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ข้อกาํหนดและเกณฑก์ารให้คะแนน 

สาํนักงานสีเขียว (Green Office) 

ประจาํปี 2559 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วนต้องใช้ทรพัยากร พลงังาน และก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม           

ทัง้ด้านขยะและน้ําเสยี ดงันัน้ สํานักงานจงึมสี่วนในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่ชัน้บรรยากาศอนัเป็นสาเหตุ

หลกัของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กําลงักลายเป็นวกิฤตด้านสิง่แวดล้อม          

ที่สําคญั และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทัง้ในประเทศและทัว่โลก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น

หน่วยงานภาครฐัทีส่นับสนุนและส่งเสรมิการดําเนินงานดา้นการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสําคญั

ของการจดัการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสํานักงาน หลกัสําคญัของสํานักงานสีเขยีว คือการเปลี่ยน

พฤตกิรรม  ในสาํนักงานเพื่อลดการใชพ้ลงังาน และรเิริม่กจิกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น ลดปรมิาณ

ขยะโดยการลดการใช ้การใชซ้ํ้า การนํากลบัมาใชใ้หม ่การลดและเลกิใชส้ารเคมอีนัตราย เป็นตน้ 

โครงการศกึษาและพฒันาเกณฑส์ํานักงานสเีขยีว (Green Office) เป็นการพฒันาเกณฑ ์ทดสอบ

เกณฑ์และประเมนิผลเพื่อรบัรองสํานักงานสเีขยีวที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการ

ทรพัยากร พลงังาน และสิง่แวดล้อมในสํานักงาน รองรบัการจดัซื้อ จดัจ้างสนิค้าและบรกิารที่เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มของหน่วยงานภาครฐั (Green Procurement) เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากร พลงังานอย่างคุม้ค่า

และมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารจดัการสิง่แวดลอ้มที่ด ีและเพื่อยกระดบัมาตรฐานสํานักงานให้เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการดําเนินงานสู่ทัง้ภาครฐัและเอกชน อันจะทําให้เกิดลดปริมาณ             

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และเตรยีมความพร้อมสู่มาตรฐานสิง่แวดล้อม            

ในระดบัสากลต่อไป 

 

2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อพฒันาเกณฑ ์และแนวทางการประเมนิสํานกังานสเีขยีว (Green Office) 

2.2 เพื่อส่งเสรมิใหส้าํนกังานนําเกณฑส์าํนกังานสเีขยีว (Green Office) ไปประยกุตใ์ช ้ 

2.3 เพื่อตรวจประเมนิและรบัรองสาํนกังานสเีขยีว (Green Office) ในหน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน  

     และหน่วยงานทอ้งถิน่ 

 

3. ขอบข่าย 

องค์ประกอบของเกณฑส์ํานักงานสเีขยีว ใช้แนวคดิเรื่องระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO14001 

การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดของเสีย (Waste 
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Minimization) การป้องกนัปญัหาสิง่แวดล้อม (Pollution Prevention) เป็นหลกัในการกําหนดทศิทางการ

จดัการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในสาํนกังานอยา่งเป็นระบบ ประกอบดว้ยเกณฑท์ัง้หมด 7 หมวด ดงัน้ี 

หมวด รายละเอียด น้ําหนัก (ร้อยละ) 

1 การบริหารจดัการองคก์าร (Organization Management) 

1.1 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

1.2 การวางแผนการดาํเนินงาน  

(การระบุประเด็นและการประเมนิปญัหาสิง่แวดล้อมและการใช้

ทรพัยากร, กฏหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง, หน้าที่ความ

รบัผดิชอบและอํานาจหน้าที)่ 

1.3 การทบทวนโดยฝา่ยบรหิาร 

15 

2 การดาํเนินงาน Green Office 

2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2.2 การจดัประชุมและนิทรรศการ 

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบยีบในสาํนกังาน 

2.4 การจดัการก๊าซเรอืนกระจก 

2.5 การขนส่งและการเดนิทาง 

20 

3 การใช้พลงังานและทรพัยากร (Energy and Resource) 

3.1 การใชพ้ลงังาน  

3.2 การใชน้ํ้า 

3.2 ทรพัยากรอื่น ๆ 

15 

4 การจดัการของเสีย (Waste and Waste water Management) 

4.1 การจดัการของเสยีในสํานกังาน 

4.2 การจดัการน้ําเสยีในสํานกังาน 

10 

5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสาํนักงาน (Indoor & 

Outdoor Environmental) 

5.1 อากาศ 

5.2 แสง 

5.3 เสยีง 

5.4 ความน่าอยู่ 

15 

6 การจดัซ้ือและจดัจ้าง (Green Procurement) 

     6.1 การจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ และการจดัจา้งในสาํนกังาน 
15 

7 การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement) 

7.1 โครงการและกจิกรรม 

10 

 รวม 100 
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การใหค้ะแนนจะพจิารณาถงึสภาพพืน้ที ่การปฏบิตัดิา้นการดูแลสิง่แวดลอ้ม ความรูค้วามเขา้ใจของ

พนักงาน ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่ได้จากการคํานวณและการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในสํานักงาน             

ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมนิผลในแต่ละขอ้ยอ่ย โดยคณะกรรมการใหค้ะแนนทัง้หมด 5 ระดบั ดงัน้ี 

คะแนน คาํอธิบาย 

0 

- ไมม่กีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิาน  

- ไมม่กีารปฏบิตัติามคู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

- ไมม่กีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

- ไมม่เีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิตังิาน  

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไมม่คีวามรู ้ความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

0.25 

- มกีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดบัพอใช ้

- มกีารปฏบิตัติามคู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนในระดบัพอใช ้

- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนใน

ระดบัพอใช ้

- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิตังิาน เป็นบางส่วนในระดบัพอใช ้

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนในระดบั

พอใช ้

0.50 

- มกีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง 

- มกีารปฏบิตัติามคู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนในระดบัปานกลาง 

- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนใน

ระดบัปานกลาง 

- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิตังิาน เป็นบางส่วนในระดบัปานกลาง 

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนในระดบัปาน

กลาง 

0.75 

- มกีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานในระดบัด ี

- มกีารปฏบิตัติามคู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนในระดบัด ี

- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนใน

ระดบัด ี

- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิตังิาน เป็นบางส่วนในระดบัด ี

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้มเป็นบางส่วนในระดบัด ี

1.00 

- มกีารจดัการและดแูลสภาพพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานอย่างดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 

- มกีารปฏบิตัติามคู่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างดมีากสมบรูณ์และเหมาะสม 

- มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม อยา่งดมีาก

สมบรูณ์และเหมาะสม 
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คะแนน คาํอธิบาย 

- มเีอกสารหรอืบนัทกึทีใ่ชใ้นการควบคุมการปฏบิตังิานอยา่งดมีากสมบูรณ์และเหมาะสม 

- บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรู ้ความสามารถในการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งดมีากสมบรูณ์และ

เหมาะสม 

 

4. บทนิยาม 

1. สาํนักงาน (Office)  

หมายถงึ สถานทีท่าํงานทีม่กีารออกแบบและก่อสรา้งของหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชน             

ทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร ทีผู่ท้ํางานหรอืผูป้ระกอบอาชพีใชเ้ป็นทีป่ฏบิตังิานดา้นเอกสาร            

ด้านการประชุมและการจดันิทรรศการ รวมไปถึงพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆภายในที่มกีิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกบัสํานักงาน ได้แก่ พื้นที่รบัประทานอาหาร พื้นที่ประกอบอาหาร ห้องน้ํา ลานจอดรถ 

พืน้ทีร่องรบัของเสยี ระบบบาํบดัของเสยี เป็นตน้ 

2. การนํากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle)  

หมายถงึ การจดัการวสัดุเหลอืใช ้โดยนําไปผ่านกระบวนการ แปรสภาพ เพื่อใหเ้ป็นวสัดุใหม่แลว้นํา

กลบัมาใชไ้ดอ้กี ซึง่วสัดุทีผ่่านการแปรสภาพนัน้อาจจะเป็นผลติภณัฑเ์ดมิหรอืผลติภณัฑใ์หมก่ไ็ด ้

3. การนํากลบัมาใช้ซํา้ (Reuse)  

หมายถงึ การจดัการวสัดุเหลอืใช ้โดยทีย่งัไมผ่่านกระบวนการแปรสภาพ กลบัมาใชใ้หม ่

4. ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Eco-Product)  

หมายถงึ สนิคา้หรอืผลติภณัฑท์ีผ่ลติขึน้จากกระบวนการและเทคโนโลยทีีใ่ส่ใจกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิ

ขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม เริม่ต้นจากการคดัเลอืกวตัถุดบิในการผลติ การเลอืกใชพ้ลงังานและเทคโนโลยทีี่

เหมาะสม เพื่อใหก้ระบวนการผลติสนิคา้หรอืผลติภณัฑน์ัน้ๆ ใชพ้ลงังานจากน้ําและไฟฟ้าในการผลติ

อย่างคุม้ค่ามากที่สุด จนกระทัง่เสรจ็สมบูรณ์เป็นสนิค้าหรอืผลติภณัฑ ์รอการบรรจุลงในหบีห่อและ

บรรจภุณัฑส์าํหรบัเตรยีมการขนส่งและจดัจาํหน่ายใหก้บัตลาดผูบ้รโิภคต่อไป รวมถงึการจดัการซาก

ผลติภณัฑน์ัน้อยา่งถูกวธิ ี

5. สาํนักงานสีเขียว (Green Office) 

หมายถงึ สํานักงานและกจิกรรมต่างๆภายในสํานักงานทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด โดย

การใชท้รพัยากรและพลงังานอยา่งรูคุ้ณค่า มแีนวทางในการจดัการของเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพรวม

ไปถึงการเลอืกใช้วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม และที่สําคญัจะต้อง

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมาในปรมิาณตํ่า  

6.หลกัเกณฑ ์ 

หมายถงึ ขอ้กําหนดทีส่าํนกังานจะตอ้งมหีรอืตอ้งปฏบิตั ิ
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7.นวตักรรม (Innovation)  

หมายถงึ การนําสิง่ใหม ่ๆ อาจเป็นแนวความคดิ กระบวนการ หรอื สิง่ประดษิฐใ์หม่ ๆ ทีย่งัไม่เคยมี

ใชม้าก่อน หรอืเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดมิทีม่อียู่แลว้ใหท้นัสมยั และไดผ้ลดมีปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลสงูกว่าเดมิ  

8.การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) 

หมายถงึ การปรบัปรงุเลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่กดิขึน้จากความพยายามอยา่งต่อเน่ือง ค่อยเป็นค่อยไปในการ

ปรบัปรงุจากมาตรฐานเดมิทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ รวมถงึการปรบัปรงุการทํางานประจาํวนัใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

5. หลกัเกณฑก์ารกาํหนดคณุสมบติัของสาํนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการสาํนักงานสีเขียว 

ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษหรอืถูกตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนด้านสิง่แวดล้อม จากทอ้งถิน่ที่สถาน

ประกอบการของสาํนกังานนัน้ตัง้อยู ่

 

6. สิทธิประโยชน์สาํหรบัสาํนักงานท่ีเข้าร่วมการประเมินและผ่านเกณฑ์ของโครงการสํานักงาน              

สีเขียว 

1. โล่แสดงระดบัมาตรฐานสาํนกังานสเีขยีว จากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม อายุการรบัรองเป็น

เวลา 2 ปี 

2. ประกาศนียบตัรจากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม อายกุารรบัรองเป็นเวลา 2 ปี 

3. ผลประโยชน์การเขา้ร่วมโครงการฯ ทําใหส้ํานักงานสามารถลดต้นทุนจากการใชท้รพัยากรอย่าง

คุ้มค่ าและมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ ดี  มีภาพลักษณ์ที่ดี ในการร่ วมอ นุรักษ์ และรักษา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดบัมาตรฐานให้สํานักงานเป็นสํานักงานสเีขยีว และ

เตรยีมความพรอ้มสู่การประเมนิมาตรฐานสิง่แวดลอ้มระดบัสากล 

 

7. แนวทางการตรวจประเมินโครงการสาํนักงานสีเขียว 

1. การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานต่างๆ โดยตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน หรอืรายงานต่างๆ ซึง่

สถานประกอบการจดัเตรียมไว้ เช่น ความถูกต้องของการจดัตัง้ของสถานประกอบการ นโยบายและ

เป้าหมายในการดําเนินงาน การดําเนินงานต่างๆ เอกสารการจดัซื้อจดัจ้างของหน่วยงานมาตรฐานด้าน

สิง่แวดลอ้มและพลงังาน เช่น รายงานคุณภาพน้ําเสยี การจดัการขยะ การอนุรกัษ์พลงังาน รายงานการเขา้

รว่มกจิกรรมกบัหน่วยงานอื่นๆ เป็นตน้ 

2. การตรวจประเมินพื้นท่ี โดยพจิารณาและประเมนิสภาพพืน้ที่ ทางกายภาพ ไดแ้ก่ การจดัการ

พืน้ที ่ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นตน้ 

3. การสมัภาษณ์ โดยสมัภาษณ์และประเมนิขอ้มลูเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ เช่น แนวคดิดา้นการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์พลงังาน จติสาํนึกของพนกังาน เป็นตน้ 
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8. ระดบัเกณฑม์าตรฐาน 

ระดบัการจดัการส่ิงแวดล้อม 

สาํนักงานสีเขียว 

เกณฑก์ารประเมินสาํนักงานสีเขียว 

(คะแนน) 

ระดบัทอง(ดเียีย่ม) รอ้ยละ 90 ขึน้ไป  

ระดบัเงนิ(ดมีาก) รอ้ยละ 80-89 

ระดบัทองแดง(ด)ี รอ้ยละ 60-79 

ไมผ่่านการรบัรอง ตํ่ากว่า รอ้ยละ 60 

หมายเหตุ 1. หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการทีไ่ดค้ะแนนระดบัทอง (รอ้ยละ 90 ขึน้ไป) จะตอ้งผ่านเกณฑ์

  การประเมนิในหมวดที ่7 เรื่องการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง  
2. ระดบัคะแนนของเกณฑก์ารประเมนิสํานกังานสเีขยีว อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม 

ความเหมาะสม 

 

9. ข้อกาํหนดและเกณฑก์ารให้คะแนนสาํนักงานสีเขียว (Green Office) 

หมวดท่ี 1 การบริหารจดัการองคก์าร(Organization Management)  

1.1 นโยบายส่ิงแวดล้อม  

 สาํนกังานจะตอ้งกําหนดนโยบายสิง่แวดลอ้ม เพื่อแสดงถงึทศันวสิยั ความตัง้ใจ มุ่งมัน่ และหลกัการ

ในการทาํงานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มโดยรวม นโยบายจงึเป็นกรอบสําหรบัการดําเนินการของสํานักงาน 

ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบักฎหมาย และเกณฑ์การปฏบิตัิให้เป็นสํานักงานสเีขยีวของกรมส่งเสรมิคุณภาพ

สิง่แวดล้อม และปรบัปรุงให้การจดัการสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง นโยบายสิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องม ี        

ความชดัเจน และง่ายต่อการอธบิายแก่พนักงานในสํานักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกและผู้สนใจทัว่ๆไป 

พรอ้มทัง้สามารถปรบัเปลีย่นใหท้นัสมยัต่อเหตุการณ์อยูเ่สมอ สะทอ้นใหเ้หน็สภาวะและขอ้มลูทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป และเผยแพรแ่ก่บุคลากรภายในและสาธารณะใหร้บัทราบทัว่ถงึกนั  

  

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และสํารวจการ

นโยบายสิง่แวดลอ้มทีม่กีารกําหนด ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การกาํหนด

นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
ไม่มกีารกาํหนด

นโยบาย

สิง่แวดลอ้มจาก

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

มกีารกาํหนด

นโยบาย

สิง่แวดลอ้มแต่ยงั

ไม่มกีารอนุมตัิ

จากผูบ้รหิาร 

มกีารกาํหนด

นโยบายอย่างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร

และผูบ้รหิาร

ระดบัสงูอนุมตัแิต่

ยงัไมม่กีาร

ขบัเคลื่อน 

มกีารกาํหนด

นโยบายอย่างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร

และผูบ้รหิาร

ระดบัสงูอนุมตั ิแต่

มกีารขบัเคลื่อนไม่

ชดัเจน หรอืมกีาร

ขบัเคลื่อนเป็น

บางสว่น 

มกีารกาํหนด

นโยบายอย่าง

เป็นลายลกัษณ์

อกัษรและ

ผูบ้รหิารระดบัสงู

อนุมตั ิและมกีาร

ขบัเคลื่อนที่

ชดัเจน 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. รายละเอียดใน

นโยบายระบุ

สอดคล้องตามท่ี

กาํหนดในเอกสาร

คู่มือ 

รายละเอยีดทีร่ะบุ

ในนโยบายไม่

เกีย่วขอ้งกบัการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม

ในสาํนกังาน 

รายละเอยีดทีร่ะบุ

ในนโยบายไม่ครบ

ตามทีคู่ม่อืระบุไว ้

ครอบคลุมน้อย

กว่า 50% 

รายละเอยีดทีร่ะบุ

ในนโยบายไม่

ครบถว้นตามที่

คู่มอืระบุไว ้

ครอบคลุม

ประมาณ 50-70% 

รายละเอยีดทีร่ะบุ

ในนโยบายไม่

ครบถว้นตามที่

คู่มอืระบุไว ้

ครอบคลุม

มากกว่า 70% 

รายละเอยีดที่

ระบุในนโยบาย

ครบถว้นตามที่

คู่มอืระบุไว ้

3.การกาํหนดความถ่ี

ในการทบทวน

นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 

ไม่มกีาร

กาํหนดการ

ทบทวนนโยบาย 

มกีารกาํหนด

ความถีไ่ม่

เหมาะสม (ไม่มี

การทบทวนใน

รอบระยะเวลา 1 

ปี) 

มกีารกาํหนด

ความถีอ่ย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้หรอื

มากกว่าปีละ 1 

ครัง้ แต่ยงัไม่มี

การทบทวน 

มกีารกาํหนด

ความถีอ่ย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ หรอื

มากกว่าปีละ 1 

ครัง้ แต่มกีาร

ทบทวนชา้กว่าที่

กาํหนด 

มกีารกาํหนด

ความถีอ่ย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ หรอื

มากกว่าปีละ 1 

ครัง้ และมกีาร

ทบทวนตามรอบ

ระยะเวลาที่

กาํหนด 

 

1.2 การวางแผนการดาํเนินงาน (Planing) 

สํานักงานจะต้องวางแผนดําเนินงานเพื่อ เป็นการกําหนดกิจกรรมหรอืวธิกีารปฏบิตั ิเพื่อควบคุม

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในสาํนกังาน โดยการวางแผนดาํเนินงานมรีายละเอยีดทีต่อ้งปฏบิตั ิดงัน้ี  

1. การระบุประเดน็และประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร 

2. กฎหมายและขอ้กําหนดอื่นๆ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

3. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและอํานาจหน้าที ่

  เกณฑก์ารให้คะแนน  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. การระบปุระเดน็และประเมินปัญหาส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรพัยากร  

 การระบุและประเมนิปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร  เพื่อพจิารณาปญัหาสิง่แวดลอ้มและใช้

ทรพัยากรที่มนีัยสําคญั เพื่อจดัหาแนวทางในการแก้ไขและปรบัปรุง จากนัน้จะดําเนินการค้นหากฎหมาย

และข้อกําหนดด้านสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อมาใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมปญัหาสิ่งแวดล้อม การใช้

ทรพัยากรและพลงังาน รวมไปถงึการแต่งตัง้อํานาจ หน้าทีแ่ละ ความรบัผดิชอบ  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความครบถ้วน

ของประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุในเอกสาร และปญัหาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรภายในสํานักงาน 

ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.กาํหนดแนวทาง

และผูร้บัผิดชอบ ใน

การจดัการปัญหา

ส่ิงแวดล้อม, การใช้

ทรพัยากรและ

พลงังาน พรอ้มระบุ

ประเมินถึง

ความสาํคญั และ

จดัทาํเป็นเอกสาร 

ไม่มกีาํหนด

แนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ใน

การจดัการปญัหา

สิง่แวดลอ้ม, การ

ใชท้รพัยากรและ

พลงังาน พรอ้มไม่

ระบุประเมนิถงึ

ความสาํคญั และ

ไม่จดัทาํเป็น

เอกสาร 

มกีารกาํหนด

แนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ใน

การจดัการปญัหา

สิง่แวดลอ้ม, การ

ใชท้รพัยากรและ

พลงังาน หรอืมี

การจดัทาํเป็น

เอกสาร และมกีาร

เซน็ตอ์นุมตั ิแต่

ผูร้บัผดิชอบมี

ความเขา้ใจน้อย

กว่า 50% 

มกีารกาํหนด

แนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ใน

การจดัการปญัหา

สิง่แวดลอ้ม, การ

ใชท้รพัยากรและ

พลงังานอย่าง

เหมาะสม มกีาร

จดัทาํเป็นเอกสาร 

และมกีารเซน็ต์

อนุมตั ิแต่

ผูร้บัผดิชอบมี

ความเขา้ใจ

ประมาณ 50-70% 

มกีารกาํหนด

แนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ใน

การจดัการปญัหา

สิง่แวดลอ้ม, การ

ใชท้รพัยากรและ

พลงังานอย่าง

เหมาะสม มกีาร

จดัทาํเป็นเอกสาร 

และมกีารเซน็ต์

อนุมตั ิแต่

ผูร้บัผดิชอบมี

ความเขา้ใจ

มากกว่า 70% 

มกีารกาํหนด

แนวทางและ

ผูร้บัผดิชอบ ใน

การจดัการปญัหา

สิง่แวดลอ้ม, การ

ใชท้รพัยากรและ

พลงังาน มกีาร

จดัทาํเป็น

เอกสาร และมี

การเซน็ตอ์นุมตั ิ

ผูร้บัผดิชอบรูจ้กั 

และเขา้ใจหน้าที่

ของตนเองเป็น

อย่างด ีและมกีาร

กาํหนดการ

ทบทวนอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 
2.ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

การใช้ทรพัยากรและ

พลงังาน จะต้อง

วิเคราะหใ์ห้

ครอบคลุมถึง

เหตกุารณ์ปกติ 

ผิดปกติ และฉุกเฉิน 

ไม่มกีารระบุ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

การใชท้รพัยากร

และพลงังาน 

มกีารระบุปญัหา

สิง่แวดลอ้ม การ

ใชท้รพัยากรและ

พลงังาน ไม่ครบ

ทัง้ 3 สภาวะ หรอื 

2 สภาวะตาม

ความเหมาะสม

กบัโอกาสในการ

เกดิปญัหา และ/

หรอืการระบุ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ไม่ครอบคลุมทุก

กจิกรรมหลกัของ

สาํนกังาน มกีาร

ระบุและประเมนิ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

น้อยกว่า 50% 

ของกจิกรรมหลกั

ในสาํนกังาน 

มกีารระบุปญัหา

สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้นทัง้ 3 

สภาวะ หรอื 2 

สภาวะตามความ

เหมาะสมกบั

โอกาสในการเกดิ

ปญัหา แต่การ

ระบุปญัหา

สิง่แวดลอ้มไม่

ครอบคลุมทุก

กจิกรรมหลกัของ

สาํนกังาน มกีาร

ระบุและประเมนิ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 50-70% 

ของกจิกรรมหลกั

ในสาํนกังาน 

มกีารระบุปญัหา

สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้นทัง้ 3 

สภาวะ หรอื 2 

สภาวะตามความ

เหมาะสมกบั

โอกาสในการเกดิ

ปญัหา แต่การ

ระบุปญัหา

สิง่แวดลอ้มไม่

ครอบคลุมทุก

กจิกรรมหลกัของ

สาํนกังาน มกีาร

ระบุและประเมนิ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

มากกว่า 70% 

ของกจิกรรมหลกั

ในสาํนกังาน 

มกีารระบุปญัหา

สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้นทัง้ 3 

สภาวะ หรอื 2 

สภาวะตามความ

เหมาะสมกบั

โอกาสในการเกดิ

ปญัหา และการ

ระบุปญัหา

สิง่แวดลอ้ม

ครอบคลุมทุก

กจิกรรมหลกัของ

สาํนกังาน 

3.ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

การใช้ทรพัยากรและ

ไม่มกีารจดัการ

สิง่แวดลอ้ม การ

มกีารจดัการ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

มกีารจดัการ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

มกีารจดัการ

ปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

มกีารจดัการ

ปญัหา
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

พลงังานท่ีมี

ความสาํคญัมาก

ได้รบัการจดัการ 

ใชท้รพัยากรและ

พลงังาน 

การใชท้รพัยากร

และพลงังานทีม่ี

ความสาํคญัมาก 

อยู่ในชว่งของการ

ดาํเนินงานน้อย

กว่า 50% 

การใชท้รพัยากร

และพลงังานทีม่ี

ความสาํคญัมาก 

อยู่ในชว่งของการ

ดาํเนินงาน

ประมาณ 50-70% 

การใชท้รพัยากร

และพลงังานทีม่ี

ความสาํคญัมาก 

อยู่ในชว่งของการ

ดาํเนินงาน

มากกว่า 70% 

สิง่แวดลอ้ม การ

ใชท้รพัยากรและ

พลงังานทีม่ี

ความสาํคญัมาก 

สมบรูณ์ 

 

2. กฎหมายและข้อกาํหนดอ่ืนๆ ด้านส่ิงแวดล้อม  

สํานักงานจะต้องมีการรวบรวมกฎหมาย และข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

สาํนกังานใหค้รบถว้น  เพื่อใชเ้ป็นเกณฑเ์บือ้งตน้ในการจดัการทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ํานักงานจะต้องปฏบิตัิ

ตามให้ได ้โดยแต่ละสํานักงานจะต้องรูถ้งึปญัหาสิง่แวดล้อมที่เกดิขึน้ เพื่อทราบว่ามกีฎหมายใดเกี่ยวขอ้ง 

เช่น กฎหมายเกีย่วกบัค่ามาตรฐานมลพษิทางน้ํา กฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการขยะ เป็นต้น รวมทัง้จะต้องมี

การทบทวนและแก้ไขรายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ทนัสมยัอยู่เสมอ สุดท้ายแล้วสํานักงานจะต้องนํา

กฎหมายสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งนัน้ไปพจิารณาในการนําไปปฏบิตัิ ปรบัปรุง พฒันาและรกัษาไว้ซึ่งระบบ

จดัการสิง่แวดลอ้ม 

 สาํนกังานจะตอ้งมกีารป้องกนัและการเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉิน เพื่อลดผลกระทบต่อพนักงาน 

ชุมชนรอบขา้ง และสิง่แวดลอ้ม ซึง่การกําหนดการป้องกนัและแผนการตอบสนองสภาวะฉุกเฉินจะต้องจดัทํา

วธิกีารป้องกันและแผนระงบัเหตุฉุกเฉิน ซึ่งต้องมกีารตรวจเช็ควสัดุและอุปกรณ์ต่างๆในสํานักงานและ

ดาํเนินการฝึกซอ้มตามแผน และมกีารทบทวน และปรบัปรงุแกไ้ข เพื่อเตรยีมรบักรณีฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ได้

อยา่งทนัการณ์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ในการจดัทํา 

ความครบถว้น และการปฏบิตัติามรายการกฎหมาย เตรยีมพรอ้มต่อสภาวะฉุกเฉิน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การจดัทาํรายการ

กฎหมายและบอกถึง

แหล่งท่ีค้นหา

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัลกัษณะในการ

ควบคมุปัญหา

ส่ิงแวดล้อม 

ไม่มกีารจดัทาํ

รายการกฎหมาย

และบอกถงึแหล่ง

ทีค่น้หากฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ลกัษณะในการ

ควบคุมปญัหา

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารจดัทาํ

รายการกฎหมาย

และบอกถงึแหล่ง

ทีค่น้หากฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ลกัษณะในการ

ควบคุมปญัหา

สิง่แวดลอ้มแต่ยงั

ไม่ครบถว้น และ/

หรอืไมม่กีาร

มกีารจดัทาํ

รายการกฎหมาย

และบอกถงึแหล่ง

ทีค่น้หากฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ลกัษณะในการ

ควบคุมปญัหา

สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้น แต่การ

ประเมนิความ

มกีารจดัทาํ

รายการกฎหมาย

และบอกถงึแหล่ง

ทีค่น้หากฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ลกัษณะในการ

ควบคุมปญัหา

สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้นทัง้หมด 

มกีารประเมนิ

มกีารจดัทาํ

รายการกฎหมาย

และบอกถงึแหล่ง

ทีค่น้หากฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ลกัษณะในการ

ควบคุมปญัหา

สิง่แวดลอ้ม

ครบถว้นทัง้หมด 

มกีารประเมนิ
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ประเมนิความ

สอดคลอ้งของ

กฎหมาย 

สอดคลอ้งของ

กฎหมายแต่ไม่

ครบถว้น ไม่มี

หลกัฐานของการ

ประเมนิความ

สอดคลอ้งของ

กฎหมาย 

ความสอดคลอ้ง

ของกฎหมาย

ครบถว้น แต่

หลกัฐานของการ

ประเมนิความ

สอดคลอ้งของ

กฎหมายมไีม่

ครบถว้น 

ความสอดคลอ้ง

ของกฎหมาย

ครบถว้น และมี

หลกัฐานของการ

ประเมนิความ

สอดคลอ้งของ

กฎหมาย

ครบถว้น และ

กฎหมายมคีวาม

ทนัสมยั 

2.การกาํหนด

ผูร้บัผิดชอบในการ

ค้นหารายการ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ไว้อยา่งเหมาะสม 

ไม่มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การคน้หา

กฎหมาย 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การคน้หา

กฎหมาย มคีวาม

เหมาะสม แต่ยงั

ขาดความเขา้ใจ 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การคน้หา

กฎหมาย มคีวาม

เหมาะสม มคีวาม

เขา้ใจเป็นอย่างด ี

แต่ไม่มกีาร

กาํหนดระยะเวลา

ในการคน้หา

กฎหมายที่

ทนัสมยั 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การคน้หา

กฎหมาย มคีวาม

เหมาะสม มคีวาม

เขา้ใจเป็นอย่างด ี

แต่การกาํหนด

ระยะเวลาในการ

คน้หากฎหมายที่

ทนัสมยัที่

เหมาะสม แต่ไมม่ี

การปฏบิตัติาม 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การคน้หา

กฎหมาย และมี

ความเขา้ใจเป็น

อย่างด ีมกีาร

กาํหนด

ระยะเวลาในการ

คน้หากฎหมายที่

ทนัสมยัที่

เหมาะสมและมี

การปฏบิตัติาม

ระยะเวลาที่

กาํหนด 

3. การเตรียม พรอ้ม

ตอบสนองต่อภาวะ

ฉุกเฉิน กรณีเพลิง

ไหม ้

     

3.1 การซ้อมดบัเพลิง

และการกาํหนด

ความถ่ีในการ

ฝึกซ้อมดบัเพลิง

เบือ้งต้นและซ้อม

อพยพหนีไฟ 

ไม่เคยมกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ และ/หรอื 

การซอ้มอพยพ

หนีไฟหรอืมกีาร

ดาํเนินการมาเป็น

ระยะเวลานาน 

มากกว่า 1 ปี 

มกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ ตาม

ความถีท่ีก่าํหนด 

พนกังานไดร้บั

การฝึกอบรมเรื่อง

การเตรยีมพรอ้ม

ต่อสภาวะฉุกเฉิน

น้อยกว่า 40% 

มกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ ตาม

ความถีท่ีก่าํหนด 

พนกังานไดร้บั

การฝึกอบรมเรื่อง

การเตรยีมพรอ้ม

ต่อสภาวะฉุกเฉิน 

40-70% ของ

มกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ ตาม

ความถีท่ีก่าํหนด 

พนกังานไดร้บั

การฝึกอบรมเรื่อง

การเตรยีมพรอ้ม

ต่อสภาวะฉุกเฉิน

มากกว่า 70% 

มกีารซอ้ม

ดบัเพลงิ ตาม

ความถีท่ีก่าํหนด 

พนกังานทัง้หมด

ไดร้บัการ

ฝึกอบรมเรื่อง

การเตรยีมพรอ้ม

ต่อสภาวะฉุกเฉิน  



ขอ้กาํหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํนกังานสเีขยีว (Green Office)        11  

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ของจาํนวน

พนกังานทัง้หมด 

และพนกังานทุก

คนไดร้บัการซอ้ม

อพยพหนีไฟ 

จาํนวนพนกังาน

ทัง้หมด และ

พนกังานทุกคน

ไดร้บัการซอ้ม

อพยพหนีไฟ 

ของจาํนวน

พนกังานทัง้หมด 

และพนกังานทุก

คนไดร้บัการซอ้ม

อพยพหนีไฟ 

และพนกังานทุก

คนไดร้บัการซอ้ม

อพยพหนีไฟ 

3.2 การจดัทาํแผน

ฉุกเฉินภายใน

สาํนักงาน 

ไม่มแีผนฉุกเฉิน มแีผนฉุกเฉินแต่

ไม่เป็นปจัจุบนั

และไม่เหมาะสม 

พนกังานเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินน้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนพนกังานที่

สุม่สอบถาม 

มแีผนฉุกเฉินที่

เป็นปจัจุบนัและมี

ความเหมาะสม 

แต่พนกังานเขา้ใจ

แผนฉุกเฉิน 

ประมาณ  50-

70 % ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มแีผนฉุกเฉินที่

เป็นปจัจุบนัและมี

ความเหมาะสม 

แต่พนกังานเขา้ใจ

แผนฉุกเฉิน

มากกว่า 70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มแีผนฉุกเฉินที่

เป็นปจัจุบนัและมี

ความเหมาะสม 

พนกังานเขา้ใจ

แผนฉุกเฉินเป็น

อย่างด ี

3.3 การตรวจเชค็

อปุกรณ์ดบัเพลิง

ต่างๆ เช่น ถงั

ดบัเพลิง สญัญาณ

แจ้งเหตเุพลิงไหม้

และความเข้าใจของ

พนักงานในการใช้ถงั

ดบัเพลิง 

ไม่มตีรวจสอบ

อุปกรณ์ดบัเพลงิ

ต่างๆ 

มกีารตรวจเชค็

อุปกรณ์ดบัเพลงิ

ต่างๆ ตามความถี่

ทีก่าํหนด แต่ไม่

สมํ่าเสมอ และ/

หรอืพนกังาน

ทราบถงึวธิกีารใช้

ถงัดบัเพลงิ น้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนพนกังานที่

สุม่สอบถาม 

มกีารตรวจเชค็

อุปกรณ์ดบัเพลงิ

ต่างๆตามความถี่

ทีเ่หมาะสมอยู่เป็น

ประจาํ ตามที่

กาํหนด แต่

พนกังานทราบถงึ

วธิกีารใชถ้งั

ดบัเพลงิ ประมาณ 

50-70% ของ

จาํนวนพนกังานที่

สุม่สอบถาม 

มกีารตรวจเชค็

อุปกรณ์ดบัเพลงิ

ต่างๆตามความถี่

ทีเ่หมาะสมอยู่เป็น

ประจาํ ตามที่

กาํหนด พนกังาน

ทราบถงึวธิกีารใช้

ถงัดบัเพลงิ 

มากกว่า 70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารตรวจเชค็

อุปกรณ์ดบัเพลงิ

ต่างๆตามความถี่

ทีเ่หมาะสมอยู่

เป็นประจาํ 

ตามทีก่าํหนด 

พนกังานทุกคนที่

สุม่สอบถาม 

ทราบถงึ

วธิกีารใชถ้งั

ดบัเพลงิ 

 

3. การกาํหนดอาํนาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์

บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความเหมาะสมของคณะกรรมการสิง่แวดล้อม ศกัยภาพ ในการดําเนินระบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้มภายในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และสํารวจการ

กําหนดอํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.การประกาศ

แต่งตัง้ประธาน, 

คณะกรรมการหรอื

ทีมงานทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม พรอ้ม

ทัง้ระบุหน้าท่ี

รบัผิดชอบ 

ไม่มกีารประกาศ

แต่งตัง้ประธาน, 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

พรอ้มทัง้ระบุ

หน้าทีร่บัผดิชอบ 

มกีารประกาศ

แต่งตัง้ประธาน, 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม แต่

ไม่ไดร้บัการ

อนุมตัจิาก

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

มกีารประกาศ

แต่งตัง้ประธาน, 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

พรอ้มทัง้ระบุ

หน้าทีร่บัผดิชอบ

และไดร้บัการ

อนุมตัจิาก

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

แต่ยงัไม่ 

เพยีงพอต่อการ

จดัการ

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารประกาศ

แต่งตัง้ประธาน, 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม พรอ้ม

ทัง้ระบุหน้าที่

รบัผดิชอบและ

ไดร้บัการอนุมตัิ

จากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู มคีวาม

เพยีงพอต่อการ

จดัการสิง่แวดลอ้ม 

แต่การกาํหนด

หน้าทีร่บัผดิชอบ

ไม่มคีวามชดัเจน 

มกีารประกาศ

แต่งตัง้ประธาน, 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้มและ

ไดร้บัการอนุมตัิ

จากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู มคีวาม

เพยีงพอต่อการ

จดัการ

สิง่แวดลอ้ม และ

การกาํหนด

หน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบมกีาร

ระบุอย่างชดัเจน 
2. ความเหมาะสมใน

การแต่งตัง้ประธาน 

คณะกรรมการหรอื

ทีมงานทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

ประธาน 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้มทีม่ี

การประกาศ

แต่งตัง้ไม่มคีวาม

เหมาะสม 

ประธาน 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้มทีม่ี

การประกาศ

แต่งตัง้ มี

เหมาะสมน้อย

กว่า 50% จาก

จาํนวน

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม

ทัง้หมด 

ประธาน 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม มี

ความเหมาะสม

ประมาณ  50-

70 % จาก

จาํนวน

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม

ทัง้หมด 

ประธาน 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม มี

ความเหมาะสม

มากกว่า 70% 

จากจาํนวน

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม

ทัง้หมด 

ประธาน 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม มี

ความเหมาะสม 

100% จาก

จาํนวน

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม

ทัง้หมด 

3. ประธาน 

คณะกรรมการหรอื

ทีมงานทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม มีความ

เข้าใจในการ

ดาํเนินการจดัการ

ไม่มคีวามเขา้ใจ

ในอาํนาจ หน้าที ่

และความ

รบัผดิชอบของ

ตนเอง ตามที่

ไดร้บัมอบหมาย 

มคีวามเขา้ใจใน

อาํนาจ หน้าที ่

และความ

รบัผดิชอบของ

ตนเอง ตามที่

ไดร้บัมอบหมาย 

น้อยกว่า 50% 

มคีวามเขา้ใจใน

หน้าทีข่อง

ตนเอง ตามที่

ไดร้บัมอบหมาย 

ประมาณ 50-

70% จากการสุม่

สอบถาม

มคีวามเขา้ใจใน

หน้าทีข่องตนเอง

ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

มากกว่า 70% 

จากการสุม่

สอบถามประธาน 

มคีวามเขา้ใจใน

หน้าทีข่องตนเอง

ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

100% จากการ

สุม่สอบถาม

ประธาน 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ส่ิงแวดล้อม จากการสุม่

สอบถามประธาน 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

ประธาน 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

คณะกรรมการ

หรอืทมีงาน

ทางดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

 

1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

สาํนกังานจะตอ้งทาํการทบทวนของฝ่ายบรหิาร ซึง่ถอืเป็นส่วนจาํเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารจะไดท้ราบ

ความคืบหน้ารวมทัง้ปญัหาที่เกิดขึ้นในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมภายในสํานักงาน ทัง้น้ีเพื่อเป็นการ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพ หรอืสรา้งความสะดวกและ พจิารณาถงึความเหมาะสมของระบบ ฯ รวมทัง้การใหก้าร

สนับสนุนของพนักงานในส่วนทีต่้องการความช่วยเหลอืต่าง ๆ และยงัแสดงใหพ้นักงานเหน็ว่า   ผูบ้รหิาร

ยงัใหค้วามสาํคญัและสนใจในการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มภายในสาํนกังาน อยู่ซึง่ทําใหร้ะบบยงัดํารงอยู่อย่าง

เหมาะสม เป็นตวัอย่างที่ดสีําหรบัพนักงานในการเอาใจใส่ระบบการจดัการดงักล่าว และทําให้ระบบการ

จดัการสิง่แวดลอ้มทีไ่ดท้าํขึน้นัน้มกีารพฒันาไปในทศิทางทีถู่กตอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลของการ

ทบทวนฝา่ยบรหิาร รายงานการประชุม  ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ประธาน

คณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมหรอืผูท่ี้

เก่ียวข้องทราบถึง

ปัญหา อปุสรรค จดุ

แขง็และจดุอ่อนของ

องคก์ร และมี

วิสยัทศัน์ 

ประธาน

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งไม่

ทราบถงึปญัหา 

อุปสรรค จุดแขง็

และจุดอ่อนของ

องค ์และไมม่ี

วสิยัทศัน์และ/

หรอืไม่พบ

หลกัฐานรายงาน

การประชุม

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม 

ประธาน

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ

ถงึปญัหา 

อุปสรรค จุดแขง็

และจุดอ่อนของ

องคก์ร มี

วสิยัทศัน์ในการ

ดาํเนินการ

ปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง และพบ

หลกัฐานรายงาน

การประชุม

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม แต่

ประธาน

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ

ถงึปญัหา 

อุปสรรค จุดแขง็

และจุดอ่อนของ

องคก์ร มี

วสิยัทศัน์ในการ

ดาํเนินการ

ปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง และพบ

หลกัฐานรายงาน

การประชุม

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม แต่

ประธาน

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ

ถงึปญัหา 

อุปสรรค จุดแขง็

และจุดอ่อนของ

องคก์ร มี

วสิยัทศัน์ในการ

ดาํเนินการ

ปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง และพบ

หลกัฐานรายงาน

การประชุม

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม แต่

ประธาน

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มหรอืผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งทราบ

ถงึปญัหา 

อุปสรรค จุดแขง็

และจุดอ่อนของ

องคก์ร และมี

วสิยัทศัน์ในการ

ดาํเนินการ

ปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองและพบ

หลกัฐานรายงาน

การประชุม

คณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้ม  
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

วาระการประชมุ

ไม่ครบถว้น

ตามทีก่าํหนด 

น้อยกว่า 50% 

ของวาระการ

ประชุมตามคูม่อื

การประเมนิ

สาํนกังานสเีขยีว

(Green Office) 

วาระการประชมุ

ไม่ครบถว้น

ตามทีก่าํหนด 

ประมาณ 50-

70% ของวาระ

การประชุมตาม

คู่มอืการประเมนิ

สาํนกังานสเีขยีว

(Green Office) 

วาระการประชมุ

ไม่ครบถว้น

ตามทีก่าํหนด 

มากกว่า 70% 

ของวาระการ

ประชุมตามคูม่อื

การประเมนิ

สาํนกังานสเีขยีว

(Green Office) 

วาระการประชมุ

ครบถว้นตามที่

กาํหนดในคูม่อื

การประเมนิ

สาํนกังานสเีขยีว

(Green Office) 

2. การเข้ารว่มการ

ประชมุทบทวนฝ่าย

บริหารของผูบ้ริหาร 

ไม่เคยเขา้ร่วม

การประชุม 
เขา้ร่วมการ

ประชุม น้อยกว่า 

25% จากการ

ประชุมทัง้หมด 

เขา้ร่วมการ

ประชุม ประมาณ 

50-70% จากการ

ประชุมทัง้หมด 

เขา้ร่วมการ

ประชุม มากกว่า 

70% จากการ

ประชุมทัง้หมด 

เขา้ร่วมการ

ประชุมทุกครัง้ 

3.แนวคิดจาก

ผูบ้ริหารในการ

ประชมุทบทวนฝ่าย

บริหาร 

ไม่เคยใหแ้นวคดิ

หรอืขอ้เสนอแนะ

ต่างๆในการ

ประชุม 

ใหแ้นวคดิหรอื

ขอ้เสนอแนะ

ต่างๆในการ

ประชุม แต่ไม่ทุก

ครัง้ น้อยกว่า 

50% จากการ

ประชุมทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิหรอื

ขอ้เสนอแนะ

ต่างๆในการ

ประชุม แต่ไม่ทุก

ครัง้ ประมาณ 

50-70% จากการ

ประชุมทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิหรอื

ขอ้เสนอแนะ

ต่างๆในการ

ประชุม แต่ไม่ทุก

ครัง้ มากกว่า 

70% จากการ

ประชุมทัง้หมด 

ใหแ้นวคดิหรอื

ขอ้เสนอแนะ

ต่างๆในการ

ประชุมทุกครัง้ 

 

หมวดท่ี 2 การดาํเนินงาน Green Office 

 2.1 การส่ือสารและการฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อม 

สํานักงานจะต้องดําเนินการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข่าวสาร 

แลกเปลี่ยนขอ้มูลในแต่ละระดบัของสํานักงาน ก่อให้เกดิความเขา้ใจที่ตรงกนั รบัรูข้่าวสารดา้นการจดัการ

สิง่แวดล้อมที่ทนัสมยั และทนัสถานการณ์ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมอืในการจดัการสิง่แวดล้อมใน

สาํนกังาน นอกจากน้ียงัหมายรวมถงึการเปิดช่องเพื่อรบัเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืการเสนอแนะดา้นสิง่แวดลอ้ม 

นอกจากน้ี สํานักงานจะต้องฝึกอบรมด้านสิง่แวดลอ้มแก่บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสรา้งความรู ้ความ

เขา้ใจ และความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิความสามารถและศกัยภาพทีด่ใีนการจดัการสิง่แวดลอ้ม

ของสํานักงาน ได้แก่ การจดัการขยะ การจดัการน้ําเสยี การใช้ทรพัยากรและพลงังาน การป้องกนัและ

เตรยีมความพรอ้มกรณฉุีกเฉิน เป็นตน้ 

 

 เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความเหมาะสม

ของเรือ่งทีท่าํการสื่อสารและหลกัสตูรในการฝึกอบรม และประสทิธภิาพของการสื่อสาร ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การกาํหนด

วิธีการส่ือสารด้าน

ส่ิงแวดล้อมของ

สาํนักงาน พรอ้มการ

สาํรวจช่องการ

ส่ือสาร 

ไม่มกีารกาํหนด

ช่องทางการ

สือ่สารดา้น

สิง่แวดลอ้มให้

บุคคลภายใน

สาํนกังานและ

ภายนอก

รบัทราบ และไม่

มกีารสือ่สารใดๆ 

มกีารกาํหนด

ช่องทางสาํหรบั

การตดิต่อสือ่สาร

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

ภายในและ

ภายนอก

สาํนกังานไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

ช่องทางสาํหรบั

การตดิต่อสือ่สาร

ดา้นสิง่แวดลอ้ม

ภายในและ

ภายนอก

สาํนกังานอย่าง

เหมาะสม แต่ไมม่ี

การสือ่สารทัง้

ภายในและ

ภายนอก

สาํนกังาน 

มกีารสือ่สารดา้น

สิง่แวดลอ้มตาม

ช่องทางทีก่าํหนด

อย่างเหมาะสม 

แต่มแีค่เพยีงการ

สือ่สารเพยีง

บางสว่น ทัง้

ภายในและ

ภายนอก 

มกีารสือ่สารดา้น

สิง่แวดลอ้มตาม

ช่องทางทีก่าํหนด

อย่างเหมาะสม 

ทัง้การ

ตดิต่อสือ่สาร

ภายในและ

ภายนอก

สาํนกังาน 

2. การกาํหนด

ผูร้บัผิดชอบในการ

ส่ือสาร 

ไม่ไดก้าํหนด

ผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการ

สือ่สาร 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบใน

การสือ่สาร  แต่มี

การกาํหนดหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การสือ่สารอย่าง

เหมาะสม  แต่ไม่

ปฏบิตัติามหน้าที่

รบัผดิชอบ 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การสือ่สารอย่าง

เหมาะสม    มี

การปฏบิตัติาม

หน้าทีร่บัผดิชอบ 

แต่ไม่ค่อยมคีวาม

เขา้ใจในหน้าที่

รบัผดิชอบ หรอื

ปฏบิตังิานไม่

สมํ่าเสมอ 

มกีาํหนด

ผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการ

สือ่สารอย่าง

เหมาะสม มกีาร

ปฏบิตัติามหน้าที่

รบัผดิชอบ และมี

ความเขา้ใจเป็น

อย่างด ี

3. การส่ือสารและ

ความเขา้ใจของ

พนักงาน ดงัน้ี 

     

3.1 การส่ือสาร

นโยบายส่ิงแวดลอ้ม

ให้พนักงานรบัทราบ 

ไม่มกีารสือ่สาร

ใหพ้นกังานทุก

คนรบัทราบ 

มกีารสือ่สารแต่

พนกังานน้อยกว่า 

50% ไมท่ราบ

นโยบายจาก

จาํนวนทีสุ่ม่

สอบถาม 

พนกังานทราบ

นโยบาย

สิง่แวดลอ้มอยูใ่น

ระหว่าง 50-70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

ถาม 

พนกังานทราบ

นโยบาย

สิง่แวดลอ้ม

มากกว่า 70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

ถาม 

พนกังานทราบ

นโยบาย

สิง่แวดลอ้ม 

100 % ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่ถาม 

3.2 การส่ือสาร

ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

การใช้ทรพัยากร 

ไม่มกีารสือ่สาร

ใหก้บัพนกังานที่

เกีย่วขอ้ง 

มกีารสือ่สารแต่

พนกังานที่

เกีย่วขอ้ง มคีวาม

มกีารสือ่สาร และ

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

มกีารสือ่สาร 

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

มกีารสือ่สาร 

พนกังานทุกคนที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม
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และพลงังานแก่

พนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

และพนักงานมีความ

เข้าใจ 

เขา้ใจ น้อยกว่า 

50% จากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

เขา้ใจประมาณ 

50-70 % จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่สอบถาม 

เขา้ใจมากกวา่ 

70% จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

เขา้ใจ จาก

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

3.3 การส่ือสาร

กฎหมายและ

ข้อกาํหนด

ส่ิงแวดล้อมไปยงั

พนักงานท่ีเก่ียวข้อง

รบัทราบ และ

พนักงานมีความ

เข้าใจ 

ไม่มกีารสือ่สาร

ไปยงัพนกังานที่

เกีย่วขอ้ง 

มกีารสือ่สารแต่

พนกังานที่

เกีย่วขอ้ง มคีวาม

เขา้ใจ น้อยกว่า 

50% จากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

มกีารสือ่สาร และ

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจประมาณ 

50-70 % จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจมากกวา่ 

70% จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 

พนกังานทุกคนที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจ จาก

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

3.4 การส่ือสาร

ประกาศ

คณะกรรมการหรอื

ทีมงานทางด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

ไม่มกีารสือ่สาร

หรอืการชีแ้จง

ใดๆเลยให้

พนกังานไดร้บั

ทราบ 

มกีารสือ่สาร แต่

พนกังานที่

เกีย่วขอ้ง มคีวาม

เขา้ใจ น้อยกว่า 

50% จากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

มกีารสือ่สาร และ

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจประมาณ 

50-70 % จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจมากกวา่ 

70% จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารสือ่สาร 

พนกังานทุกคนที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจ จาก

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

3.5 การ

ประชาสมัพนัธห์รอื

รณรงค ์เพื่อกระตุ้น

พนักงานในการสรา้ง

ความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบ 

ไม่มกีาร

ประชาสมัพนัธ์

หรอืรณรงค ์เพื่อ

กระตุน้พนกังาน

ในการสรา้ง

ความสะอาดและ

ความเป็น

ระเบยีบเลย 

มกีารจดั

ประชาสมัพนัธ์

หรอืรณรงค ์เพื่อ

กระตุน้พนกังาน

ในการสรา้งความ

สะอาดและความ

เป็นระเบยีบ แต่

ไม่มคีวามต่อเน่ือง 

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจน้อยกว่า 

50% จากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม

ทัง้หมด 

มกีารจดั

ประชาสมัพนัธ์

หรอืรณรงค ์เพื่อ

กระตุน้พนกังาน

ในการสรา้งความ

สะอาดและความ

เป็นระเบยีบ แต่

ไม่มคีวาม

ต่อเน่ือง 

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจประมาณ 

50-70% จาก

จาํนวนทีสุ่ม่

สอบถามทัง้หมด 

มกีารจดั

ประชาสมัพนัธ์

หรอืรณรงค ์เพื่อ

กระตุน้พนกังาน

ในการสรา้งความ

สะอาดและความ

เป็นระเบยีบ แต่

ไม่มคีวาม

ต่อเน่ือง 

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจมากกวา่ 

70 % จาก

จาํนวนทีสุ่ม่

สอบถามทัง้หมด 

มกีารจดั

ประชาสมัพนัธ์

หรอืรณรงค ์เพื่อ

กระตุน้พนกังาน

ในการสรา้งความ

สะอาดและความ

เป็นระเบยีบ 

อย่างต่อเน่ือง 

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจ 100 % 

จากจาํนวนทีสุ่ม่

สอบถามทัง้หมด 

3.6 การส่ือสาร

ปริมาณกา๊ซเรอืน

กระจกแก่พนักงาน 

ไม่มกีารสือ่สาร

หรอืการชีแ้จง

ใดๆเลยให้

มกีารสือ่สาร แต่

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

มกีารสือ่สาร และ

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

มกีารสือ่สาร 

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม

มกีารสือ่สาร 

พนกังานทุกคนที่

เกีย่วขอ้งมคีวาม
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พนกังานไดร้บั

ทราบ 

เขา้ใจ น้อยกว่า 

50% จากจาํนวน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

เขา้ใจประมาณ 

50-70 % จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่สอบถาม 

เขา้ใจมากกวา่ 

70% จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

เขา้ใจ จาก

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

3.7 การส่ือสาร หรอื

ช้ีแจงให้พนักงาน

ได้รบัทราบถึง

มาตรการควบคมุ

การใช้พลงังาน 

ไม่มกีารสือ่สาร

หรอืการชีแ้จง

ใดๆเลยให้

พนกังานไดร้บั

ทราบ 

มกีารสือ่สารแต่

พนกังานน้อยกว่า 

50% ไมท่ราบจาก

จาํนวนทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารตดิป้าย

วธิกีารประหยดั

การใชไ้ฟฟ้า เช่น 

กาํหนดเวลาเปิด-

ปิด

เครื่องปรบัอากาศ 

ไฟ เป็นตน้ แต่ไม่

ครอบคลุม และ

พนกังานทราบถงึ

มาตรการและมี

ความเขา้ใจ

ประมาณ 50-

70 %  จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่ถาม 

มกีารตดิป้าย

วธิกีารประหยดั

การใชน้ํ้า ไฟฟ้า 

เช่น กาํหนดเวลา

เปิด-ปิด

เครื่องปรบัอากาศ 

ไฟ  เป็นตน้ และ

ผลการใช้

พลงังานมี

แนวโน้มทีล่ดลง

พนกังานทราบถงึ

มาตรการและมี

ความเขา้ใจ

มากกว่า 70%

จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

ถาม แต่ไม่ทราบ

ถงึผลจากการ

ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

มกีารตดิป้าย

วธิกีารประหยดั

การใชน้ํ้า ไฟฟ้า 

เช่น กาํหนดเวลา

เปิด-ปิด

เครื่องปรบัอากาศ 

ไฟ  เป็นตน้ และ

ผลการใช้

พลงังานมี

แนวโน้มทีล่ดลง

พนกังานทราบถงึ

มาตรการและมี

ความเขา้ใจ100%

จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

ถาม และทราบ

ถงึผลจากการ

ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

3.8 การส่ือสาร หรอื

ช้ีแจงให้พนักงาน

ได้รบัทราบถึง

มาตรการควบคมุ

การใช้น้ํา 

ไม่มกีารสือ่สาร

หรอืการชีแ้จง

ใดๆใหพ้นกังาน

ไดร้บัทราบถงึ

มาตรการการ

ควบคุมการใช้

น้ํา 

มกีารตดิป้าย

วธิกีารประหยดั

การใชท้รพัยากร

น้ํา แต่ไม่

ครอบคลุม และ

พนกังานทราบถงึ

มาตรการและมี

ความเขา้ใจ น้อย

กว่า 50%  จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่ถาม 

มกีารตดิป้าย

วธิกีารประหยดั

การใชท้รพัยากร

น้ํา แต่ไม่

ครอบคลุม และ

พนกังานทราบถงึ

มาตรการและมี

ความเขา้ใจ

ประมาณ 50-

70 %  จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่ถาม 

มกีารตดิป้าย

วธิกีารประหยดั

การใชท้รพัยากร

น้ําอย่าง

เหมาะสมและผล

การใชน้ํ้ามี

แนวโน้มทีล่ดลง

พนกังานทราบถงึ

มาตรการและมี

ความเขา้ใจ

มากกว่า 70% 

จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

มกีารตดิป้าย

วธิกีารประหยดั

การใชท้รพัยากร

น้ําอย่าง

เหมาะสมและผล

การใชน้ํ้ามี

แนวโน้มทีล่ดลง 

พนกังานทราบถงึ

มาตรการและมี

ความเขา้ใจ100%

จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

ถาม และทราบ
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ถาม แต่ไม่ทราบ

ถงึผลจากการ

ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

ถงึผลจากการ

ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

3.9 การส่ือสาร หรอื

ช้ีแจงให้พนักงาน

ได้รบัทราบถึง

มาตรการควบคมุ

ทรพัยากรต่างๆ 

ไม่มกีารสือ่สาร

หรอืการชีแ้จง

ใดๆเลยให้

พนกังานไดร้บั

ทราบถงึ

มาตรการ

ควบคุม

ทรพัยากรต่างๆ 

มกีารสือ่สารหรอื

การชีแ้จง

พนกังานไดร้บั

ทราบถงึมาตรการ

ควบคุมทรพัยากร

ต่างๆ พนกังานมี

ความเขา้ใจน้อย

กว่า 50%  จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่ถาม 

มกีารสือ่สารหรอื

การชีแ้จง

พนกังานไดร้บั

ทราบถงึ

มาตรการควบคุม

ทรพัยากรต่างๆ 

และพนกังานมี

ความเขา้ใจ 

ประมาณ 50-

70 %  จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่ถาม   

มกีารสือ่สาร หรอื

การชีแ้จง

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งทราบ

ถงึมาตรการ

ควบคุม

ทรพัยากรต่างๆ 

พนกังานมคีวาม

เขา้ใจ มากกว่า 

70% จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม แต่ไม่

ทราบถงึผลจาก

การปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

มกีารสือ่สาร หรอื

การชีแ้จง

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งทราบ

ถงึมาตรการ

ควบคุม

ทรพัยากรต่างๆ 

พนกังานมคีวาม

เขา้ใจ 100% 

จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม และ

ทราบถงึผลจาก

การปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

3.10 การส่ือสาร

เป้าหมายและ

โครงการด้าน

ส่ิงแวดล้อมแก่

พนักงานท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่มกีารสือ่สาร

เป้าหมายและ

โครงการดา้น

สิง่แวดลอ้มแก่

พนกังาน 

มกีารสือ่สาร

เป้าหมายและ

โครงการดา้น

สิง่แวดลอ้ม และ

พนกังานมคีวาม

เขา้ใจ น้อยกว่า 

50%  จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่ถาม 

มกีารสือ่สาร

เป้าหมายและ

โครงการดา้น

สิง่แวดลอ้ม และ

พนกังานมคีวาม

เขา้ใจประมาณ 

50-70 %  จาก

จาํนวนพนกังานที่

สุม่ถาม 

มกีารสือ่สาร

เป้าหมายและ

โครงการดา้น

สิง่แวดลอ้มแก่

พนกังานอย่าง

ทัว่ถงึ และ

พนกังานมคีวาม

เขา้ใจมากกวา่ 

70% จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

ถาม แต่ไม่ทราบ

ถงึผลจากการ

ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

มกีารสือ่สาร

เป้าหมายและ

โครงการดา้น

สิง่แวดลอ้มแก่

พนกังานอย่าง

ทัว่ถงึ และ

พนกังานมคีวาม

เขา้ใจ 100% 

จากจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

ถาม และทราบ

ถงึผลจากการ

ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

4. การรบัฟัง

ข้อเสนอแนะและข้อ

ไม่มกีารเปิด

ช่องทางเพื่อรบั

มกีารเปิดช่องทาง

เพื่อขอ้เสนอแนะ

มกีารเปิดช่องทาง

เพื่อขอ้เสนอแนะ

มกีารเปิด

ช่องทางเพื่อ

มกีารเปิด

ช่องทางเพื่อ
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รอ้งเรียนจาก

พนักงานรวมไปถึง

บุคคลท่ีเข้ามาติดต่อ 

ขอ้เสนอแนะ

หรอืเรื่อง

รอ้งเรยีน 

หรอืเรื่องรอ้งเรยีน 

แต่ไม่มกีารจดัการ

ใดๆทัง้สิน้ 

หรอืเรื่อง

รอ้งเรยีน และมี

การวางแผน

จดัการแกไ้ขและ

ปรบัปรุง แต่ยงั

ไม่ไดด้าํเนินการ 

ขอ้เสนอแนะหรอื

เรื่องรอ้งเรยีน 

และมกีารวาง

แผนการจดัการ

แกไ้ขปรบัปรุง 

และอยู่ในระหว่าง

การดาํเนินการ 

ขอ้เสนอแนะหรอื

เรื่องรอ้งเรยีน 

และมกีารจดัการ

แกไ้ขและ

ปรบัปรุง

เรยีบรอ้ยแลว้  

หรอืมกีารเปิด

ช่องทางเพื่อ

ขอ้เสนอแนะหรอื

เรื่องรอ้งเรยีน แต่

ยงัไมม่ี

ขอ้เสนอแนะหรอื

เรื่องรอ้งเรยีน 

5. ความเหมาะสมใน

การกาํหนด

ผูร้บัผิดชอบการ

ฝึกอบรม 

ไม่มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการ

ฝึกอบรม 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการ

ฝึกอบรม แต่มี

การกาํหนดหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการ

ฝึกอบรมอย่าง

เหมาะสม แต่ไมม่ี

การปฏบิตัติาม

หน้าทีร่บัผดิชอบ 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการ

ฝึกอบรมอย่าง

เหมาะสม มกีาร

ปฏบิตัติามหน้าที่

รบัผดิชอบ แต่ไม่

ค่อยมคีวามเขา้ใจ

ในหน้าที่

รบัผดิชอบ 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบใน

เรื่องของการ

ฝึกอบรม

เหมาะสม มกีาร

ปฏบิตัติามหน้าที่

รบัผดิชอบ และ

ผูร้บัผดิชอบมี

ความเขา้ใจใน

กระบวนการ

ฝึกอบรมเป็น

อย่างด ี

6. การกาํหนดความ

จาํเป็น, แผนงาน, 

การประเมินความรู้

ความเขา้ใจของ

พนักงานพรอ้มการ

บนัทึกประวติัในการ

ฝึกอบรม 

ไม่มกีารกาํหนด

ความจาํเป็น, 

แผนงาน, การ

ประเมนิความรู้

ความเขา้ใจของ

พนกังานพรอ้ม

การบนัทกึ

ประวตัใินการ

ฝึกอบรม 

มกีารกาํหนด

ความจาํเป็น, 

แผนงาน, การ

ประเมนิความรู้

ความเขา้ใจของ

พนกังาน แต่ไม่

ครบถว้น ไม่

เหมาะสมกบั

บุคลากรใน

สาํนกังาน 

มกีารกาํหนด

ความจาํเป็น, 

แผนงาน, การ

ประเมนิความรู้

ความเขา้ใจของ

พนกังานแต่ไม่

ปฏบิตัติาม

แผนการฝึกอบรม

ทีว่างไว ้

มกีารกาํหนด

ความจาํเป็น, 

แผนงาน, การ

ประเมนิความรู้

ความเขา้ใจของ

พนกังาน พรอ้ม

การบนัทกึประวตัิ

ในการฝึกอบรม 

แต่ปฏบิตัติาม

แผนการฝึกอบรม

ยงัไมค่รบถว้น

(อยู่ในช่วงของ

การดาํเนินการ) 

มกีารกาํหนด

ความจาํเป็น, 

แผนงาน, การ

ประเมนิความรู้

ความเขา้ใจของ

พนกังานพรอ้ม

การบนัทกึประวตัิ

ในการฝึกอบรม 

ครบถว้นมคีวาม

เหมาะสมกบั

บุคลากรใน

สาํนกังาน และ

ปฏบิตัติาม
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แผนการฝึกอบรม

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2.2 การประชุมและการจดันิทรรศการ  

สํานักงานจะต้องมีการกําหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมในการจดัประชุมและ

นิทรรศการทุกครัง้ โดยจะต้องคํานึงการใชพ้ลงังานและทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ การลดปรมิาณของ

เสยี การเลอืกใช้ผลติภณัฑท์ี่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในการจดัประชุมและนิทรรศการ เป็นต้น นอกจากน้ี 

หากมีการจดัประชุมหรอืนิทรรศการนอกสถานที่ จะต้องพิจารณาถึงสถานที่จดังาน ถึงความสามารถ                  

ในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม หรอืสถานที่ดงักล่าวได้รบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม เช่น 

ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO14001 มาตรฐานใบไมเ้ขยีว เป็นตน้ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความเหมาะสม

ของสถานทีจ่ดังานและอาหาร สื่อทีใ่ชใ้นการประชุมและนิทรรศการ ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การจดัเตรียมการ

ประชมุและการจดั

นิทรรศการ ได้แก่ 

การส่งหนังสือเชิญ

เข้าประชุม การ

เตรียมแฟ้มเอกสาร

ในการเข้าประชมุ 

ไม่มกีารใชส้ือ่

อเิลก็ทรอนิกสใ์น

การสง่ขอ้มลู ไมม่ี

การเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใชส้ือ่

อเิลก็ทรอนิกสใ์น

การสง่ขอ้มลูและ

เลอืกใชว้สัดุที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มน้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนครัง้ทีจ่ดั

ประชุมทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่

อเิลก็ทรอนิกสใ์น

การสง่ขอ้มลูและ

เลอืกใชว้สัดุที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

ประมาณ  50-

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่

อเิลก็ทรอนิกสใ์น

การสง่ขอ้มลูและ

เลอืกใชว้สัดุที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

มากกว่า 70% 

ของจาํนวนครัง้ที่

จดัประชมุ

ทัง้หมด 

มกีารใชส้ือ่

อเิลก็ทรอนิกสใ์น

การสง่ขอ้มลูและ

เลอืกใชว้สัดุที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มทุก

ครัง้ทีม่กีารจดั

ประชุม 

2. การจดัห้อง

ประชมุ และห้อง

แสดงนิทรรศการ 

ไม่มกีารเลอืกใช้

วสัดุทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม 

ไม่มมีาตรการใน

การประหยดั

พลงังาน เช่น 

แสงสว่างจาก

หลอดไฟ 

เครื่องปรบัอากาศ 

เป็นตน้ 

มกีารเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มน้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนครัง้ทีจ่ดั

ประชุมทัง้หมด    

พนกังานทราบถงึ

มาตรการในการ

ประหยดัพลงังาน 

เช่น แสงสว่าง

จากหลอดไฟ 

มกีารเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 50-

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด  

พนกังานทราบถงึ

มาตรการในการ

ประหยดัพลงังาน 

เช่น แสงสว่าง

มกีารเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

มากกว่า 70% 

ของครัง้ทีจ่ดั

ประชุมทัง้หมด 

พนกังานทราบถงึ

มาตรการในการ

ประหยดัพลงังาน 

เช่น แสงสว่าง

จากหลอดไฟ 

มกีารเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

100% ของครัง้ที่

จดัประชมุ

ทัง้หมด พนกังาน

ทุกคนทีสุ่ม่

สอบถามทราบถงึ

มาตรการในการ

ประหยดัพลงังาน 

เช่น แสงสว่าง
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

เครื่องปรบัอากาศ 

เป็นตน้ น้อยกว่า 

50% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

จากหลอดไฟ 

เครื่องปรบัอากาศ 

เป็นตน้ ประมาณ 

50-70% ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม 

เครื่องปรบัอากาศ 

เป็นตน้ มากกว่า 

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

จากหลอดไฟ 

เครื่องปรบัอากาศ 

เป็นตน้ 

3. การเตรียมอาหาร

และเครือ่งด่ืม 

ไม่มกีารเลอืกใช้

วสัดุทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม 

และไมม่ี

มาตรการในการ

ลดปรมิาณของ

เสยี 

มกีารเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มน้อย

กว่า 50% ของ

ครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด                    

พนกังานทราบถงึ

มาตรการในการ

ลดปรมิาณของ

เสยี น้อยกว่า 

50% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 50-

70% ของครัง้ที่

จดัประชมุ

ทัง้หมด         

พนกังานทราบถงึ

มาตรการในการ

ลดปรมิาณของ

เสยีประมาณ 50-

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม

มากกว่า 70% 

ของครัง้ทีจ่ดั

ประชุมทัง้หมด 

พนกังานทราบถงึ

มาตรการในการ

ลดปรมิาณของ

เสยีมากกว่า 

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถาม 

มกีารเลอืกใชว้สัดุ

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มทุก

ครัง้ทีจ่ดัประชุม

ทัง้หมด พนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถามทุก

คนทราบถงึ

มาตรการในการ

ลดปรมิาณของ

เสยี 

4. การเลือกใช้

โรงแรมหรอืสถานท่ี

จดังาน 

ไม่มแีนวทางใน

การเลอืกใช้

สถานทีจ่ดัการ

ประชุมหรอื

นิทรรศการทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม เช่น 

ISO14001 ใบไม้

เขยีว เป็นตน้ 

เลอืกสถานทีท่ี่

การจดัการ

สิง่แวดลอ้ม และ

ประหยดัพลงังาน 

(ไมม่ใีบรบัรอง

ยนืยนั  แต่จะตอ้ง

มภีาพถ่ายของ

สถานทีป่ระกอบ  

พนกังานจะตอ้ง

ตรวจสอบขอ้มลู

เบือ้งตน้ของ

สถานทีเ่หล่านัน้) 

น้อยกว่า 50% 

ของจาํนวนครัง้ที่

มกีารจดังาน 

มกีารเลอืก

สถานทีท่ีม่กีาร

รบัรองมาตรฐาน

การจดัการ

สิง่แวดลอ้ม เช่น 

ISO14001 ใบไม้

เขยีว เป็นตน้ 

(จะตอ้งมใีบรบัรอง

ยนืยนัและมี

ภาพถ่ายของ

สถานทีป่ระกอบ) 

ประมาณ 50-

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีม่กีารจดั

งาน 

มกีารเลอืก

สถานทีท่ีม่กีาร

รบัรองมาตรฐาน

การจดัการ

สิง่แวดลอ้ม เช่น 

ISO14001 ใบไม้

เขยีว เป็นตน้ 

(จะตอ้งมใีบรบัรอง

ยนืยนัและมี

ภาพถ่ายของ

สถานทีป่ระกอบ) 

มากกว่า 70% 

ของจาํนวนครัง้ที่

มกีารจดังาน 

มกีารเลอืก

สถานทีท่ีม่กีาร

รบัรองมาตรฐาน

การจดัการ

สิง่แวดลอ้ม เช่น 

ISO14001 ใบไม้

เขยีว เป็นตน้ 

(จะตอ้งมใีบรบัรอง

ยนืยนัและมี

ภาพถ่ายของ

สถานทีป่ระกอบ) 

ทุกครัง้ทีม่กีารจดั

งาน 

หมายเหตุ : ในกรณีทีไ่ม่มสีถานทีจ่ดัประชุมทีไ่ดร้บัการรบัรอง ISO14001 สญัลกัษณ์ใบไมเ้ขยีว Green Building อยู่ในบรเิวณ

สาํนกังาน จะตอ้งเลอืกสถานทีท่ีใ่ชเ้วลาเดนิทางน้อยทีส่ดุ และจะตอ้งบอกทางสถานทีว่่าขอจดัในรปูแบบ Green Meeting 

(ตามความเหมาะสมและเป็นไปได)้ ระดบัคะแนนจะตอ้งไดร้บั 0.5 ขึน้ไป และขึน้อยู่ดุลยพนิิจของผูต้รวจประเมนิ 
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2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสาํนักงาน 

สํานักงานจะต้องดําเนินการดูแลรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบอย่างสมํ่าเสมอ และม ี          

การประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง ซึง่สามารถยดึหลกัพืน้ฐานกจิกรรม 5 ส.  

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง สํารวจพื้นที ่           

ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การกาํหนด

ระยะเวลาในการทาํ

ความสะอาดและ

สรา้งความเป็น

ระเบียบ 

ไม่ใหค้วามใสใ่จ

ในการกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

ใหเ้ป็นแผนงาน 

มกีารกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

และสรา้งความ

เป็นระเบยีบ

ใหแ้ก่สาํนกังาน

แต่ยงัไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

และสรา้งความ

เป็นระเบยีบ

ใหแ้ก่สาํนกังาน

อย่างเหมาะสม 

แต่ยงัไม่ไดถู้ก

นําไปปฏบิตั ิ

มกีารกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

และสรา้งความ

เป็นระเบยีบ

ใหแ้ก่สาํนกังาน

อย่างเหมาะสม 

แต่ยงัไม่ไดถู้ก

นําไปปฏบิตัอิย่าง

ต่อเน่ือง 

มกีารกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

และสรา้งความ

เป็นระเบยีบ

ใหแ้ก่สาํนกังาน

และพนกังานที่

รบัผดิชอบได้

นําไปปฏบิตัอิย่าง

ต่อเน่ือง 
2. สภาพพืน้ท่ีใน

สาํนักงานต้องมี

ความสะอาดและ

เป็นระเบียบตาม

เกณฑท่ี์ได้กาํหนด 

ไม่มคีวามสะอาด

และความเป็น

ระเบยีบ และขาด

การดแูลมาเป็น

เวลานาน 

ม ีความสะอาด

และความเป็น

ระเบยีบ น้อยกว่า 

50% เมื่อเทยีบ

กบัจาํนวนพืน้ทีท่ี่

เขา้สาํรวจ 

ม ีความสะอาด

และความเป็น

ระเบยีบ 

ประมาณ 50-

70% เมื่อเทยีบ

กบัจาํนวนพืน้ทีท่ี่

เขา้สาํรวจ 

ม ีความสะอาด

และความเป็น

ระเบยีบ มากกว่า 

70% เมื่อเทยีบ

กบัจาํนวนพืน้ทีท่ี่

เขา้สาํรวจ 

ม ีความสะอาด

และความเป็น

ระเบยีบทุกพืน้ที่

ในสาํนกังาน 

3. ความสะอาดของ

ห้องน้ํา 

ไม่มคีวามสะอาด 

และไมม่ี

ผูร้บัผดิชอบ ขาด

การดแูลทาํความ

สะอาด 

มผีูร้บัผดิชอบ มี

การกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

หอ้งน้ําอย่างแต่

ไม่เหมาะสม 

มผีูร้บัผดิชอบ มี

การกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

หอ้งน้ําอย่าง

เหมาะสม แต่ยงั

ไม่ไดถู้กนําไป

ปฏบิตั ิ

มผีูร้บัผดิชอบ มี

การกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

หอ้งน้ําอย่าง

เหมาะสม แต่

ไม่ไดม้กีารทาํ

ความสะอาด

อย่างต่อเน่ือง 

มผีูร้บัผดิชอบ มี

การกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ทาํความสะอาด

หอ้งน้ําอย่าง

เหมาะสม ทาํ

ความสะอาดตาม

แผนทีไ่ดก้าํหนด

ไว ้ และหอ้งน้ํามี

ความสะอาดไมม่ี

กลิน่เหมน็ 
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2.4  การจดัการกา๊ซเรือนกระจก  

สํานักงานจะต้องมกีารตรวจสอบปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยการเก็บขอ้มลูปรมิาณการ

ใช้ทรพัยากรและพลงังาน ปรมิาณของเสยีที่เกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์ถึงปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

หลงัจากที่มกีารกําหนดมาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดการทรพัยากรและพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด  

รวมไปถงึลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้จากทุกกจิกรรมปฏบิตังิาน และผลที่ได้จะนําไปสู่การจดัการเพื่อลด 

การปล่อยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกของสาํนกังานในอนาคตต่อไป 

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกทีล่ดลงตามเป้าหมายทีก่ําหนด  ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1.เกบ็ขอ้มูลปริมาณ

กา๊ซเรอืนกระจกจาก

กิจกรรมใน

สาํนักงาน (เทียบต่อ

จาํนวนพนักงาน) 

ไม่มกีารเกบ็

ขอ้มลูปรมิาณ

ก๊าซเรอืนกระจก

จากกจิกรรมใน

สาํนกังาน 

มกีารเกบ็ขอ้มลู

ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังาน น้อย

กว่า 50% เมื่อ

เทยีบกบัจาํนวน

กจิกรรมใน

สาํนกังาน 

มกีารเกบ็ขอ้มลู

ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังาน 

ประมาณ 50-

70% เมื่อเทยีบ

กบัจาํนวน

กจิกรรมใน

สาํนกังาน 

มกีารเกบ็ขอ้มลู

ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังาน 

มากกว่า 70% 

เมื่อเทยีบกบั

จาํนวนกจิกรรมใน

สาํนกังาน 

มกีารเกบ็ขอ้มลู

ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังาน อย่าง

สมบรูณ์ 

2.ปริมาณกา๊ซเรอืน

กระจกจากกิจกรรม

ในสาํนักงานมี

ปริมาณลดลงเมื่อ

เทียบกบัท่ีผา่นมา 

ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังานไม่

ลดลงตาม

เป้าหมายทีไ่ด้

กาํหนด 

เน่ืองจากไมม่ี

มาตรการในการ

จดัการดา้นการ

ใชท้รพัยากร 

พลงังาน และการ

ปล่อยมลพษิ 

ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังานไม่

ลดลงตาม

เป้าหมายทีไ่ด้

กาํหนด มกีาร

กาํหนดมาตรการ

ในการจดัการ

ดา้นการใช้

ทรพัยากร 

พลงังาน และการ

ปล่อยมลพษิ แต่

ไม่ปฏบิตัติาม

มาตรการ

ดงักล่าว 

 

ปรมิาณก๊าซ

เรอืนกระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังานไม่

ลดลงตาม

เป้าหมายทีไ่ด้

กาํหนด อยู่

ในช่วงของการ

ดาํเนินการตาม

มาตรการในการ

จดัการดา้นการ

ใชท้รพัยากร 

พลงังาน และ

การปล่อยมลพษิ 

ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังานไม่ลดลง

ตามเป้าหมายที่

ไดก้าํหนด แต่มี

การดาํเนินการ

ตามมาตรการใน

การจดัการดา้น

การใชท้รพัยากร 

พลงังาน และการ

ปล่อยมลพษิ และ

มแีนวโน้มทีจ่ะ

ลดลง 

ปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกจาก

กจิกรรมใน

สาํนกังานลดลง

ตามเป้าหมายที่

ไดก้าํหนด และมี

มาตรการในการ

จดัการดา้นการ

ใชท้รพัยากร 

พลงังาน และการ

ปล่อยมลพษิ

ชดัเจน 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3.ผูเ้ก่ียวขอ้งต้อง

ทราบขอ้มูลและ

วิธีการคาํนวณ

ปริมาณกา๊ซเรอืน

กระจกจากกิจกรรม

ในสาํนักงาน 

ผูเ้กีย่วขอ้งไม่

ทราบขอ้มลูและ

วธิกีารคาํนวณ 

ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ

ขอ้มลูและวธิกีาร

คาํนวณน้อยกว่า 

50% ของจาํนวน

พนกังานทีเ่กีย่ว 

ขอ้งในการ

คาํนวณทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ

ขอ้มลูและวธิกีาร

คาํนวณประมาณ  

50-70 %ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีเ่กีย่ว ขอ้งใน

การคาํนวณ

ทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ

ขอ้มลูและวธิกีาร

คาํนวณมากกว่า 

70% ของจาํนวน

พนกังานที่

เกีย่วขอ้งในการ

คาํนวณทัง้หมด 

ผูเ้กีย่วขอ้ง

ทัง้หมดทราบ

ขอ้มลูและวธิกีาร

คาํนวณ 

 

2.5 การขนส่งและการเดินทาง  

การขนส่งและการเดนิทางนัน้ ถอืเป็นกจิกรรมทีส่ําคญัอย่างหน่ึงของการทํางานและธุรกจิ บรษิทันัน้

ควรจะมสี่วนร่วมในการช่วยกนัลดการเดนิทางที่ไม่จําเป็น ในปจัจุบนันัน้มเีทคโนโลยต่ีางๆ มากมายที่ถูก

ออกแบบมาเพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันทางโทรศัพท์ วิดีโอผ่านเครื่อง

คอมพวิเตอร ์หรอืการตดิต่อกนัทางอเีมล ดงันัน้ ทางสํานักงานจะต้องวางแผนการขนส่งและการเดนิทาง  

ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง การวางแผน 

การสื่อสาร การขนส่ง และเดนิทาง ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การส่ือสารผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส ์
ไม่มกีารสือ่สาร

โดยผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์

มกีารสือ่สารโดย

ผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์

น้อยกว่า 50% 

ของการสือ่สาร

ทัง้หมดภายใน

องคก์ร 

มกีารสือ่สารโดย

ผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์

ประมาณ 50-

70% ของการ

สือ่สารทัง้หมด

ภายในองคก์ร 

มกีารสือ่สารโดย

ผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์

มากกว่า 70% 

ของการสือ่สาร

ทัง้หมดภายใน

องคก์ร 

มกีารสือ่สารโดย

ผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกส ์

100% ของการ

สือ่สารทัง้หมด

ภายในองคก์ร 

2. มีการวางแผนการ

เดินทางก่อนการนํา

ยานพาหนะของ

บริษทัไปใช้งาน 

ไม่มกีารวาง

แผนการเดนิทาง 
มกีารวาง

แผนการเดนิทาง

แต่สามารถ

ปฏบิตัติาม

แผนงานไดน้้อย

กว่า 50% ของ

การเดนิทาง

ทัง้หมด 

 

มกีารวางแผนการ

เดนิทาง สามารถ

ปฏบิตัติาม

แผนงานได้

ประมาณ 50-

70% ของการ

เดนิทางทัง้หมด 

มกีารวาง

แผนการเดนิทาง 

สามารถปฏบิตัิ

ตามแผนงานได้

มากกว่า 70% 

ของการเดนิทาง

ทัง้หมด 

มกีารวาง

แผนการเดนิทาง 

และสามารถ

ปฏบิตัไิดต้าม

แผนทุกครัง้ 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

3. มีการรณรงคก์าร

เดินหรอืการใช้

จกัรยานเดินทางมา

ทาํงาน หรอืระบบ

การขนส่งสาธารณะ 

(สาํหรบับุคลากรท่ี

พกัใกล้ท่ีทาํงาน) 

ไม่มกีารรณรงค ์ มกีารรณรงค ์ปี

ละ 1 ครัง้ 
มกีารรณรงค ์

ประมาณทุก 6 

เดอืน หรอืปีละ 2 

ครัง้ 

มกีารรณรงค ์

ทุกๆ 3 เดอืน 
มกีารรณรงค์

มากกว่า ทุกๆ 3 

เดอืน และ

พนกังานทีม่ทีีพ่กั

ใกลท้ีท่าํงาน

สามารถปฏบิตัไิด้

จรงิ 

 

 หมวดท่ี 3 การใช้พลงังานและทรพัยากร 

3.1 การใช้พลงังาน 

สาํนกังานมกีารใชพ้ลงังานหลายรปูแบบ เช่น ระบบปรบัอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใชอุ้ปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆภายในสํานักงาน แต่จะใช้มากใชน้้อยขึน้อยู่กบัลกัษณะกจิกรรม ดงันัน้ ทางสํานักงาน จะต้อง

กําหนดมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า การ

กําหนดเวลาเปิด-ปิด การตดิป้ายรณรงค์ เป็นต้น และทางสํานักงานจะต้องเก็บขอ้มูลการใช้พลงังาน เป็น

ประจาํอย่างต่อเน่ือง เพื่อพจิารณาปรมิาณการใช้พลงังานดงักล่าว ทัง้น้ีสํานักงานจะต้องควบคุมหน่วยงาน

ภายนอกทีเ่ขา้มาใชพ้ืน้ทีใ่หป้ฎบิตัติามมาตรการของสํานกังานดว้ย 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง สํารวจพื้นที ่

มาตรการและแนวทางในการรณรงค ์ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การกาํหนด 

มาตรการประหยดั

พลงังาน (ไฟฟ้าและ

เช้ือเพลิงอ่ืนๆ) และ

ความเหมาะสม 

ไม่มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัพลงังาน 

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ)  

หรอืไมม่คีวาม

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัพลงังาน 

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ)  

เหมาะสม แต่ไม่

ครอบคลุมทุก

แผนก น้อยกว่า 

50% ของแผนก

ทัง้หมดภายใน

สาํนกังาน 

มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัพลงังาน 

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ) 

เหมาะสม แต่ไม่

ครอบคลุมทุก

แผนก ประมาณ 

50-70% ของ

แผนกทัง้หมด

ภายในสาํนกังาน 

มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัพลงังาน 

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ)  

เหมาะสม แต่ไม่

ครอบคลุมทุก

แผนก มากกว่า 

70% ของแผนก

ทัง้หมดภายใน

สาํนกังาน 

มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัพลงังาน 

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ) 

และมคีวาม

เหมาะสม และ

ครอบคลุมทุก

แผนก 

2. การเปรียบ เทียบ

การใช้พลงังาน

(ไฟฟ้าและเช้ือเพลิง

ไม่มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชพ้ลงังานต่อ

มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชพ้ลงังานต่อ

มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชพ้ลงังานต่อ

มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชพ้ลงังานต่อ

มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชพ้ลงังานต่อ
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

อ่ืนๆ) ต่อจาํนวน

ของพนักงาน 

จาํนวนของ

พนกังาน 

จาํนวนของ

พนกังาน แต่ไม่

ครบถว้น 

จาํนวนของ

พนกังาน 

ครอบคลุมไฟฟ้า

และเชือ้เพลงิ

อื่นๆ แต่ไม่บรรลุ

ตามเป้าหมายที่

ไดก้าํหนด 

จาํนวนของ

พนกังาน 

ครอบคลุมไฟฟ้า

และเชือ้เพลงิ

อื่นๆ แต่บรรลุ

ตามเป้าหมายที่

ไดก้าํหนด เพยีง

บางสว่น 

จาํนวนของ

พนกังาน 

ครอบคลุมไฟฟ้า

และเชือ้เพลงิ

อื่นๆ และบรรลุ

ตามเป้าหมายที่

กาํหนดครบถว้น 

3. การใช้ไฟฟ้าอย่าง

ประหยดัในพืน้ท่ี

ทาํงาน 

(สงัเกตการณ์) 

พนกังานไม่

ปฏบิตัติาม

มาตรการทีไ่ด้

กาํหนดไว ้

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัพลงังาน

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ) 

ไดน้้อยกว่า 50% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัพลงังาน

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ) 

ไดป้ระมาณ 50-

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัพลงังาน

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ) 

ไดม้ากกว่า 70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัพลงังาน

(ไฟฟ้าและ

เชือ้เพลงิอื่นๆ) 

ได ้100% ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม

หรอืสงัเกตการณ์ 

หมายเหต ุ: การตรวจสอบแนวทางการประหยดัเชือ้เพลงิอา้งองิไปยงัหมวดที ่2 เรื่องการขนส่งและการ

เดนิทาง 

 

3.2 การใช้น้ํา 

สํานักงานมกีารใช้พลงังานหลายรูปแบบและที่ขาดไม่ได้คอืการใช้ทรพัยากรน้ํา เพื่อมาใช้ในการ

อุปโภคและบรโิภค ดงันัน้ ทางสํานักงาน จะต้องปลูกฝงัในการใชอ้ย่างรูคุ้ณค่า ประหยดั และมกีารควบคุม

เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในแต่ละกจิกรรม โดยกําหนดมาตรการในการใชท้รพัยากรน้ําอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และทางสํานักงานจะต้องเก็บข้อมูลการใช้น้ํา เป็นประจําอย่างต่อเน่ือง เพื่อพิจารณาปริมาณการใช้

ทรพัยากรน้ํา 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง สํารวจพื้นที ่

มาตรการและแนวทางในการรณรงค ์ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การกาํหนด 

มาตรการประหยดั

น้ํา และความ

ไม่มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัน้ํา 

หรอืไมม่คีวาม

มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัน้ํา 

เหมาะสม แต่ไม่

มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัน้ํา 

เหมาะสม แต่ไม่

มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัน้ํา 

เหมาะสม แต่ไม่

มกีารกาํหนด

มาตรการ

ประหยดัน้ํา

พลงังาน มคีวาม
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เหมาะสม เหมาะสม ครอบคลุมทุก

แผนก น้อยกว่า 

50% ของแผนก

ทัง้หมดภายใน

สาํนกังาน 

ครอบคลุมทกุ

แผนก ประมาณ 

50-70% ของ

แผนกทัง้หมด

ภายในสาํนกังาน 

ครอบคลุมทุก

แผนก มากกว่า 

70% ของแผนก

ทัง้หมดภายใน

สาํนกังาน 

เหมาะสม และ

ครอบคลุมทุก

แผนก พนกังาน

มคีวามเขา้ใจเป็น

อย่างด ี

2. การเปรียบเทียบ

การใช้น้ําต่อจาํนวน

ของพนักงาน 

ไม่มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชน้ํ้าต่อจาํนวน

ของพนกังาน 

มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชน้ํ้าต่อจาํนวน

ของพนกังาน ไม่

ครอบคลุมทุก

เดอืน 

มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชน้ํ้าต่อจาํนวน

ของพนกังาน 

ครอบคลุมทุก

เดอืน แต่ไมบ่รรลุ

ตามเป้าหมายที่

ไดก้าํหนด 

มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชน้ํ้าต่อจาํนวน

ของพนกังาน 

ครอบคลุมทุก

เดอืน แต่บรรลุ

ตามเป้าหมายที่

ไดก้าํหนดบาง

เพยีงสว่น 

มกีาร

เปรยีบเทยีบการ

ใชน้ํ้าต่อจาํนวน

ของพนกังาน 

ครอบคลุมทุก

เดอืน และบรรลุ

ตามเป้าหมายที่

กาํหนด 

3. การใช้น้ําอย่าง

ประหยดัในพืน้ท่ี

ทาํงาน 

(สงัเกตการณ์) 

พนกังานไม่

ปฏบิตัติาม

มาตรการการใช้

น้ําทีไ่ดก้าํหนดไว ้

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัการใช้

น้ําไดน้้อยกว่า 

50% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัการใช้

น้ําไดป้ระมาณ 

50-70% ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม

หรอืสงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัการใช้

น้ําไดม้ากกว่า 

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัการใช้

น้ําได ้100% ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม

หรอืสงัเกตการณ์ 

หมายเหต ุ: การเกบ็ปรมิาณค่าน้ํา บางอาคารไมม่ปีรมิาณน้ําในแต่ละเดอืนเน่ืองเป็นอาคารเช่า หรอืเป็นน้ําบาดาล ดงันัน้

จะตอ้งตรวจสอบการดาํเนินการว่ามกีารกาํหนดมาตรการอย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ และขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูต้รวจ

ประเมนิ 

 

3.3 การใช้ทรพัยากรอ่ืนๆ 

พลงังานและทรพัยากรมคีวามสําคญัอย่างมากในการดําเนินการภายในสํานักงาน ไดแ้ก่ ไฟฟ้า น้ํา 

เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัมทีรพัยากรอกีหลายประเภท ได้แก่ กระดาษ หมกึพมิพ ์อุปกรณ์เครื่องเขยีน และ

อุปกรณ์สาํนกังาน ซึง่ทรพัยากรดงักล่าวมคีวามสําคญัต่อกจิกรรมในสํานักงาน และทีส่ําคญัมกีารใชป้รมิาณ

มากในแต่ละวัน ดังนั ้นจึงต้องมีการกําหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างเหมาะสมและ                       

มปีระสทิธภิาพ 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง แนวทางการใช้

กระดาษ หมกึพมิพ ์อุปกรณ์เครือ่งเขยีน และการสาํรวจพืน้ที ่ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 



ขอ้กาํหนดและเกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํนกังานสเีขยีว (Green Office)        28  

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. กาํหนดมาตรการ

ในการใช้กระดาษ 

ไม่มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของการใช้

กระดาษอย่าง

ประหยดั 

มกีารกาํหนด

มาตรการใช้

กระดาษอย่าง

ประหยดัอย่าง

เหมาะสม แต่

พนกังาน

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใช้

กระดาษอย่าง

ประหยดัไดน้้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม

หรอืสงัเกตการณ์ 

มกีารกาํหนด

มาตรการใช้

กระดาษอย่าง

ประหยดัอย่าง

เหมาะสม แต่

พนกังาน

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใช้

กระดาษอย่าง

ประหยดัได้

ประมาณ 50-

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

มกีารกาํหนด

มาตรการใช้

กระดาษอย่าง

ประหยดัอย่าง

เหมาะสม แต่

พนกังาน

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใช้

กระดาษอย่าง

ประหยดัได้

มากกว่า 70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

มกีารกาํหนด

มาตรการใช้

กระดาษอย่าง

ประหยดัมคีวาม

เหมาะสม 

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์มี

ความเขา้ใจและ

ปฏบิตัไิดเ้ป็น

อย่างด(ีมี

แนวโน้มที่

สามารถทาํให้

บรรลุตาม

เป้าหมายได)้ 

2. กาํหนดมาตรการ

ในการใช้หมึกพิมพ ์

ไม่มกีารกาํหนด

มาตรการในการ

ใชห้มกึพมิพ ์

มกีารกาํหนด

มาตรการใชห้มกึ

พมิพอ์ย่าง

เหมาะสม แต่

พนกังาน

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใชห้มกึ

พมิพไ์ดน้้อยกว่า 

50% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

มกีารกาํหนด

มาตรการใชห้มกึ

พมิพอ์ย่าง

เหมาะสม แต่

พนกังาน

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใชห้มกึ

พมิพไ์ดป้ระมาณ 

50-70% ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม

หรอืสงัเกตการณ์ 

 

มกีารกาํหนด

มาตรการใชห้มกึ

พมิพอ์ย่าง

เหมาะสม 

พนกังาน

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใชห้มกึ

พมิพไ์ดม้ากกว่า 

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

มกีารกาํหนด

มาตรการใชห้มกึ

พมิพอ์ย่าง

เหมาะสม 

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์มี

ความเขา้ใจและ

ปฏบิตัไิดเ้ป็น

อย่างด(ีมี

แนวโน้มที่

สามารถทาํให้

บรรลุตาม

เป้าหมายได)้ 

3. กาํหนดมาตรการ

ในการใช้อปุกรณ์

เครือ่งเขียนและ

อปุกรณ์สาํนักงาน 

ไม่มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของอุปกรณ์

เครื่องเขยีนและ

อุปกรณ์

สาํนกังานอย่าง

ประหยดั 

มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของอุปกรณ์

เครื่องเขยีนและ

อุปกรณ์

สาํนกังานอย่าง

เหมาะสม แต่

พนกังาน

มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของอุปกรณ์

เครื่องเขยีนและ

อุปกรณ์

สาํนกังานอย่าง

เหมาะสม

พนกังาน

มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของอุปกรณ์

เครื่องเขยีนและ

อุปกรณ์

สาํนกังานอย่าง

เหมาะสม

พนกังาน

มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของอุปกรณ์

เครื่องเขยีนและ

อุปกรณ์

สาํนกังานอย่าง

เหมาะสม 

พนกังานทีสุ่ม่
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใช้

อุปกรณ์เครื่อง

เขยีนและอุปกรณ์

สาํนกังานไดน้้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม

หรอืสงัเกตการณ์ 

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใช้

อุปกรณ์เครื่อง

เขยีนและอุปกรณ์

สาํนกังานได้

ประมาณ 50-

70%  ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม

หรอืสงัเกตการณ์ 

รบัทราบและ

ปฏบิตัติาม

มาตรการใช้

อุปกรณ์เครื่อง

เขยีนและอุปกรณ์

สาํนกังานได้

มากกว่า 70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์มี

ความเขา้ใจและ

ปฏบิตัไิดเ้ป็น

อย่างด(ีมี

แนวโน้มที่

สามารถทาํให้

บรรลุตาม

เป้าหมายได)้ 

4. การกาํหนด

เป้าหมายการใช้

ทรพัยากรต่างๆ 

ไม่มกีารกาํหนด

เป้าหมายของ

การใชท้รพัยากร

ต่างๆ 

มกีารกาํหนด

มาตรการของ

การใชท้รพัยากร

ต่างๆอย่าง

เหมาะสม แต่ไม่

ครอบคลุมทุก

แผนก น้อยกว่า 

50% ของแผนก

ทัง้หมดภายใน

สาํนกังาน 

มกีารกาํหนด

มาตรการของ

การใชท้รพัยากร

ต่างๆอย่าง

เหมาะสม แต่ไม่

ครอบคลุมทุก

แผนก ประมาณ 

50-70% ของ

แผนกทัง้หมด

ภายในสาํนกังาน 

มกีารกาํหนด

มาตรการของ

การใชท้รพัยากร

ต่างๆอย่าง

เหมาะสม แต่ไม่

ครอบคลุมทุก

แผนก มากกว่า 

70% ของแผนก

ทัง้หมดภายใน

สาํนกังาน 

มกีารกาํหนด

มาตรการของ

การใชท้รพัยากร

ต่างๆอย่าง

เหมาะสม 

ครอบคลุมทุก

แผนก พนกังาน

มคีวามเขา้ใจเป็น

อย่างด(ีมี

แนวโน้มที่

สามารถทาํให้

บรรลุตาม

เป้าหมายได)้ 

5. การใช้อปุกรณ์

สาํนักงานอย่าง

ประหยดัในพืน้ท่ี

ทาํงาน 

(สงัเกตการณ์) 

พนกังานไม่

ปฏบิตัติาม

มาตรการทีไ่ด้

กาํหนดไว ้

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัอุปกรณ์

สาํนกังาน น้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนพนกังาน

ทีสุ่ม่สอบถาม

หรอืสงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัอุปกรณ์

สาํนกังาน 

ประมาณ 50-

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัอุปกรณ์

สาํนกังาน 

มากกว่า 70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการ

ประหยดัอุปกรณ์

สาํนกังาน100% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 
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หมวดท่ี 4 การจดัการของเสีย   

4.1 การจดัการของเสียในสาํนักงาน   

สํานักงานจะต้องมกีารจดัการของเสยี ทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการปฏบิตังิานเพื่อควบคุมปรมิาณขยะ

และความรุนแรง/อันตราย ที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของพนักงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบข้าง               

โดยสํานักงานจะต้องเลอืกวธิกีารจดัการขยะที่เหมาะสม ซึ่งการจดัการขยะมหีลายประเภท ได้แก่ การลด

ปรมิาณของเสยีจากแหล่งกําเนิด การนําของเสยีกลบัมาใช้ (Reduce) การใช้ซํ้า (Reuse) การนําของเสยี

กลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) การคดัแยกขยะ เป็นต้น และที่สําคญัจะต้องมกีารปลูกฝงัความตระหนักของ

พนักงาน  การตรวจสอบปริมาณขยะและความถูกต้องในการคัดแยกขยะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง              

รวมไปถงึพืน้ทีร่วบรวมขยะก่อนส่งกําจดัและการส่งกําจดัจะตอ้งมคีวามเหมาะสม 

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง แนวทางการ

จดัการของเสยี ความถูกตอ้งของการคดัแยกขยะ พืน้ทีร่องรบัของเสยี และการส่งกําจดั ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การจดัการขยะ 

ของเสีย ขององคก์ร 

ไม่มกีาร

ดาํเนินการใดๆ

เลยทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการจดัการ

ขยะ และไมม่กีาร

การบนัทกึ

ปรมิาณขยะ

ประจาํเดอืน 

มถีงัภาชนะ

รองรบัขยะโดย

แบ่งภาชนะออก

ตามประเภทของ

ขยะทีเ่กดิขึน้จรงิ

ในองคก์ร พรอ้ม

มกีารทาํป้ายบ่งชี้

ชดัเจน และมกีาร

บนัทกึปรมิาณ

ขยะประจาํเดอืน 

ไม่ครบทุกเดอืน 

พบน้อยกว่า 

50% ของเดอืน

ทัง้หมดทีเ่ริม่เขา้

ร่วมโครงการ 

มถีงัภาชนะ

รองรบัขยะโดย

แบ่งภาชนะออก

ตามประเภทของ

ขยะทีเ่กดิขึน้จรงิ

ในองคก์ร  พรอ้ม

มกีารทาํป้ายบ่งชี้

ชดัเจน และมกีาร

บนัทกึปรมิาณ

ขยะประจาํเดอืน 

ไม่ครบทุกเดอืน 

พบประมาณ 50-

70% ของเดอืน

ทัง้หมดทีเ่ริม่เขา้

ร่วมโครงการ 

มถีงัภาชนะ

รองรบัขยะโดย

แบ่งภาชนะออก

ตามประเภทของ

ขยะทีเ่กดิขึน้จรงิ

ในองคก์ร พรอ้ม

มกีารทาํป้ายบ่งชี้

ชดัเจน และมกีาร

บนัทกึปรมิาณ

ขยะประจาํเดอืน 

ไม่ครบทุกเดอืน 

พบมากกวา่ 70% 

ของเดอืนทัง้หมด

ทีเ่ริม่เขา้ร่วม

โครงการ 

มถีงัภาชนะ

รองรบัขยะโดย

แบ่งภาชนะออก

ตามประเภทของ

ขยะทีเ่กดิขึน้จรงิ

ในองคก์ร อย่าง

เหมาะสม  พรอ้ม

มกีารทาํป้ายบ่งชี้

ชดัเจน และมกีาร

บนัทกึปรมิาณ

ขยะประจาํเดอืน

อย่างครบถว้นทุก

เดอืน 

2. การท้ิงขยะของ

พนักงาน 

การทิง้ขยะผดิทุก

จุดทีม่กีารสุม่

ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะผดิ

มากกว่า  70% 

จากจุดทีสุ่ม่

ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะผดิ

ประมาณ  50-

70% จากจุดทีสุ่ม่

ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะผดิ

น้อยกว่า 50% 

จากจุดทีสุ่ม่

ตรวจสอบ 

การทิง้ขยะ

ถูกตอ้งทุกจุดทีม่ี

การสุม่ตรวจสอบ 

3. จดุพกัขยะก่อนส่ง

กาํจดั 

ไม่มกีาร

จดัเตรยีมจุดพกั

ขยะ 

มกีารจดัเตรยีม

แต่พืน้ทีไ่ม่

เหมาะสม เช่น 

วางในพืน้ที่

กลางแจง้โดยไม่

มกีารจดัเตรยีม

พืน้ทีพ่กัขยะก่อน

สง่กาํจดั และมี

ความเหมาะสม 

แต่ไม่มกีารใช้

มกีารจดัเตรยีม

พืน้ทีพ่กัขยะก่อน

สง่กาํจดั และมี

ความเหมาะสม 

แต่มกีารใช้

มกีารจดัเตรยีม

พืน้ทีพ่กัขยะก่อน

สง่กาํจดัและมี

ความเหมาะสม 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

มทีีป่กคลุม วาง

ใกลก้บัรางระบาย

น้ํา ไม่มกีาร

ป้องกนัสตัวแ์ละ

แมลง เป็นตน้ 

ประโยชน์จาก

พืน้ที ่

ประโยชน์จาก

พืน้ทีเ่พยีง

บางสว่น ไม่เตม็

ประสทิธภิาพ 

4. การส่งขยะกาํจดั

ขององคก์ร 

ไม่มกีารสง่ขยะ

ไปกาํจดัอย่าง

เหมาะสม เช่น 

นําไปทิง้ในที่

สาธารณะ โดยไม่

แสดงความ

รบัผดิชอบ 

มกีารสง่ขยะไป

กาํจดั หรอืมี

หน่วยงานมารบั

ขยะไปกาํจดั แต่

ไม่มคีวาม

สมํ่าเสมอในการ

มารบั มารบั 2 

สปัดาห/์ครัง้ และ

ทาํใหเ้กดิการ

สะสมของขยะใน

พืน้ที ่

มกีารสง่ขยะไป

กาํจดั หรอืมี

หน่วยงานมารบั

ขยะไปกาํจดั แต่

ไม่มคีวาม

สมํ่าเสมอในการ

มารบั มารบั

สปัดาหล์ะครัง้ 

และทาํใหเ้กดิการ

สะสมของขยะใน

พืน้ที ่

มกีารสง่ขยะไป

กาํจดั หรอืมี

หน่วยงานมารบั

ขยะไปกาํจดั แต่

ไม่มคีวาม

สมํ่าเสมอในการ

มารบั มารบัทุกๆ 

3 วนั และทาํให้

เกดิการสะสม

ของขยะในพืน้ที ่

มกีารสง่ขยะไป

กาํจดั หรอืมี

หน่วยงานมารบั

ขยะไปกาํจดั เช่น 

หน่วยงาน

ทอ้งถิน่ บรษิทัรบั

กาํจดัทีถู่กตอ้ง

ตามกฎหมาย 

อย่างสมํ่าเสมอ 

ทุกๆ 2 วนั หรอื

ทุกวนั 

5. แนวทางการลด

ปริมาณขยะ และ

การนําไปใช้

ประโยชน์ เช่น 

Reuse, Recycle การ

ลดปริมาณของเสีย

จากแหล่งกาํเนิด 

เป็นต้น 

ไม่มกีารกาํหนด

แนวทางการลด

ปรมิาณขยะ และ

การนําไปใช้

ประโยชน์ 

ลดปรมิาณขยะ 

และนําไปใช้

ประโยชน์ไดน้้อย

กว่า 15% ของ

ปรมิาณขยะแต่

ละเดอืน 

ลดปรมิาณขยะ 

และนําไปใช้

ประโยชน์ได้

ประมาณ 15-

25% ของปรมิาณ

ขยะแต่ละเดอืน 

ลดปรมิาณขยะ 

และนําไปใช้

ประโยชน์ได้

ประมาณ 25-

45% ของปรมิาณ

ขยะแต่ละเดอืน 

ลดปรมิาณขยะ 

และนําไปใช้

ประโยชน์ได้

มากกว่า 45% 

ของปรมิาณขยะ

แต่ละเดอืน 

 

4.2 การจดัการน้ําเสียในสาํนักงาน 

สํานักงานจะต้องดําเนินการจดัการน้ําเสยีที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมการปฏบิตัิงาน โดยเริม่จาก

การศึกษาองค์ประกอบของน้ําเสียเพื่อที่จะเลือกแนวทางในการจัดการน้ําเสียอย่างเหมาะสมที่สุด                    

ซึง่แนวทางจดัการน้ําเสยี ได้แก่ การลดปรมิาณการใช้น้ําหรอืใช้น้ําอย่างมปีระสทิธภิาพ การเลอืกใชน้ํ้ายา 

ทําความสะอาดที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม การติดตัง้ระบบบําบดัน้ําเสยี เป็นต้น นอกจากน้ี สํานักงานจะ

ตอ้งการดแูลและตรวจสอบระบบบาํบดัน้ําเสยีอยา่งต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง แนวทาง       

การจดัการน้ําเสยี ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การจดัการน้ําเสีย

จากกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้อง 

ไม่มกีารบาํบดัน้ํา

เสยีก่อนปล่อย

ออกสูแ่หล่งน้ํา

สาธารณะ และไม่

มแีนวทางในการ

ลดปญัหามลพษิ

ทางน้ําเบือ้งตน้ 

ไม่มกีารตดิตัง้

อุปกรณ์สาํหรบั

บาํบดัน้ําเสยี แต่

มแีนวทางในการ

ลดปญัหามลพษิ

ทางน้ําเบือ้งตน้ 

เช่น กวาดเศษ

อาหารก่อนลา้ง

ทาํความสะอาด 

เป็นตน้ 

มกีารตดิตัง้

อุปกรณ์สาํหรบั

บาํบดัน้ําเสยี แต่

ไม่เหมาะสม น้ํา

เสยีทัง้หมดไม่

ผ่านอุปกรณ์

สาํหรบับาํบดัน้ํา

เสยี 

มกีารตดิตัง้

อุปกรณ์สาํหรบั

บาํบดัน้ําเสยี แต่

ไม่เหมาะสม น้ํา

เสยีผ่านอุปกรณ์

สาํหรบับาํบดัน้ํา

เสยีเพยีง

บางสว่น 

มกีารตดิตัง้

อุปกรณ์สาํหรบั

บาํบดัน้ําเสยี 

เหมาะสม น้ําเสยี

ทัง้หมดผ่าน

อุปกรณ์ดงักล่าว 

2. การดแูลอปุกรณ์

สาํหรบับาํบดัน้ําเสีย 

ไม่มกีารดแูล

อุปกรณ์สาํหรบั

บาํบดัน้ําเสยีมา

เป็นเวลานาน

มากกว่า 6 เดอืน 

หรอืไมม่กีาร

กาํหนดความถีใ่น

การดแูล 

มกีารกาํหนด

ความถี ่และ

ผูร้บัผดิชอบใน

การดแูล แต่ไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

ความถี ่และ

ผูร้บัผดิชอบใน

การดแูล อย่าง

เหมาะสม แต่ไม่

มกีารปฏบิตัิ

ตามทีก่าํหนดไว ้

มกีารกาํหนด

ความถี ่และ

ผูร้บัผดิชอบใน

การดแูล และมี

การดแูลอุปกรณ์

สาํหรบับาํบดัน้ํา

เสยี ตามที่

กาํหนด แต่มกีาร

ปฏบิตัไิม่

สมํ่าเสมอ 

มกีารกาํหนด

ความถี ่และ

ผูร้บัผดิชอบใน

การดแูล และมี

การดแูลอุปกรณ์

สาํหรบับาํบดัน้ํา

เสยีอย่างต่อเน่ือง

ตามความถีท่ี่

องคก์รไดก้าํหนด

ขึน้อย่าง

เหมาะสม 

3. เศษขยะ เศษ

อาหาร คราบน้ํามนั

และส่ิงสกปรกต่างๆ 

ได้รบัการกาํจดัอยา่ง

เหมาะสม 

ไม่มภีาชนะ

รองรบั และไมม่ี

การจดัการกบั

เศษขยะ เศษ

อาหาร คราบ

น้ํามนัและสิง่

สกปรกต่างๆ 

มภีาชนะรองรบั 

มกีารจดัการกบั

เศษขยะ เศษ

อาหาร คราบ

น้ํามนัและสิง่

สกปรกต่างๆ แต่

ไม่เหมาะสม 

(อา้งองิหมวดที ่5 

การจดัการของ

เสยี) 

มภีาชนะรองรบั 

แต่พนกังานไม่

นําเศษขยะ เศษ

อาหาร คราบ

น้ํามนัและสิง่

สกปรกต่างๆทิง้

ในภาชนะ

ดงักล่าว 

มภีาชนะรองรบั 

พนกังานนําเศษ

ขยะ เศษอาหาร 

คราบน้ํามนัและ

สิง่สกปรกต่างๆ

ทิง้ในภาชนะ

ดงักล่าว แต่มี

การจดัการกบั

เศษขยะ เศษ

อาหาร คราบ

น้ํามนัและสิง่

สกปรกต่างๆไม่

เหมาะสม 

(อา้งองิหมวดที ่5 

การจดัการของ

เสยี) 

มภีาชนะรองรบั 

พนกังานนําเศษ

ขยะ เศษอาหาร 

คราบน้ํามนัและ

สิง่สกปรกต่างๆ

ทิง้ในภาชนะ

ดงักล่าว และมี

การจดัการกบั

เศษขยะ เศษ

อาหาร คราบ

น้ํามนัและสิง่

สกปรกต่างๆ

เหมาะสม 

(อา้งองิหมวดที ่5 

การจดัการของ

เสยี) 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

4. การเลือกใช้

ผลิตภณัฑท์าํความ

สะอาดท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดล้อม 

ไม่มกีารใช้

ผลติภณัฑท์าํ

ความสะอาดที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารใช้

ผลติภณัฑท์าํ

ความสะอาดที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม น้อย

กว่า 50% ของ

การทาํความ

สะอาด 

มกีารใช้

ผลติภณัฑท์าํ

ความสะอาดที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

ประมาณ 50-

70% ของการทาํ

ความสะอาด 

มกีารใช้

ผลติภณัฑท์าํ

ความสะอาดที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มากกว่า 70% 

ของการทาํความ

สะอาด 

มกีารใช้

ผลติภณัฑท์าํ

ความสะอาดที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มของ

การทาํความ

สะอาดทุกครัง้ 

 

 หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสาํนักงาน Indoor & Outdoor Environment 

 5.1 อากาศในสาํนักงาน 

ภายในอาคารสํานักงานที่มสีิ่งเจือปนอยู่ในปริมาณและระยะเวลาที่นานพอ  อาจจะทําให้เกิด

อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของพนกังาน หรอืต่อสิง่แวดลอ้มบรเิวณนัน้ๆ  สิง่เจอืปนเหล่านัน้ เช่น ฝุ่นละออง 

ไรฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย ควันบุหรี่ เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัรวมไปถึงการปรบัปรุงสํานักงาน เช่น การทาส ี        

การเจาะผนัง เป็นต้น และแหล่งที่ก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศบรเิวณรอบนอกสํานักงาน ดงันัน้ สํานักงาน

จะต้องมกีารจดัการสภาพอากาศภายในสํานักงานใหม้สีภาพอากาศที่ด ีถ่ายเทได้สะดวก  เพื่อใหพ้นักงาน

อยูใ่นสภาพแวดลอ้มเหมาะสม เกดิความสบายในการทาํงานและมสีุขภาพอนามยัทีด่ ี 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง สํารวจพืน้ทีแ่ละ

แนวทางในการจดัการสภาพอากาศภายในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การดแูลทาํความ

สะอาด

เครือ่งปรบัอากาศ 

เครือ่งถ่ายเอกสาร 

เครือ่งปร้ินเตอร ์

เครือ่งกรองอากาศ 

ห้อง พืน้ห้อง เพดาน 

พรมปพูืน้ห้อง 

รวมถึงอปุกรณ์

เครือ่งใช้ต่างๆ 

ไม่มกีารดแูลทาํ

ความสะอาดมา

เป็นเวลานาน

มากกว่า 6 เดอืน 

และไมม่กีาร

กาํหนดความถีใ่น

การดแูล 

มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ดแูลแต่ไม่มกีาร

กาํหนดไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ดแูลแต่ไม่มกีาร

ดแูลทาํความ

สะอาดตามที่

กาํหนด 

มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ดแูลแต่มกีารดแูล

ทาํความสะอาด

ไม่สมํ่าเสมอ

ตามทีไ่ดก้าํหนด

ไว ้

มกีารกาํหนด

ความถีอ่ย่าง

เหมาะสม และมี

การดแูลทาํความ

สะอาดต่อเน่ือง

ตามความถีท่ี่

องคก์รไดก้าํหนด

ขึน้อย่าง

เหมาะสม 

2. การกาํหนดจดุสบู

บุหร่ีและการปฏิบติั 

ไม่มกีารกาํหนด

จุดสบูบุหรี ่

มกีารกาํหนดจุด

สบูบุหรี ่แต่ไม่

เหมาะสม (ควนั

มกีารกาํหนดจุด

สบูบุหรี ่และมี

ความเหมาะสม 

มกีารกาํหนดจุด

สบูบุหรี ่และมี

ความเหมาะสม 

มกีารกาํหนดจุด

สบูบุหรี ่และมี

ความเหมาะสม 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

บุหรีส่ามารถเขา้

มายงัสาํนกังาน

ได)้ 

แต่พนกังานไม่

สบูบุหรีใ่นพืน้ทีท่ี่

กาํหนด 

มพีนกังานเพยีง

บางสว่นทีส่บู

บุหรีใ่นพืน้ทีท่ี่

กาํหนด 

มพีนกังานสบู

บุหรีใ่นพืน้ทีท่ี่

กาํหนดทุกครัง้ที่

มกีารสบูบุหรี ่

3. มลพิษทางอากาศ

จากการการปรบัปรงุ

สาํนักงาน เช่น การ

เจาะผนัง การทาสี 

เป็นต้น 

ไม่มกีารสือ่สาร

ไปยงัพนกังาน

เกีย่วกบัการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน เพื่อให้

พนกังานยา้ย

ตําแหน่งทาํงาน

ชัว่คราว  หรอื/

และไมม่กีาร

จดัการมลพษิ

อากาศจากการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน 

มกีารสือ่สารไป

ยงัพนกังาน

เกีย่วกบัการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน เพื่อให้

พนกังานยา้ย

ตําแหน่งทาํงาน

ชัว่คราว มกีาร

จดัการมลพษิ

อากาศจากการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถสือ่สาร

และจดัการมลพษิ

ไดทุ้กครัง้ มกีาร

สือ่สารน้อยกว่า 

50% ของจาํนวน

ครัง้ทีม่กีาร

ปรบัปรุง

สาํนกังาน (มี

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

มกีารสือ่สารไป

ยงัพนกังาน

เกีย่วกบัการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน เพื่อให้

พนกังานยา้ย

ตําแหน่งทาํงาน

ชัว่คราว มกีาร

จดัการมลพษิ

อากาศจากการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถสือ่สาร

และจดัการมลพษิ

ไดทุ้กครัง้ มกีาร

สือ่สารประมาณ 

50-70% ของ

จาํนวนครัง้ทีม่ ี

การปรบัปรุง

สาํนกังาน (มี

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

มกีารสือ่สารไป

ยงัพนกังาน

เกีย่วกบัการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน เพื่อให้

พนกังานยา้ย

ตําแหน่งทาํงาน

ชัว่คราว มกีาร

จดัการมลพษิ

อากาศจากการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถสือ่สาร

และจดัการมลพษิ

ไดทุ้กครัง้ มกีาร

สือ่สารมากกว่า

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีม่กีาร

ปรบัปรุง

สาํนกังาน (มี

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

มกีารสือ่สารไป

ยงัพนกังาน

เกีย่วกบัการ

ปรบัปรุง

สาํนกังาน เพื่อให้

พนกังานยา้ย

ตําแหน่งทาํงาน

ชัว่คราว มกีาร

จดัการมลพษิ

อากาศจากการ

ปรบัปรุง

สาํนกังานไดทุ้ก

ครัง้ (มเีอกสาร

หรอืภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) หรอืไม่

มกีารปรบัปรุง

สาํนกังาน 

4. การจดัการมลพิษ

อากาศจากภายนอก

สาํนักงาน ท่ีส่งผล

ต่อสาํนักงาน 

ไม่มกีารจดัการ

มลพษิอากาศ

จากภายนอก

สาํนกังาน 

มกีารจดัการ

มลพษิอากาศ

จากภายนอก

สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถจดัการ

ไดทุ้กครัง้ จดัการ

ไดน้้อยกว่า 50% 

ของจาํนวนครัง้ที่

มลพษิสง่ผลต่อ

สาํนกังาน (มี

มกีารจดัการ

มลพษิอากาศ

จากภายนอก

สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถจดัการ

ไดทุ้กครัง้ จดัการ

ไดป้ระมาณ 50-

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีม่ลพษิ

สง่ผลต่อ

มกีารจดัการ

มลพษิอากาศ

จากภายนอก

สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถจดัการ

ไดทุ้กครัง้ จดัการ

ไดม้ากกว่า 70% 

ของจาํนวนครัง้ที่

มลพษิสง่ผลต่อ

สาํนกังาน (มี

มกีารจดัการ

มลพษิอากาศ

จากภายนอก

สาํนกังาน และ

สามารถจดัการ

ไดทุ้กครัง้ 

หรอืไมม่มีลพษิ

อากาศภายนอก

สาํนกังาน (มี

เอกสารหรอื
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เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

สาํนกังาน (มี

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

 

 5.2 แสงในสาํนักงาน 

สาํนกังานจะตอ้งมกีารจดัการใหแ้สงในสํานักงานเพยีงพอต่อการทํางาน ตามลกัษณะของงานแต่ละ

ประเภท เช่น งานทีม่คีวามละเอยีดระดบัความเขม้แสงควรเพิม่ขึน้ งานทีป่ฏบิตัโิดยผูม้อีายุมากจะต้องการ

แสงสว่างมากกว่าผู้ที่ยงัหนุ่มสาว  เป็นต้น  นอกจากน้ี จะต้องมกีารทําความสะอาดหลอดไฟ รวมไปถึง        

แผงสะทอ้นแสงอยา่งสมํ่าเสมอ เน่ืองจากอาจจะมฝีุ่นจบัทําใหค้วามสว่างลดลง และทําใหส้ายตาเสื่อมสภาพ

ได ้

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง แนวทางใน      

การจดัการแสงในสาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. ความเข้มของแสง

สว่าง 

ไม่มกีารตรวจวดั

ความเขม้ของ

แสง ประจาํปี   

มกีารตรวจวดั

ความเขม้ของ

แสงประจาํปี แต่

ผลการตรวจไม่

ผ่านตามที่

มาตรฐานกาํหนด 

และไมม่ี

มาตรการในการ

แกไ้ข 

มกีารตรวจวดั

ความเขม้ของ

แสงประจาํปี แต่

ผลการตรวจไม่

ผ่านตามที่

มาตรฐานกาํหนด 

มกีารกาํหนด

มาตรการในการ

แกไ้ข แต่ไม่

ปฏบิตัติาม

มาตรการที่

กาํหนดไว ้

มกีารตรวจวดั

ความเขม้ของ

แสงประจาํปี แต่

ผลการตรวจไม่

ผ่านตามที่

มาตรฐานกาํหนด 

มมีาตรการใน

การแกไ้ขและอยู่

ในระหว่างการ

ปฏบิตัติา

มาตรการนัน้ 

มกีารตรวจวดั

ความเขม้ของ

แสงประจาํปี และ

ผลการตรวจผ่าน

ตามทีม่าตรฐาน

กาํหนด หรอืมี

การตรวจวดั

ความเขม้ของ

แสงประจาํปี แลว้

ผลการตรวจไม่

ผ่านตามที่

มาตรฐานกาํหนด 

แต่มกีาร

ดาํเนินการแกไ้ข

เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. การเลือกใช้

อปุกรณ์แสงสว่างท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงและ

เป็นมิตรกบั

ไม่มกีารใช้

อุปกรณ์แสงสว่าง

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

สงูและเป็นมติร

มกีารใชอุ้ปกรณ์

แสงสว่างทีม่ี

ประสทิธภิาพสงู

และเป็นมติรกบั

มกีารใชอุ้ปกรณ์

แสงสว่างทีม่ี

ประสทิธภิาพสงู

และเป็นมติรกบั

มกีารใชอุ้ปกรณ์

แสงสว่างทีม่ี

ประสทิธภิาพสงู

และเป็นมติรกบั

มกีารใชอุ้ปกรณ์

แสงสว่างทีม่ี

ประสทิธภิาพสงู

และเป็นมติรกบั
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ส่ิงแวดล้อม กบัสิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้ม น้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนครัง้ทีม่ ี

การสัง่ซือ้ 

สิง่แวดลอ้ม 

ประมาณ 50-

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีม่กีารสัง่ซือ้ 

สิง่แวดลอ้ม 

มากกว่า 70% 

ของจาํนวนครัง้ที่

มกีารสัง่ซือ้ 

สิง่แวดลอ้มทุก

ครัง้ 

 

5.3 เสียง 

สํานักงานจะต้องมกีารจดัการให้มสีภาวะเรื่องเสยีงในสํานักงานทีเ่หมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเสยีงทีเ่กดิ

จากการทํางาน เสยีงที่เกดิจากการปรบัปรุงสํานักงาน รวมไปถงึเสยีงจากภายนอกสํานักงานที่อาจส่งผล

ภายในสํานักงานได้ หากร่างกายได้รบัเสยีงดงัมากเกนิขดีจํากดัของร่างกาย และอยู่ในรูปแบบหรอืเวลาที ่         

ไม่เหมาะสมกจ็ะส่งผลกระทบไดท้ัง้ต่อร่างกายและจติใจ เช่น การทําลายอวยัวะรบัการไดย้นิ การทําใหเ้กดิ

ความราํคาญ ขาดสมาธใินการทาํงานทาํใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานลดลง โรคเครยีด หรอือาจเป็นสาเหตุ

ใหเ้กดิอุบตัเิหตุ หรอืโรครา้ยต่างๆ ได ้  

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง สํารวจพื้นที ่

แนวทางในการจดัการเรือ่งเสยีงในสํานกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. กาํหนดมาตรการ

ในการควบคมุ

มลพิษทางเสียง 

ไม่มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของการควบคุม

สภาวะทางเสยีง

เพื่อป้องกนัการ

เกดิมลพษิทาง

เสยีง 

มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของการควบคุม

สภาวะทางเสยีง

เพื่อป้องกนัการ

เกดิมลพษิทาง

เสยีง แต่ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการใน

การควบคุม

มลพษิทางเสยีง

ไดน้้อยกว่า 50% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของการควบคุม

สภาวะทางเสยีง

เพื่อป้องกนัการ

เกดิมลพษิทาง

เสยีง แต่ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการใน

การควบคุม

มลพษิทางเสยีง

ไดป้ระมาณ 50-

70% ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของการควบคุม

สภาวะทางเสยีง

เพื่อป้องกนัการ

เกดิมลพษิทาง

เสยีง แต่ 

พนกังานปฏบิตัิ

ตามมาตรการใน

การควบคุม

มลพษิทางเสยีง

ไดม้ากกว่า 70% 

ของจาํนวน

พนกังานทีสุ่ม่

สอบถามหรอื

สงัเกตการณ์ 

มกีารกาํหนด

มาตรการในเรื่อง

ของการควบคุม

สภาวะทางเสยีง

เพื่อป้องกนัการ

เกดิมลพษิทาง

เสยีง พนกังานที่

เกีย่วขอ้งทุกคนที่

มกีารสุม่สอบถาม

ทราบและมกีาร

รณรงคใ์ห้

พนกังานปฏบิตัิ

ตามอย่าง

เคร่งครดั  หรอื

สาํนกังานไม่มี

มลพษิทางเสยีง 

2. การจดัการเสียง

ดงัจากภายนอก

สาํนักงาน ท่ีส่งผล

ไม่มกีารจดัการ

มลพษิทางเสยีง

จากภายนอก

มกีารจดัการ

มลพษิทางเสยีง

จากภายนอก

มกีารจดัการ

มลพษิทางเสยีง

จากภายนอก

มกีารจดัการ

มลพษิทางเสยีง

จากภายนอก

มกีารจดัการ

มลพษิทางเสยีง

จากภายนอก
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ต่อสาํนักงาน สาํนกังาน สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถจดัการ

ไดทุ้กครัง้ จดัการ

ไดน้้อยกว่า 50% 

ของจาํนวนครัง้ที่

สง่ผลต่อ

สาํนกังาน (มี

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถจดัการ

ไดทุ้กครัง้ จดัการ

ไดป้ระมาณ 50-

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีส่ง่ผลต่อ

สาํนกังาน (มี

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

สาํนกังาน แต่ไม่

สามารถจดัการ

ไดทุ้กครัง้ จดัการ

ไดม้ากกว่า 70% 

ของจาํนวนครัง้ที่

สง่ผลต่อ

สาํนกังาน (มี

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) 

สาํนกังาน และ

สามารถจดัการ

ไดทุ้กครัง้(มี

เอกสารหรอื

ภาพถ่ายเป็น

หลกัฐาน

ประกอบ) หรอืไม่

มมีลพษิทางเสยีง

จากภายนอก

สาํนกังาน 

 

5.4 ความน่าอยู่ 

สํานักงานจะต้องมกีารจดัสภาพแวดลอ้มของสํานักงานให้มคีวามน่าอยู่ การจดัสภาพแวดล้อมในที่

ทํางานที่ดแีละเหมาะสม เช่น การเพิม่พื้นที่สเีขยีว การจดัทํากิจกรรม 5ส. การควบคุมสตัว์พาหะนําเชื้อ           

( เช่น หนู นก แมลงสาบ) เป็นต้น จะมสี่วนช่วยทําให้คนทํางานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ อีกทัง้ช่วยลด

อุบตัเิหตุ และเป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง สํารวจภายใน

สาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. กาํหนดหน้าท่ี

ความรบัผิดชอบของ 

เจ้าหน้าท่ี และเวลา

ท่ีแน่นอนในการ 

ดแูลรกัษาความ

สะอาดและความ

เป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย ทัง้ท่ีเป็น

บริเวณท่ีมี 

ผูร้บัผิดชอบเฉพาะ 

และความ 

รบัผิดชอบโดยทัว่ไป

ท่ีทุกคนควรปฏิบติั 

ไม่มกีาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การ ดแูลรกัษา

ความสะอาดและ

ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

หรอืพืน้ทีไ่ม่มี

ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การ ดแูลรกัษา

ความสะอาดและ

ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

แต่มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การ ดแูลรกัษา

ความสะอาดและ

ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย

อย่างเหมาะสม 

แต่ไม่มกีาร

ปฏบิตัติามหน้าที่

รบัผดิชอบ 

มกีารกาํหนด

หน้าที่

ผูร้บัผดิชอบใน

การ ดแูลรกัษา

ความสะอาดและ

ความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย

อย่างเหมาะสม 

แต่มปีฏบิตัไิม่

สมํ่าเสมอ 

มกีารปฏบิตัิ

หน้าที ่

รบัผดิชอบ อย่าง

เหมาะสมตามที่

กาํหนดอย่าง

สมํ่าเสมอ และ

พืน้ทีม่คีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2. กาํหนดพืน้ท่ีใช้

งานอยา่งชดัเจน 

โดยแบ่งเป็นพืน้ท่ี

เพื่อการปฏิบติังาน 

จดัเกบ็วสัด ุพืน้ท่ี

สาํหรบัพกัผอ่น 

รบัประทานอาหาร 

และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ี 

จาํเป็น พรอ้มมีป้าย

แสดงบอกไว ้

ไม่มกีารกาํหนด

พืน้ทีใ่ชง้านอย่าง

ทีช่ดัเจน และไม่

มพีืน้ทีส่าํหรบั

พกัผ่อน 

รบัประทาน

อาหาร และพืน้ที่

อื่นๆ ที ่จาํเป็น 

มกีารกาํหนด

พืน้ทีใ่ชง้าน และ

มพีืน้ทีส่าํหรบั

พกัผ่อน 

รบัประทาน

อาหาร และพืน้ที่

อื่นๆ ที ่จาํเป็นไม่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

พืน้ทีใ่ชง้านอย่าง

ชดัเจน และมี

พืน้ทีส่าํหรบั

พกัผ่อน 

รบัประทาน

อาหาร และพืน้ที่

อื่นๆ ที ่จาํเป็น

อย่างชดัเจน

เหมาะสม แต่ไม่

มกีารใชง้านพืน้ที่

ดงักล่าว 

มกีารกาํหนด

พืน้ทีใ่ชอ้ย่าง

ชดัเจน และมี

พืน้ทีส่าํหรบั

พกัผ่อน 

รบัประทาน

อาหาร และพืน้ที่

อื่นๆ ที ่จาํเป็น

อย่างชดัเจน 

เหมาะสม แต่มี

การใชง้านใน

พืน้ทีด่งักล่าวเป็น

บางครัง้ 

มกีารกาํหนด

พืน้ทีใ่ชอ้ย่าง

ชดัเจน และไม่มี

พืน้ทีส่าํหรบั

พกัผ่อน 

รบัประทาน

อาหาร และพืน้ที่

อื่นๆ ที ่จาํเป็น

อย่างชดัเจน และ

มกีารใชง้านใน

พืน้ทีต่รงตามที่

กาํหนดทุกครัง้ 

3. การดแูล

บาํรงุรกัษาพืน้ท่ี

ต่างๆ เช่น พืน้ท่ี

พกัผอ่นหย่อนใจ 

เป็นต้น 

ไม่มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ดแูลบาํรุงรกัษา

พืน้ทีต่่างๆ 

หรอืไมม่กีารดแูล

บาํรุงรกัษาพืน้ที่

ต่างๆ เช่น พืน้ที่

พกัผ่อนหย่อนใจ 

เป็นตน้ มาเป็น

เวลานาน

มากกว่า  3 

เดอืน 

มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ดแูลบาํรุงรกัษา

พืน้ทีต่่างๆ เช่น 

พืน้ทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจ เป็นตน้ 

แต่ไม่เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ดแูลบาํรุงรกัษา

พืน้ทีต่่างๆ เช่น 

พืน้ทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจ เป็นตน้ 

ตามทีก่าํหนด แต่

ไม่มกีารปฏบิตัิ

ตามทีก่าํหนด 

มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ดแูลบาํรุงรกัษา

พืน้ทีต่่างๆ เช่น 

พืน้ทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจ เป็นตน้ 

ตามทีก่าํหนด แต่

มกีารปฏบิตัไิม่

สอดคลอ้งตามที่

กาํหนด มกีาร

ปฏบิตัไิม่

สมํ่าเสมอ 

มกีารดแูล

บาํรุงรกัษาพืน้ที่

ต่างๆ เช่น พืน้ที่

พกัผ่อนหย่อนใจ 

เป็นตน้ ตาม

ความถีท่ีอ่งคก์ร

ไดก้าํหนดขึน้

อย่างสมํ่าเสมอ 

4.การควบคมุสตัว์

พาหะนําเช้ือ 

ไม่มรีายงานการ

ตรวจสอบ

ร่องรอยสตัว์

พาหะนําเชือ้ 

หรอืพบร่องรอย

สตัวพ์าหะนําเชือ้

แต่ไม่มกีาร

ปรบัปรุงแกไ้ข 

มรีายงานการ

ตรวจสอบ

ร่องรอยสตัว์

พาหะนําเชือ้ มี

การตรวจสอบ

น้อยมาก ไม่เกนิ 

1 ครัง้/ปี 

มรีายงานการ

ตรวจสอบ

ร่องรอยสตัว์

พาหะนําเชือ้ มี

การตรวจสอบ

บา้งพอสมควร 

มากกว่า 1ครัง้/

เดอืน 

มรีายงานการ

ตรวจสอบ

ร่องรอยสตัว์

พาหะนําเชือ้ มี

การตรวจสอบ

บา้งพอสมควร 

ประมาณ  1 ครัง้/

สปัดาห ์และมี

การควบคุมแกไ้ข

สตัวพ์าหะนําเชือ้

ต่างๆ(ถา้ม)ี 

มรีายงานการ

ตรวจสอบ

ร่องรอยสตัว์

พาหะนําเชือ้

อย่างสมํ่าเสมอ 

มากกว่า 1 ครัง้/

สปัดาห ์และมี

การควบคุมแกไ้ข

สตัวพ์าหะนําเชือ้

ต่างๆ(ถา้ม)ี 
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หมวดท่ี 6 การจดัซ้ือและจดัจ้าง(Green Procurement)  

6.1 การจดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ และการจดัจ้างในสาํนักงาน  

สํานักงานจะต้องมกีารจดัซื้อวสัดุและอุปกรณ์ในสํานักงาน โดยจะต้องดําเนินการเปรยีบเทยีบถงึ

คุณภาพ ราคา การส่งมอบ รวมไปถงึการพจิารณาเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่สามารถ

ทราบได้จากฉลากทีต่ดิบนตวัสนิคา้ เช่น ฉลากเขยีว ฉลากประหยดัพลงังานเบอร ์5 ฉลากคารบ์อนฟุตปริน้ท ์

(Carbon Footprint) เป็นต้น นอกจากน้ี ยงัต้องมกีารจดัจ้างหน่วยงานหรอืบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้มา

ดําเนินการตามความประสงค์ของสํานักงาน เช่น การก่อสร้างหรือการต่อเติมอาคาร การซ่อมบํารุง

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ทัง้น้ี หน่วยงานเหล่านัน้จะตอ้งไดร้บัการคดัเลอืกและมัน่ใจว่ามกีารดําเนินการทีใ่ส่ใจ

ต่อสิง่แวดลอ้มทุกครัง้ทีเ่ขา้มาปฏบิตังิาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน พจิารณาการให้คะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง การเลอืกใช้

ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การจดัซ้ือและ

วสัดอุปุกรณ์ใน

สาํนักงานท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดล้อม 

ไม่มหีลกัฐาน

รบัรองสนิคา้ 

หรอืสญัลกัษณ์ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มหีลกัฐานรบัรอง

สนิคา้หรอื

สญัลกัษณ์ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่

ไม่ครอบคลุมทุก

ประเภทสนิคา้ที่

ส ัง่ซือ้ มหีลกัฐาน

น้อยกว่า 10% 

ของจาํนวนสนิคา้

ทีส่ ัง่ซือ้ทัง้หมด 

มหีลกัฐานรบัรอง

สนิคา้หรอื

สญัลกัษณ์ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่

ไม่ครอบคลุมทุก

ประเภทสนิคา้ที่

ส ัง่ซือ้ มหีลกัฐาน

ประมาณ 10-

20% ของจาํนวน

สนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้

ทัง้หมด 

มหีลกัฐานรบัรอง

สนิคา้หรอื

สญัลกัษณ์ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่

ไม่ครอบคลุมทุก

ประเภทสนิคา้ที่

ส ัง่ซือ้ มหีลกัฐาน

มากกว่า 20-40% 

ของจาํนวนสนิคา้

ทีส่ ัง่ซือ้ทัง้หมด 

มหีลกัฐานรบัรอง

สนิคา้หรอื

สญัลกัษณ์ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

มากกว่า 40% 

ของจาํนวนสนิคา้

ทีส่ ัง่ซือ้ทัง้หมด 

2. ผูร้บัผิดชอบใน

การจดัซ้ือวสัดุ

อปุกรณ์ในสาํนักงาน 

และการจดัจา้งท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

ไม่มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบ ที่

เหมาะสม 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบ ที่

เหมาะสม จาก

การสอบถามมี

ความเขา้ใจน้อย

กว่า 50% 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบ ที่

เหมาะสม จาก

การสอบถามมี

ความเขา้ใจ

ประมาณ 50-

70% 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบ ที่

เหมาะสม จาก

การสอบถามมี

ความเขา้ใจ

มากกว่า 70% 

มกีารกาํหนด

ผูร้บัผดิชอบ และ

มคีวามเขา้ใจเป็น

อย่างด ี

3. ปริมาณและ

ประเภทของวสัดุ

อปุกรณ์ในสาํนักงาน

ท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดล้อม 

ไม่มสีนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้ม  

ไม่ไดนํ้าหลกัการ

ของการจดัซือ้ที่

มสีนิคา้ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม

น้อยกว่า 10%

ของจาํนวนสนิคา้

ทีจ่ดัซือ้ทัง้หมด 

มสีนิคา้ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 10-

20% ของจาํนวน

สนิคา้ทีจ่ดัซือ้

มสีนิคา้ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม

ประมาณ 20-

40%ของจาํนวน

สนิคา้ทีจ่ดัซือ้

มสีนิคา้ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม

มากกว่า 40% 

ของจาํนวนสนิคา้

ทีจ่ดัซือ้ทัง้หมด 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มมา

พจิารณา 

ทัง้หมด ทัง้หมด 

4. บญัชีรายช่ือของ

สินค้าท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดล้อม 

ไม่มกีารจดัทาํ

บญัชรีายชื่อ

สนิคา้ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม 

มกีารจดัทาํบญัชี

รายชื่อสนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่

ยงัไม่สอดคลอ้ง

กบัการมสีนิคา้

จรงิในพืน้ที่

ทาํงาน มคีวาม

สอดคลอ้งน้อย

กว่า 50% ของ

สนิคา้ทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้มที่

ใชใ้นพืน้ทีท่าํงาน 

มกีารจดัทาํบญัชี

รายชื่อสนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่

ยงัไม่สอดคลอ้ง

กบัการมสีนิคา้

จรงิในพืน้ที่

ทาํงาน มคีวาม

สอดคลอ้ง

ประมาณ 50-

70% ของสนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มทีใ่ช้

ในพืน้ทีท่าํงาน 

มกีารจดัทาํบญัชี

รายชื่อสนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม แต่

ยงัไม่สอดคลอ้ง

กบัการมสีนิคา้

จรงิในพืน้ที่

ทาํงาน มคีวาม

สอดคลอ้ง

มากกว่า 70% 

ของสนิคา้ทีเ่ป็น

มติรกบั

สิง่แวดลอ้มทีใ่ช้

ในพืน้ทีท่าํงาน 

มกีารจดัทาํบญัชี

รายชื่อสนิคา้ที่

เป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม และ

สอดคลอ้งกบัการ

มสีนิคา้จรงิใน

พืน้ทีท่าํงาน 

100% 

5. หลกัฐานการ

คดัเลือกหน่วยงาน

หรอืบุคคล เพื่อการ

จ้างงานท่ีใส่ใจต่อ

ส่ิงแวดล้อม(ถ้ามี) 

ไม่มกีารคดัเลอืก

บุคคลหรอื

หน่วยงานเขา้มา

ทาํงาน 

มหีลกัฐานการ

คดัเลอืก

หน่วยงานหรอื

บุคคลทีเ่ขา้มา

ทาํงานใน

สาํนกังาน น้อย

กว่า 50% ของ

จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้

มาทาํงานใน

สาํนกังาน 

มหีลกัฐานการ

คดัเลอืก

หน่วยงานหรอื

บุคคลทีเ่ขา้มา

ทาํงานใน

สาํนกังาน 

ประมาณ 50-

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีเ่ขา้มา

ทาํงานใน

สาํนกังาน 

มหีลกัฐานการ

คดัเลอืก

หน่วยงานหรอื

บุคคลทีเ่ขา้มา

ทาํงานใน

สาํนกังาน 

มากกว่า 70% 

ของจาํนวนครัง้ที่

เขา้มาทาํงานใน

สาํนกังาน 

มหีลกัฐานการ

คดัเลอืก

หน่วยงานหรอื

บุคคลทีเ่ขา้มา

ทาํงานใน

สาํนกังานทุกครัง้ 

6. การตรวจสอบการ

ทาํงานของ

หน่วยงานหรอื

บุคคล ด้านการดแูล

ส่ิงแวดล้อม ในพืน้ท่ี

ปฏิบติังาน (ถ้ามี) 

ไม่มกีาร

ตรวจสอบการ

ทาํงานของ

หน่วยงานหรอื

บุคคลในพืน้ที่

ทาํงาน 

มกีารตรวจสอบ

แต่ไม่สมํ่าเสมอ 

น้อยกว่า 50% 

ของจาํนวนครัง้ที่

เขา้มาทาํงานใน

สาํนกังานหรอืมี

การตรวจสอบ

หากแต่ไมแ่จง้

ความผดิปกติ

หรอืความไม่

มกีารตรวจสอบ

แต่ไม่สมํ่าเสมอ 

ประมาณ 50-

70% ของจาํนวน

ครัง้ทีเ่ขา้มา

ทาํงานใน

สาํนกังานหรอืมี

การตรวจสอบ

หากแต่ไมแ่จง้

ความผดิปกติ

มกีารตรวจสอบ

แต่ไม่สมํ่าเสมอ 

มากกว่า 70% 

ของจาํนวนครัง้ที่

เขา้มาทาํงานใน

สาํนกังานหรอืมี

การตรวจสอบ

หากแต่ไมแ่จง้

ความผดิปกติ

หรอืความไม่

มกีารตรวจสอบ

อย่างสมํ่าเสมอ 

หรอืมกีาร

ตรวจสอบ และ

แจง้แก่หน่วยงาน

หรอืบุคคล

เหล่านัน้ทุกครัง้ที่

พบถงึความ

ผดิปกตหิรอื

ความไม่ถูกตอ้ง 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

ถูกตอ้งดา้นการ

จดัการ

สิง่แวดลอ้มใน

พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

แก่บุคคลดงักล่าว

แกไ้ขและ

ปรบัปรุง 

หรอืความไม่

ถูกตอ้งดา้นการ

จดัการ

สิง่แวดลอ้มใน

พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

แก่บุคคลดงักล่าว

แกไ้ขและ

ปรบัปรุง 

ถูกตอ้งดา้นการ

จดัการ

สิง่แวดลอ้มใน

พืน้ทีป่ฏบิตังิาน

แก่บุคคลดงักล่าว

แกไ้ขและ

ปรบัปรุง 

เพื่อใหด้าํเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ข 

หมายเหต ุ: กรณีทีไ่ม่สามารถหาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มได ้อย่างน้อยจะต้องเลอืกผลติภณัฑท์ีม่สี่วนประกอบ

จากธรรมชาต ิหรอืมสีารเคมเีป็นส่วนประกอบในปรมิาณน้อย หากเป็นผลติ OTOP จะต้องพจิารณาลกัษณะเดยีวกนักบัที่

กล่าวขา้งตน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูต้รวจประเมนิ 

 

หมวดท่ี 7 การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง  

 7.1 โครงการและกิจกรรม 

 สาํนกังานจะตอ้งกําหนดแนวทางการปฏบิตั ิเพื่อผลกัดนัใหส้ํานักงานมกีารพฒันาและปรบัปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง โดยทางสํานักงานจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาปรับปรุง              

ในด้านต่างๆ และเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดสํานักงาน

จะตอ้งกําหนดโครงการและกจิกรรมเพื่อตอบสนอง  

 

  เกณฑก์ารให้คะแนน พจิารณาการใหค้ะแนนจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ความเหมาะสม

ของวตัถุประสงค์และเป้าหมาย รวมไปถงึกจิกรรมที่จดัขึน้เพื่อลดผลกระทบของปญัหาสิง่แวดล้อมภายใน

สาํนกังาน ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

1. การกาํหนด

วตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมายด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

ไม่มกีารกาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารกาํหนด

วตัถุประสงค์

เป้าหมายดา้น

สิง่แวดลอ้ม แต่

ยงัไม่สอดคลอ้ง

กบัปญัหา

สิง่แวดลอ้มที่

เกดิขึน้ 

มกีารกาํหนด

วตัถุประสงค์

เป้าหมายดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

สอดคลอ้งกบั

ปญัหา

สิง่แวดลอ้มที่

เกดิขึน้ แต่ยงัไม่

มกีารขบัเคลื่อน 

มกีารกาํหนด

วตัถุประสงค์

เป้าหมายดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

สอดคลอ้งกบั

ปญัหา

สิง่แวดลอ้มที่

เกดิขึน้ มกีาร

ขบัเคลื่อนไม่

ชดัเจน หรอืการมี

การขบัเคลื่อน

เพยีงบางสว่น 

มกีารกาํหนด

วตัถุประสงค์

เป้าหมายดา้น

สิง่แวดลอ้ม และ

สอดคลอ้งกบั

ปญัหา

สิง่แวดลอ้มที่

เกดิขึน้ และมกีาร

ขบัเคลื่อนที่

ชดัเจน 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

2.การกาํหนด

เป้าหมายสามารถ

วดัได้และมีความ

สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงค ์

เป้าหมายที่

กาํหนดไม่

สามารถวดัได้

และไมม่คีวาม

สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

มเีป้าหมายที่

กาํหนดสามารถ

วดัได ้แต่มคีวาม

สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละ

มคีวามเป็นไปได้

ทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ 

ไดน้้อยกว่า 50% 

มเีป้าหมายที่

กาํหนดสามารถ

วดัได ้แต่มคีวาม

สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละ

มคีวามเป็นไปได้

ทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ 

ไดป้ระมาณ 50-

70% 

มเีป้าหมายที่

กาํหนดสามารถ

วดัได ้แต่มคีวาม

สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละ

มคีวามเป็นไปได้

ทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ 

ไดม้ากกว่า 70% 

มเีป้าหมายที่

กาํหนดสามารถ

วดัได ้แต่มคีวาม

สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคแ์ละ

มคีวามเป็นไปได้

ทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ 

ได ้100% 

3. กาํหนดกิจกรรม

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ี

สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมาย 

ไม่มกีารกาํหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม 

มกีารกาํหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม แต่มี

ความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย

และมคีวาม

เป็นไปไดท้ีจ่ะทาํ

ใหบ้รรลุ

เป้าหมาย ได้

น้อยกว่า 50% 

มกีารกาํหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม แต่มี

ความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย

และมคีวาม

เป็นไปไดท้ีจ่ะทาํ

ใหบ้รรลุ

เป้าหมาย ได้

ประมาณ 50-

70% 

มกีารกาํหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม แต่มี

ความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย

และมคีวาม

เป็นไปไดท้ีจ่ะทาํ

ใหบ้รรลุ

เป้าหมาย ได้

มากกว่า 70% 

มกีารกาํหนด

กจิกรรมดา้น

สิง่แวดลอ้ม และ

มคีวามสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย

และมคีวาม

เป็นไปไดท้ีจ่ะทาํ

ใหบ้รรลุ

เป้าหมายชดัเจน 

4. มีการกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ดาํเนินงานให้

เหมาะสมกบั

เป้าหมายและ

วตัถปุระสงคห์รอืไม ่

ไม่มกีารกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ดาํเนินกจิกรรม 

มกีารกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ดาํเนินกจิกรรม 

แต่มคีวาม

เหมาะสมและ

ความเป็นไปได้

ตามทีเ่ป้าหมาย

กาํหนด ไดน้้อย

กว่า 50% 

มกีารกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ดาํเนินกจิกรรม 

แต่มคีวาม

เหมาะสมและ

ความเป็นไปได้

ตามทีเ่ป้าหมาย

กาํหนด ได้

ประมาณ 50-

70% 

มกีารกาํหนด

ระยะเวลาในการ

ดาํเนินกจิกรรม 

แต่มคีวาม

เหมาะสมและ

ความเป็นไปได้

ตามทีเ่ป้าหมาย

กาํหนด ได้

มากกว่า 70% 

มกีารกาํหนด

ระยะเวลา  มี

ความเหมาะสม

ตามทีเ่ป้าหมาย

กาํหนด ในการ

ดาํเนินกจิกรรม 

5. ดผูลสาํเรจ็ของ

วตัถปุระสงค์

เป้าหมายและ

โครงการว่ามี

ความก้าวหน้า

อย่างไร 

การดาํเนินการไม่

ประสบ

ความสาํเรจ็ตาม

เป้าหมายและไม่

มกีารทบทวน

เพื่อหาแนว

ทางแกไ้ข  

มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ทบทวนและ

รายงานความ

คบืหน้าของ

โครงการ   แต่ไม่

สามารถ

มกีารกาํหนด

ความถีใ่นการ

ทบทวนและ

รายงานความ

คบืหน้าของ

โครงการ   และ

สามารถ

การดาํเนินการ

เสรจ็สิน้แลว้ แต่

ไม่ประสบ

ความสาํเรจ็ตาม

เป้าหมาย แต่มี

การทบทวนเพื่อ

หาแนวทางแกไ้ข 

การดาํเนินการ

เสรจ็สิน้แลว้ แต่

ไม่ประสบ

ความสาํเรจ็ตาม

เป้าหมาย แต่มี

การทบทวนเพื่อ

หาแนวทางแกไ้ข 
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ข้อพิจารณา/ตวัช้ีวดั ค่าคะแนน 

0 0.25 0.50 0.75 1.00 

หรอืไมม่กีาร

ทบทวนและ

รายงานความ

คบืหน้าของ

โครงการ 

ดาํเนินการได้

ตามแผนทีไ่ด้

กาํหนดไวอ้ย่าง

ต่อเน่ือง 

ดาํเนินการได้

ตามแผนทีไ่ด้

กาํหนดไวอ้ย่าง

ต่อเน่ือง 

 

   


