที่เขารวมโครงการที่ไดคะแนนระดับทอง (รอยละ 90 ขึ้นไป) จะตองผานเกณฑ
การประเมินในหมวดที่ 7 เรื่องการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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9. ขอกําหนดและเกณฑการใหคะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office)
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองคการ
1.1 นโยบายสิ่งแวดลอม
สํานักงานจะตองกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม เพื่อแสดงถึงทัศนวิสัย ความตั้งใจ มุงมั่น และหลักการ
ในการทํางานดานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยรวม นโยบายจึงเปนกรอบสําหรับการดําเนินการของสํานักงาน
ซึ่งจะตองสอดคลองกับกฎหมาย และเกณฑการปฏิบัติใหเปนสํานักงานสีเขียวของกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่ง แวดล อ ม และปรั บปรุง ให การจั ด การสิ่งแวดลอ มดีขึ้นอยางตอ เนื่อ ง นโยบายสิ่งแวดลอมที่ดีจะตอ งมี
ความชัดเจน และงายตอ การอธิบายแกพนักงานในสํานักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกและผูสนใจทั่วๆไป
พรอมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนใหทันสมัยตอเหตุการณอยูเสมอ สะทอนใหเห็นสภาวะและขอมูลที่เปลี่ยนแปลง
ไป และเผยแพรแกบุคลากรภายในและสาธารณะใหรับทราบทั่วถึงกัน
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการให ค ะแนนจากการสัมภาษณบุค คลที่เ กี่ยวขอ ง และสํารวจ
ชองทางการสื่อสารภายในสํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1.การกําหนดนโยบาย
ไมมีการกําหนดนโยบาย
มีการกําหนดนโยบาย
มีการกําหนดนโยบายอยาง
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมจากผูบริหาร
สิ่งแวดลอมแตยังไมมีการ เปนลายลักษณอักษรและ
ระดับสูง
อนุมัติจากผูบริหาร
ผูบริหารระดับสูงอนุมตั ิ
2. รายละเอียดในนโยบาย รายละเอียดที่ระบุในนโยบาย รายละเอียดที่ระบุใน
รายละเอียดที่ระบุในนโยบาย
ระบุสอดคลองตามที่กําหนด ไมเกี่ยวของกับการจัดการ นโยบายไมครบตามที่คมู ือ ครบถวนตามที่คมู ือระบุไว
ในเอกสารคูมือ
สิ่งแวดลอมในสํานักงาน
ระบุไว
3. การกําหนดความถีใ่ นการ ไมมีการกําหนดการทบทวน มีการกําหนดความถี่อยาง มีการกําหนดความถี่อยาง
ทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอม นโยบาย
นอยปละ 1 ครั้ง แตยังไมมี นอยปละ 1 ครั้ง และยังมี
การทบทวน
การทบทวนตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
เกณฑการประเมิน

1.2 การวางแผนการดําเนินงาน
สํานักงานจะตองวางแผนดําเนินงานเพื่อ เปนการกําหนดกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อควบคุม
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในสํานักงาน โดยการวางแผนดําเนินงานมีรายละเอียดที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
1. การระบุประเด็นและประเมินปญหาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร
2. กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม
3. การกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
การดําเนินการในหมวดนี้เริ่มตั้ง แตก ารระบุแ ละประเมินปญหาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร
เพื่อพิจารณาปญหาสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรที่มีนัยสําคัญ เพื่อจัดหาแนวทางในการแกไขและปรับปรุง
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จากนั้ น จะดํ า เนิ น การค น หากฎหมายและข อ กํ า หนดด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ มาใช เ ป น เกณฑ
ในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน รวมไปถึงการแตงตั้งอํานาจ หนาที่และ
ความรับผิดชอบ
เกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
1. การระบุประเด็นและประเมิ นป ญ หาสิ่ ง แวดล อมและการใช ท รั พ ยากร พิ จารณาการให
คะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ความครบถวนของประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่ระบุในเอกสาร
และปญหาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรภายในสํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1.กําหนดแนวทางและ
ผูรับผิดชอบ ในการจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอม, การใช
ทรัพยากรและพลังงาน พรอม
ระบุประเมินถึงความสําคัญ
และจัดทําเปนเอกสาร
2.ปญหาสิ่งแวดลอม การใช
ทรัพยากรและพลังงาน จะตอง
วิเคราะหใหครอบคลุมถึง
เหตุการณปกติ ผิดปกติ และ
ฉุกเฉิน
3.ปญหาสิ่งแวดลอม การใช
ทรัพยากรและพลังงานที่มี
ความสําคัญมากไดรับการ
จัดการ

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไมมกี ําหนดแนวทางและ
มีการกําหนดแนวทางและ มีการกําหนดแนวทางและ
ผูรับผิดชอบ ในการจัดการ ผูรับผิดชอบ ในการจัดการ ผูรับผิดชอบ ในการจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอม, การใช ปญหาสิ่งแวดลอม, การใช ปญหาสิ่งแวดลอม, การใช
ทรัพยากรและพลังงาน
ทรัพยากรและพลังงาน แต ทรัพยากรและพลังงาน
พรอมไมระบุประเมินถึง
ไมครบถวนทุกประเด็น
ครบถวนทุกประเด็น
ความสําคัญ และไมจัดทํา
เปนเอกสาร
ไมมีการระบุปญหา
มีการระบุปญหาสิ่งแวดลอม มีการระบุปญหาสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม การใช
การใชทรัพยากรและ
ครบถวนทัง้ 3 สภาวะ หรือ
ทรัพยากรและพลังงาน
พลังงาน ไมครบทั้ง 3
2 สภาวะตามความ
สภาวะ หรือ 2 สภาวะตาม เหมาะสมกับโอกาสในการ
ความเหมาะสมกับโอกาสใน เกิดปญหา
การเกิดปญหา
ไมมีการจัดการสิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการปญหา
ไดรับการจัดการปญหา
การใชทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม การใช
สิ่งแวดลอม การใช
พลังงาน
ทรัพยากรและพลังงาน แต ทรัพยากรและพลังงาน
ไมสมบูรณ
สมบูรณ

2. กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณ
บุคคลที่เกี่ ยวของ ความครบถว นของกฎหมายและขอกําหนดที่เ กี่ยวของที่สอดคลอ งกับประเด็นปญหา
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในสํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
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รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1.การจัดทํารายการกฎหมาย ไมมีการจัดทํารายการ
มีการจัดทํารายการ
มีการจัดทํารายการ
และบอกถึงแหลงที่คนหา
กฎหมายและบอกถึงแหลง กฎหมายและบอกถึงแหลง กฎหมายและบอกถึงแหลง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับลักษณะ ที่คนหากฎหมายที่
ที่คนหากฎหมายที่
ที่คนหากฎหมายที่
ในการควบคุมปญหา
เกี่ยวของกับลักษณะในการ เกี่ยวของกับลักษณะในการ เกี่ยวของกับลักษณะในการ
สิ่งแวดลอม
ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม
แตยงั ไมครอบคลุม
ครบถวนทัง้ หมด
2.การกําหนดผูรับผิดชอบใน
ไมมีการกําหนดหนาที่
มีการกําหนดหนาที่
การกําหนดหนาที่
การคนหารายการกฎหมายที่
ผูรับผิดชอบในการคนหา
ผูรับผิดชอบในการคนหา
ผูรับผิดชอบในการคนหา
เกี่ยวของไวอยางเหมาะสม
กฎหมาย
กฎหมาย แตยังขาดความ กฎหมาย และมีความเขาใจ
เขาใจ
เปนอยางดี
3.การซอมดับเพลิงและ
ไมเคยมีการซอมดับเพลิง มีการซอมดับเพลิงและ
มีการซอมดับเพลิงและ
ตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิงตางๆ และตรวจสอบอุปกรณ
ตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิง ตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิง
เชน ถังดับเพลิง สัญญาณแจง ดับเพลิงตางๆมาเปนระยะ ตางๆแตไมสม่ําเสมอ ตาม ตางๆตามความถีท่ ี่
เหตุเพลิงไหมและการกําหนด เวลานาน
ความถีท่ ี่กําหนด
เหมาะสมอยูเปนประจํา
ความถีใ่ นการตรวจสอบ
ตามที่กําหนด
4. การจัดทําแผนฉุกเฉินภายใน ไมมแี ผนฉุกเฉิน
มีแผนฉุกเฉินแตไมเปน
มีแผนฉุกเฉินที่เปนปจจุบัน
สํานักงาน
ปจจุบันและไมเหมาะสม
และมีความเหมาะสม
เกณฑการประเมิน

3. การกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณ
บุคคลที่เกี่ยวของ ความเหมาะสมของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ศักยภาพ ในการดําเนินระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในสํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1.การประกาศแตงตัง้ ประธาน, ไมมกี ารประกาศแตงตัง้
มีการประกาศแตงตัง้
มีการประกาศแตงตัง้
คณะกรรมการหรือทีมงาน
ประธาน, คณะกรรมการ
ประธาน, คณะกรรมการ
ประธาน, คณะกรรมการ
ทางดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง หรือทีมงานทางดาน
หรือทีมงานทางดาน
หรือทีมงานทางดาน
ระบุหนาที่รับผิดชอบ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งระบุ สิ่งแวดลอม พรอมทั้งระบุ สิ่งแวดลอมและไดรับการ
หนาที่รับผิดชอบและไมได หนาที่รับผิดชอบและไดรับ อนุมัติจากผูบริหารระดับสูง
รับการอนุมัตจิ ากผูบริหาร การอนุมัติจากผูบริหาร
และมีความเพียงพอตอการ
ระดับสูง
ระดับสูง แตยงั ไม เพียงพอ จัดการสิ่งแวดลอม และการ
ตอการจัดการสิ่งแวดลอม กําหนดหนาที่ความ
และการกําหนดหนาที่
รับผิดชอบมีการระบุอยาง
รับผิดชอบไมมีความชัดเจน ชัดเจน
2. ความเหมาะสมในการแตงตั้ง ประธาน คณะกรรมการหรือ ประธาน คณะกรรมการหรือ ประธาน คณะกรรมการหรือ
ประธาน คณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม ทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม ทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม
ทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม
ไมมีความเหมาะสม
มีความเหมาะสมประมาณ มีความเหมาะสมมากกวา
เกณฑการประเมิน
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3. ประธาน คณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม มี
ความเขาใจในการดําเนินการ
จัดการสิ่งแวดลอม

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
หรือเหมาะสมนอยกวา
50-70 % จากจํานวน
70% จากจํานวน
50% จากจํานวน
คณะกรรมการหรือทีมงาน คณะกรรมการหรือทีมงาน
คณะกรรมการหรือทีมงาน ทางดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด ทางดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด
ทางดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด
ไมมีความเขาใจในอํานาจ มีความเขาใจในหนาทีข่ อง มีความเขาใจในหนาทีข่ อง
หนาที่ และความรับผิดชอบ ตนเอง ประมาณ 50-70% ตนเองมากกวา 70% จาก
ของตนเอง ตามทีไ่ ดรับ
จากจํานวนคณะกรรมการ จํานวนคณะกรรมการหรือ
มอบหมาย หรือเขาใจนอย หรือทีมงานทางดาน
ทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม
กวา 50% จากจํานวน
สิ่งแวดลอมทัง้ หมด
ทั้งหมด
คณะกรรมการหรือทีมงาน
ทางดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด

1.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร
สํานักงานจะตองทําการทบทวนของฝายบริหาร ซึ่งถือเปนสวนจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะไดทราบ
ความคื บ หน า รวมทั้ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ นในการจัด การด านสิ่ งแวดลอ มภายในสํา นัก งาน ทั้งนี้ เ พื่อ เปน การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือสรางความสะดวกและ พิจารณาถึงความเหมาะสมของระบบ ฯ รวมทั้งการใหการ
สนับสนุนของพนักงานในสวนที่ตองการความชวยเหลือตาง ๆ และยังแสดงใหพนักงานเห็นวา ผูบริหาร
ยังใหความสําคัญและสนใจในการจัดการดานสิ่งแวดลอมภายในสํานักงาน อยูซึ่งทําใหระบบยังดํารงอยูอยาง
เหมาะสม เปนตัวอยางที่ดีสําหรับพนักงานในการเอาใจใสระบบการจัดการดังกลาว และทําใหระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ไดทําขึ้นนั้นมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองอยางตอเนื่อง
เกณฑการใหค ะแนน พิจารณาการใหค ะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เ กี่ยวขอ ง ผลของการ
ทบทวนฝายบริหาร รายงานการประชุม ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมหรือผูท ี่เกี่ยวของ
สิ่งแวดลอมหรือผูท ี่
สิ่งแวดลอมหรือผูท ี่เกี่ยวของ สิ่งแวดลอมหรือผูท ี่
ทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็ง เกี่ยวของไมทราบถึง
ทราบถึงปญหา อุปสรรค จุด เกี่ยวของทราบถึงปญหา
และจุดออนขององค และมี
ปญหา อุปสรรค จุดแข็ง
แข็งและจุดออนขององค แต อุปสรรค จุดแข็งและจุดออน
วิสัยทัศน จะตองประชุมกันดังนี้ และจุดออนขององค และ ไมมวี ิสัยทัศนในการ
ขององค และมีวิสัยทัศนใน
คือ
ไมมวี ิสัยทัศนและไมพบ
ดําเนินการปรับปรุงอยาง
การดําเนินการปรับปรุง
ตอเนื่องและพบหลักฐาน
อยางตอเนื่องและพบ
• การติดตามผลการทบทวน หลักฐานรายงานการ
รายงานการประชุม
หลักฐานรายงานการ
โดยฝายบริหารครัง้ ที่ผานมา ประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
ประชุมคณะกรรมการ
• ผลการดําเนินการดาน
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมของบริษทั ฯ
เกณฑการประเมิน
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•
•
•
•
•

0 คะแนน

การปฏิบัติตามกฎหมาย
การสื่อสารและขอรองเรียน
วัตถุประสงคและเปาหมาย
ผลของการแกไขและปองกัน
การเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะ
สงผลกระทบตอระบบ
2. การเขารวมการประชุมทบทวน ไมเคยเขารวมการประชุม
ฝายบริหารของผูบริหาร
3.แนวคิดจากผูบริหารในการ
ไมเคยใหแนวคิดหรือ
ประชุมทบทวนฝายบริหาร
ขอเสนอแนะตางๆในการ
ประชุม

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
แตประชุมไมครบถวนตามที่ และประชุมครบถวนตามที่
กําหนด
กําหนด

เขารวมการประชุม แตไมทุก เขารวมการประชุมทุกครั้ง
ครั้ง
ใหแนวคิดหรือขอเสนอแนะ ใหแนวคิดหรือขอเสนอแนะ
ตางๆในการประชุม แตไม
ตางๆในการประชุมทุกครั้ง
ทุกครั้ง

หมวดที่ 2 การดําเนินงาน Green Office
2.1 การสื่อสารและการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
สํ า นั ก งานจะต อ งดํ า เนิ น การสื่ อ สารด า นสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ชี้ แ จงข า วสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลในแตละระดับของสํานักงาน กอใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน รับรูขาวสารดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่ทันสมัย และทั นสถานการณ รวมไปถึงการสรางความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอ มใน
สํานักงาน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการเปดชองเพื่อรับเรื่องรองเรียน หรือการเสนอแนะดานสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ สํานักงานจะตองฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมแกบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจ และความตระหนักดานสิ่งแวดลอม กอใหเกิดความสามารถและศักยภาพที่ดีในการจัดการสิ่งแวดลอม
ของสํานักงาน ไดแก การจัดการขยะ การจัดการน้ําเสีย การใชทรัพยากรและพลังงาน การปองกันและ
เตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน เปนตน
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ความเหมาะสม
ของเรื่องที่ทําการสื่อสารและหลักสูตรในการฝกอบรม และประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การกําหนดวิธีการสื่อสาร
ไมมีการสื่อสารดาน
มีการสื่อสารดาน
มีการติดตอสื่อสารดาน
ดานสิ่งแวดลอมของสํานักงาน สิ่งแวดลอมใหบุคคลภายใน สิ่งแวดลอมเพียงแคภายใน สิ่งแวดลอมภายในและ
พรอมการสํารวจชองการสื่อสาร สํานักงานและภายนอก
สํานักงาน
ภายนอกสํานักงานอยาง
รับทราบ
เหมาะสม
2. การกําหนดผูรับผิดชอบใน ไมไดกําหนดผูรบั ผิดชอบใน มีการกําหนดผูรับผิดชอบ มีกําหนดผูรับผิดชอบใน
การสื่อสาร
เรื่องของการสื่อสาร
แตยงั ไมมีความเขาใจ
เรื่องของการสื่อสารอยาง
เทาที่ควร
เหมาะสม และมีความเขาใจ
เกณฑการประเมิน
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0 คะแนน
3. การสื่อสารและความเขาใจของพนักงาน ดังนี้
3.1 การสื่อสารนโยบาย
-ไมมีการสื่อสารใหพนักงาน
สิ่งแวดลอมใหพนักงาน
ทุกคนรับทราบ
รับทราบ
-มีการสื่อสารแตพนักงาน
ทุกคนไมทราบนโยบายจาก
จํานวนที่สุมสอบถาม

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0.5 คะแนน

-สื่อสารพนักงานหนึ่ง
ชองทาง
-พนักงานทราบนโยบาย
สิ่งแวดลอมอยูใ นระหวาง
50-70% ของจํานวน
พนักงานที่สุมถาม
3.2 การสื่อสารปญหา
- ไมมีการสื่อสารใหกบั
มีการสื่อสารแตไม
สิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร
พนักงานที่เกี่ยวของ
ครอบคลุมทุกแผนก และ
- มีการสื่อสารแตพนักงาน พนักงานที่เกี่ยวของมีความ
และพลังงานแกพนักงานที่
เกี่ยวของ และพนักงานมีความ ทุกคนไมทราบจากจํานวน เขาใจประมาณ 50-70 %
ที่สุมสอบถาม
เขาใจ
จากจํานวนพนักงานที่สมุ
สอบถาม
3.3 การสื่อสารกฎหมายและ
-ไมมีการสื่อสารไปยัง
มีการสื่อสารไปยังพนักงาน
ขอกําหนดสิ่งแวดลอมไปยัง
พนักงานที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของแตไมครอบคลุม
- มีการสื่อสารแตพนักงาน และพนักงานมีความเขาใจ
พนักงานที่เกี่ยวของรับทราบ
ทุกคนไมทราบจากจํานวน ประมาณ 50-70 % จาก
และพนักงานมีความเขาใจ
ที่สุมสอบถาม
จํานวนพนักงานที่สุมถาม
3.4 การสื่อสารประกาศ
ไมมีการสื่อสารใหกับบุคคล มีการสื่อสารแตเฉพาะ
คณะกรรมการหรือทีมงาน
ภายในและภายนอก
ภายในสํานักงานเทานั้น
ทางดานสิ่งแวดลอม
รับทราบ
3.5 การประชาสัมพันธหรือ
ไมมีการประชาสัมพันธหรือ มีการจัดประชาสัมพันธหรือ
รณรงค เพื่อกระตุนพนักงานใน รณรงค เพื่อกระตุน
รณรงค เพื่อกระตุน
การสรางความสะอาดและความ พนักงานในการสรางความ พนักงานในการสรางความ
เปนระเบียบ
สะอาดและความเปน
สะอาดและความเปน
ระเบียบเลย
ระเบียบ แตไมมีความ
ตอเนื่อง
3.6 การสื่อสารปริมาณกาซ
- ไมมีการสื่อสารปริมาณ
มีการสื่อสารปริมาณกาซ
เรือนกระจกแกพนักงาน
กาซเรือนกระจกให
เรือนกระจกใหพนักงาน
พนักงานรับทราบ
รับทราบ แตไมครอบคลุม
- มีการสื่อสารแตพนักงาน และพนักงานมีความเขา
ทุกคนไมทราบจากจํานวน ใจความเขาใจประมาณ 5070 % จากจํานวนพนักงาน
ที่สุมสอบถาม
ที่สุมถาม
3.7 การสื่อสาร หรือชี้แจงให
- ไมมีการสื่อสารหรือการ
มีการติดปายวิธีการ
พนักงานไดรับทราบถึง
ชี้แจงใดๆเลยใหพนักงาน
ประหยัดการใชไฟฟา เชน
มาตรการควบคุมการใช
ไดรับทราบ
กําหนดเวลาเปด-ปด
พลังงาน
เครื่องปรับอากาศ ไฟ
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-สื่อสารพนักงานมากกวา
หนึ่งชองทาง
-พนักงานทราบนโยบาย
สิ่งแวดลอมมากกวา 70%
ของจํานวนพนักงานที่สมุ
ถาม
มีการสื่อสารครอบคลุมทุก
แผนกที่เกี่ยวของ
และพนักงานที่เกี่ยวของมี
ความเขาใจมากกวา 70%
จากจํานวนพนักงานที่สมุ
สอบถาม
มีการสื่อสารไปยังพนักงาน
ที่เกี่ยวของและพนักงานมี
ความเขาใจมากกวา 70%
จากจํานวนพนักงานที่สมุ
ถาม
มีการสื่อสารทั้งบุคคล
ภายในและภายนอก
สํานักงาน
มีการจัดประชาสัมพันธหรือ
รณรงค เพื่อกระตุน
พนักงานในการสรางความ
สะอาดและความเปน
ระเบียบ อยางตอเนื่อง
มีการสื่อสารปริมาณกาซ
เรือนกระจกใหพนักงาน
รับทราบ และพนักงานมี
ความเขาใจมากกวา 70%
จากจํานวนพนักงานที่สมุ
ถาม
มีการติดปายวิธีการ
ประหยัดการใชน้ํา ไฟฟา
เชน กําหนดเวลาเปด-ปด
เครื่องปรับอากาศ ไฟ
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3.8 การสื่อสาร หรือชี้แจงให
พนักงานไดรับทราบถึง
มาตรการควบคุมการใชน้ํา

3.9 การสื่อสาร หรือชี้แจงให
พนักงานไดรับทราบถึง
มาตรการควบคุมทรัพยากร
ตางๆ

3.10 การสื่อสารเปาหมายและ
โครงการดานสิ่งแวดลอมแก
พนักงานที่เกี่ยวของ

4. การรับฟงขอเสนอแนะและ
ขอรองเรียนจากพนักงานรวม
ไปถึงบุคคลที่เขามาติดตอ

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
- มีการสื่อสารแตพนักงาน เปนตน แตไมครอบคลุม
เปนตน และผลการใช
ทุกคนไมทราบจากจํานวน และพนักงานมีความเขา
พลังงานมีแนวโนมที่ลดลง
ที่สุมสอบถาม
ใจความเขาใจประมาณ 50- พนักงานมีความเขาใจ
70 % จากจํานวนพนักงาน มากกวา 70%จากจํานวน
ที่สุมถาม
พนักงานที่สุมถาม
- ไมมีการสื่อสารหรือการ
มีการติดปายวิธีการ
- มีการติดปายวิธีการ
ชี้แจงใดๆเลยใหพนักงาน
ประหยัดการใชทรัพยากร ประหยัดการใชทรัพยากร
ไดรับทราบถึงมาตรการการ น้ํา แตไมครอบคลุม และ
น้ําอยางเหมาะสมและผล
ควบคุมการใชน้ํา
พนักงานมีความเขาใจความ การใชน้ํามีแนวโนมที่ลดลง
- มีการสื่อสารแตพนักงาน เขาใจประมาณ 50-70 %
พนักงานมีความเขาใจ
ทุกคนไมทราบจากจํานวน จากจํานวนพนักงานที่สมุ
มากกวา 70%จากจํานวน
ที่สุมสอบถาม
ถาม
พนักงานที่สุมถาม
ไมมีการสื่อสารหรือการ
มีการสื่อสารหรือการชี้แจง - มีการสื่อสารหรือการชี้แจง
ชี้แจงใดๆเลยใหพนักงาน
พนักงานไดรับทราบถึง
พนักงานไดรับทราบถึง
ไดรับทราบถึงมาตรการการ มาตรการการควบคุม
มาตรการการควบคุม
ควบคุมทรัพยากรตางๆ
ทรัพยากรตางๆ
ทรัพยากรตางๆและผลการ
ใชทรัพยากรอื่นๆ มี
แนวโนมที่ลดลง
- ไมมีการสื่อสารเปาหมาย มีการสื่อสารเปาหมายและ มีการสื่อสารเปาหมายและ
และโครงการดาน
โครงการดานสิ่งแวดลอม
โครงการดานสิ่งแวดลอมแก
แตไมครอบคลุม และ
สิ่งแวดลอมแกพนักงาน
พนักงานอยางทัว่ ถึง และ
- มีการสื่อสารแตพนักงาน พนักงานมีความเขาใจความ พนักงานมีความเขาใจ
ทุกคนไมทราบจากจํานวน เขาใจประมาณ 50-70 %
มากกวา 70%จากจํานวน
ที่สุมสอบถาม
จากจํานวนพนักงานที่สมุ
พนักงานที่สุมถาม
ถาม
ไมมีการเปดชองเพื่อรับ
มีการเปดชองเพื่อ
- มีการเปดชองเพื่อ
ขอเสนอแนะหรือเรื่อง
ขอเสนอแนะหรือเรื่อง
ขอเสนอแนะหรือเรื่อง
รองเรียน
รองเรียน แตไมมีการ
รองเรียน และมีการจัดการ
จัดการใดๆทัง้ สิ้น
แกไขและปรับปรุงเรียบรอย
แลว
- มีการเปดชองเพื่อ
ขอเสนอแนะหรือเรื่อง
รองเรียน แตยังไมมี
ขอเสนอแนะหรือเรื่อง
รองเรียน
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รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
5. ความเหมาะสมในการ
ไมมีการกําหนด
มีการกําหนดผูรับผิดชอบ มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
กําหนดผูรับผิดชอบการ
ผูรับผิดชอบในเรื่องของการ ในเรื่องของการฝกอบรม
ในเรื่องของการฝกอบรม
ฝกอบรม
ฝกอบรม
แตยงั ขาดความเขาใจใน
และมีความเขาใจใน
กระบวนการฝกอบรม
กระบวนการฝกอบรม
6. การกําหนดความจําเปน,
ไมมีการกําหนดความ
มีการกําหนดความจําเปน, มีการกําหนดความจําเปน,
แผนงาน, การประเมินความรู จําเปน, แผนงาน, การ
แผนงาน, การประเมิน
แผนงาน, การประเมิน
ความเขาใจของพนักงานพรอม ประเมินความรูความเขาใจ ความรูความเขาใจของ
ความรูความเขาใจของ
การบันทึกประวัติ
ของพนักงานพรอมการ
พนักงานพรอมการบันทึก พนักงานพรอมการบันทึก
ในการฝกอบรม
บันทึกประวัตใิ นการ
ประวัติในการฝกอบรมแต ประวัติในการฝกอบรม
มีความเหมาะสมกับ
ฝกอบรม
หลักสูตรการอบรมยังไม
บุคลากรในสํานักงาน
เหมาะสมกับบุคลากรใน
สํานักงาน
เกณฑการประเมิน

2.2 การประชุมและการจัดนิทรรศการ
สํ า นั ก งานจะต อ งมี ก ารกํ า หนดมาตรการที่ เ กี่ ย วข อ งทางด า นสิ่ง แวดล อ มในการจั ด ประชุ ม และ
นิทรรศการทุกครั้ง โดยจะตองคํานึงการใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณของ
เสีย การเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการจัดประชุมและนิทรรศการ เปนตน นอกจากนี้
หากมี ก ารจั ดประชุม หรือ นิท รรศการนอกสถานที่ จะตอ งพิ จารณาถึง สถานที่จั ด งาน ถึง ความสามารถ
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม หรือสถานที่ดังกลาวไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 มาตรฐานใบไมเขียว เปนตน
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดงานและอาหาร สื่อที่ใชในการประชุมและนิทรรศการ ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การจัดเตรียมการประชุมและ ไมมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสใน มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสใน
การจัดนิทรรศการ ไดแก การ ในการสงขอมูล
การสงขอมูลและเลือกใช
การสงขอมูลและเลือกใช
สงหนังสือเชิญเขาประชุม การ ไมมีการเลือกใชวัสดุที่เปน วัสดุที่เปนมิตรกับ
วัสดุที่เปนมิตรกับ
เตรียมแฟมเอกสารในการเขา มิตรกับสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมประมาณ
สิ่งแวดลอมมากกวา 70%
ประชุม
50-70% ของจํานวนครั้งที่ ของจํานวนครั้งทีจ่ ัดประชุม
จัดประชุมทั้งหมด
ทั้งหมด
2. การจัดหองประชุม และหอง ไมมีการเลือกใชวัสดุที่เปน - มีการเลือกใชวัสดุที่เปน
- มีการเลือกใชวัสดุที่เปน
แสดงนิทรรศการ
มิตรกับสิ่งแวดลอม
มิตรกับสิ่งแวดลอม
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา
ไมมมี าตรการในการ
ประมาณ 50-70% ของ
70% ของครั้งทีจ่ ัดประชุม
ประหยัดพลังงาน เชน แสง จํานวนครั้งที่จัดประชุม
ทั้งหมด
สวางจากหลอดไฟ
ทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
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เกณฑการประเมิน

3. การเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม

4. การเลือกใชโรงแรมหรือ
สถานที่จัดงาน

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
เครื่องปรับอากาศ เปนตน - มีมาตรการในการ
- มีมาตรการในการ
ประหยัดพลังงาน เชน แสง ประหยัดพลังงาน เชน แสง
สวางจากหลอดไฟ
สวางจากหลอดไฟ
เครื่องปรับอากาศ เปนตน เครื่องปรับอากาศ เปนตน
ประมาณ 50-70% ของ
มากกวา 70% ของครั้งทีจ่ ัด
จํานวนครั้งที่จัดประชุม
ประชุมทั้งหมด
ทั้งหมด
ไมมีการเลือกใชวัสดุที่เปน - มีการเลือกใชวัสดุที่เปน
- มีการเลือกใชวัสดุที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และไม มิตรกับสิ่งแวดลอม
มิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา
มีมาตรการในการลด
ประมาณ 50-70% ของครั้ง 70% ของครั้งทีจ่ ัดประชุม
ปริมาณของเสีย
ที่จัดประชุมทัง้ หมด
ทั้งหมด
- มีมาตรการในการลด
- มีมาตรการในการลด
ปริมาณของเสียประมาณ
ปริมาณของเสีย
50-70% ของครั้งที่จัด
มากกวา 70% ของครั้งทีจ่ ัด
ประชุมทั้งหมด
ประชุมทั้งหมด
ไมมแี นวทางในการเลือกใช เลือกสถานที่ที่การจัดการ สถานที่จะตองมีการรับรอง
สถานที่จัดการประชุมหรือ สิ่งแวดลอม และประหยัด
มาตรฐานการจัดการ
นิทรรศการที่เปนมิตรกับ
พลังงาน (พนักงานจะตอง สิ่งแวดลอม เชน ISO14001
สิ่งแวดลอม เชน ISO14001 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
ใบไมเขียว เปนตน (จะตอง
ใบไมเขียว เปนตน
ของสถานที่เหลานั้น)
มีใบรับรองยืนยันและมี
ภาพถายของสถานที่
ประกอบ)

2.3 ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงาน
สํานักงานจะตองดําเนินการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบอยางสม่ําเสมอ และมี
การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถยึดหลักพื้นฐานกิจกรรม 5 ส.
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่
ในหัวขอดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1 การจัดการเรื่องความสะอาด
และความเปน ระเบียบของ
องคกร

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไมมีความสะอาดและความ มีความสะอาดและความ
มีความสะอาดและความ
เปนระเบียบในการจัดวาง เปนระเบียบประมาณ 50- เปนระเบียบมากกวา 70%
สิ่งของรวมไปถึง
70% เมื่อเทียบกับจํานวน เมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่ที่
เขาสํารวจ
สภาพแวดลอมโดยรอบ
พื้นที่ที่เขาสํารวจ
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รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
2. การกําหนดระยะเวลาในการ ไมไดใหความใสใจในการ
มีการกําหนดระยะเวลาใน มีการกําหนดระยะเวลาใน
ทําความสะอาดและสรางความ กําหนดระยะเวลาในความ การทําความสะอาดและ
การทําความสะอาดและ
เปนระเบียบ
สะอาดใหเปนแผนงาน
สรางความเปนระเบียบ
สรางความเปนระเบียบ
ใหแกสํานักงานแตยังไมได ใหแกสํานักงานและ
ถูกนําไปปฏิบัติอยาง
พนักงานที่รับผิดชอบได
ตอเนื่อง
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน

2.4 การจัดการกาซเรือนกระจก
สํานักงานจะตองมีการตรวจสอบปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก โดยการเก็บขอมูลปริมาณการ
ใชทรัพ ยากรและพลังงาน ปริมาณของเสียที่เ กิดขึ้น เพื่อวิเคราะหถึงปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
หลังจากที่มีการกําหนดมาตรการตางๆเพื่อใหเกิดการทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมไปถึงลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมปฏิบัติงาน และผลที่ไดจะนําไปสูการจัดการเพื่อลด
การปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกของสํานักงานในอนาคตตอไป
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ปริมาณกาซ
เรือนกระจกที่ลดลงตามเปาหมายที่กําหนด ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1.เก็บขอมูลปริมาณกาซ ไมมีการเก็บขอมูลปริมาณกาซ มีการเก็บขอมูลปริมาณกาซ มีการเก็บขอมูลปริมาณกาซ
เรือนกระจกจากกิจกรรม เรือนกระจกจากกิจกรรมใน
เรือนกระจกจากกิจกรรมใน เรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ในสํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน แตไมสมบูรณ
สํานักงาน อยางสมบูรณ
2.ปริมาณกาซเรือนกระจก ปริมาณกาซเรือนกระจกจาก ปริมาณกาซเรือนกระจกจาก ปริมาณกาซเรือนกระจกจาก
จากกิจกรรมในสํานักงาน กิจกรรมในสํานักงานไมลดลง กิจกรรมในสํานักงานไม
กิจกรรมในสํานักงานลดลง
มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบ ตามเปาหมายที่ไดกําหนด
ลดลงตามเปาหมายทีไ่ ด
ตามเปาหมายที่ไดกําหนด
กับที่ผานมา
เนื่องจากไมมมี าตรการในการ กําหนด แตมมี าตรการใน
และมีมาตรการในการจัดการ
จัดการดานการใชทรัพยากร การจัดการดานการใช
ดานการใชทรัพยากร
พลังงาน และการปลอยมลพิษ ทรัพยากร พลังงาน และการ พลังงาน และการปลอย
ปลอยมลพิษ
มลพิษ
3.ผูเกี่ยวของหรือพนักงาน ผูเกี่ยวของหรือพนักงานไม
ผูเกี่ยวของหรือพนักงาน
ผูเกี่ยวของหรือพนักงานทราบ
ตองทราบขอมูลและ
ทราบขอมูลและวิธีการคํานวณ ทราบขอมูลและวิธีการ
ขอมูลและวิธีการคํานวณ
วิธีการคํานวณปริมาณ
คํานวณประมาณ 50-70 % มากกวา 70% ของจํานวน
กาซเรือนกระจกจาก
ของจํานวนพนักงานที่เกีย่ ว พนักงานที่เกี่ยวของในการ
กิจกรรมในสํานักงาน
ของในการคํานวณทั้งหมด คํานวณทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
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2.5 การขนสงและการเดินทาง
การขนสงและการเดินทางนั้น ถือเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของการทํางานและธุรกิจ บริษัทนั้น
ควรจะมีสวนรวมในการชวยกันลดการเดินทางที่ไมจําเปน ในปจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีตางๆ มากมายที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อ ชว ยในการติ ด ต อ สื่ อ สารกั นไม ว าจะเป นการสื่ อ สารกั น ทางโทรศั พ ท วิ ดีโ อผา นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร หรือการติดตอกันทางอีเมล ดังนั้น ทางสํานักงานจะตองวางแผนการขนสงและการเดินทาง
ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ การวางแผน
การสื่อสาร การขนสง และเดินทาง ในหัวขอดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1. การสื่อสารผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

2. มีการวางแผนการเดินทาง
กอนการนํายานพาหนะของ
บริษัทไปใชงาน
3. มีการรณรงคการเดินหรือ
การใชจักรยานเดินทางมา
ทํางาน (สําหรับบุคลากรที่พัก
ใกลที่ทํางาน)

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไมมีการสื่อสารโดยผานสื่อ มีการสื่อสารโดยผานสื่อ
มีการสื่อสารโดยผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกส ประมาณ
อิเล็กทรอนิกส มากกวา
50-70% ของการสื่อสาร
70% ของการสื่อสาร
ทั้งหมดภายในองคกร
ทั้งหมดภายในองคกร
ไมมีการวางแผนการ
มีการวางแผนการเดินทาง มีการวางแผนการเดินทาง
เดินทาง
แตไมสามารถปฏิบัติตาม
และสามารถปฏิบตั ิไดตาม
แผนงานไดทุกครัง้
แผนทุกครั้ง
ไมมีการรณรงค
มีการรณรงค แตไมมีความ มีการรณรงคอยางตอเนื่อง
ตอเนื่อง

หมวดที่ 3 การใชพลังงานและทรัพยากร
3.1 การใชพลังงาน
สํานักงานมีการใชพลังงานหลายรูปแบบ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง และการใชอุปกรณ
ไฟฟาตางๆภายในสํานักงาน แตจะใชมากใชนอยขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรม ดังนั้น ทางสํานักงาน จะตอง
กํ า หนดมาตรการในการใช พ ลั ง งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได แ ก การบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า การ
กําหนดเวลาเปด-ปด การติดปายรณรงค เปนตน และทางสํานักงานจะตองเก็บขอมูลการใชพลังงาน เปน
ประจําอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณาปริมาณการใชพลังงานดังกลาว ทั้งนี้สํานักงานจะตองควบคุมหนวยงาน
ภายนอกที่เขามาใชพื้นที่ใหปฎิบัติตามมาตรการของสํานักงานดวย
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่
มาตรการและแนวทางในการรณรงค ในหัวขอดังตอไปนี้
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เกณฑการประเมิน
1. การกําหนด
มาตรการประหยัด
พลังงาน และความ
เหมาะสม
2. การเปรียบ เทียบ
การใชพลังงานตอ
จํานวนของพนักงาน
3. การใชไฟฟาอยาง
ประหยัดในพื้นที่
ทํางาน
(สังเกตการณ)

0 คะแนน
ไมมีการกําหนด
มาตรการประหยัด
พลังงาน
ไมมีการเปรียบเทียบ
การใชพลังงานตอ
จํานวนของพนักงาน
พนักงานไมปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ได
กําหนดไว

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
มีการกําหนดมาตรการประหยัด
มีการกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน แตไมเหมาะสม
พลังงาน และมีความเหมาะสม

มีการเปรียบเทียบการใชพลังงาน
ตอจํานวนของพนักงาน แตไม
บรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนด
พนักงานปฏิบัตติ ามมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาได
บางสวน

มีการเปรียบเทียบการใชพลังงานตอ
จํานวนของพนักงาน และบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด
พนักงานปฏิบัตติ ามมาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟาอยางเครงครัด

3.2 การใชน้ํา
สํานักงานมีการใชพลังงานหลายรูปแบบและที่ขาดไมไดคือการใชทรัพยากรน้ํา เพื่อมาใชในการ
อุปโภคและบริโภค ดังนั้น ทางสํานักงาน จะตองปลูกฝงในการใชอยางรูคุณคา ประหยัด และมีการควบคุม
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในแตละกิจกรรม โดยกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
และทางสํ า นั ก งานจะต อ งเก็ บ ข อ มู ล การใช น้ํ า เป น ประจํ า อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ พิ จ ารณาปริ ม าณการใช
ทรัพยากรน้ํา
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่
มาตรการและแนวทางในการรณรงค ในหัวขอดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1. การกําหนด
มาตรการประหยัด
น้ํา และความ
เหมาะสม
2. การเปรียบเทียบ
การใชน้ําตอจํานวน
ของพนักงาน
3. การใชน้ําอยาง
ประหยัดในพื้นที่
ทํางาน
(สังเกตการณ)

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไมมีการกําหนด
มีการกําหนดมาตรการประหยัด
มีการกําหนดมาตรการประหยัดน้ํา
มาตรการประหยัดน้ํา น้ํา พลังงาน แตไมเหมาะสม
พลังงาน และมีความเหมาะสม

ไมมีการเปรียบเทียบ
การใชน้ําตอจํานวน
ของพนักงาน
พนักงานไมปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ได
กําหนดไว

มีการเปรียบเทียบการใชน้ําตอ
จํานวนของพนักงาน แตไมบรรลุ
ตามเปาหมายที่ไดกําหนด
พนักงานปฏิบัตติ ามมาตรการ
ประหยัดน้ําไดบางสวน
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3.3 การใชทรัพยากรอื่นๆ
พลังงานและทรัพยากรมีความสําคัญอยางมากในการดําเนินการภายในสํานักงาน ไดแก ไฟฟา น้ํา
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรอีกหลายประเภท ไดแก กระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน และ
อุปกรณสํานักงาน ซึ่งทรัพยากรดังกลาวมีความสําคัญตอกิจกรรมในสํานักงาน และที่สําคัญมีการใชปริมาณ
มากในแต ล ะวั น ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งมี ก ารกํ า หนดแนวทางการใช ท รั พ ยากรดั ง กล า วอย า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ แนวทางการใช
กระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน และการสํารวจพื้นที่ ในหัวขอดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1. กําหนดมาตรการ
ในการใชกระดาษ

2. กําหนดมาตรการ
ในการใชหมึกพิมพ

3. กําหนดมาตรการ
ในการใชอุปกรณ
เครื่องเขียนและ
อุปกรณสํานักงาน
4. การกําหนด
เปาหมายการใช
ทรัพยากรตางๆ
5. การใชอุปกรณ
สํานักงานอยาง
ประหยัดในพื้นที่
ทํางาน
(สังเกตการณ)

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไมมีการกําหนดมาตรการใน มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของ มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง
เรื่องของการใชกระดาษอยาง การใชกระดาษอยางประหยัดแต ของการใชกระดาษอยาง
ประหยัด
ยังขาดการรณรงคใหพนักงานทํา ประหยัดรวมถึงมีการรณรงคให
ตามอยางเครงครัด
พนักงานทําตามอยางเครงครัด
ไมมีการกําหนดมาตรการใน มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของ มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง
เรื่องของการใชหมึกพิมพ
การใชหมึกพิมพอยางประหยัดแต ของการใชหมึกพิมพอยาง
อยางประหยัด
ยังขาดการรณรงคใหพนักงานทํา ประหยัดรวมถึงมีการรณรงคให
ตามอยางเครงครัด
พนักงานทําตามอยางเครงครัด
ไมมีการกําหนดมาตรการใน มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของ มีการกําหนดมาตรการในเรื่อง
เรื่องของอุปกรณเครื่องเขียน การใชอุปกรณเครื่องเขียนและ
ของการใชอุปกรณเครื่องเขียน
และอุปกรณสํานักงานอยาง อุปกรณสํานักงานอยางประหยัด และอุปกรณสํานักงานอยาง
ประหยัด
แตยงั ขาดการรณรงคใหพนักงาน ประหยัดรวมถึงมีการรณรงคให
ทําตามอยางเครงครัด
พนักงานทําตามอยางเครงครัด
ไมมีการกําหนดเปาหมาย
มีการกําหนดเปาหมายของการใช มีการกําหนดเปาหมายของการ
ของการใชทรัพยากรตางๆ ทรัพยากรตางๆแตไมเหมาะสมกับ ใชทรัพยากรตางๆ และมีความ
องคกร (มีแนวโนมที่ไมสามารถทํา เหมาะสมกับองคกร
ใหบรรลุตามเปาหมายได)
พนักงานไมปฏิบัติตาม
พนักงานปฏิบัตติ ามมาตรการ
พนักงานปฏิบัตติ ามมาตรการ
มาตรการที่ไดกําหนดไว
ประหยัดอุปกรณสํานักงานได
ประหยัดอุปกรณสํานักงานอยาง
บางสวน
เครงครัด
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน
สํานักงานจะตองมีการจัดการของเสีย ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมปริมาณขยะ
และความรุ นแรง/อั นตราย ที่ จะส ง ผลต อ สุ ขภาพอนามัย ของพนัก งาน สิ่ งแวดล อ ม และชุม ชนรอบขา ง
โดยสํานักงานจะตองเลือกวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสม ซึ่งการจัดการขยะมีหลายประเภท ไดแก การลด
ปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิด การนําของเสียกลับมาใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) การนําของเสีย
กลั บมาใช ใหม (Recycle) การคัดแยกขยะ เป นตน และที่ สําคั ญ จะต อ งมีก ารปลู กฝ ง ความตระหนัก ของ
พนั ก งาน การตรวจสอบปริ มาณขยะและความถู ก ต อ งในการคั ด แยกขยะของพนัก งานอย างต อ เนื่ อ ง
รวมไปถึงพื้นที่รวบรวมขยะกอนสงกําจัดและการสงกําจัดจะตองมีความเหมาะสม
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ แนวทางการ
จัดการของเสีย ความถูกตองของการคัดแยกขยะ พื้นที่รองรับของเสีย และการสงกําจัด ในหัวขอดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1. การจัดการขยะ ของเสีย
ขององคกร

2. การทิ้งขยะของพนักงาน

3. จุดพักขยะกอนสงกําจัด

4. การสงขยะกําจัดของ
องคกร

5. แนวทางการลดปริมาณ
ขยะ และการนําไปใช

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
ไมมีการดําเนินการใดๆเลยที่ มีถังภาชนะรองรับขยะโดย
เกี่ยวของกับการจัดการขยะ
แบงภาชนะออกตาม
และไมมีการการบันทึกปริมาณ ประเภทของขยะที่เกิดขึ้น
ขยะประจําเดือน
จริงในองคกร อยาง
เหมาะสม และมีการบันทึก
ปริมาณขยะประจําเดือนแต
ไมครบถวน
การทิ้งขยะผิดทุกจุดที่มีการสุม การทิ้งขยะผิดประมาณ
ตรวจสอบ
50-70% จากจุดที่สุม
ตรวจสอบ
ไมมีการจัดเตรียมจุดพักขยะ
มีการจัดเตรียมพื้นที่พักขยะ
หรือมีการจัดเตรียมแตพื้นที่ไม กอนสงกําจัด และมีความ
เหมาะสม เชน วางในพื้นที่
เหมาะสม แตไมมีการใช
กลางแจงโดยไมมีที่ปกคลุม วาง ประโยชนจากพื้นที่
ใกลกับรางระบายน้ํา ไมมีการ
ปองกันสัตวและแมลง เปนตน
ไมมีการสงขยะไปกําจัดอยาง มีการสงขยะไปกําจัด
เหมาะสม เชน นําไปทิง้ ในที่
แตไมมีความสม่ําเสมอใน
สาธารณะ โดยไมแสดงความ การมารับ ทําใหเกิดการ
รับผิดชอบ
สะสมของขยะในพื้นที่
ไมมีการกําหนดแนวทางการ
ลดปริมาณขยะ และการ

ลดปริมาณขยะ และ
นําไปใชประโยชนไดนอย
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1 คะแนน
มีถังภาชนะรองรับขยะโดย
แบงภาชนะออกตาม
ประเภทของขยะที่เกิดขึ้น
จริงในองคกร อยาง
เหมาะสม พรอมมีการทํา
ปายบงชี้ชัดเจน และมีการ
บันทึกปริมาณขยะ
ประจําเดือนอยางครบถวน
ไมมกี ารทิ้งขยะผิด จากจุด
ที่สุมตรวจสอบ
มีการจัดเตรียมพื้นที่พักขยะ
กอนสงกําจัดและมีความ
เหมาะสม

มีหนวยงานมารับขยะไป
กําจัด เชน หนวยงาน
ทองถิ่น บริษทั รับกําจัดที่
ถูกตองตามกฎหมาย อยาง
สม่ําเสมอ
ลดปริมาณขยะ และ
นําไปใชประโยชนได
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เกณฑการประเมิน
ประโยชน เชน Reuse,
Recycle การลดปริมาณของ
เสียจากแหลงกําเนิด
เปนตน

0 คะแนน
นําไปใชประโยชน

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
กวา 30% ของปริมาณขยะ มากกวา 30% ของปริมาณ
แตละเดือน
ขยะแตละเดือน

4.2 การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน
สํานั ก งานจะตอ งดําเนิ นการจั ด การน้ําเสียที่เ กิดขึ้นจากทุก กิจกรรมการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจาก
การศึ ก ษาองค ป ระกอบของน้ํ า เสี ย เพื่ อ ที่ จ ะเลื อ กแนวทางในการจั ด การน้ํ า เสี ย อย า งเหมาะสมที่ สุ ด
ซึ่งแนวทางจัดการน้ําเสีย ไดแก การลดปริมาณการใชน้ําหรือใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การเลือกใชน้ํายา
ทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน นอกจากนี้ สํานักงานจะ
ตองการดูแลและตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง
เกณฑการใหค ะแนน พิจารณาการให คะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เ กี่ยวขอ ง
การจัดการน้ําเสีย ในหัวขอดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1. การจัดการน้ําเสียจาก
กิจกรรมที่เกีย่ วของ

2. การดูแลอุปกรณสําหรับ
บําบัดน้ําเสีย

3. เศษขยะ เศษอาหาร คราบ
น้ํามันและสิ่งสกปรกตางๆ
ไดรับการกําจัดอยางเหมาะสม

4. การเลือกใชผลิตภัณฑทํา
ความสะอาดที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

แนวทาง

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไมมีการบําบัดน้ําเสียกอน ไมมีการติดตั้งอุปกรณ
มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับ
ปลอยออกสูแหลงน้ํา
สําหรับบําบัดน้ําเสีย แตมี บําบัดน้ําเสีย
สาธารณะ
แนวทางในการลดปญหา
มลพิษทางน้ําเบื้องตน เชน
กวาดเศษอาหารกอนลาง
ทําความสะอาด เปนตน
ไมมีการดูแลอุปกรณ
มีการกําหนดความถีใ่ นการ มีการดูแลอุปกรณสําหรับ
สําหรับบําบัดน้ําเสียมาเปน ดูแลแตไมมีการดูแล
บําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง
เวลานานมากกวา 6 เดือน อุปกรณสําหรับบําบัดน้ํา
ตามความถีท่ ี่องคกรได
และไมมีการกําหนดความถี่ เสีย ตามที่กําหนด
กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม
ในการดูแล
(ไมสม่ําเสมอ)
ไมมีการจัดการกับเศษขยะ มีการจัดการกับเศษขยะ
มีการจัดการกับเศษขยะ
เศษอาหาร คราบน้ํามันและ เศษอาหาร คราบน้ํามันและ เศษอาหาร คราบน้ํามันและ
สิ่งสกปรกตางๆ
สิ่งสกปรกตางๆ แตไม
สิ่งสกปรกตางๆ อยาง
เหมาะสม (อางอิงหมวดที่ 5 เหมาะสม (อางอิงหมวดที่ 5
การจัดการของเสีย)
การจัดการของเสีย)
ไมมีการใชผลิตภัณฑทํา
มีการใชผลิตภัณฑทําความ มีการใชผลิตภัณฑทําความ
ความสะอาดที่เปนมิตรกับ สะอาดที่เปนมิตรกับ
สะอาดที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม เปนบางครั้ง
สิ่งแวดลอมทุกครัง้
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หมวดที่ 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน Indoor & Outdoor Environment
5.1 อากาศในสํานักงาน
ภายในอาคารสํ า นั ก งานที่ มีสิ่ ง เจื อ ปนอยูใ นปริ มาณและระยะเวลาที่น านพอ อาจจะทํ าให เ กิ ด
อันตรายตอสุขภาพอนามัยของพนักงาน หรือตอสิ่งแวดลอมบริเวณนั้นๆ สิ่งเจือปนเหลานั้น เชน ฝุนละออง
ไรฝุน เชื้อ แบคที เ รี ย ควั นบุ ห รี่ เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง รวมไปถึ ง การปรั บปรุ ง สํ า นั ก งาน เช น การทาสี
การเจาะผนัง เปนตน และแหลงที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศบริเวณรอบนอกสํานักงาน ดังนั้น สํานักงาน
จะตองมีการจัดการสภาพอากาศภายในสํานักงานใหมีสภาพอากาศที่ดี ถายเทไดสะดวก เพื่อใหพนักงาน
อยูในสภาพแวดลอมเหมาะสม เกิดความสบายในการทํางานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่และ
แนวทางในการจัดการสภาพอากาศภายในสํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การดูแลทําความสะอาด
ไมมีการดูแลทําความ
มีการกําหนดความถีใ่ นการ มีการดูแลทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย สะอาดมาเปนเวลานาน
ดูแลแตไมมีการดูแลทํา
ตอเนื่องตามความถี่ที่
เอกสาร เครื่องปริ้นเตอร เครื่อง มากกวา 6 เดือน และไมมี ความสะอาดตามที่กําหนด องคกรไดกําหนดขึ้นอยาง
กรองอากาศ หอง พื้นหอง
การกําหนดความถี่ในการ (ไมสม่ําเสมอ)
เหมาะสม
เพดาน พรมปูพื้นหอง รวมถึง ดูแล
อุปกรณเครื่องใชตางๆ
2. การกําหนดจุดสูบบุหรีแ่ ละ ไมมีการกําหนดจุดสูบบุหรี่ - มีการกําหนดจุดสูบบุหรี่ - มีการกําหนดจุดสูบบุหรี่
การปฏิบัติ
แตไมเหมาะสม (ควันบุหรี่ และมีความเหมาะสม (ควัน
สามารถเขามายังสํานักงาน บุหรี่ไมสามารถเขามายัง
ได)
สํานักงานได)
- พนักงานยังไมสามารถ
- พนักงานสามารถปฏิบตั ิ
ปฏิบัติตามไดทงั้ หมด
ตามไดทงั้ หมด
3. มลพิษทางอากาศจากการ
- ไมมีการสื่อสารไปยัง
- มีการสื่อสารไปยัง
- มีการสื่อสารไปยัง
การปรับปรุงสํานักงาน เชน
พนักงานเกี่ยวกับการ
พนักงานเกี่ยวกับการ
พนักงานเกี่ยวกับการ
การเจาะผนัง การทาสี เปนตน ปรับปรุงสํานักงาน เพื่อให ปรับปรุงสํานักงาน เพื่อให ปรับปรุงสํานักงาน เพื่อให
พนักงานยายตําแหนง
พนักงานยายตําแหนง
พนักงานยายตําแหนง
ทํางานชัว่ คราว
ทํางานชัว่ คราว
ทํางานชัว่ คราว
- ไมมีการจัดการมลพิษ
- ไมมีการจัดการมลพิษ
- มีการจัดการมลพิษอากาศ
อากาศจากการปรับปรุง
อากาศจากการปรับปรุง
จากการปรับปรุงสํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
4. การจัดการมลพิษอากาศจาก ไมมีการจัดการมลพิษ
มีการจัดการมลพิษอากาศ มีการจัดการมลพิษอากาศ
ภายนอกสํานักงาน ที่สงผลตอ อากาศจากภายนอก
จากภายนอกสํานักงาน แต จากภายนอกสํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
ไมสามารถจัดการไดทุกครั้ง และสามารถจัดการไดทุก
ครั้ง
เกณฑการประเมิน
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5.2 แสงในสํานักงาน
สํานักงานจะตองมีการจัดการใหแสงในสํานักงานเพียงพอตอการทํางาน ตามลักษณะของงานแตละ
ประเภท เชน งานที่มีความละเอียดระดับความเขมแสงควรเพิ่มขึ้น งานที่ปฏิบัติโดยผูมีอายุมากจะตองการ
แสงสวางมากกวาผูที่ยังหนุมสาว เปนตน นอกจากนี้ จะตองมีการทําความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถึง
แผงสะทอนแสงอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากอาจจะมีฝุนจับทําใหความสวางลดลง และทําใหสายตาเสื่อมสภาพ
ได
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหค ะแนนจากการสัมภาษณ บุค คลที่เ กี่ยวข อง แนวทางใน
การจัดการแสงในสํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
เกณฑการประเมิน
1. ความเขมของแสงสวาง

2. การเลือกใชอุปกรณแสง
สวางที่มีประสิทธิภาพสูงและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไมมกี ารตรวจวัดความเขม มีการตรวจวัดความเขมของ - มีการตรวจวัดความเขม
ของแสง ประจําป หรือมี
แสงประจําป แตผลการ
ของแสงประจําป และผล
การตรวจวัดความเขมของ ตรวจไมผานตามที่
การตรวจผานตามที่
แสงประจําป แตผลการ
มาตรฐานกําหนด มีการ
มาตรฐานกําหนด
ตรวจไมผานตามที่
กําหนดมาตรการในการ
หรือมีการตรวจวัดความเขม
มาตรฐานกําหนด และไมมี แกไข แตไมปฏิบตั ิหรือ
ของแสงประจําป แตผลการ
มาตรการในการแกไข
ปฏิบัติไมครบถวน
ตรวจไมผานตามที่
มาตรฐานกําหนด แตมี
มาตรการในการแกไขและ
ปฏิบัติตามาตรการนั้น
ไมมีการใชอุปกรณแสง
มีการใชอุปกรณแสงสวางที่ มีการใชอุปกรณแสงสวางที่
สวางที่มีประสิทธิภาพสูง
มีประสิทธิภาพสูงและเปน มีประสิทธิภาพสูงและเปน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มิตรกับสิ่งแวดลอม เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมทุกครั้ง
บางครั้ง

5.3 เสียง
สํานักงานจะตองมีการจัดการใหมีสภาวะเรื่องเสียงในสํานักงานที่เหมาะสม ไมวาจะเปนเสียงที่เกิด
จากการทํางาน เสียงที่เกิดจากการปรับปรุงสํานักงาน รวมไปถึงเสียงจากภายนอกสํานักงานที่อาจสงผล
ภายในสํานักงานได หากรางกายไดรับเสียงดังมากเกินขีดจํากัดของรางกาย และอยูในรูปแบบหรือเวลาที่
ไมเหมาะสมก็จะสงผลกระทบไดทั้งตอรางกายและจิตใจ เชน การทําลายอวัยวะรับการไดยิน การทําใหเกิด
ความรําคาญ ขาดสมาธิในการทํางานทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง โรคเครียด หรืออาจเปนสาเหตุ
ใหเกิดอุบัติเหตุ หรือโรครายตางๆ ได
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เ กี่ยวของ สํารวจพื้นที่
แนวทางในการจัดการเรื่องเสียงในสํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
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เกณฑการประเมิน
1. กําหนดมาตรการในการ
ควบคุมมลพิษทางเสียง

2. การจัดการเสียงดังจาก
ภายนอกสํานักงาน ที่สงผลตอ
สํานักงาน

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
ไมมีการกําหนดมาตรการ มีการกําหนดมาตรการใน มีการกําหนดมาตรการใน
ในเรื่องของการควบคุม
เรื่องของการควบคุมสภาวะ เรื่องของการควบคุมสภาวะ
สภาวะทางเสียงเพื่อปองกัน ทางเสียงเพื่อปองกันการ
ทางเสียงเพื่อปองกันการ
การเกิดมลพิษทางเสียง
เกิดมลพิษทางเสียง แตยัง เกิดมลพิษทางเสียง และมี
ขาดการรณรงคใหพนักงาน การรณรงคใหพนักงาน
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
(ถาสํานักงานไมมมี ลพิษ
ทางเสียงสํานักงานนั้นจะได
1 คะแนน)
ไมมีการจัดการมลพิษทาง มีการจัดการมลพิษทาง
มีการจัดการมลพิษทาง
เสียงจากภายนอก
เสียงจากภายนอก
เสียงจากภายนอก
สํานักงาน
สํานักงาน แตไมสามารถ
สํานักงาน และสามารถ
จัดการไดทุกครั้ง
จัดการไดทุกครั้ง

5.4 ความนาอยู
สํานักงานจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมของสํานักงานใหมีความนาอยู การจัดสภาพแวดลอมในที่
ทํางานที่ดีและเหมาะสม เชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดทํากิจกรรม 5ส. การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ
( เชน หนู นก แมลงสาบ) เปนตน จะมี สว นชว ยทําใหค นทํางานไดอ ยางมีประสิทธิ ภาพ อีก ทั้งชว ยลด
อุบัติเหตุ และเปนการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ สํารวจภายใน
สํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. กําหนดหนาที่ความ
ไมมกี ําหนดหนาที่
มีการกําหนดหนาที่
มีการปฏิบัตติ ามหนาที่
รับผิดชอบของ เจาหนาที่ และ ผูรับผิดชอบในการ ดูแล
ผูรับผิดชอบในการ ดูแล
รับผิดชอบ ตามที่กําหนด
เวลาที่แนนอนในการ ดูแล
รักษาความสะอาดและ
รักษาความสะอาดและ
อยางสม่ําเสมอ
รักษาความสะอาดและความ
ความเปนระเบียบเรียบรอย ความเปนระเบียบเรียบรอย
เปนระเบียบเรียบรอย ทั้งที่เปน
แตไมมีการปฏิบัติตาม
บริเวณที่มี ผูรับผิดชอบเฉพาะ
หนาที่รับผิดชอบ หรือ
และความ รับผิดชอบโดยทั่วไป
ปฏิบัติไมสม่ําเสมอ
ที่ทุกคนควรปฏิบัติ
2. กําหนดพื้นที่ใชงานอยาง
ไมมกี ารกําหนดพื้นทีใ่ ช
มีการกําหนดพื้นทีใ่ ชอยาง มีการกําหนดพื้นทีใ่ ชอยาง
ชัดเจน โดยแบงเปนพื้นที่เพื่อ อยางทีช่ ัดเจน และไมมี
ชัดเจน และมีพื้นที่สําหรับ ชัดเจน และไมมพี ื้นที่
การปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุ
พื้นที่สําหรับพักผอน
พักผอน รับประทานอาหาร สําหรับพักผอน รับประทาน
พืน้ ที่สําหรับพักผอน
รับประทานอาหาร และ
และพื้นที่อื่นๆ ที่ จําเปน
อาหาร และพื้นที่อื่นๆ ที่
เกณฑการประเมิน
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รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
รับประทานอาหาร และพืน้ ที่
พื้นที่อื่นๆ ที่ จําเปน
อยางชัดเจน แตการใชงาน จําเปนอยางชัดเจน และมี
อื่นๆ ที่ จําเปน พรอมมีปาย
ในพื้นที่ไมตรงตามที่
การใชงานในพื้นทีต่ รง
แสดงบอกไว
กําหนด
ตามที่กําหนด
3. การดูแลบํารุงรักษาพื้นที่
ไมมีการดูแลบํารุงรักษา
มีการกําหนดความถีใ่ นการ มีการดูแลบํารุงรักษาพื้นที่
ตางๆ เชน พื้นที่พักผอนหยอน พื้นที่ตางๆ เชน พื้นที่
ดูแลบํารุงรักษาพื้นทีต่ างๆ ตางๆ เชน พื้นที่พักผอน
ใจ เปนตน
พักผอนหยอนใจ เปนตน
เชน พื้นที่พักผอนหยอนใจ หยอนใจ เปนตน ตาม
มาเปนเวลานานมากกวา
เปนตน ตามที่กําหนด
ความถีท่ ี่องคกรไดกําหนด
(ไมสม่ําเสมอ)
ขึ้นอยางสม่ําเสมอ
3 เดือน
เกณฑการประเมิน

4.การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ

ไมมรี ายงานการตรวจสอบ
รองรอยสัตวพาหะนําเชื้อ

มีรายงานการตรวจสอบ
มีรายงานการตรวจสอบ
รองรอยสัตวพาหะนําเชื้อแต รองรอยสัตวพาหะนําเชื้อ
ไมสม่ําเสมอ
อยางสม่ําเสมอ และมีการ
ควบคุมแกไขสัตวพาหะนํา
เชื้อตางๆ(ถามี)

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจาง(Green Procurement)
6.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน
สํานักงานจะตองมีการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณในสํานักงาน โดยจะตองดําเนินการเปรียบเทียบถึง
คุณภาพ ราคา การสงมอบ รวมไปถึงการพิจารณาเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถ
ทราบไดจากฉลากที่ติดบนตัวสินคา เชน ฉลากเขียว ฉลากประหยัดพลังงานเบอร 5 ฉลากคารบอนฟุตปริ้นท
(Carbon Footprint) เปนตน นอกจากนี้ ยังตองมีการจัดจางหนวยงานหรือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขามา
ดํ า เนิ น การตามความประสงค ข องสํ า นั ก งาน เช น การก อ สร า งหรื อ การต อ เติ ม อาคาร การซ อ มบํ า รุ ง
เครื่องใชไฟฟา เปนตน ทั้งนี้ หนวยงานเหลานั้นจะตองไดรับการคัดเลือกและมั่นใจวามีการดําเนินการที่ใสใจ
ตอสิ่งแวดลอมทุกครั้งที่เขามาปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ การเลือกใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การจัดซื้อและวัสดุอุปกรณใน ไมมหี ลักฐานรับรองสินคา มีหลักฐานรับรองสินคาหรือ มีหลักฐานรับรองสินคาหรือ
สํานักงานที่เปนมิตรกับ
หรือสัญลักษณที่เปนมิตร สัญลักษณที่เปนมิตรกับ
สัญลักษณที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
กับสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม แตไมครอบคลุม สิ่งแวดลอม ทุกประเภท
ทุกประเภทสินคาที่สั่งซื้อ
สินคาที่สั่งซื้อ
เกณฑการประเมิน
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0 คะแนน
2. ผูรับผิดชอบในการจัดซื้อวัสดุ ไมมีการกําหนด
อุปกรณในสํานักงาน และการ ผูรับผิดชอบ
จัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. ปริมาณและประเภทของวัสดุ ไมมีสินคาที่เปนมิตรกับ
อุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตร สิ่งแวดลอม
ไมไดนําหลักการของการ
กับสิ่งแวดลอม
จัดซื้อที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมาพิจารณา
4. บัญชีรายชื่อของสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
แตไมมีความเขาใจเทาที่ควร และมีความเขาใจเปนอยางดี
มีสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากกวา 10%
ของจํานวนสินคาที่จัดซื้อ
ทั้งหมด

ไมมีการจัดทําบัญชีรายชื่อ มีการจัดทําบัญชีรายชื่อ
สินคาที่เปนมิตรกับ
สินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม แตยงั ไม
สอดคลองกับการมีสินคาจริง
ในพื้นที่ทํางาน
ไมมีการคัดเลือกบุคคล
มีหลักฐานการคัดเลือก
หรือหนวยงานเขามา
หนวยงานหรือบุคคลที่เขามา
ทํางาน
ทํางานในสํานักงานบางครั้ง

5. หลักฐานการคัดเลือก
หนวยงานหรือบุคคล เพื่อการ
จางงานทีใ่ สใจตอสิ่งแวดลอม
(ถามี)
6. การตรวจสอบการทํางานของ ไมมีการตรวจสอบการ
หนวยงานหรือบุคคล ดานการ ทํางานของหนวยงานหรือ
ดูแลสิ่งแวดลอม ในพื้นที่
บุคคลในพื้นที่ทาํ งาน
ปฏิบัติงาน (ถามี)

มีการตรวจสอบแตไม
สม่ําเสมอ หรือมีการ
ตรวจสอบหากแตไมแจง
ความผิดปกติหรือความไม
ถูกตองดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
ปฏิบัติงานแกบุคคลดังกลาว
แกไขและปรับปรุง

มีสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากกวา 20%
ของจํานวนสินคาที่จัดซื้อ
ทั้งหมด

มีการจัดทําบัญชีรายชื่อ
สินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และสอดคลอง
กับการมีสินคาจริงในพื้นที่
ทํางาน
มีหลักฐานการคัดเลือก
หนวยงานหรือบุคคลที่เขามา
ทํางานในสํานักงานทุกครัง้
มีการตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอ หรือมีการ
ตรวจสอบ และแจงแก
หนวยงานหรือบุคคล
เหลานั้นทุกครั้งที่พบถึง
ความผิดปกติหรือความไม
ถูกตอง เพื่อใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข

หมวดที่ 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
7.1 โครงการและกิจกรรม
สํานักงานจะตองกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อผลักดันใหสํานักงานมีการพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยทางสํ า นั ก งานจะต อ งมี ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ในด านต างๆ และเพื่อ ใหบรรลุถึง วัตถุประสงคและเปาหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดสํานัก งาน
จะตองกําหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
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เกณฑการใหคะแนน พิจารณาการใหคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ความเหมาะสม
ของวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมไปถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อลดผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมภายใน
สํานักงาน ในหัวขอดังตอไปนี้
รายละเอียดแตละระดับคะแนน
0 คะแนน
0.5 คะแนน
1 คะแนน
1. การกําหนดวัตถุประสงคและ ไมมีการกําหนด
มีการกําหนดวัตถุประสงค มีการกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายดานสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคและเปาหมาย เปาหมายดานสิ่งแวดลอม เปาหมายดานสิ่งแวดลอม
ดานสิ่งแวดลอม
แตยงั ไมสอดคลองกับ
และสอดคลองกับปญหา
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
2.การกําหนดเปาหมายสามารถ เปาหมายที่กําหนดไม
เปาหมายที่กําหนดไม
เปาหมายที่กําหนดสามารถ
วัดไดและมีความสอดคลองกับ สามารถวัดไดและไมมคี วาม สามารถวัดได แตมคี วาม
วัดได และมีความสอดคลอง
วัตถุประสงค
สอดคลองกับวัตถุประสงค สอดคลองกับวัตถุประสงค กับวัตถุประสงค
3. กําหนดกิจกรรมดาน
ไมมีการกําหนดกิจกรรม
มีการกําหนดกิจกรรมดาน มีการกําหนดกิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับ
ดานสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม แตยงั ไมมีความ สิ่งแวดลอม และมีความ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
สอดคลองกับวัตถุประสงค สอดคลองกับวัตถุประสงค
และเปาหมาย
และเปาหมาย
4. มีการกําหนดระยะเวลาใน
ไมมีการกําหนดระยะเวลา มีการกําหนดระยะเวลาใน มีการกําหนดระยะเวลา
การดําเนินงานใหเหมาะสมกับ ในการดําเนินกิจกรรม
การดําเนินกิจกรรม แตยัง มีความเหมาะสมตามที่
เปาหมายและวัตถุประสงค
ขาดความเหมาะสมและ
เปาหมายกําหนด ในการ
หรือไม
ความเปนไปไดตามที่
ดําเนินกิจกรรม
เปาหมายกําหนด
5. ดูผลสําเร็จของวัตถุประสงค กรณีที่ 1. สิ้นสุดโครงการ : กรณีที่ 1. สิ้นสุดโครงการ : กรณีที่ 1. สิ้นสุดโครงการ :
การดําเนินการ
การดําเนินการ
การดําเนินการ
เปาหมายและโครงการวามี
ไมประสบความสําเร็จตาม ไมประสบความสําเร็จตาม ประสบความสําเร็จตาม
ความกาวหนาอยางไร
เปาหมาย และไมมีการ
เปาหมาย แตมีการทบทวน เปาหมาย และมีการ
ทบทวนเพื่อหาแนว
เพื่อหาแนวทางแกไข
ทบทวนเพื่อหาแนวทาง
ทางแกไข
พัฒนาอยางตอเนื่อง
กรณีที่ 2. ระหวางการ
ดําเนินการโครงการ :
กรณีที่ 2. ระหวางการ
กรณีที่ 2. ระหวางการ
มีการกําหนดความถี่ใน ดําเนินการโครงการ :
ดําเนินการโครงการ :
การทบทวนและรายงาน
ไมมีการทบทวนและ
มีการกําหนดความถี่ใน
รายงานความคืบหนาของ ความคืบหนาของโครงการ การทบทวนและรายงาน
แตไมสามารถดําเนินการได ความคืบหนาของโครงการ
โครงการ
ตามแผนที่ไดกําหนดไว
และสามารถดําเนินการได
อยางตอเนื่อง
ตามแผนที่ไดกําหนดไว
อยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
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