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บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

มหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายเขียวสะอาด (Green and Clean University) ภายใต

แนวคิด เขียวคือชีวิต สะอาดคือจิตใจ สะอาดกายสบายใจ มาตั้งแตมหาวิทยาลัยเริ่มกอตั้ง โดยได

ดําเนินการฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณ รมรื่น นาอยูนาอาศัย มีการดําเนินงาน

โครงการและกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทําใหในป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยไดรบัการจัดอันดับให

เปนมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก โดยเปนอันดับที่ 2 ของเมืองไทย และเปนอันดับที่ 102 ของโลก 

จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking 2016 

การดําเนินงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) หรือสํานักงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ถือเปนอีกหนึ่ งในภารกิจที่ตอบสนองนโยบายเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัย โดยสํานักงาน                  

สวนอาคารสถานที่ไดรับการตรวจประเมินใหเปนมาตรฐานสํานักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ประจําป 

2558 จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม จากการดําเนินงานกอให เกิดประโยชนมากมาย                   

ตอมหาวิทยาลัยดังนี ้ 

1. ชวยลดการใชพลังงาน เชน ไฟฟา น้ําประปา กระดาษ เปนตน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ  20

หรือคดิเปนเงินที่ประหยัดไดประมาณ 5,000 บาท/เดือน  

2. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การติดตั้งอุปกรณดับเพลิง  การอบรมและซอมอพยพ           

หนีไฟใหกับพนักงาน และการจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ เปนตน 

3. มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีภายในสํานักงาน  พนักงานมีสุขอนามัยและความปลอดภัยใน

การทํางาน 

4. พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน งดใช 

กลองโฟมบรรจุอาหาร ใชกลองขาวสวนตัว (My Box) ใชแกวน้ําสวนตัว (My Cup) มีการใชสินคา 

และบริการภายในสํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 

5. เปนการยกระดับมาตรฐานสํานักงานใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. สรางความสามัคคีในหนวยงาน   

การยกระดับสํานักงานสูมาตรฐานสํานักงานสีเขียวหรือสํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ถือเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับสํานักงาน โดยพนักงานทุกคนจะตองรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน 



2 
 

บทนํา 

 
 

ตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนี้ถือเปนการลงทุนนอยที่สุด แตใหประสิทธิภาพสูงในการลดการใชพลังงานและทรัพยากร

ของสํานักงาน และที่สําคัญสํานักงานควรมีคูมือการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวเพื่อใชเปนแนวทางใน

การดําเนินงานไปสูความสําเร็จตอไป 

ดังนั้น  ผูจัดทําจึงไดจัดทําคูมือการดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ตาม

มาตรฐานกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมขึ้น สําหรับพนักงานทุกคนในสํานักงาน คณะทํางานดาน

สิ่งแวดลอมและพลังงาน และสําหรับฝายเลขานุการของคณะทํางานฯ ท่ีตองมีความรูความเขาใจใน

เกณฑมาตรฐานฯ เปนอยางดี  ผูจัดทําไดอธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน (Flow Chart) ชี้แจง

รายละเอียดการดําเนินงาน ตลอดจนขอเสนอแนะจากประสบการณเพื่อเสนอแนะแนวทางใหกับ

สํานักงานที่มีความมุงม่ันในการยกระดับมาตรฐานสํานักงานใหเปนสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย 

และมีความพรอมในการสงเขาประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสํานักงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการ 

ดําเนินงานสํานักงานสีเขียว  

1.2.2 เพ่ือรวบรวมข้ันตอนการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการ 

ดําเนินงานและการดําเนินงานตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 

1.2.3 เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานหรือสํานักงานของมหาวิทยาลัยเขาสูมาตรฐานสํานักงาน                

สีเขียว (Green Office) และสามารถสงเขาประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

1.3 ประโยชนทีไ่ดรับ 

1.3.1 สํานักงานมีคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการเขาสูมาตรฐานสํานักงานสีเขียว ตลอดจน

สามารถสงเขาประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

13.2 สรางภาพลักษณที่ดีในการจัดการสิ่งแวดลอมของสํานักงาน  

13.2 สํานักงานชวยลดคาใชจายในการใชพลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  

 

1.4 ขอบเขต  

คูมือเลมนี้ไดรวบรวมเนื้อหาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว ของกรมสงเสริม 

คุณภาพสิ่งแวดลอม ประจําป 2560 ซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับสํานักงาน (Office) ตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 
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1.5 คําจํากัดความ 

1.5.1 สํานักงาน (Office) หมายถึง สถานที่ทํางานที่มีการออกแบบและกอสรางของ 

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ที่ผูทํางานหรือผู 

ประกอบอาชีพใชเปนที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร ดานการประชุมและการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพ้ืนที ่

ใชประโยชนอ่ืน ๆ ภายในที่มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับสํานักงาน เชน พื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่ 

ประกอบอาหาร หองน้ํา ลานจอดรถ พ้ืนที่รองรับของเสีย ระบบบําบัดของเสีย เปนตน 

1.5.2 สํานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สํานักงานและกิจกรรมตาง ๆ ภายใน 

สํานักงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยการใชทรัพยากรและพลังงานอยางรูคุณคา                

มีแนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช

สํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และที่สําคัญจะตองปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ํา 

1.5.3 การนํากลับมาใชใหม (Recycle) หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช โดยนําไป             

ผานกระบวนการแปรสภาพ เพื่อใหเปนวัสดุใหมแลวนํากลับมาใชไดอีก ซึ่งวัสดุที่ผานการแปรสภาพนั้น 

อาจจะเปนผลิตภัณฑเดิมหรือผลิตภัณฑใหมก็ได 

1.5.4 การใชซ้ํา (Reuse) หมายถึง การจัดการวัสดุเหลือใช โดยท่ียังไมผานกระบวนการ 

แปรสภาพนํากลับมาใชใหม 

1.5.5 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การนําสิ่งใหม  ๆ อาจเป นแนวความคิด 

กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม 

ที่มีอยูแลวใหทันสมัย และไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม 

1.5.6 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) หมายถึง การ

ปรับปรุงท่ีเกิดขึ้นจากความพยายามอยางตอเนื่อง คอยเปนคอยไปในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิม  

ที่มีอยูใหดีขึ้นรวมถึงการปรับปรุงการทํางานประจําวันใหดียิ่งข้ึน 



โครงสรางการบรหิารงานของสวนอาคารสถานที ่

 
 

บทที่ 2 

 

โครงสรางการบริหารงานของสวนอาคารสถานที่ 

 

2.1   โครงสรางการบริหารงานของสวนอาคารสถานที ่

  สวนอาคารสถานท่ี สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีพนักงานทั้งสิ้น 107 คน และลูกจาง 

จํานวน 42 คน  รวมทั้งสิ้น 149 คน (ณ เดือนมกราคม 2560)  และมทีั้งหมด 9 งาน 3 หนวย ดังนี ้

1) งานออกแบบและกอสราง 

2) งานระบบไฟฟาและปรับอากาศ 

3) งานซอมบํารุงและรักษา 

4) งานระบบประปา 

5) งานภูมิทัศน 

6) งานรักษาความปลอดภัย 

7) งานธุรการ 

8) งานยานพาหนะ 

9) งานบริการสถานที่และกิจกรรม 

10) หนวยการจัดการและอนุรักษพลังงาน 

11) หนวยสิ่งแวดลอม 

12) หนวยพัฒนาการบริหารงาน 

 

 

2.2  ปณิธาน วิสัยทัศน  พันธกิจ  ภารกิจ  ของสวนอาคารสถานที่  

ปณิธาน : ความเปนเลิศในทุกภารกิจ มุงมั่นในการพัฒนามาตรฐานดานอาคารสถานที่ 

ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอม ใหมีความเรียบรอย สวยงาม เหมาะสมกับเปนแหลงศึกษา

หาความรู และเปนตัวอยางแกสถานศึกษาในประเทศไทย 

วิสัยทัศน : เปนหนวยงานที่เปนผูนําในดานการบริหารอาคารและระบบสาธารณูปโภค 

ในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศ 

 พันธกิจ : สวนอาคารสถานที่ เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย             

ในดานกายภาพ มุงมั่นในการเปนเลิศดานการบริหารจัดการอาคารสถานที่ พัฒนามาตรฐานงานดาน

อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดลอม และงานบริการใหไดตามมาตรฐานสากล 

จัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหมีความเพียงพอตอการใชงาน ปลอดภัย เรียบรอย และ

สวยงาม เหมาะสําหรับเปนแหลงศึกษาหาความรู บุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางพรอม

ใหบริการดวยความเต็มใจ 
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โครงสรางการบรหิารงานของสวนอาคารสถานที ่

 
 

ภารกิจ :  

1) พัฒนาดานกายภาพและสภาพแวดลอม ใหเหมาะสมเพียงพอและสวยงาม ตอบสนอง 

การใชงานเพื่อการเรียนการสอนและการอยูอาศัย (Living and  Learning University) 

2) ใหบริการสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ดานอาคารสถานท่ี  

สาธารณูปโภค  การขนสง ความปลอดภัย แกบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

3) ดูแลรักษาอาคารและสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและการจางเหมาบริการอยางม ี

ประสิทธิภาพ 

4) ตอบสนองนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University) 
  

2.3  ภาระหนาที่ของหนวยสิ่งแวดลอม สวนอาคารสถานที ่ 

1) ซอมบํารุงระบบทอรวบรวมน้ําเสียทางเคมี 

2) ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียทางเคมีและชีวภาพ 

3) ตรวจสอบคุณภาพน้ําเสียทางเคมีและชีวภาพ 

4) บํารุงรักษาระบบปม และอุปกรณเครื่องมือในการซอมบํารุงระบบทอน้ําเสีย 

5) ควบคุมงานตามสัญญาจางเหมาแรงงานจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 

6) ควบคุมงานจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูล 

7) บริหารจัดการโรงจัดการขยะแบบครบวงจร 

8) กิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มทส. และ รานศูนยบาท 

9) กิจกรรมรณณรงครักษาสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก กิจกรรมรณรงค

งดใชกลองโฟม กิจกรรมรณรงคใชถุงผา เปนตน 

10)  ดําเนินโครงการตามนโยบายเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัย เชน โครงการสํานักงาน       

สี เขี ยว  (Green Office) การบริหารกองทุนสิ่ งแวดลอม  และการจัด อันดับมหาวิทยาลั ย                  

สีเขียวโลก เปนตน 

11) งานออกแบบและประมาณราคาที่เก่ียวของ 

12) งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 จากภาระงานดังกลาว หัวหนาหนวยสิ่งแวดลอม สวนอาคารสถานที่ มีหนาท่ีหลักในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรม และโครงการตาง ๆ เพ่ือสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด โดยเฉพาะ

โครงการสํานักงานสีเขียว มีหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

ของสํานักงานสวนอาคารสถานที่  โดยถือเปนอีกหนึ่งภารกิจที่จะชวยยกระดับมาตรฐานสํานักงาน

ไปสูการเปนสํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอไป ดังภาพที่ 2.1 
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นางภัทรานิษฐ  ปริญญากุลเสฏฐ 

(หัวหนาหนวยสิ่งแวดลอม) 

1. นายพงษนครินทร  เทนอิสระ นายชางเทคนิค 

2. นายโสภณ  สุทธิลักษณ  พนักงานซอมบํารุง 

3. นายสงวน  หอยจังหรีด   พนักงานซอมบํารุง 

4. นายประยงค  ดีทะเล     พนักงานประจําอาคาร 

งานบําบัดน้ําเสียทางเคมีและชีวภาพ งานบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

 

งานจางเหมาบริการกําจดัขยะ/สูบสิ่งปฏิกูล/ลาง

ระบบทอรวบรวม/งานธุรการ 

1. นางภัทรานิษฐ  ปริญญากุลเสฏฐ วิศวกร 

2. นางบุณฑิพา  ทาบสีแพร   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

3. นายพงษนครินทร  เทนอิสระ นายชางเทคนิค 

4. นายโสภณ  สุทธิลักษณ   พนักงานซอมบํารุง 

นายธานี  คลองณรงค                      

(หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี) คณะกรรมการบริหารกองทุนสิง่แวดลอม มทส 

ภาระหนาที ่

1. บําบัดน้ําเสียทางเคม ี

2. บําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 

3. บํารุงรักษาระบบปม และอุปกรณเครื่องมือ 

4. ซอมบํารุงระบบทอนํ้าเสยีภายนอกอาคาร 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

ภาระหนาที ่

1. ปฏิบัติงานดานเอกสารของหนวยสิ่งแวดลอม 

2. ควบคุมงานจางเหมาจัดเก็บและกําจดัขยะตามบันทึก

ขอตกลงฯ 

3. ควบคุมงานจางเหมาสูบสิ่งปฏิกูลตามสัญญาจาง 

4. ควบคุมงานจางเหมาลางระบบทอรวบรวมตามสัญญาจาง 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

 

ภาระหนาที ่

1. บริหารจัดการโรงจัดการขยะแบบครบวงจร 

2. กิจกรรมรณรงครักษาสิ่งแวดลอม 

3. ธนาคารวัสดุรไีซเคลิ และรานศูนยบาท 

4. โครงการสํานักงานสีเขียว 

5. งานตอบสนองนโยบายเขียวสะอาด 

6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

ภาพท่ี 2.1 โครงสรางการบริหารของหนวยสิ่งแวดลอม สวนอาคารสถานท่ี 

1. นางภัทรานิษฐ  ปริญญากุลเสฏฐ 

2. นางบุณฑิพา  ทาบสีแพร 

 

 



เกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) และการวางแผนดําเนินงาน 

 
 

บทที่ 3 

 

เกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) และการวางแผนดําเนินงาน 

 

3.1  เกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว  

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดทําเกณฑมาตรฐาน

สํานักงานสีเขียวข้ึน เพื่อเปนเกณฑมาตรฐานใหกับสํานักงานที่ดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว              

โดยไดแบงเกณฑมาตรฐานเปน 7 หมวด  ดังตารางที่ 3.1 ดังนี ้

 

ตารางที่ 3.1 เกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

หมวด รายละเอียด น้ําหนัก 

(รอยละ) 

1 การบริหารจัดการองคการ (Organization Management) 

1.1  นโยบายสิ่งแวดลอม 

1.2  การระบุประเด็นและการประเมินปญหาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร 

1.3  กฎหมาย และขอกําหนดที่เก่ียวของ ,  

1.4  หนาที่ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ 

1.5  การทบทวนโดยฝายบริหาร 

15 

2 การดําเนินงาน Green Office (Operation of Green office) 

2.1  การสื่อสารและการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 

2.2  การจัดประชุมและนิทรรศการ 

2.3  ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงาน 

2.4  การจัดการกาซเรือนกระจก 

2.5  การขนสงและการเดินทาง 

20 

3 การใชพลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) 

3.1  การใชพลังงาน 

3.2  การใชน้ํา 

3.3  ทรัพยากรอ่ืน ๆ 

 

15 
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                           เกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) และการวางแผนดําเนินงาน 

 
 

 

ตารางที่ 3.1 (ตอ) 

หมวด รายละเอียด น้ําหนัก 

(รอยละ) 

4 การจัดการของเสีย (Waste Management) 

4.1  การจัดการของเสียในสํานักงาน 

4.2  การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน 

10 

5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน (Indoor and Outdoor 

Environmental) 

5.1  อากาศ 

5.2  แสง 

5.3  เสียง 

5.4  ความนาอยู 

15 

6 การจัดซื้อและจดัจาง (Green Procurement) 

6.1  การจดัซือ้สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6.2  การจดัจางทีเ่ปนมติรกบัสิ่งแวดลอม 

15 

7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

7.1  โครงการและกิจกรรม 

7.2  การจดัการกาซเรือนกระจก 

10 

รวม 100 

ที่มา : ขอกําหนดและเกณฑการใหคะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําป 2560                

        กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2560 

 

3.1.1   เกณฑการใหคะแนนสํานักงานสีเขียว 

การใหคะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ การปฏิบัติดานการดูแลสิ่งแวดลอม ความรู

ความเขาใจของพนักงาน ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ไดจากการคํานวณและการลดปริมาณกาซเรือน

กระจกในสํานักงานซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนประเมินผลในแตละขอยอย โดยมีเกณฑใหคะแนนท้ังหมด 

5 ระดับ ดังตารางที่ 3.2 ดังนี้ 
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                           เกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) และการวางแผนดําเนินงาน 

 
 

ตารางที่ 3.2  ระดับคะแนนเกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว  

คะแนน คําอธิบาย 

0 - ไมมีการจัดการและดูแลสภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน  

- ไมมีการปฏิบัติตามคูมือการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ไมมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของดานสิ่งแวดลอม 

- ไมมีเอกสารหรือบันทึกที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน  

- บุคคลที่เก่ียวของไมมีความรู ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอม 

0.25 - มีการจัดการและดูแลสภาพพ้ืนที่การปฏิบัติงานในระดับพอใช 

- มีการปฏิบัติตามคูมือการจัดการสิ่งแวดลอมเปนบางสวนในระดับพอใช 

- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ ดานสิ่งแวดลอมเปนบางสวนในระดับพอใช 

- มีเอกสารหรือบันทึกที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน เปนบางสวนในระดับพอใช 

- บุคคลที่เก่ียวของมีความรู ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมเปนบางสวนในระดับพอใช 

0.50 - มีการจัดการและดูแลสภาพพ้ืนที่การปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

- มีการปฏิบัติตามคูมือการจัดการสิ่งแวดลอมเปนบางสวนในระดับปานกลาง 

- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ เปนบางสวนในระดับปานกลาง 

- มีเอกสารหรือบันทึกที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน เปนบางสวนในระดับปานกลาง 

- บุคคลที่เก่ียวของมีความรู ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง 

0.75 - มีการจัดการและดูแลสภาพพ้ืนที่การปฏิบัติงานในระดับดี 

- มีการปฏิบัติตามคูมือการจัดการสิ่งแวดลอมเปนบางสวนในระดับดี 

- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ ดานสิ่งแวดลอมเปนบางสวนในระดับดี 

- มีเอกสารหรือบันทึกที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน เปนบางสวนในระดับดี 

- บุคคลที่เก่ียวของมีความรู ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมเปนบางสวนในระดับดี 

1.00 - มีการจัดการและดูแลสภาพพ้ืนที่การปฏิบัติงานอยางดีมากสมบูรณและเหมาะสม 

- มีการปฏิบัติตามคูมือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางดีมากสมบูรณและเหมาะสม 

- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ อยางดีมากสมบูรณและเหมาะสม 

- มีเอกสารหรือบันทึกที่ใชในการควบคุมการปฏิบัติงานอยางดีมากสมบูรณและเหมาะสม 

- บุคคลที่เก่ียวของมีความรู ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางดีมากสมบูรณ 

ที่มา : ขอกําหนดและเกณฑการใหคะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําป 2560              

        กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2560 
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3.1.2 การคิดคะแนนการตรวจประเมินสํานักงานสีเขยีว 

คะแนนที่ไดแตละหมวดคูณกับคาน้ําหนัก (รอยละ) และหารดวยจํานวนขอทั้งหมดของ

หมวดนั้น ๆ จากนั้นนําคะแนนที่ไดของแตละหมวดมารวมกัน 

คะแนนรอยละแตละหมวด =
จํานวนคะแนนที่ได × น้ําหนัก (รอยละ)

จํานวนคะแนนทั้งหมดของแตละหมวด
 

 

  คะแนนรอยละทั้งหมด  = ผลรวมของคะแนนรอยละทั้ง 7 หมวด 

 

3.1.3 ระดับของความเปนสํานักงานสีเขียว 

ตามเกณฑประเมินสํานักงานสีเขียวไดกําหนดระดับของการเปนสํานักงานสีเขียว                  

4 ระดับ โดยระดับสูงสุด คือ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ตองมีคะนนประเมินตั้งแต 90 คะแนนข้ึนไป               

ดังตารางที่ 3.3  

 

ตารางที่ 3.3  ระดับความเปนสํานักงานสีเขียว  

ระดับสํานักงานสีเขียว  เกณฑการประเมิน (คะแนน) 

ระดับทอง (ดีเยี่ยม) รอยละ 90 ขึ้นไป 

ระดับเงิน (ดีมาก) รอยละ 80 - 89 

ระดับทองแดง (ดี) รอยละ 70 - 79 

ไมผานการรับรอง ต่ํากวา รอยละ 60  

ที่มา : ขอกําหนดและเกณฑการใหคะแนนสํานักงานสีเขียว (Green Office) ประจําป 2560              

        กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2560 

หมายเหต ุ: 

1. หนวยงานที่ เขารวมโครงการที่ไดคะแนนระดับทอง (รอยละ 90 ขึ้นไป) จะตองผานเกณฑ

มาตรฐานการประเมินในหมวดที่ 7 เรื่องการปรับปรุงและแกไข 

2. ระดับคะแนนของเกณฑประเมินสํานักงานสีเขียว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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3.1.4  แนวทางการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว  

 การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ โดยตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน หรือรายงาน 

ตาง ๆ ที่สํานักงานไดจัดเตรียมไว  เชน นโยบายดานสิ่งแวดลอม และเปาหมายในการดําเนินงาน การ

ดําเนินงานตาง ๆ เอกสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน เชน 

รายงานคุณภาพน้ําเสีย การจัดการขยะ การอนุรักษพลังงาน และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน 

การตรวจประเมินพื้นที่ โดยพิจารณาและประเมินสภาพพื้นที่ ทางกายภาพ ไดแก 

การจัดการพื้นที่ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม การจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี และความเปน

เอกลักษณ เปนตน 

การสัมภาษณ โดยสัมภาษณและประเมินขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการ เชน แนวคิด 

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน และสรางจิตสํานึกของพนักงาน เปนตน 

 

3.1.5 หลักเกณฑการกําหนดคุณสมบัติของสํานักงานที่เขารวมโครงการสํานักงานสีเขียว 

ไมอยูระหวางการถูกกลาวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม จาก 

ทองถ่ินที่สถานประกอบการของสํานักงานนั้นตั้งอยู 

 

3.1.6  สิทธิประโยชนสําหรับสํานักงานท่ีเขารวมประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

1)  โลแสดงระดับมาตรฐานสํานักงานสีเขียว จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อายุการ 

รับรองเปนเวลา 2 ป 

2)  ประกาศนียบัตรจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อายุการรับรองเปนเวลา 2 ป 

     3)  ผลประโยชนการเขารวมโครงการฯ ทําใหสํานักงานสามารถลดตนทุนจากการใช

ทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดี มีภาพลักษณที่ดีในการรวมอนุรักษและ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนยกระดับมาตรฐานใหสํานักงานเปนสํานักงาน               

สีเขียว และเตรียมความพรอมสูการประเมินมาตรฐานสิ่งแวดลอมระดับสากล 

 

3.2   การประเมินตนเองเบื้องตน 

 กรณีสมัครเขาประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม สํานักงานจะตองสงแบบประเมิน

ตนเองสงใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือพิจารณาถึงความพรอมในการเขารวมโครงการ               

ถือเปนการประเมินตนเองในการตรวจสอบเอกสารวามีหรือไมมี ตามเกณฑประเมินหรือไม พรอม

แสดงรายการหลักฐาน รายละเอียดดังภาคผนวก ก 
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3.3  การดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย 

 การดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของสํานักงานเปนการดําเนินงานในรูปแบบคณะทํางานท่ี

จะเปนผูนําในการวางแผนดําเนินงาน โดยเฉพาะฝายเลขานุการของคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและ

พลังงานจะตองมีความรูความเขาใจในเกณฑมาตรฐานฯ เปนอยางดี และเนนการมีสวนรวมของคนใน

สํานักงาน ตลอดจนฝายบริหารควรมีความจริงจังท่ีจะดําเนินงานจึงจะประสบผลสําเร็จและเกิดความ

ยั่งยืนตอไป 

    การดําเนินงานสํานักงานสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย มีการดาํเนินงานเปน 2 แบบ คือ  

1)  การสงเขาประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2)  การตรวจประเมินภายใน  ซึ่งการตรวจประเมินภายในถือเปนการเตรียมความพรอม  

สํานักงานเพ่ือสงเขาประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

   ในสวนของมหาวิทยาลัยมีจํานวน 2 หนวยงานท่ีสงเขาประกวดและไดรับรางวัลจากกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คือ สํานักงานสวนอาคารสถานที่ และอาคารสุรพัฒน 2 (เทคโนธานี) 

และมีจํ านวน  3 หน วยงาน ที่ ดํ าเนินการตรวจประเมินภายใน คือ อาคารอเนกประสงค  1                

(สวนอาคารสถานที่) อาคารบรรณสาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (F9) ดังตารางที่ 3.4  
 

ตารางที ่ 3.4  การดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย  

ป พ.ศ. สํานักงาน 
รางวัลจากกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
ตรวจประเมินภายใน 

2558 
สวนอาคารสถานที่ สํานักงานสีเขียว 

ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 

- 

2559 

อาคารสุรพัฒน 2          

เทคโนธานี 

สํานักงานสีเขียว 

ระดับด ี(G ทองแดง) 

- 

อาคารบรรณสาร - ไดรับคะแนนประเมินระดับดี                

(G ทองแดง) 

อาคารอเนกประสงค 1  

(สวนอาคารสถานที่) 

- ไดรับคะแนนประเมินระดับดี             

(G ทองแดง) 

2560 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  - อยูระหวางดําเนินการ 

อาคารบรรณสาร - ดําเนินการตอเนื่องปที่ 2 และจะสง

ประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2561 
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3.4  ขั้นตอนดําเนนิโครงการสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย 

การดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัยไดกําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ               

2 ป ดังนี ้ 

1)  สํานักงานสีเขียว ปที่ 1 : การตรวจประเมินภายใน 

2)  สํานักงานสีเขียว ปที่ 2 : สงประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

ทั้งนี้ หนวยสิ่งแวดลอม สวนอาคารสถานท่ีทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงาน และ

หนวยงานที่ดําเนินโครงการจะไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี        

สุรนารี และไดรับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานเปนกรณีพิเศษ โดย

มีข้ันตอนดําเนินงาน ดังภาพที่ 3.1 และภาพที่ 3.2 
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ขั้นตอนดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ปท่ี 1 : การตรวจประเมินภายใน 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ปท่ี 1 : การตรวจประเมินภายใน 

เริ่มตน 

สวนอาคารสถานที่ 

- สงหนังสือเชิญชวนหนวยงานเขารวมโครงการสาํนักงานสีเขียว 

หนวยงาน/สํานักงาน 

- สงแบบตอบรับเขารวมโครงการ และสงขอเสนอ

โครงการเพ่ือขอรับทุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม 

หนวยงาน/สํานักงาน 

- รับทราบผลและเริ่มดาํเนินงานตามแผน 

- เบิกจายงบประมาณตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

- รับการตรวจประเมินภายใน 

- เมื่อสิ้นสุดโครงการ สรุปผลดําเนินงานภายใน 2 

สิ้นสุด 

ภายในกันยายน 

ของทุกป 

ชวงเวลาปฏิบตังิาน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม 

           - พิจารณาสนับสนุนทุน และแจงผล 

 

ผาน 

ไมผาน / ปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม 

           - พิจารณาและเสนอแนะ 

 

ภายในตุลาคม 

พฤศจิกายน – กนัยายน 

(11 เดือน) 

ตุลาคมของทกุป 
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ขั้นตอนดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ปท่ี 2 : สงประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม                 

- ประกาศเชิญชวนหนวยงานภาครฐัและเอกชน

สมัครเขารวมโครงการ                         

หนวยงาน/สํานักงาน 

- สงใบสมัครเขารวมประกวดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากผูบรหิาร 

มกราคมของทุกป  

ชวงเวลาปฏิบตังิาน 

หนวยงาน/สํานักงาน 

- สงแบบประเมินตนเองเบ้ืองตน 

กุมภาพันธของทุกป  

คณะกรรมการ 

- พิจารณาหนวยงาน 

 

หนวยงาน/สํานักงาน 

- เขารวมอบรมกับกรมสงเสริมคณุภาพ

สิ่งแวดลอม 

ผาน 
ไมผาน สมัครในปตอไป 

มีนาคมของทุกป  

A 
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กันยายนของทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ปที่ 2 : สงประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สิ้นสุด 

คณะกรรมการตรวจประเมินระดับพื้นที่ 

- ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินรอบแรก 

    1-15 กรกฎาคม

ของทุกป  

คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- ตรวจประเมินสํานักงาน ระดับดเียีย่ม (มีผลประเมินรอบ

แรกอยูในเกณฑดีเยีย่ม) 

16 กรกฎาคม - สิงหาคม                 

ของทุกป  

คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน ประจําป 

- แจงผลไปยังหนวยงาน/สํานักงาน 

หนวยงาน / สํานักงาน 

- รับโลรางวลั ในวันสิ่งแวดลอมไทย (กรณีไดระดับดเียี่ยม) 

- รับโลรางวลั ตามที่กรมสงเสริมกําหนด (กรณไีดระดับดีมาก

และระดับดี) 

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- ตรวจเยีย่มพื้นที่ใหคําแนะนํา 
เมษายนของทุกป  

คณะกรรมการตรวจประเมินระดับพื้นที่ 

- ตรวจประเมินระดับพ้ืนที ่
พฤษภาคม–มิถุนายน 

ของทุกป  

   ธันวาคมของทุกป  

A 
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3.5  การวางแผนดําเนินงาน 

    เมื่อหนวยงานไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารใหดําเนินงานสํานักงานสีเขียว (Green 

Office) เรียบรอยแลว จะตองมีการวางแผนดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ และมี

ความพรอมสําหรับการตรวจประเมิน ดังนี้ 

   3.5.1 การวางแผนดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ปที่ 1 การตรวจประเมินภายใน 

  1)  ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 2)  แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว                 

  -   คณะทํางานฯ ควรประกอบดวย หัวหนาสํานักงาน หัวหนางานแตละฝาย  

  -   คณะทํางานฯ มีหนาที่ดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ให

เปนไปตามเกณฑประเมินฯ ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และจัดทําแฟมเอกสารสําหรับรองรับการ

ตรวจประเมิน โดยคณะทํางานฯ แบงเปน 7 หมวด ตามเกณฑประเมินสํานักงานสีเขียว ดังตารางที่ 3.5 
 

ตารางที่ 3.5 หนาที่ความรับผิดชอบแตละหมวด 

หมวดท่ี หนาที่ความรับผิดชอบ 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ

องคการ 

 

- กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม 

- ระบุประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม และประเมินปญหาสิ่งแวดลอม

และการใชทรัพยากร 

- รวบรวมกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 

หมวดที่ 2 การดําเนินงาน                 

Green Office 

 

- ดําเนินการสื่อสารและการสรางจิตสํานึก 

- ดูแลการจัดประชุมและนิทรรศการใหเปนไปตามมาตรฐาน

สํานักงานสีเขียว 

- ดูแลการทําความสะอาดและความเปนระเบียบของสํานักงานให

เปนไปตามมาตรฐานสาํนักงานสีเขียว 

- วางแผนการขนสงและเดินทาง 

- การเตรยีมพรอมตอสภาวะฉุกเฉิน 

หมวดที่ 3 การใชพลังงานและ

ทรัพยากร 

- กํากับดูแลและกําหนดมาตรการการใชไฟฟา เชื้อเพลิง น้ําประปา 

และกระดาษ 

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย - กํากับดูแลและกําหนดมาตรการการจัดการขยะและน้ําเสีย 

หมวดที่ 5 สภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกสาํนักงาน  

- กํากับดูแลการจัดการมลพิษทางอากาศ/แสง/เสียง/ความนาอยู 

- การควบคุมสัตวพาหะนาํโรค 

หมวดที่ 7 การปรับปรงุอยาง

ตอเนื่อง 

- กํากับดูแลการดําเนินโครงการและกิจกรรม 

- การจัดการกาซเรอืนกระจกของสํานักงาน 
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 3)   จัดประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน รวมถึงการแบง

หนาที่ความรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร  

 4)   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสํานักงานสีเขียว” 

   -   เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว เพ่ือมุงสู

มาตรฐานสํานักงานสีเขียว หรือสํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

-    ประเมินปญหาสิ่งแวดลอมของสํานักงาน เพ่ือทําใหทราบระดับความสําคัญ 

ปญหาสิ่งแวดลอมของสํานักงาน โดยปญหาที่มีนัยสําคัญตองทําการแกไขดวยโครงการและกิจกรรม 

5)   ศึกษาดูงานการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวจากหนวยงานภายนอก 

- เพ่ือใหพนักงานในสํานักงานไดเรียนรูจากหนวยงานที่ดําเนินงานจนประสบ 

สําเร็จ และนํามาปรับใชในสํานักงานของตนเอง 

6) ประชุมคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียว ครั้งที่ 2 

-   เพ่ือติดตามงานรายหมวด  

-   วางแผนการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทีม่นีัยสําคญั 

-   วางแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ และปายประชาสัมพันธตาง ๆ 

 7)    คณะทํางานจัดทําเอกสารรายหมวด และรายละเอียดงานตามเกณฑประเมินฯ 

- คณะทํางานจัดทําเอกสารรายหมวดเพื่อรองรับการตรวจประเมิน 

8)    ปรับปรุงพ้ืนท่ี และปายประชาสัมพันธ ตามแผนที่ไดวางไว 

9)    จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และอบรมการซอมอพยพหนีไฟ 

10)   จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเปนสํานักงานสีเขียว  

-  คณะทํางานรายหมวดดําเนินการจัดทําโครงการและกิจกรรมตามที่วางแผนไว  

รวมถึงการจัดเก็บขอมูลเพ่ือสรุปผล 

 11)  ประชุมคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 

-  เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางาน 

-  การประชุมครั้งที่ 4 ควรใหผูบริหารมารวมประชุมดวยเพ่ือชวยเสนอแนะ  

  12)  ตรวจประเมินภายในจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัย 

-  คณะทํางานรายหมวดเตรียมเอกสารรองรับการตรวจประเมินภายใน 

13) ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 

14)  ประชุมสรุปผลดําเนินงาน 

รายละเอียดดังตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 การวางแผนดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ปที่ 1 : การตรวจประเมินภายใน 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอมฯ หัวหนาสํานักงาน

2 แตงต้ังคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ / ผูรับผิดชอบเอกสาร คณะทํางานฯ 

3 ประชุมคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ คร้ังท่ี 1 คณะทํางานฯ

4 อบรมปฏิบัติการ "มาตรฐานสํานักงานสีเขยีว" คณะทํางานฯ และพนักงาน 

5 ศึกษาดูงานสํานกังานสีเขียว หนวยงานภายนอก คณะทํางานฯ 

6 ประชุมคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ คร้ังท่ี 2 คณะทํางานฯ

7 คณะทํางานจัดทําเอกสารรายหมวด และรายละเอียดงานตามเกณฑประเมินฯ คณะทํางานฯ 

8 ปรับปรุงพ้ืนท่ี และปรับปรุงปายประชาสัมพันธ คณะทํางานฯ และพนักงาน 

9 กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารบรรณสาร คณะทํางานฯ และพนักงาน 

10 จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเปนสํานกังานสีเขียว คณะทํางานฯ และพนักงาน 

11 ประชุมคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คณะทํางานฯ

12 ตรวจประเมินภายในตามเกณฑประเมินสํานักงานสีเขียวฯ โดยกรรมการตรวจประเมินภายใน คณะทํางานฯ / กรรมการตรวจประเมินฯ

13 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินภายใน คณะทํางานฯ และพนักงาน 

14 ประชุมสรปุผลการดําเนินงานฯ คณะทํางานฯ

ลําดับ รายการ
เดือน

ผูรับผิดชอบ
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 3.5.2  การวางแผนดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ปที่ 2 สงประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพ   

                สิ่งแวดลอม 

1) ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมฯ 

-  คณะทํางานฯ ขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว ปท่ี 2  

โดยการสงประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2) ประชุมคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ ครั้งท่ี 1 

-   เพื่อวางแผนงานในการรองรับการตรวจประเมินจากกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม 

-   ติดตามการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินภายใน 

-  ติดตามผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม 

  3) ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 

  4)  จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการเปนสํานักงานสีเขียว 

   -  ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่ไดวางแผนไว รวมถึงการจัดเก็บขอมูล

เพ่ือสรุปผล 

  4) ปรับปรุงพ้ืนที่ ปายประชาสัมพันธ  ดําเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  5)   สงใบสมัครเขารวมประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

   -  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจะสงหนังสือเชิญชวนมายังมหาวิทยาลัย 

  6)   สงแบบประเมินตนเอง 

   -  หนวยงานตองทําแบบประเมินตนเองพรอมสงใบสมัครเขารวมโครงการกับกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  7)   สงตัวแทนสํานักงานเขารวมอบรมกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

    -  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมทําการอบรมเกณฑการตรวจประเมินประจําป 

เพ่ือใหหนวยงานไดรับทราบแนวปฏิบัติตรงกัน 

  8)   กิจกรรม Big Cleaning Day  

  9)   อบรมซอมอพยพหนีไฟ 

  10)  รับการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่และรับคําแนะนําจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

    -  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจัดสงเจาหนาที่มาเยี่ยมพ้ืนท่ีเพ่ือใหคําแนะนํา

ในการดําเนินงานเพ่ือสรางความพรอมใหกับสํานักงานในการรองรับการตรวจประเมิน 
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  11)  ประชุมคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ ครั้งที่ 2 

    -  ติดตามงานตามมติที่ประชุมครั้งท่ี 1  

    -  วางแผนรองรับการตรวจประเมินระดับพ้ืนที่ 

  12)  รับการตรวจประเมินระดับพื้นที ่

    -  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมสงคณะกรรมการตรวจประเมินระดับพ้ืนท่ี ใช

เวลาตรวจประเมิน 1/2 วัน 

  13)  ประกาศผลการตรวจประเมินระดับพื้นที ่

     -  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมประกาศผลการตรวจประเมินระดับพ้ืนที่ โดย

หนวยงานที่ไดคะแนนประเมินในระดับดีเยี่ยม (90 คะแนนขึ้นไป) จะตองถูกตรวจประเมินอีกครั้งเพ่ือ

ยืนยันผล 

     -  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจะสงผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงมายังสํานักงาน 

  14)  รับการตรวจประเมินระดับดีเยี่ยม 

      -  สํานักงานรับการตรวจประเมินระดับดีเยี่ยม (กรณีผลการประเมินระดับพ้ืนท่ีอยูใน

ระดับดีเยี่ยม) 

      -  การตรวจประเมินรอบนี้คณะกรรมการจะตรวจประเมินตามขอเสนอแนะจากกรรมการ

ระดับพื้นที่  โดยจะพิจารณาวาสํานักงานไดดําเนินการแกไขเรียบรอยหรือไม 

  15)  ประกาศผลสํานักงานสีเขียวประจําป 

     -  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจะสงผลการประเมินมายังสํานักงาน โดย

ประกาศทั้งระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับด ี

     -  หากไดระดับดีเยี่ยมจะถูกเชิญใหไปรับโลรางวัลพรอมใบประกาศในวัน

สิ่งแวดลอมไทย วันท่ี 4 ธันวาคมของทุกป  โดยสถานที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจะเปนผู

กําหนด 

  16)  ประชุมคณะทํางานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ ครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผล 

    -  คณะทํางานสรุปผลดําเนินงานเสนอกองทุนสิ่งแวดลอมฯ 

    -  หารือแนวทางดําเนินงานสํานักงานสีเขียวเพ่ือใหมีความยั่งยืน และรักษามาตรฐาน 
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ตารางที่ 3.7 แผนดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ปที่ 2 : สงประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขออนุมัติโครงการฯ และงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดลอมฯ หัวหนาสํานักงาน

2 ประชุมคณะทาํงานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ คร้ังท่ี 1 คณะทํางานฯ

3 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินภายใน คณะทํางานฯ และพนักงาน 

4 จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนนุการเปนสํานักงานสีเขียว คณะทํางานฯ และพนักงาน 

5 สงใบสมัครเขารวมประกวดกับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม หัวหนาสํานักงาน

6 สงแบบประเมินตนเอง คณะทํางานฯ

7 สงตัวแทนสํานักงานเขารวมอบรมกับกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ตัวแทนสํานักงาน

8 กิจกรรม Big Cleaning Day อาคารบรรณสาร คณะทํางานฯ และพนักงาน 

9 อบรมซอมอพยพหนไีฟ คณะทํางานฯ และพนักงาน 

10 รับการตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีและรับคําแนะนําจากกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม คณะทํางานฯ และพนักงาน 

11 ประชุมคณะทาํงานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ คร้ังท่ี 2 คณะทํางานฯ และพนักงาน 

12 รับการตรวจประเมินระดับพ้ืนท่ี คณะทํางานฯ และพนักงาน 

13 ประกาศผลการตรวจประเมินระดับพ้ืนที่ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

14 รับการตรวจประเมินระดับดีเย่ียม คณะทํางานฯ และพนักงาน 

15 ประกาศผลสํานักงานสีเขียว ระดับดีเย่ียม ประจําป กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

16 ประชุมคณะทาํงานโครงการสํานักงานสีเขียวฯ คร้ังท่ี 3 เพ่ือสรุปผล คณะทํางานฯ และพนักงาน 

ลําดับ รายการ
เดือน

ผูรับผิดชอบ
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3.6   รางวัลสํานักงานสีเขียวจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

  การดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียวของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดรับความ

สนใจจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกสารเขารวมโครงการอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2558 

สํานักงานสวนอาคารสถานที่ ไดรับรางวัลสํานักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และในป พ.ศ. 2559 

เทคโนธานี (อาคารสุรพัฒน 2) ไดรับรางวัลระดับด ี(G ทองแดง) ดังตารางที่ 3.8 และตารางที่ 3.9 
 

ตารางที่  3.8 รางวัลสํานักงานสีเขียว ประจําป 2558 

ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ระดับดมีาก (G เงิน) ระดับดี (G ทองแดง) 
1. การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

2. การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.กาญจนบุรี  

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.บางปะกง              

   จ.ฉะเชิงเทรา 

4. บริษัท ธัญวิลล จํากัด เขตสวนหลวง  

5. การไฟฟานครหลวง เขตปทุมวัน  

6. การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.นครพนม 

7. การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.พระพุทธบาท  

   จ.สระบุร ี

8. การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.ยะลา 

9. กองพลทหารปนใหญ คายพิบูลสงคราม  

10. เทศบาลนครรังสิต  

11. การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.บัวใหญ  

     จ.นครราชสีมา 

12. การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.สุราษฎรธานี 

13. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 

15. โรงแรมดุสิตธานี กรงุเทพฯ  

16. การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดกําแพงเพชร 

17. บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด  

18. สํานักงานสวนอาคารสถานที่  

     ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี 

19. การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.สันทราย  

    จ.เชียงใหม 

20. โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม  

21. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เขตพญาไท  

22. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

     อาคารศูนยปฏิบัติการ  

23. คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  

24. สํานักงานเทศบาลตําบลสอง อ.สอง 

25. การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอตาคลี  

1.  บริษัท ซี.พี.แลนด จํากดั (มหาชน)  

    อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 1 (สีลม) 

2.  สํานักงานอธิการบดี  

  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

3.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

    เพื่อการเกษตร จ. สมุทรสาคร 

4. บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด  

    จํากัด 

5. สํานักงานเทศบาลตําบลมาบอํามฤต  

6. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  

    มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

7. สํานักวิทยาศาสตรสุขภาพ  

    มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

8. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

    เขตดอนเมือง 

9. DENSO (Thailand) CO.LTD   

   (Samrong Plant)  

10. สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 

11. สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค  

12. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย 

13. องคการบริหารจัดการกาซเรือน 

     กระจก (องคการมหาชน)  

14. สํานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร  

15. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดลอมจังหวัดสุรินทร 

16. มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

1. บริษัท การบินไทย จํากัด  

   (มหาชน) 

2. ฝายโรงงานผลิตน้ําสามเสน  

   การประปานครหลวง 

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

   สหกรณเพื่อการเกษตร  

   จ.อุทัยธาน ี

4. กรมทรัพยากรธรณ ี(ทธ.)               

   เขตราชเทวี  

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ   

   สหกรณเพื่อการเกษตร สาขา  

   พรรณานิคม  

6. การประปานครหลวง (สถานีสูบ 

   จายน้ําลาดพราว)  

7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

   สหกรณเพื่อการเกษตร  

   สาขาบางแกว  

8. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9  

   อุดรธานี  

9. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ

   และสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก 

10. สํานักงานเทศบาลเมือง 

     ปางมะคา  

11. สํานักงานเทศบาลเมือง 

     มหาสารคาม 
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ตารางที่ 3.9 รางวัลสํานักงานสีเขียว ประจําป 2559 

ระดับดีเย่ียม (G ทอง) ระดับดมีาก (G เงิน) ระดับดี (G ทองแดง) 
1. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีน  

2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ  

3. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  

4. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ  

5. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 ภูเก็ต  

6. ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

7. เทศบาลนครสกลนคร  

8. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 10 ขอนแกน  

9. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 สระบุร ี 

10. โรงพยาบาลอานันทมหิดล  

11. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง  

12. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  

13. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม  

14. อาคารฝายควบคุมระบบไฟฟาและสถานีตนทางชิดลม     

     การไฟฟานครหลวง 

15. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  

16. การไฟฟานครหลวง เขตราษฎรบูรณะ  

17. เทศบาลตําบลทาขาม อําเภอชนแดน  

     จังหวัดเพชรบูรณ 

18. สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

19. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิจิตร  

20. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

21. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  

22. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

23. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด  

24. บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด  

25. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 2 ลําปาง  

26. ศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

27. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 นครปฐม  

28. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 นครราชสีมา  

29. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาขุขันธ  

30. บริษัท สยาม เด็นโซ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด  

     และ บริษัท สยาม เคยีวซนั เด็นโซ จํากัด 

 31. เทศบาลเมืองสีคิ้ว  

32. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 15) ศูนยการเรียนรู   

     ในเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

1. สํานักงานอธิการบดี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 

   สงคราม 

 2. เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

 3. เทศบาลตําบลปง 

 4. กองบริการเทคโนโลย ี

    สารสนเทศและการสื่อสาร  

    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 5. บริษัท อินโดรามา ปโตรเคมี  

    จํากัด 

 6. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด  

    คอสเมติค จํากัด 

1. เทศบาลตําบลปว 

2. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13  

    ชลบุรี 

3. เทศบาลเมืองลําพูน 

4. บริษัท ศูนย เทคโนโลยี ไฮเทค  
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บทที่ 4 

 

ขั้นตอนดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานสีเขียว 

 

 การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน สํานักงานสีเขียว มีเกณฑประเมิน 7 หมวด คือ 1) การ

บ ริห าร จั ด การอ งค ก าร  (Organization Management) 2) ก ารดํ า เนิ น งาน  Green Office 

(Operation of Green Office)  3) การใชพลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utility) 

4) การจัดการของเสีย (Waste Management) 5) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน 

(Indoor and Outdoor Environmental) 6) การจัดซื้อและจัดจาง (Green Procurement) และ 

7) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) ซึ่งสํานักงานจะตองดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐานพรอมจัดทําเอกสารเพ่ือเปนหลักฐานสําหรับประกอบการประเมิน  ดังตอไปนี ้

 

4.1  หมวด 1 การบริหารจัดการองคการ (Organization Management) 

 การบริหารจัดการองคการถือเปนการดําเนินงานที่ตองเริ่มเปนอันดับแรกในการดําเนินงาน

สํานักงานสีเขียว เพ่ือใหมีแนวทางดําเนินงานที่ชัดเจน และเกิดการมีสวนรวมจากพนักงานภายใน

สํานักงาน  ดังนี ้

4.1.1  นโยบายสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

   นโยบายดานสิ่งแวดลอมและพลังงานถือเปนนโยบายของสํานักงานที่แสดงถึงความ

มุงมั่นในการจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงาน  โดยนโยบายสิ่งแวดลอมและพลังงานตองมีความ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  สอดคลองกับกฎหมาย และเกณฑประเมินของ

สํานักงานสีเขียว  ทั้งนี้ ตองมีความชัดเจน งายตอการอธิบายและนําไปปฏิบัติไดจริงของพนักงานและ

บุคคลภายนอก  พรอมทั้งตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหมีความทันสมัยตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ มีข้ันตอนดังนี้ 

1)  กําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

  การกําหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอมและพลังงานเปนนโยบายที่สะทอนใหเห็น

ถึงวิสัยทัศน เจตนารมณของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริงและเกิดผลเปนรูปธรรม เนนการมีสวนรวมของพนักงาน เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  การบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนการประหยัดพลังงานและ

ทรัพยากร เชน น้ําประปา ไฟฟา เชื้อเพลิง  และกระดาษ เปนตน ในสวนของมหาวิทยาลัยการกําหนด 
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นโยบายที่เหมาะสมสวนหนึ่งควรมาจากนโยบายเขียวสะอาดของมหาวิทยาลัย (Green and Clean 

University) ซึ่งไดมีการกําหนดมาตรการ และแนวทางในการดําเนินงานไวอยางชัดเจน  และจะตอง

ระบุถึงความมุงมั่นในการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้

- แสดงความมุงมั่นที่จะมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องและการปองกันมลพิษ เชน 

การประหยัดและอนุรักษสิ่งแวดลอม การรณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การ

บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การลดการใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมา              

ใชใหม (Recycle) การจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากรอยางรู

คุณคา การกําหนดเปาหมายและมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการประหยัด การเตรียมพรอมกรณี

ฉุกเฉินตาง ๆ การปรับปรุงอาคาร และการจัดภูมิทัศนใหนาอยู  เปนตน 

- แสดงความมุงมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชน กฎหมายและ

ประกาศกฎกระทรวงที่เก่ียวของ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของ เทศบัญญัติตําบลสุรนารีท่ี

เก่ียวของ  แนวทางการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ  แนวปฏิบัติตาม

เกณฑประเมินของสํานักงานสีเขียว กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- แสดงความมุงมั่นในการสรางความตระหนักในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

- แสดงความมุงมั่นที่จะเผยแพรตอสาธารณชนและเผยแพรองคความรูสูชุมชน 

ดังรูปภาพที่ 4.1  

  2)  การเผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอม  

      เพ่ือเปนการสื่อสารใหกับพนักงานและบุคคลภายนอกไดรับรูถึงแนวทางในการ

ปฏิบัติตนที่มาใชงานสํานักงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัตตินไดถูกตองเพ่ือใหสํานักงานบรรลุเปาหมายใน

การเปนสํานักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ การเผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินการ

ไดหลายรูปแบบ เชน ติดบอรดประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธผานสื่อ On-line และหนังสือเวียนแจง 

เปนตน 

 3)  การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดลอม 

       สํานักงานจะตองมีการทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีความ

ทันสมัย ความถ่ีอยางนอยปละ 1 ครั้ง เม่ือมีการทบทวนแลวตองมีการประกาศและสื่อสารใหพนักงาน

ทุกคนทราบอีกครั้ง   
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ภาพที่ 4.1 ตัวอยางนโยบายดานสิ่งแวดลอมและพลังงานของสํานักงานสวนอาคารสถานที ่

 

ประกาศสวนอาคารสถานที ่

เรื่อง  นโยบายสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

สํานักงานสวนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดประกาศนโยบายเขียวสะอาด (Green and Clean University) และไดอนุมัติให

ดําเนินโครงการสํานักงานสเีขียว (Green Office) นั้น เพื่อใหนโยบายดังกลาวเกิดผลเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

จึงมีการกําหนดแนวทางใหคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน สํานักงานสวนอาคารสถานที่ ปฏิบัติตามดังตอไปนี ้

ขอ ๑)  ปฏบิัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและพลังงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนมาตรการประหยัดตาง ๆ ของสํานักงานอยางเครงครดั 

ขอ ๒)  กําหนดเปาหมาย และมาตรการตาง ๆ เพื่อใหเกิดการประหยัดและการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๓)  สงเสริมแนวทางดาํเนินการจัดซือ้จัดจางและบรกิารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชผลติภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ขอ ๔)  สงเสริมการประหยัดและอนุรักษพลังงานของสวนอาคารสถานที่ โดยเนนการใชพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และพลังงาน

ที่สรางขึ้นใหมรวมถึงการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก 

ขอ ๕)  รณรงคสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรสาํนักงานสวนอาคารสถานที่ ตอการมีสวนรวมในการดแูลรักษาสิ่งแวดลอม 

ขอ ๖)  สงเสริมการประหยัดและอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย โดยเนนดําเนินการ ๓ ดาน ไดแก การลดการใช (Reduce) 

การใชซ้ํา (Reuse) และการนํากลบัมาใชใหม (Recycle) 

ขอ ๗)  ปรับปรุงความปลอดภัยของอาคารโดยรวมถึงการตรวจสอบอาคาร และการเตรียมการเผ่ือกรณีฉุกเฉินตาง ๆ 

ขอ ๘)  ปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความรมรืน่ สวยงาม เปนสถานที่พกัผอนหยอนใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติและสงเสริมการมีสุขภาพที่ดี

ใหกับบุคลากร 

ขอ ๙)  สนับสนุนใหมีการดําเนินงานตามแผนการดูแลรักษา บาํรุงรักษา ซอมแซมอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคใหสามารถใชงาน

ไดอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอ ๑๐)  สื่อสารนโยบายสิ่งแวดลอมและพลังงานตอบุคคลภายใน และประกาศเผยแพรตอบุคคลภายนอกใหทราบถึงความมุงมั่นใน

การรักษาสิ่งแวดลอม 

ขอ ๑๑)  ดําเนินการทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอมและพลังงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง ความถี่

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ   ณ   วันที ่        กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ลงช่ือ...................................................... 

(   ) 

หัวหนาสวนอาคารสถานที ่
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ภาพที่ 4.2 คําขวัญนโยบายดานสิ่งแวดลอมและพลังงานของสํานักงานสวนอาคารสถานที่ 

 
 4.1.2  การระบุประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากร 

  1)  เปนการรวบรวมกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงาน เพ่ือจะไดทราบถึงปญหา

สิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากรที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงาน การดําเนินการ

ขั้นตอนนี้ใหคณะกรรมการหรือผูแทนจากงานตาง ๆ เปนผูดําเนินการปรึกษาหารือรวมกัน 

   2)    การบงชี้ปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากร วิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด 

คือ การวิเคราะหผังกระบวนการทํางาน (Process  Flow Analysis)  โดยพิจารณาปจจัยนําเขา 

(Input) หมายถึง วัตถุดิบทรัพยากร พลังงาน เครื่องจักร ปจจัยนําออก (Output) หมายถึง ของเสียที่

เกิดจากกระบวนการและกิจกรรมของสํานักงาน ดังตารางที ่4.1 

กุมภาพันธ 2558 
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ตารางที่ 4.1 การบงชี้ปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากร 
 

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ปจจัยนําออก (Output)

การพิมพเอกสาร (ปร้ินเตอร)

กระดาษ เคร่ืองปร้ินเตอร กระดาษที่พิมพเสีย

หมึกพิมพ หมึกพิมพใชแลว

ไฟฟา กล่ินจากหมึกพิมพ

เสียงดังจากการพิมพ

การถายเอกสาร

กระดาษ เคร่ืองถายเอกสาร กระดาษที่ถายเสีย

หมึกพิมพ หมึกพิมพใชแลว

ไฟฟา กล่ินจากหมึกพิมพ

เสียงดังจากการถายเอกสาร

การจัดเตรียมเอกสาร

กระดาษ กระดาษเสีย

อุปกรณเคร่ืองเขียน ขยะจากอุปกรณเคร่ืองเขียน

ใบมีดตัดกระดาษ ใบมีดตัดกระดาษใชแลว

แฟมเอกสาร แฟมเอกสารชํารุด  
 

3)   การระบุปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากร นําประเด็นปญหา 

สิ่งแวดลอมที่ไดจากการสํารวจและวิเคราะหจากกิจกรรมตาง ๆ มาระบุลงในตารางการระบปุระเด็น

ปญหาสิ่งแวดลอม ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ตัวอยางการระบุปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากร 
D I

EL W F/G O RM AP WP SP NP NU WA N A E Y N

การพิมพเอกสาร √ กระดาษ √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

เคร่ืองปร้ินเตอร √ หมึกพิมพ √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ ไฟฟา √ √ √ √ Green O fficeหมวด3

√ กระดาษท่ีพิมพเสีย √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ หมึกพิมพใชแลว √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ กล่ินจากหมึกพิมพ √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ เสียงดังจากการพิมพ √ √ √ √ Green O ffice หมวด5

การถายเอกสาร √ กระดาษ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ หมึกพิมพ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ ไฟฟา √ √ √ √ Green O ffice หมวด3

√ กระดาษท่ีถายเสีย √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ หมึกพิมพใชแลว √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ กล่ินจากหมึกพิมพ √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ เสียงดังจากการถายเอกสาร √ √ √ √ Green O ffice หมวด5

การจัดเตรียมเอกสาร √ กระดาษ √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ อุปกรณ เคร่ืองเขียน √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ ใบมีดตัดกระดาษ √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

√ แฟมเอกสาร √ √ √ √ Green O ffice หมวด4

หมายเหตุ

D = Direct WP = Water Pollution NU = Nuisance         RM = Raw Material W = Water              N = Normal

I    = Indirect SP = Soil Pollution WA = Waste            A = Abnormal F/G = Fuel / Gas      Y = Legal

AP = Air Pollution NP = Noise Pollution EL = Electric           E = Emergency O = Oil                  N = No Legal

วันท่ี

กระบวนการ

Process

IN

PUT

OUT

PUT

ปญหาส่ิงแวดลอมและการใช

ทรัพยากร

การใชทรัพยากร ผลกระทบส่ิงแวดลอม สภาวะ กฎหมาย
กระบวนการควบคุม

ผูจัดทํา ตําแหนง วันท่ี ผูอนุมัติ ตําแหนง

 

4) ประเมินปญหาสิ่งแวดลอม  การใชพลังงานและทรัพยากร 

      การประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากร เพื่อเราจะไดทราบ

ถึงความมีนัยสําคัญของปญหาโดยมีเกณฑประเมินระดับนัยสําคัญดังตารางท่ี 4.3 และดังตารางท่ี 4.4                  

โดยเกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดข้ึน ตั้งแตระดับ 1 - 7  และคะแนนความรุนแรง ระดับ 1 – 6 

ดังภาคผนวก ข เมื่อไดคะแนนรวมแลวสามารถจัดระดับความสําคัญ ของปญหาได 3 ระดับ คือ ระดับ

ต่ํา ระดับปานกลาง และระดับสูง ดังตารางท่ี 4.3 ตารางท่ี 4.4 และตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.3 เกณฑประเมินปญหาสิ่งแวดลอม 

ปญหาสิ่งแวดลอม 
ระดับนัยสําคัญ 

ต่ํา (L) ปานกลาง (M) สูง (H) 

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

มลภาวะ (Pollution) ทางออม 28-56 57-84 มากกวา 84 

การใชทรัพยากร (Resource Usage) ทางตรง 12-36 37-60 มากกวา 60 

การใชทรัพากร (Resource Usage) ทางออม 14-45 46-75 มากกวา 75 
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ตารางที่ 4.4 ตัวอยางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานมลภาวะ 
รวม รวม คะแนนรวม

AP WP SP NP NU WA N A E 1 2 3 4 5 6 7  F 1 2 3 4 G ( F x G ) L M H

การพิมพเอกสาร (ปร้ินเตอร) กระดาษที่พิมพเสีย √ √ √ 1 3 1 1 2 1 9 1 2 3 2 8 72 √

หมึกพิมพใชแลว √ √ √ 1 3 1 3 2 1 11 1 2 2 1 6 66 √

กล่ินจากหมึกพิมพ √ √ √ 1 3 1 3 3 1 12 1 1 1 1 4 48 √

เสียงดังจากการพิมพ √ √ √ 1 3 1 3 3 1 12 1 1 1 1 4 48 √

การถายเอกสาร กระดาษที่ถายเสีย √ √ √ 1 3 1 1 2 1 9 1 2 3 2 8 72 √

หมึกพิมพใชแลว √ √ √ 1 3 1 3 2 1 11 1 2 2 1 6 66 √

กล่ินจากหมึกพิมพ √ √ √ 1 3 1 3 3 1 12 1 1 1 1 4 48 √

เสียงดังจากการถายเอกสาร √ √ √ 1 3 1 3 3 1 12 1 1 1 1 4 48 √

การจัดเตรียมเอกสาร กระดาษเสีย √ √ √ 1 3 1 1 2 1 9 1 2 3 2 8 72 √

ขยะจากอุปกรณเคร่ืองเขียน √ √ √ 1 3 1 3 2 1 11 1 1 2 1 5 55 √

ใบมีดตัดกระดาษใชแลว √ √ √ 1 3 1 3 2 1 11 1 1 2 1 5 55 √

แฟมเอกสารชํารุด √ √ √ 1 3 1 3 2 1 11 1 1 1 1 4 44 √

การประชุมภายใน กระดาษใชแลว √ √ √ 1 3 1 3 3 1 12 1 1 1 1 4 48 √

ขยะจากอุปกรณเคร่ืองเขียน √ √ √ 1 3 1 3 2 1 11 1 1 2 1 5 55 √

แฟมเอกสารชํารุด √ √ √ 1 3 1 3 2 1 11 1 1 1 1 4 44 √

นํ้าเหลือจากการด่ืม √ √ √ 1 3 1 1 2 1 9 1 2 2 2 7 63 √

การจัดอบรมภายใน กระดาษใชแลว √ √ √ 1 3 1 3 3 1 12 1 1 1 1 4 48 √

ขยะจากอุปกรณเคร่ืองเขียน √ √ √ 1 3 1 3 2 1 11 1 1 2 1 5 55 √

เศษอาหาร √ √ √ 1 3 1 1 2 1 9 3 2 3 2 10 90 √

ขยะจากกลองบรรจุอาหาร (กลองโฟม ถุงพลาสติก) √ √ √ 1 1 1 1 2 1 7 2 2 2 2 8 56 √

นํ้าเหลือจากการด่ืม √ √ √ 1 3 1 1 2 1 9 1 2 2 2 7 63 √

ขยะจากกลองบรรจุอาหาร (กลองโฟม ถุงพลาสติก) √ √ √ 1 1 1 1 2 1 7 2 2 2 2 8 56 √

กล่ินอาหาร √ √ √ 1 3 2 2 3 1 12 1 1 1 1 4 48 √

มด แมลงวัน √ √ √ 1 3 2 2 2 1 11 1 1 1 1 4 44 √

D I
ผลกระทบส่ิงแวดลอม สภาวะ โอกาสท่ีจะเกิด ความรุนแรง ระดับนัยสําคัญกระบวนการ

Process
ปญหาส่ิงแวดลอม

วันที่ผู จัดทํา ตําแหนง วันที่ ผูอนุมัติ ตําแหนง
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ตารางที่  4.5 ตัวอยางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากร  
D I รวม รวม คะแนนรวม

EL W F/G O RM N A E 1 2 3 4 5  F 1 2 3 4 G ( F x G ) L M H

การพิมพเอกสาร (ปร้ินเตอร) กระดาษ √ √ √ 1 3 1 1 9 1 2 3 6 54 √

หมึกพิมพ √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 1 3 24 √

ไฟฟา √ √ √ 3 3 2 2 10 3 3 3 9 90 √

การถายเอกสาร กระดาษ √ √ √ 1 3 1 3 8 1 2 1 4 32 √

หมึกพิมพ √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 1 3 24 √

ไฟฟา √ √ √ 3 3 2 2 10 3 3 3 9 90 √

การจัดเตรียมเอกสาร กระดาษ √ √ √ 1 3 1 3 8 1 2 1 4 32 √

อุปกรณเคร่ืองเขียน √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 1 3 24 √

ใบมีดตัดกระดาษ √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 1 3 24 √

แฟมเอกสาร √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 1 3 24 √

การประชุมภายใน กระดาษ √ √ √ 1 3 1 3 8 1 2 1 3 24 √

อุปกรณเคร่ืองเขียน √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 1 4 32 √

แฟมเอกสาร √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 1 4 32 √

ไฟฟา √ √ √ 3 3 2 2 10 3 3 3 9 90 √

การจัดอบรมภายใน กระดาษ √ √ √ 1 3 1 2 7 1 2 1 3 21 √

อุปกรณเคร่ืองเขียน √ √ √ 1 3 1 2 7 1 1 1 4 28 √

ไฟฟา √ √ √ 3 3 2 2 10 3 3 3 9 90 √

อาหารจัดเล้ียง √ √ √ 1 3 1 2 7 1 1 3 4 28 √

นํ้าด่ืม √ √ √ 1 3 1 2 7 1 1 3 4 28 √

การรับประทานอาหาร อาหาร √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 3 5 40 √

เคร่ืองด่ืม √ √ √ 1 3 1 3 8 1 1 3 4 32 √

กระบวนการ

Process

ปญหาการใช

ทรัพยากร

โอกาสท่ีจะเกิด ( L )การใชทรัพยากร/พลังงาน สภาวะ ความรุนแรง ( C ) ระดับนัยสําคัญ

วันที่ผู จัดทํา ตําแหนง วันที่ ผูอนุมัติ ตําแหนง
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5)  การหาแนวทางแกไขและควบคุมปญหา 

                นําปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ (ระดับ               

ปานกลางข้ึนไป) มาศึกษาเพ่ือทําการแกไขปญหาตอไป ดังตารางท่ี 4.6 และตารางที่ 4.7 

  

ตารางที่ 4.6 ระดับความสําคัญของปญหาและการควบคุม 

ระดับนัยสําคัญ การควบคุม 

สูง 1. ตองกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายเปนแผนงานเพ่ือลดมลภาวะ

ในกรอบระยะเวลาที่กําหนด อางอิงไปยังหมวดที่ 7 

2. หากเปนปญหาที่ไมสามารถลดได ใหคณะกรรมการฯ พิจารณา

รวมกันจัดทําแผนการตรวจติดตามและเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

ปานกลางและต่ํา กําหนดมาตรการควบคุมเปนลายลักษณอักษร หรือแผนการตรวจ

ติดตามและเฝาระวัง 

ต่ํามาก ต่ํามาก ไมตองดําเนินการใด ๆ 

 

ตารางที่ 4.7  ตัวอยางสรปุผลการประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากร 

ประเภทปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม ความรุนแรง 

การใชทรัพยากร การใชไฟฟามีคาสูง 90 (High) 

มลพิษน้ํา กลิ่นน้ําเสีย 72 (Medium) 

ขยะ การคัดแยกขยะเศษอาหาร 65 (Medium) 

อากาศ ไอเสียรถยนต/ควันพิษ 60 (Medium) 

เสียง -ไมมี- - 
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4.1.3 กฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ดานส่ิงแวดลอม 

    การปฏิบัติตามกฎหมายถือเปนสิ่งที่สํานักงานจะตองดําเนินการและใหความสําคัญ

เปนอันดับแรก  สํานักงานจะตองนํากฎหมายที่เก่ียวของมาพิจารณา เชน มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ เปนตน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาประกาศของมหาวิทยาลัย และ

เทศบัญญัติตําบลสุรนารี มาพิจารณารวมดวย และอีกประเด็นที่จะตองพิจารณา คือ การเตรียมความ

พรอมตอสถานการณฉุกเฉิน เชน การซอมอพยพหนีไฟ  การปองกันสารเคมีรั่วไหล เปนตน โดยมี

ขั้นตอนดําเนินงานดังนี ้

1) พิจารณากฎหมายท่ีจะตองนําไปใช 

        นําประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่ไดจากการระบุประเด็นปญหามาพิจารณาเพื่อ

คัดเลือกกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของ  ประกอบดวย พิจาณากฎหมายใกลตัว เชน  สํานักงานใน

มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตตําบลสุนารี ตองนําเทศบัญญัติตําบลสุรนารีมาพิจารณารวมดวย หรือกรณี

สํานักงานในมหาวิทยาลัยตองนําประกาศแนวปฏิบัติตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาพิจารณารวมดวย เชน  

แนวปฏิบัติงดใชกลองโฟมภายในมหาวิทยาลัย  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปนตน 

2)    การรวบรวมและจัดทําทะเบียนกฎหมาย 

               คนหากฎหมายที่เก่ียวของจากหนวยงานราชการ หรือจากเวปไซตของกรม 

โรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ รวบรวมกฎหมายทั้งหมดท่ีเก่ียวของมาศึกษา และสรุป

สาระสําคัญของกฎหมายที่ เก่ียวของกับสํานักงาน และนํามาสรุปลงในทะเบียนกฎหมายและ

ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม ดังตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 ตัวอยางทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 

 
หมายเหตุ : 

1. สอดคลอง    หมายถึง สํานักงานอยูในกลุมอาคารที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

2. ไมสอดคลอง หมายถึง สํานักงานไมอยูในกลุมอาคารที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. เพื่อทราบ    หมายถึง สํานักงานไมอยูในกลุมอาคารที่ตองปฏบิัติตามกฎหมาย แตในอนาคตมีโอกาสตองปฏบิัติตาม

กฎหมาย 

 

3) การทําความเขาใจกฎหมายที่เก่ียวของ 

         พนักงานในสํานักงานมีความรู ความเขาใจกฎหมายและระเบียบตาง ๆ มีการ

แจกจายทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมไปยังแผนกตาง ๆ และมีการจัดทะเบียน

กฎหมายเปนรูปเลม 

4) การปรับปรุงรายการกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 

         มีการกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงรายการกฎหมายเพื่อใหทันสมัย เชน          

ทุก ๆ 3 เดือน หรือทุก ๆ 6 เดือน เปนตน  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารไปยังพนักงานใหม

อีกครั้ง 

 

 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

หลักฐาน

การ

ปฏิบัติ สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 นํ้าเสีย       

1 ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เร่ือง 

กําหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายนํ้า

ทิ้ง จากอาคารบาง

ประเภทและบาง

ขนาด  

ขอ 6 อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้ 

(5) อาคารท่ีทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ องคการระหวางประเทศ หรือ

ของเอกชนท่ีมีพื้นท่ีใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุม                 

ของอาคารต้ังแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 10,000 ตารางเมตร 

(1) pH อยูระหวาง 5-9 

บีโอดี ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร                                     

(2) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกนิ 50 มิลลิกรัมตอลิตร  

(3) ซัลไฟด ตองมีคาไมเกิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร                     

(4) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกนิ 40 มิลลิกรัมตอลิตร 

(5) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตองมีคาเพิ่มข้ึนจาก

ปริมาณสารละลายในนํ้าใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร                                                                             

(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร                                                      

(7) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอ

ลิตร 
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 4.1.4  อาํนาจหนาที่ และการกําหนดผูรับผิดชอบ 

    การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนิงานสํานักงานสีเขียวถือเปนสิ่งสําคัญเพราะ 

คณะทํางานชุดนี้จะเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน และคณะทํางานควร

แบงเปนรายหมวดตามเกณฑประเมินสํานักงานสีเขียวและมีคําสั่งมอบหมายใหชัดเจน ดังภาพที่ 4.3 

และภาพที่ 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  4.3 ภาพรวมโครงสรางการบริหารงานของสวนอาคารสถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - วิศวกร 4  - วิศวกร 3  - นักวิชาการเกษตร 2

 - สถาปนิก 2  - นายชางไฟฟา 2  - พนักงานเกษตร 4

 - นายชางเทคนิค 5  - นายชางเทคนิค 2  - ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 1

 - ชางเทคนิค 1  - นายชางอิเล็กทรอนิกส 1

 - พนักงานซอมบาํรงุ 1  - พนักงานธุรการ 1  - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1

 - ลูกจางชั่วคราวรายเดอืน 3  - ชางเทคนิค 3  - นายชางไฟฟา 1

 - พนักงานซอมบํารงุ 5  - นายชางเทคนิค 1

 - เจ าหนาที่บริหารงานทั่วไป 2  - พนักงานประจําอาคาร 3  - ชางเทคนิค 1

 - พนักงานธุรการ 1  - ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 8  - ชางศิลป 1

 - พนักงานประจําอาคาร 1  - พนักงานซอมบํารงุ 2

 - พนักงานซอมบาํรงุ 1  - วิศวกร 1  - พนักงานประจําอาคาร 1

 - พนักงานขับรถยนต 1  - เจาหน าที่บริหารงานทั่วไป 1  - พนักงานขับรถยนต 2

 - ลูกจางชั่วคราวรายเดอืน 4  - นายชางเทคนิค 1  - ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 6

 - นายชางโยธา 1

 - เจ าหนาที่บริหารงานทั่วไป 1  - ชางเทคนิค 1  - วิศวกร 1

 - ชางเทคนิค 9  - พนักงานซอมบํารงุ 5  - นายชางเทคนิค 1

 - ลูกจางชั่วคราวรายเดอืน 1  - พนักงานประจําอาคาร 7  - พนักงานธุรการ 1

 - ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 12  - พนักงานซอมบํารงุ 3

 - พนักงานธุรการ 1  - พนักงานประจําอาคาร 1

 - เจ าหนาที่ธุรการ 1   - วิศวกร 1  - ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 4

 - พนักงานขับรถยนต 7  - นายชางไฟฟา 1

 - พนักงานประจําอาคาร 1  - วิศวกร 1

 - เจ าหนาที่บริหารงานทั่วไป 1  - ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 1  - พนักงานธุรการ 1

 - พนักงานประจําอาคาร 1  - พนักงานซอมบํารุง 2

 - ลูกจางชั่วคราวรายเดอืน 1  - พนักงานประจําอาคาร 1

งานประปาและส่ิงแวดลอมงานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

หนวยพัฒนาการบริหารงาน

งานออกแบบและกอสราง งานระบบไฟฟาและปรับอากาศ งานภูมิทัศน

งานธุรการ

งานซอมบํารุงและรักษา

งานบริการอาคารสถานที่และกิจกรรม

หนวยส่ิงแวดลอม

หนวยการจัดการและอนุรักษพลังงาน

หัวหนาสวนอาคารสถานท่ี

คณะทํางาน                      

ดานสิ่งแวดลอม

และพลังงาน 
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โครงสรางการบริหารงานโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

สํานักงานสวนอาคารสถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 โครงสรางการบริหารงานคณะทํางานสํานักงานสีเขียว

รองอธิการบดฝีายบริหาร 

(อ.ดร.วุฒิ  ดานกิตตกิุล) 

ประธานคณะกรรมการดาํเนินงาน 

สํานักงานสีเขียว (Green Office) 

(ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร : ผศ.ดร. เผดจ็ เผาละออ) 

หัวหนาคณะทํางาน 

ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

(นายธานี  คลองณรงค) 

หมวด 1 

การบริหารจัดการ

องคการ 

 

หมวด 2                             

การดําเนินงาน Green 

Office 

หมวด 3                    

การจัดการใชพลังงานและ

ทรัพยากร 

 

หมวด 5                   

สภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกสํานักงาน 

 

หมวด 4                       

การจัดการของเสีย 

 

หมวด 6                   

การจัดซื้อจัดจางสีเขียว 

 

หมวด 7                      

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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4.1.5  การทบทวนโดยฝายบริหาร 

           การทบทวนโดยฝายบริหารถือเปนสวนสําคัญและจําเปนท่ีผูบริหารจะไดทราบความคืบหนา

รวมทั้งปญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดสิ่งแวดลอมของสํานักงานเพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

และมีความยั่งยืน 

1)  ผูบริหารควรทบทวนการจัดการสิ่งแวดลอมในสํานักงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว  

หรือปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสม 

2)  ตองมีการประชุมรวมกับผูบริหาร  โดยใหหัวหนาทีมดานสิ่งแวดลอมเปนผูเตรียมเรื่องใน

การประชุมรวมกับฝายบริหาร ประกอบดวย 

 -  การทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอม 

 -  ผลการดําเนินงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

 -  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 -  การสื่อสารและขอรองเรียน 

-  ผลสําเร็จโครงการและกิจกรรม 

-  ปญหาและอุปสรรค 

3)  กําหนดองคประชุม 

  องคประชุมตองครบถวนประกอบดวย 1) ผูบริหาร 2) ทีมงานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

และ 3) เลขานุการ (หัวหนาทีมงานสิ่งแวดลอม)  โดยความถี่ในการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

4.1.6 แนวปฏิบัติเพื่อใหผานเกณฑมาตรฐาน 

         1)  นโยบายสิ่งแวดลอมและพลังงานตองติดประกาศไวในจุดที่พนักงานและบุคคลภายนอก

มองเห็นชัดเจน (บอรดประชาสัมพันธ) หรือจัดทําเปนคําขวัญเพ่ือใหจดจํางาย 

          2)  กฎหมายสิ่งแวดลอมตองมีความทันสมัย และเปนกฎหมายลาสุดที่ประกาศบังคับใชมีการ

แจกจายทะเบียนกฎหมายไปยังงานตาง ๆ ของสํานักงาน 

3)  ปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากรจะตองถูกประเมินลงในแบบฟอรม และ

ตองเซ็นรับรองในแบบฟอรมใหครบถวน 

4)  ปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและทรัพยากรท่ีมีนัยสําคัญ หรือความรุนแรงระดับ                 

ปานกลางข้ึนไปจะตองไดรับการแกไขเพื่อลดความรุนแรงของปญหา และมีการสื่อสารปญหาสิ่งแวดลอม            

การใชพลังงานและทรัพยากรใหพนักงานในสํานักงานไดรับทราบและรวมกันแกไขปญหา 

5) ตองมีการทบทวนตารางระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม การใชพลังงานและ

ทรัพยากร อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

6) ตองมีการสื่อกฎหมายใหพนักงานเขาใจ เชน ติดบอรด การฝกอบรม เปนตน 

7) จัดเก็บเอกสารกฎหมายที่ตองปฏิบัติตามเปนรูปเลมเพ่ือใชศึกษาและอางอิงตอไป 
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8) การตรวจสอบความพรอมถังดับเพลิงตองมีเอกสารยืนยัน หรือ Check list 

9) มีการจัดทําแผนฉุกเฉิน กําหนดจุดรวมพล หมายเลขโทรศพัทที่เก่ียวของ 

10) มีการฝกซอมดับเพลิงปละ 1 ครั้ง 

11) เอกสารประกอบการประเมิน 

-   นโยบายสิ่งแวดลอม 

-   ทะเบียนกฎหมาย 

-   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานมลภาวะ และดานทรัพยากร  

-   ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดานสิ่งแวลดอมและพลังงาน 

-   หลักฐานการฝกซอมดับเพลิง 

-   บันทึกตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงท้ังหมด 

-   รายงานการประชุมรวมกับฝายบริหาร และขอเสนอแนะจากผูบริหาร 

 

 4.1.7  การประเมินตนเอง 

   การประเมินตนเองถือเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางยิ่ง เนื่องจากการตรวจประเมินของ

คณะกรรมการจะใชเกณฑคะแนนที่ทางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจัดทําข้ึน โดยการประเมิน

ตนเองจะสามารถชวยใหสํานักงานตรวจสอบตนเองวาจะตองปรับปรุงอยางไรเพ่ือใหไดคะแนนเต็มใน

แตละขอ  

   จากตารางที่ 4.9 เกณฑประเมินหมวด 1 การบริหารจัดการองคการ มีจํานวน 14 ขอ 

14 คะแนน หากตองการจะใหคะแนน ขอ 1 การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมจากผูบริหารระดับสูง จะตอง

ไปดูคาคะแนนในตารางที่ 4.10 โดยจะกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ คือ 0 0.25 0.50 0.75 และ 1.00 

ตามลําดับ หากพิจารณาแลว สํานักงานมีการกําหนดนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรและผูบริหาร

ระดับสูงอนุมัติ และมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนจะใหคะแนนตนเองเทากับ 1  หรือหากพิจารณาแลวไมมี

การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมจากผูบริหารระดับสูง จะใหคะแนนตนเองเทากับ 0 เปนตน ดังนั้น 

สํานักงานจะสามารถตรวจสอบตนเองไดทันที สวนคาคะแนนขอ 2 – ขอ 14 ดูรายละเอียดตาม

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

หมวด 1 การบริหารจัดการองคการ (Organization Management)  

 
 

  ตารางที่ 4.9 เกณฑประเมินหมวด 1 การบริหารจัดการองคการ 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

1.  การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมจากผูบริหารระดับสูง 1.00 

2. รายละเอียดในนโยบายระบุสอดคลองตามที่กําหนดในเอกสารคูมือ 1.00 

3. การกําหนดความถี่ในการทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอม 1.00 

4. กําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบ ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม, การใชทรัพยากร

และพลังงาน พรอมระบุประเมินถึงความสําคญั และจัดทําเปนเอกสาร 

1.00 

5. ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน จะตองวิเคราะหใหครอบคลุมถึง

เหตุการณปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน 

1.00 

6. ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีความสําคัญมากไดรับการจัดการ 1.00 

7. การจัดทํารายการกฎหมายและบอกถึงแหลงท่ีคนหากฎหมายที่เก่ียวของกับลักษณะ

ในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม 

1.00 

8.  การกําหนดผูรับผิดชอบในการคนหารายการกฎหมายท่ีเก่ียวของไวอยางเหมาะสม 1.00 

9. การประกาศแตงตั้งประธานคณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง

ระบุหนาที่รับผิดชอบ 

1.00 

10. ความเหมาะสมในการแตงตั้งประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดาน

สิ่งแวดลอม  

1.00 

11. ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม มีความเขาใจในการ

ดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม 

1.00 

12. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูที่เก่ียวของทราบถึงปญหา อุปสรรค จุด

แข็งและจุดออนขององคกร และมีวิสัยทัศน จะตองประชุมดังนี้ คือ 1) ผลการทบทวน

โดยฝายบริหารครั้งที่ผานมา 2) ผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ 3) การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย  4)  การสื่อสารและขอรองเรียน 5) วัตถุประสงคและเปาหมาย          

6) ผลของการแกไขและปองกัน  7) การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตอระบบ 

1.00 

13. การเขารวมการประชุมทบทวนฝายบริหารของผูบริหาร 1.00 

14. การใหแนวคิดจากผูบริหารในการประชุมทบทวนฝายบริหาร 1.00 

คะแนนเต็ม 14.00 
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 ตารางที ่4.10 คาคะแนนการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมจากผูบริหารระดับสูง 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมจากผูบริหารระดับสูง  

- ไมมีการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมจากผูบริหารระดับสูง 0 

-   มีการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมแตยังไมมีการอนุมัติจากผูบริหาร 0.25 

-   มีการกําหนดนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรและผูบริหารระดับสูงอนุมัต ิ           

    แตยังไมมีการขับเคลื่อน 

0.50 

-   มีการกําหนดนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรและผูบริหารระดับสูงอนุมัติ  

      แตมีการขับเคลื่อนไมชัดเจน หรือมีการขับเคลื่อนเปนบางสวน 

0.75 

 -    มีการกําหนดนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรและผูบริหารระดับสูงอนุมัติ  

      และมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 

1.00 
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4.2  หมวด 2 การดําเนินงาน Green Office 

       4.2.1 การส่ือสารและการฝกอบรม 

 การสื่อสารด านสิ่ งแวดลอมแบ งเปน  2 ประเภท คือ 1) สื่ อสารภายในองคกร                       

เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารของหนวยงานกับบุคคลทุกระดับภายในองคกร การสื่อสาร

ภายในอาจมีหลายรูปแบบ เชน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายเวียน และ Line กลุม เปนตน  และ  

2) การสื่อสารภายนอกองคกร เปนการแลกเปลี่ยนขาวสารของหนวยงานกับบุคคลภายนอก เพ่ือสราง

ความรู ความเขาใจใหกับคนที่มาใชงานอาคารเพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสํานักงานได

ถูกตอง เชน การแจงขาวสารผานเว็บไซต กลองรับแสดงความคิดเห็น และ Fanpage Facebook 

เปนตน ดังภาพที่ 4.5 และภาพที่ 4.6 

 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 การสื่อสารภายในองคกร 

 

 

 

 

 

     Line กลุม กิจกรรม Morning Talk 

บอรดประชาสัมพันธ 
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ภาพที ่4.6 การสื่อสารภายนอกองคกร 

  สวนการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม เปนกระบวนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

และเพ่ิมความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการจัดการสิ่งแวดลอม เชน 

การทิ้งขยะใหถูกถัง การประหยัดพลังงานและทรัพยากร การปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เปนตน 

โดยการอบรมมี 2 ประเภท คือ 1) การอบรมภายใน หมายถึง การจัดฝกอบรมภายในองคกร เชน 

การเชิญผูมีความรูมาฝกอบรมใหบุคลากรภายในองคกร และ 2) การอบรมภายนอก หมายถึง การสง

บุคลากรไปอบรมภายนอก เชน การสงไปอบรมความรูมาตรฐานสํานักงานสีเขียวกับกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม และการศึกษาดูงานหนวยงานภายนอก เปนตน ดังภาพที่ 4.7 และภาพที่ 4.8 

 
ภาพที่ 4.7 การฝกอบรมภายในองคกร 
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ภาพที่ 4.8 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

 การสื่อสารดานสิ่งแวดลอม มีข้ันตอนดําเนินงานดังนี้ 

1) กําหนดหัวขอในการสื่อสาร  

   คณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและพลังงานเลือกหัวขอใหเหมาะสมในการสื่อสารกับพนักงาน 

โดยเรื่องที่สื่อสารประกอบดวยเรื่องตอไปนี ้

- นโยบายสิ่งแวดลอม 

- ปญหาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานที่เปนปญหาในระดับที่มีนัยสําคัญ 

- เปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอม 

- กฎหมายและประกาศดานสิ่งแวดลอม 

- คณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน  

- การรณรงคเพื่อใหเกิดความรวมมือ เชน การคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงานและ

ทรพัยากรและความสะอาดของสํานักงาน เปนตน 

- เปาหมายดานการใชพลังงานและทรัพยากร 

- ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และเปาหมายการลดกาซเรือนกระจก 

2) กําหนดแผนสื่อสาร วิธีการสื่อสาร และดําเนินการสื่อสาร 

- กําหนดแผนและชวงเวลาที่จะทําการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการสื่อสาร โดยชองทางสื่อสารอาจมีหลายรูปแบบเพื่อใหทั่วถึง เชน บอรดประชาสัมพันธ  

จดหมายขาว หนังสือเวียน  E-mail Line และ Fan page facebook เปนตน โดยการสื่อสารตอง

สรางการรับรูของพนักงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
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3) ประเมินผลการสื่อสาร 

- เ ม่ือดําเนินการสื่อสารตามแผนที่ ไดวางไวแลว ตองมีการประเมินเพ่ือประเมิน 

ประสิทธิภาพของการสื่อสาร เชน การทําแบบสอบถาม  และการทําแบบทดสอบ เปนตน 

 สวนการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม มีขั้นตอนดําเนินงานดังนี ้

1) กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมและวางแผนการอบรม 

  คณะทํางานดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน ตองกําหนดหลักสูตรที่จะอบรมใหกับพนักงานใน

หนวยงาน รวมถึงพนักงานจางเหมาบริการที่เกี่ยวของ โดยหลักสูตรจะเปนหลักสูตรระยะสั้นสามารถ

สรางความรวมมือจากพนักงานได เชน การสรางความตระหนักในการประหยัดน้ํา การประหยัดไฟฟา 

การคดัแยกขยะ การใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการดูแลถังดักไขมัน เปนตน 

 ท้ังนี้ นอกจากการฝกอบรมแลว ยังสามารถนําพนักงานไปศึกษาการดําเนินงานสํานักงาน           

สีเขียวยังหนวยงานอ่ืนดวย เพื่อเปนการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง 

2) ดําเนินการอบรมและประเมินผลการฝกอบรม 

เมื่อไดดําเนินการฝกอบรมตามแผนที่กําหนดควรมีการประเมินผลการฝกอบรมเพ่ือประเมิน 

ความรูความเขาใจของพนักงาน โดยการทําแบบทดสอบกอนและหลังอบรม เพ่ือทดสอบความเขาใจ

ของพนักงาน 
 

 4.2.2  การจัดประชุมและนิทรรศการ 

   การจัดประชุมสี เขียว (Green Meeting) และการจัดนิทรรศการสี เขียว (Green 

Exhibition) หมายถึง การจัดประชุมและนิทรรศการที่คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม ลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ใชพลังงานและทรัพยากรอยางรูคุณคา ลดการเกิดของเสีย และลดการใชสารเคมี เปนตน 

โดยกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดประชุมและนิทรรศการจะตองเปลี่ยนการจัดแบบเดิมสูมาตรฐาน

สํานักงานสีเขียว เชน สถานที่ อาหารเครื่องดื่ม รูปแบบการจัดงาน การสื่อสาร เปนตน  โดยมีขัน้ตอน

ดําเนินงานดังนี ้

1) การเรียนเชิญประชุม 

การเชิญประชุม และการจัดเอกสารประกอบวาระการประชุมควรลดการใชกระดาษ  

เนนการใชอิเล็กทรอนิกส เชน การเชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส และการสงเอกสารประชุมทาง

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

2) การจัดเตรียมเอกสารการประชุมและนิทรรศการ 

หากจําเปนตองใชกระดาษในการถายเอกสารสําหรับการประชุม ควรถายเอกสาร     

2 หนา หรือใชกระดาษ Reuse และมีกลองรับเอกสารจากการประชุม 
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3) การจัดเตรียมสถานที่และนิทรรศการ 

- สถานที่ในการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการควรจัดในพื้นที่เพ่ือลดการ 

เดินทางและขนสง หากจําเปนตองจัดนอกสถานที่กรณจีัดที่โรงแรม ตองเปนโรงแรมที่ไดรับการรับรอง

ใหเปนโรงแรมสีเขียว หรือสถานท่ีที่ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO14000)  

- การตกแตงสถานที่จัดนิทรรศการกลางแจงควรใชไมประดับที่ปลูกในกระถางหรือที่ 

เพาะชําขึ้น เพ่ือสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได 

4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 

  เพ่ือเปนการลดของเสียที่เกิดข้ึนจากการประชุมจากการเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม

ในระหวางการประชุม ควรจัดแบบบริการตนเอง (Green Meeting) ดังภาพที่ 4.9 ดังนี ้

  -    คํานวณปริมาณอาหารและเครื่องดื่มใหพอดีกับผูเขาประชุม ควรจัดอาหารแบบบุฟเฟต 

  -   หลีกเลี่ยงการใชกลองโฟม และกระดาษในการใสอาหารและเครื่องดื่ม ควรเนนที่

คงทนสามารถนํากลับมาใชใหมไดเพ่ือลดปริมาณขยะ 

  -   เสริฟน้ําจากเหยือกแทนขวดน้ําดื่มแบบพลาสติก และไมใชเครื่องดื่มแบบ

กระปองเพ่ือลดปริมาณขยะ 

  -   เลือกใชผาเช็ดมือแทนกระดาษทิชชู เพ่ือนํากลับไปใชใหมได 

  -   หากเปนหองประชุมสวนรวม ควรกําหนดแนวปฏิบัติการใชหองประชุม และมีผู

กํากับดูแลอยางใกลชิด 

  -   มีการเปดหนาตางเพ่ือรับลมและอากาศบริสุทธิ์แทนการเปดเครื่องปรับอากาศ

ตามสภาวะอากาศที่เหมาะสม 

  -   มีการเลือกใชอุปกรณที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายในหองประชุมหรือสถานที่จัด

นิทรรศการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 การจัดการประชุมแบบบริการตนเอง (Green Meeting) 
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ภาพที่ 4.10 การจัดเลี้ยงภายในเนนการใชภาชนะลางได 

 

 4.2.3  ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงาน 

   การประเมินเรื่องความสะอาดและความเปนระเบียบตามเกณฑประเมินสํานักงานสีเขียว

ใชแนวทางของกิจกรรม 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย  ทั้งนี้ หากสํานักงานมี

คณะทํางานรับผิดชอบกิจกรรม 5ส อยูแลว สามารถใชแผนและผลดําเนินงานมาเปนขอมูลสําหรับใน

การตรวจประเมินตามเกณฑสํานักงานสีเขียวได ดังภาพที่ 4.11 

 

 
 

ภาพที่ 4.11 กิจกรรม Big Cleaning Day 
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 4.2.4  การขนสงและการเดินทาง 

          การขนสงและการเดินทางเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีปลอยกาซเรือนกระจก ดังนั้น สํานักงาน

ตองกําหนดมาตรการเพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงาน ลดการเดินทางโดยไมจําเปน เชน การ

ติดตอสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส การประชุมผานระบบ E-meeting เปนตน รวมไปถึงการเดินทางโดย

ใชจักรยาน และใชรถขนสงมวลชน หรือรถไฟฟาบริการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) กําหนดมาตรการ 

     สํานักงานตองกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการลดการเดินทาง เชน 

-  สงเสริมการใชรถสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

-  กําหนดผูรับผิดชอบในการเบิกจายน้ํามันของสํานักงาน 

-  จัดทําสมุดบันทึกการใชรถสวนกลางเพ่ือควบคุมการใชเชื้อเพลิง 

   2)  การตั้งเปาหมายการใชเชื้อเพลิง 

     -  การตั้งเปาหมายในการใชเชื้อเพลิงของสํานักงานสามารถตั้งไดหลายเปาหมาย

ที่เหมาะสมกับสํานักงาน เชน ปริมาณการใชลดลงเมื่อเทียบปฐาน  ปริมาณการใชเชื้อเพลิงตอภาระ 

และปริมาณการใชเชื้อเพลิงตอคน เปนตน 

   3)  สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรการ 

       -  เม่ือมีการกําหนดมาตรการ และเปาหมายการใชเชื้อเพลิงของสํานักงานแลว 

เมื่อสิ้นเดือนตองสรุปผลการใชเชื้อเพลิงวาสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายหรือไม ดังภาพที่ 4.10 

และภาพที่ 4.12 

 

 
 

ภาพที่ 4.12 กิจกรรมสงเสริมการใชจักรยาน 
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ภาพที่ 4.13 เปาหมายและผลการใชเชื้อเพลิง 

 

 4.2.5  การเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน 

      เพ่ือใหมั่นใจวาเมื่อมีเหตุฉุกเฉินพนักงานจะสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได โดยจะตองดําเนินการ

ดังนี้ 1) จัดทําแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 2) การฝกซอมและระงับเหตุฉุกเฉิน มีการฝกอบรมซอมดับเพลิงเปน

ประจําทุกป  พนักงานทุกคนตองมีความรูความเขาใจในข้ันตอนตาง ๆ ของแผนระงับเหตุฉุกเฉิน  

ตลอดจนมีการกําหนดตัวบุคคลใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในแผนระงับเหตุฉุกเฉินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ 3) การฝกใชถังดับเพลิงและวิธีการตรวจสอบเบื้องตน ดังภาพท่ี 4.14 ภาพที่ 4.15 

ภาพที่ 4.16  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.14 การอบรมและซอมดับเพลิงประจําป 

 

  

 



50 
 

หมวด 2 การดําเนินงาน Green Office 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.15 สัญญาณเตือนภัยและอุปกรณดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 4.16 จุดรวมพลของสํานักงาน 
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 4.2.6  แนวปฏิบัติเพื่อใหผานเกณฑมาตรฐาน 

  1)  ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการสื่อสารเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี ้

   -  นโยบายสิ่งแวดลอม 

   -  ทะเบียนปญหาสิ่งแวดลอม 

   -  ทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดลอม 

   -  ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการ 

  -  กิจกรรม 5ส 

  -  ปริมาณกาซเรือนกระจก 

  -  มาตรการประหยัดพลังงาน 

  -  มาตรการประหยัดทรัพยากร น้ํา กระดาษ 

  -  การบรรลุเปาหมายและผลสําเร็จของโครงการสิ่งแวดลอม 

  2)  พนักงานจะตองทราบรายละเอียดท้ังหมดตามขอ 1) และมีแบบทดสอบเพ่ือประเมิน

ความรูของพนักงาน 

  3)  พนักงานจะตองไดรับการฝกอบรมเพื่อเสริมความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอม และ

พนักงานจะตองมีความเขาใจอยางแทจริง 

  4)  การจัดประชุมทุกครั้งจะตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยตองกําหนดแนวปฏิบัติการ

ใชหองประชุม ประกอบดวย การเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การลดปริมาณการเกิดของเสีย 

และการลดการใชพลังงาน เปนตน 

  5)  สํานักงานและบริเวณโดยรอบจะตองสะอาดและเปนระเบียบ โดยมีแผนและผล

ดําเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักงาน 

  6)  ผูรับผิดชอบจะตองอธิบายการคํานวณกาซเรือนกระจกไดอยางชัดเจน และพนักงาน

ทุกคนจะทราบความสําคัญของกาซเรือนกระจก 

  7)  มีการรณรงคใหมีการใชจักรยานมาทํางาน เนนการสื่อสารโดยผานระบบออนไลน   

ลดการใชกระดาษในการสื่อสาร และลดการใชเชื้อเพลิงในการเดินทาง มีที่จอดรถจักรยานพรอม

หลังคาคลุม 

  8)  เอกสารประกอบการตรวจประเมิน  

      -  แผนและผลการฝกอบรมประจําป 

      -  แผนและผลการประชาสัมพันธ/ผลการประเมินความรูพนักงาน  

      -  แผนและผลการจัดกิจกรรม 5ส/ผลการรณรงคการใชจักรยาน 

      -  แนวปฏิบัติการใชหองประชุม 
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 4.2.7  การประเมินตนเอง 

  จากตารางที่ 4.12 เกณฑประเมิน หมวด 2 การดําเนินงาน Green Office มีท้ังหมด 28 

ขอ 28 คะแนน  ซึ่งคะแนนหมวด 2 มีคาคะแนนสูงสุดจาก 7 หมวด หากตองการจะใหคะแนน ขอ 1 

การกําหนดวิธีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมของสํานักงาน พรอมการสํารวจชองการสื่อสาร ใหดูคา

คะแนนในตารางที่  4.13 โดยจะกําหนดคาคะนน 5 ระดับ คือ 0 0.25 0.50 0.75 และ 1.00 

ตามลําดับ หากพิจารณาแลวสํานักงานมีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมตามชองทางที่กําหนดอยาง

เหมาะสม ทั้งการติดตอสื่อสารภายในและภายนอกสํานักงาน จะใหคะแนนตนเองเทากับ 1  หรือหาก

พิจารณาแลวไมมีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมใหบุคคลภายในสํานักงานและภายนอกรับทราบจะให

คะแนนตนเองเทากับ 0 เปนตน ดังนั้น สํานักงานจะสามารถตรวจสอบตนเองไดทันที สวนคาคะแนน              

ขอ 2 – ขอ 28 ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข 

ตารางที่ 4.11 เกณฑประเมิน หมวด 2 การดําเนินงาน Green Office 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

หมวดท่ี 2 การดําเนินงาน Green Office  

1. การกําหนดวิธีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมของสํานักงาน พรอมการสํารวจชองการ

สื่อสาร 

1.00 

2. การกําหนดผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 1.00 

3. การสื่อสารนโยบายสิ่งแวดลอมใหพนักงานรับทราบ 1.00 

4. การสื่อสารปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร และพลังงานแกพนักงานที่เกี่ยวของ 

และพนักงานมีความเขาใจ 

1.00 

5. การสื่อสารกฎหมายและขอกําหนดสิ่งแวดลอมไปยังพนักงานที่เกี่ยวของรับทราบ 

และพนักงานมีความเขาใจ 

1.00 

6. การสื่อสารประกาศคณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม 1.00 

7. การประชาสัมพันธหรือรณรงค เพื่อกระตุนพนักงานในการสรางความสะอาดและ

ความเปนระเบียบ 

1.00 

8.  การสื่อสารปริมาณกาซเรือนกระจกแกพนักงาน 1.00 

9.  การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุมการใชพลังงาน 1.00 

10. การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุมการใชน้ํา 1.00 

11. การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุมทรัพยากรตาง ๆ 1.00 

12. การสื่อสารเปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานที่เกี่ยวของ 1.00 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

13. การรับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากพนักงานรวมไปถึงบุคคลท่ีเขามาติดตอ 1.00 

14.  ความเหมาะสมในการกําหนดผูรับผิดชอบการฝกอบรม 1.00 

15.  การกําหนดความจําเปน แผนงาน การประเมินความรูความเขาใจของพนักงาน 

      พรอมการบันทึกประวัติในการฝกอบรม 

1.00 

16. การจัดเตรียมการประชุมและการจัดนิทรรศการ ไดแก การสงหนังสือเชิญเขา 

      ประชุม การเตรียมแฟมเอกสารในการเขาประชุม 

1.00 

17. การจัดหองประชุม และหองแสดงนิทรรศการ 1.00 

18. การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 1.00 

19. การเลือกใชโรงแรมหรือสถานที่จัดงาน 1.00 

20. การกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดและสรางความเปนระเบียบ 1.00 

21. สภาพพื้นที่ในสํานักงานตองมีความสะอาดและเปนระเบียบตามเกณฑท่ีกําหนด 1.00 

22. ความสะอาดของหองน้ํา 1.00 

23. การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  1.00 

24. มีการวางแผนการเดินทางกอนการนํายานพาหนะของบริษัทไปใชงาน 1.00 

25. มีการรณรงคการเดินหรือการใชจักรยานเดินทางมาทํางาน  1.00 

26. การซอมดับเพลิงและการกําหนดความถี่ในการตรวจสอบ 1.00 

27. การจัดทําแผนฉุกเฉินภายในสํานักงาน 1.00 

28. การตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ เชน ถังดับเพลิง และสัญญาณแจงเหตุ             

เปนตน 

1.00 

คะแนนเต็ม   28.00 
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ตารางที่ 4.12  คาคะแนนขอ 1 การกําหนดวิธีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมของสํานักงาน  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คะแนน 

1. การกําหนดวิธีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมของสํานักงาน พรอมการสํารวจชองการ  

   สื่อสาร 

 

- ไมมีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมใหบุคคลภายในสํานักงานและภายนอกรับทราบ 0 

-   มีการกําหนดชองทางสําหรับการติดตอสื่อสารดานสิ่งแวดลอมภายในและ  

    ภายนอกสํานักงานอยางเหมาะสม 

0.25 

-   มีการกําหนดชองทางสําหรับการติดตอสื่อสารดานสิ่งแวดลอมภายในและภายนอก 

    สํานักงานอยางเหมาะสม แตไมมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน 

0.50 

    -   มีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมตามชองทางที่กําหนดอยางเหมาะสม แตมีแคเพียง  

        การสื่อสารภายในสํานักงาน 

 0.75  

-   มีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมตามชองทางที่กําหนดอยางเหมาะสม ทั้งการ  

        ติดตอสื่อสารภายในและภายนอกสํานักงาน 

1.00 
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4.3  หมวด 3 การใชพลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource Utility) 

 4.3.1  การใชพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิง) 

  การใชพลังงานในสํานักงาน หมายถึง การใชพลังงานไฟฟา และเชื้อเพลิง ของ

สํานักงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟา เนื่องจากในสํานักงานมีการใชเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสวาง 

และอุปกรณตาง ๆ ภายในสํานักงาน ซึ่งจะใชพลังงานไฟฟาเปนสวนมาก ดังนั้น การใชพลังงานอยาง

ประหยัดถือเปนสิ่งที่ทุกคนในสํานักงานตองชวยกันประหยัด และใชอยางรูคุณคา ตลอดจนตองมี

มาตรการและแนวทางในการควบคุมการใชพลังงานกับบุคคลภายนอกท่ีเขามาใชบริการสํานักงาน

ดวยเชนกัน โดยมีข้ันตอนดําเนินงานดังนี้ 

1) จัดทําขอมูลสถิติการใชพลังงานและทรัพยากร  

 เพ่ือใหทราบสถานะการใชพลังงานในชวงที่ผานมาวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

อยางไร และเพื่อนําไปตั้งเปาหมายใหเหมาะสมกับสํานักงานตอไป ดังตารางท่ี 4.14 และตารางที่ 4.15 
 

ตารางที่ 4.13 สถิติการใชพลังงานไฟฟาของสํานักงาน 

เดือน 
ปงบประมาณ 57 ปงบประมาณ 58 

ผลตาง 
คิดเปนรอยละ 

(kW-hr) (kW-hr) ( % ) 

ตุลาคม 960 1,520 560 58.33  

พฤศจิกายน 1,040 1,360 320 30.77  

ธันวาคม 560 600 40 7.14  

มกราคม 640 840 200 31.25  

กุมภาพันธ 1,120 1,080 -40 -3.57  

มีนาคม 1,960 2,560 600 30.61  

เมษายน 1,160 2,200 1,040 89.66  

พฤษภาคม 2,680 2,200 -480 -17.91  

มิถุนายน 1,880 2,320 440 23.40  

กรกฎาคม 1,920 1,560 -360 -18.75  

สิงหาคม 1,480 1,460 -20 -1.35  

กันยายน 1,760 1,640 -120 -6.82  

เฉลี่ย 1,430 1,612 182 12.70  
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ตารางที่ 4.14 สถิติการใชพลังงานไฟฟาตอคนของสํานักงาน 

เดอืน 
หนวยการใชไฟฟา(kW-hr) จํานวนผูใชงาน(คน) เปรียบเทียบ(kW-hr/คน) 

ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 

ตุลาคม 960 1,520 24 24 40.00 63.33 

พฤศจิกายน 1,040 1,360 24 23 43.33 59.13 

ธันวาคม 560 600 24 23 23.33 26.09 

มกราคม 640 840 23 25 27.83 33.60 

กุมภาพันธ 1,120 1,080 26 23 43.08 46.96 

มีนาคม 1,960 2,560 25 27 78.40 94.81 

เมษายน 1,160 2,200 25 26 46.40 84.62 

พฤษภาคม 2,680 2,200 29 29 92.41 75.86 

มิถุนายน 1,880 2,320 29 28 64.83 82.86 

กรกฎาคม 1,920 1,560 28 27 68.57 57.78 

สิงหาคม 1,480 1,460 28 28 52.86 52.14 

กันยายน 1,760 1,640 28 28 62.86 58.57 

เฉลี่ย 1,430 1,612 26 26 53.66 61.31 

 

2) กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

การกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานถือเปนสิ่งสําคัญในการที่จะทําให

สํานักงานบรรลุเปาหมายการใชพลังงานได โดยการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานมุงเนนไปที่

อุปกรณท่ีมีการใชพลังงานเปนจํานวนมากและใชงานประจํา เชน เครื่องปรับอากาศ  หลอดไฟฟา 

เครื่องคอมพิวเตอร และกระติกน้ํารอน เปนตน ดังตารางที ่4.16 และตารางที ่4.17 
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ตารางที่  4.15 มาตรการประหยัดไฟฟา 

ลําดับ มาตรการประหยัด ผูปฏิบัติ 

1 ใหความรูเรื่องการประหยัดพลังงาน และขอความรวมมือให

ใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด 

ทีมงานการจัดการและ

อนุรักษพลังงาน 

2 ลดการใสสูทมาทํางาน หรือเขารวมประชุมตาง ๆ ยกเวน

การประชุมระดับสากล 

พนักงานทุกคน 

3 กําหนดเวลาในการเปด-ปด เครื่องปรับอากาศ วันทํางาน 

ภาคเชาใหเปดชวงเวลา 09.00 น. - 11.30 น. ภาคบายให

เปดชวงเวลา 13.30 น. - 16.00 น. โดยใหปรับตั้งอุณหภูมิ

ไมนอยกวา 26 องศาเซลเซียส สําหรับวันหยุดราชการหาม

ใชเครื่องปรับอากาศ หากมีความจําเปนใหหัวหนาหนวยงาน

พิจารณาตามความเหมาะสม 

- ทีมงานการจัดการและ 

อนุรักษพลังงาน 

- พนักงานทุกคน 

4 การใชเครื่องใชไฟฟาภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ให

ใชเฉพาะเทาที่จําเปน โดยใหงดการใชไฟฟาแสงสวางในจุด

ที่สามารถรับแสงสวางจากภายนอกไดเพียงพอ 

พนักงานทุกคน 

5 การใชเครื่องไฟฟาอ่ืน ๆ อาทิ ไมโครเวฟ หมอหุงขาว 

กระติกน้ํารอน เปนตน ใหหนวยงาน จัดไวในจุดที่สามารถ

ใชรวมกันไดตามความเหมาะสม โดยใหปลดปลั๊กออก

หลังจากการใชงานทุกครั้ง 

พนักงานทุกคน 

6 ปดจอภาพคอมพิวเตอรในเวลาพักเที่ยง  หรือตั้งโปรแกรม

ใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัติ หากไมใชงานเกินกวา 

15 นาที และถอดปลั๊กออกหลังจากปดเครื่องคอมพิวเตอร  

และอุปกรณ ตอพวงทุกครั้ง 

พนักงานทุกคน 

7 หลีกเลี่ยงการใชพลังงานในชวงเวลา 14.00 น. - 15.30 น. 

เนื่องจากเปนชวงท่ีมีการใชพลังงานสูงสุด 

พนักงานทุกคน 
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ตารางที่ 4.16 มาตรการประหยัดเชื้อเพลิง 

ลําดับ มาตรการประหยัด ผูปฏิบัติ 

1 ลดการใชรถยนต หากไปในทางเดียวกันหรือเวลาใกลเคียง

กันใหใชรถยนตคันเดียวกัน และวางแผนเสนทางกอน

เดินทาง 

พนักงานทุกคน 

2 ใชจักรยานเปนพาหนะในการเดินทางในระยะทางไมไกล

มากนัก 

พนักงานทุกคน 

3 ขับรถตามคูมือวิธีการขับรถแบบประหยัดน้ํามัน พนักงานทุกคน 

4 ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานขับรถ

ของมหาวิทยาลัย 

พนักงานขับรถ 

 

3) การตั้งเปาหมายการใชพลังงาน 

      การตั้งเปาหมายการใชไฟฟาควรดูจากสถิติยอนหลัง ประกอบดวย หนวยการใชรวม  

และหนวยการใชตอคน แลวจึงนํามาสรุปรวมกันโดยเปาหมายควรทาทายแตสามารถเปนไปได                

หากพิจารณาสถิติการใชพลังงานเมื่อเทียบปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 มีคาเพ่ิมขึ้น

รอยละ 12.70 และปริมาณการใชไฟฟาตอคน เทากับ 53.66 Kw-hr/คน/เดือน และ 61.31               

Kw-hr/คน/เดือน ตามลําดับ ดังนั้น การตั้งเปาหมายในปงบประมาณ 2559 ของสํานักงานจะตั้งเปา          

ลดการใชไฟฟาลง รอยละ 3 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2558  และเปาหมายปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาตอคน ไมเกิน 55 Kw-hr/คน/เดือน ดังตารางที่ 4.18 

 

ตารางที่ 4.17 ตัวอยางการตั้งเปาหมายการใชพลังงาน 

ลําดับ รายการ หนวย เปาหมาย 

1 ไฟฟา 

- หนวยการใชไฟฟามีคาลดลงเม่ือเทียบ

ปงบประมาณท่ีผานมา 

- ปริมาณการใชไฟฟาตอคน 

 

รอยละ 

 

kW-hr/คน/เดือน 

 

3 

 

ไมเกิน 55.00 

2 เชื้อเพลิง 

- ปริมาณการใชเชื้อเพลิงลดลงเมื่อเทียบ

ปงบประมาณท่ีผานมา 

 

รอยละ 

 

10.00 
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4) สื่อสารการประหยัดพลังงาน  

 ผูรับผิดชอบตองจัดทําสื่อประชาสัมพันธในการใหความรูเรื่องการประหยัด

พลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิง)  สื่อสารมาตรการประหยัดพลังงาน  สื่อสารเปาหมายการใชพลังงาน

และทรัพยากร และทําการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง เชน บอรดประชาสัมพันธ  Line        

และ Face book เปนตน  

  
 

ภาพที่ 4.17 สื่อประชาสัมพันธการประหยัดไฟฟา 
 

5) สรุปผลการใชพลังงาน 

เม่ือมีการตั้งเปาหมายการใชพลังงาน และมีการกําหนดมาตรการเพ่ือใหบรรลุ 

เปาหมายในแตละเดือนแลว เมื่อสิ้นเดือนตองมีการสรุปผลการใชพลังงานวาเปนไปตามเปาหมายท่ี       

ตั้งไวหรือไม  หากไมไดตามเปาหมายควรหาสาเหตุ และควรสื่อสารใหพนักงานไดรับรูรวมกันและ

รวมกันหาแนวทางแกไขเพ่ือบรรลุเปาหมายในการใชพลังงานของสํานักงานตอไป ดังตารางท่ี 4.19 

และตารางท่ี 4.20  
 

ตารางที่  4.18 สรุปผลการใชพลังงาน 

ลําดับ รายการ 
ผลการใชพลังงานปงบประมาณ 2559 

หนวย แผน ผล 

1. ไฟฟา 

- หนวยการใชไฟฟามีคาลดลงเม่ือ

เทียบปงบประมาณที่ผานมา 

- ปริมาณการใชไฟฟาตอคน 

 

รอยละ 

 

kW-hr/คน/เดือน 

 

3 

 

ไมเกิน 55 

 

4.06 

 

55.22 

2. เชื้อเพลิง 

- ปริมาณการใชเชื้อเพลิงลดลงเมื่อ

เทียบปงบประมาณที่ผานมา 

 

รอยละ 

 

10.00 

 

27.22 
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  ตารางที่  4.19 เปรียบเทียบการใชไฟฟาของสํานักงาน 

เดอืน 
หนวยการใชไฟฟา (kW-h) จํานวนผูใชงาน (คน) เปรียบเทียบ(kW-h/คน) 

ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 

ตุลาคม 1,520 1,240 24 28 63.33 44.29 

พฤศจิกายน 1,360 1,360 23 28 59.13 48.57 

ธันวาคม 600 1,000 23 28 26.09 35.71 

มกราคม 840 1,040 25 28 33.60 37.14 

กุมภาพันธ 1,080 1,000 23 28 46.96 35.71 

มีนาคม 2,560 1,280 27 28 94.81 45.71 

เมษายน 2,200 1,840 26 28 84.62 65.71 

พฤษภาคม 2,200 2,160 29 28 75.86 77.14 

มิถุนายน 2,320 1,800 28 28 82.86 64.29 

กรกฎาคม 1,560 1,918 27 28 57.78 68.50 

สิงหาคม 1,460 2,158 28 28 52.14 77.07 

กันยายน 1,640 1,758 28 28 58.57 62.79 

เฉลี่ย 1,612 1,546 26 28 61.31 55.22 

ผลตาง -4.06%  
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 ตารางที่  4.20  เปรียบเทียบปริมาณการใชเชื้อเพลิงของสํานักงาน 

เดือน ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 
ผลตาง 

(ลิตร) % 

ตุลาคม              133.95                   33.00  -100.95 -75.36 

พฤศจิกายน                39.42                   36.00  -3.42 -8.68 

ธันวาคม                83.52                   33.00  -50.52 -60.49 

มกราคม                42.56                   39.00  -3.56 -8.36 

กุมภาพันธ                47.31                   33.00  -14.31 -30.25 

มีนาคม                65.51                   83.71  18.20 27.78 

เมษายน                41.34                   41.48  0.14 0.34 

พฤษภาคม                44.77                   43.20  -1.57 -3.51 

มิถุนายน                82.34                   81.09  -1.25 -1.52 

กรกฎาคม                43.45                   43.72  0.27 0.62 

สิงหาคม                83.00                   80.89  -2.11 -2.54 

กันยายน              153.00                   77.91  -75.09 -49.08 

เฉลี่ย                71.68                  52.17  -19.51 -27.22 

 

 4.3.2   การใชน้ํา 

          การใชน้ําของสํานักงานถือเปนทรัพยากรที่จะตองมีมาตรการในการควบคุมการใช

เพ่ือใหมีการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา เชน การปลูกจิตสํานึก การใหความรู ตลอดจนการ

ปรับเปลี่ยนอุปกรณเพ่ือการประหยัดน้ํา เปนตน  มีขั้นตอนดําเนินงานดังนี ้

1) จัดทําขอมูลสถิติการใชน้ํา  

สํานักงานตองจัดทําขอมูลสถิติการใชน้ํ าเพ่ือใหทราบสถานะการใชน้ําของ

สํานักงาน เพ่ือใชกําหนดเปาหมายการใชน้ําของสํานักงานตอไป  
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ตารางที ่4.21 สถิติการใชน้ําของสํานักงาน 

เดอืน 
ปงบประมาณ 57 ปงบประมาณ 58 

ผลตาง 
คิดเปนรอยละ 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม.) ( % ) 

ตุลาคม 24 70 46 191.67  

พฤศจิกายน 115 47 -68 -59.13  

ธันวาคม 128 80 -48 -37.50  

มกราคม 106 60 -46 -43.40  

กุมภาพันธ 182 109 -73 -40.11  

มีนาคม 36 108 72 200.00  

เมษายน 33 75 42 127.27  

พฤษภาคม 207 96 -111 -53.62  

มิถุนายน 55 84 29 52.73  

กรกฎาคม 121 69 -52 -42.98  

สิงหาคม 48 44 -4 -8.33  

กันยายน 56 45 -11 -19.64  

เฉลี่ย 93 74 -19 -20.16  
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ตารางที ่4.22 สถิติการใชน้ําตอคนของสํานักงาน 

เดอืน 
หนวยการใชน้ําประปา (ลบ.ม.) จํานวนผูใชงาน (คน) เปรียบเทียบ (ลบ.ม./คน) 

ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 

ตุลาคม 24 70 24 24 1.00 2.92 

พฤศจิกายน 115 47 24 23 4.79 2.04 

ธันวาคม 128 80 24 23 5.33 3.48 

มกราคม 106 60 23 25 4.61 2.40 

กุมภาพันธ 182 109 26 23 7.00 4.74 

มีนาคม 36 108 25 27 1.44 4.00 

เมษายน 33 75 25 26 1.32 2.88 

พฤษภาคม 207 96 29 29 7.14 3.31 

มิถุนายน 55 84 29 28 1.90 3.00 

กรกฎาคม 121 69 28 27 4.32 2.56 

สิงหาคม 48 44 28 28 1.71 1.57 

กันยายน 56 45 28 28 2.00 1.61 

เฉลี่ย 93 74 26 26 3.55 2.85 
 

 

2) กําหนดมาตรการประหยัดน้ํา 

การกําหนดมาตรการการประหยัดน้ํา ประกอบดวย แนวทางการใชน้ําอยาง

ประหยัด การตรวจสอบอุปกรณชํารุดและระบบทอ ถือเปนสิ่งสําคัญในการที่จะทําใหสํานักงานบรรลุ

เปาหมายการใชน้ําได ดังตารางที ่4.24 
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ตารางที่  4.23 มาตรการประหยัดน้ํา 

ลําดับ มาตรการประหยัด ผูปฏิบัติ 

1 ใหความรูเรื่องการประหยัดน้ํา และขอความรวมมือใหใชน้ําอยาง

ประหยัด 

ทีมงานการจัดการน้ํา 

2 ปดก็อกน้ําใหสนิททุกครั้งหลังจากการใชงาน ไมเปดน้ําทิ้งไว และ

ไมเปดแรงจนเกินไป 

พนักงานทุกคน 

3 ไมควรปลอยใหน้ําไหลตลอดเวลาขณะลางหนา แปรงฟน โกน

หนวด ถูสบู  และอาบน้ํ า เพราะจะสูญเสียน้ํ าไปโดยเปลา

ประโยชน 

พนักงานทุกคน 

4 ไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษอาหาร  กระดาษ  สารเคมีทุกชนิด  

เพราะจะทําใหสูญเสียน้ําจากการใชชักโครกเพ่ือไลสิ่งของลงทอ 

พนักงานทุกคน 

5 เลือกใชอุปกรณประหยัดน้ํา เชน ก็อกประหยัดน้ํา ชักโครก

ประหยัดน้ํา 

- ที ม งาน ซ อมบํ ารุ ง

และรักษา 

- ทีมงานจัดซื้อจัดจาง

แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรอ่ืน ๆ 

6 งดการใชน้ําประปาจากอาคารที่ทําการตาง ๆ ลางรถยนตสวนตัว พนักงานทุกคน 

7 ไมเปดน้ํารดตนไมในสนามหญาเปนเวลานาน ๆ ลดการใช

น้ําประปารดน้ําตนไม  โดยใหคํานึงถึงพันธุไมและสภาพอากาศ

เปนหลัก และหากจําเปนใหใชสปริงเกอร และฝกบัวรดน้ําตนไม

แทนการใชสายยาง 

ที ม งาน ก ารจั ด ก าร

สภาพแวดล อมและ      

ภูมิทัศน 

8 การใชน้ําลางพ้ืนหองน้ําควรใชอุปกรณฉีดเปนฝอยแทนการใช

สายยางฉีดโดยตรง 

ที ม งาน ก ารจั ด ก าร

สภาพแวดล อมและ      

ภูมิทัศน 

9 หมั่นตรวจสอบทอน้ํารั่วภายในอาคารโดยการปดก็อกน้ําทุกตัว  

หรือตรวจสอบชวงท่ีไมมีคนใชงาน และใหตรวจสอบการหมุน

ของเลขมิเตอร หากพบวามีการหมุนของมิเตอรแสดงวามีทอรั่ว

ภายในอาคารหรือสุขภัณฑชํารุดใหแจงซอมทันที 

- ที ม งาน ซ อมบํ ารุ ง

และรักษา 

- พนักงานทุกคน 

10 หากพบวาสุขภัณฑชํารุดหรือทอประปาแตกใหแจงซอมทันที - พนักงานทุกคน 

- ทีมงานซอมบํารุงฯ 
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3) การตั้งเปาหมาย 

การตั้งเปาหมายการใชน้ําควรดูจากสถิติยอนหลัง ประกอบดวย หนวยการใชรวม  

และหนวยการใชตอคน แลวจึงนํามาสรุปรวมกันโดยเปาหมายควรทาทายแตสามารถเปนไปได                

ดังตารางที่ 4.21 จากขอมูลหากเปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําประปาของปงบประมาณ 2557 และ

ปงบประมาณ 2558 มีคาลดลง รอยละ 20.16 และปริมาณการใชน้ําตอคนมีคาเทากับ 3.55                   

ลบ.ม./คน/เดือน และ 2.85 ลบ.ม./คน/เดือน ตามลําดับ ดังนั้น การตั้งเปาหมายของปงบประมาณ 

2559 จึงตั้งเปาหมายลดการใชน้ําประปาลง รอยละ 30 เมื่อเทียบปงบประมาณ 2558 และปริมาณ

การใชตอคนไมเกิน 4 ลบ.ม./คน/เดือน ดังตารางที่ 4.25 

 

ตารางที่ 4.24 ตัวอยางการตั้งเปาหมายการใชน้ํา 

ลําดับ รายการ 
เปาหมายการใชน้ํา ปงบประมาณ 2559 

หนวย เปาหมาย 

1 น้ําประปา 

- หนวยการใชน้ําประปามีคาลดลง

เมื่อเทียบปงบประมาณที่ผานมา 

- ปริมาณการใชน้ําประปาตอคน 

 

รอยละ 

 

ลบ.ม./เดือน/คน 

 

30 

 

4.00 

2 น้ํารีไซเคิล (กรณีมีการใชน้ํารีไซเคิล) 

   -   รอยละของการใชน้ํารีไซเคิลตอ  

       การใชน้ําประปา 

 

รอยละ 

 

50 

 

4) สื่อสารการประหยัดน้ํา 

      ผูรับผิดชอบตองจัดทําสื่อประชาสัมพันธในการใหความรูเรื่องการประหยัดน้ํา  

สื่อสารมาตรการประหยัดพลังงาน  สื่อสารเปาหมายใชพลังงานและทรัพยากร และทําการ

ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง เชน บอรดประชาสัมพันธ  Line  และ Face book เปนตน 

นอกจากนี้ จะตองมีการตรวจสอบอุปกรณและระบบทอภายในอาคารเปนประจําเพ่ือลดการสูญเสีย

น้ําโดยไมจําเปน ดังภาพที่ 4.18 
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ภาพที่ 4.18 สื่อประชาสัมพันธการประหยัดน้ํา 

 

5) สรุปผลการใชน้ํา 

เมื่อมีการตั้งเปาหมายการใชน้ํา และมีการกําหนดมาตรการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ในแตละเดือนแลวตองมีการสรุปผลการใชน้ําเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหหาสาเหตุหากไมบรรลุ

เปาหมาย ตองสื่อสารประชาสัมพันธใหพนักงานไดรวมกันประหยัดเพื่อบรรลุเปาหมายของสํานักงาน 

ดังตารางที่ 4.25  

 

ตารางที่ 4.25 ผลการใชน้ําของสํานักงาน 

ลําดับ รายการ 
ผลการใชน้ําประจําปงบประมาณ 2559 

หนวย แผน ผล 

1 น้ําประปา 

- หนวยการใชน้ําประปามีคาลดลง

เมื่อเทียบปงบประมาณที่ผานมา 

  -   ปริมาณการใชน้ําประปาตอคน 

 

รอยละ 

 

ลบ.ม./เดือน/คน 

 

30 

 

2 

 

64 

 

1.29 
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ตารางที่ 4.26 เปรียบเทียบปริมาณการใชน้ําของสํานักงาน 

เดอืน 
ปริมาณ (ลบ.ม.) จํานวนผูใชงาน (คน) อัตราการใช (ลบม./คน) 

ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 

ตุลาคม 70 50 24 28 2.92 1.79 

พฤศจิกายน 47 52 23 28 2.04 1.86 

ธันวาคม 80 132 23 28 3.48 4.71 

มกราคม 60 96 25 28 2.40 3.43 

กุมภาพันธ 109 5 23 28 4.74 0.18 

มีนาคม 108 7 27 28 4.00 0.25 

เมษายน 75 5 26 28 2.88 0.18 

พฤษภาคม 96 4 29 28 3.31 0.14 

มิถุนายน 84 6 28 28 3.00 0.21 

กรกฎาคม 69 13 27 28 2.56 0.46 

สิงหาคม 44 39 28 28 1.57 1.39 

กันยายน 45 23 28 28 1.61 0.82 

เฉลี่ย 74 36 26 28 2.85 1.29 

ผลตาง  - 64.00    

หมายเหตุ : ปริมาณการใชน้ําลดลงคอนขางมาก เนื่องจาก มีการใชน้ํารีไซเคิลในการรดน้ําตนไม และใชในระบบ    

               สุขภัณฑแทนการใชน้ําประปา 

 

4.3.3  การใชทรัพยากรอื่น ๆ 

         พลังงานและทรัพยากรภายในสํานักงาน นอกจากพลังงานไฟฟา เชื้อเพลิง และ

น้ําประปา ยังมีทรัพยากรอีกหลายประเภท เชน กระดาษ หมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน เปนตน 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองกําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดการประหยัดตอไป 

1) จัดทําขอมูลสถิติการใชทรัพยากร  

สํานักงานตองจัดทําขอมูลสถิติการใชทรัพยากร ประกอบดวย กระดาษ หมึกพิมพ  

เครื่องเขียน เปนตน เพ่ือใหทราบสถานะการใชทรัพยากร เพื่อนําไปสูการกําหนดเปาหมายการใช

ทรัพยากรของสํานักงานตอไป โดยจะกําหนดเปนเปาหมายการใชทรัพยากรรวมกัน โดยเนนไปที่

กระดาษ ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมีการใชในสํานักงานมากที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้หากลดการใชกระดาษได

จะชวยลดปริมาณการใชหมึกพิมพไดดวยเชนกัน ดังตารางที ่4.27 และตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.27 สถิติการใชกระดาษของสํานักงาน 

เดอืน 
ปงบประมาณ 57 ปงบประมาณ 58 ผลตาง คิดเปนรอยละ 

(กก.) (กก.) (กก.) ( % ) 

ตุลาคม 75 108 33 44.27  

พฤศจิกายน 83 103 20 23.61  

ธันวาคม 66 76 9 13.86  

มกราคม 75 42 -33 -44.15  

กุมภาพันธ 75 56 -20 -26.06  

มีนาคม 78 64 -14 -18.21  

เมษายน 67 67 0 0.00  

พฤษภาคม 78 76 -2 -2.58  

มิถุนายน 67 53 -14 -21.26  

กรกฎาคม 72 47 -25 -34.90  

สิงหาคม 92 27 -65 -70.28  

กันยายน 105 111 6 5.71  

เฉลี่ย 78 69 -9 -11.27  
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ตารางที่ 4.28 สถิติการใชกระดาษตอคนของสํานักงาน 

เดอืน 
ปริมาณการใชกระดาษ (กก.) จํานวนผูใชงาน (คน) เปรียบเทียบ (กก./คน) 

ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 ปงบฯ 57 ปงบฯ 58 

ตุลาคม 75 108 24 24 3.13 4.51  

พฤศจิกายน 83 103 24 23 3.46 4.46  

ธันวาคม 66 76 24 23 2.77 3.29  

มกราคม 75 42 23 25 3.27 1.68  

กุมภาพันธ 75 56 26 23 2.89 2.42  

มีนาคม 78 64 25 27 3.12 2.36  

เมษายน 67 67 25 26 2.66 2.56  

พฤษภาคม 78 76 29 29 2.68 2.61  

มิถุนายน 67 53 29 28 2.30 1.88  

กรกฎาคม 72 47 28 27 2.58 1.74  

สิงหาคม 92 27 28 28 3.29 0.98  

กันยายน 105 111 28 28 3.75 3.96  

เฉลี่ย 78 69 26 26 2.99 2.70 

 

2) กําหนดมาตรการประหยัดทรัพยากร 

การกําหนดมาตรการการประหยัดทรัพยาการ ถือเปนสิ่งสําคัญในการที่จะทําให

สํานักงานบรรลุเปาหมายการใชทรัพยากรได ดังตารางที่ 4.29 
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ตารางที่ 4.29 มาตรการประหยัดทรัพยากร 

ลําดับ มาตรการประหยัด ผูปฏิบัติ 

1 กระดาษ 

- ใชระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (ที่ มีอยู) แทนการใช

กระดาษ 

- การทําเอกสารประกอบการประชุมใหใชกระดาษสีขาวเปน

หลัก  ลดการใชกระดาษสี ลดกระดาษปกแข็ง และการ

เขาปก ยกเวนในกรณีจําเปน 

- ใชชนิดและขนาดกระดาษ รวมทั้ งขนาดตัวอักษร และ

ชองวางระหวางบรรทัดใหเหมาะสมในการพิมพ 

- ใชกระดาษทั้งสองหนา ยกเวน ในกรณีที่มีความจําเปนพิเศษ 

- กระดาษที่ใชแลวหนึ่งหนาใหนํากลับมาใชอีกโดยจัดวางให

เรียบรอย สะดวกตอการนํากลับมาใชงาน 

- กระดาษที่ใชแลว ใหนํากลับมาตัดใชเปนกระดาษบันทึก

ขอความใหคุมคา 

- กระดาษที่ใชแลวทั้งสองหนา  เมื่อเสร็จสิ้นความจําเปนแลว

ใหแยกกระดาษสีและกระดาษขาวออกจากกัน เพ่ือสะดวกใน

การจําหนาย 

 

- ทีมงานการสื่อสาร

และฝกอบรม 

- ทีมงานการจัดซื้อจัด

จางและการจัดการ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ 

- พนักงานทุกคน 

 

3) การตั้งเปาหมาย 

การตั้งเปาหมายการใชกระดาษควรดูจากสถิติยอนหลัง ประกอบดวย หนวยการ 

ใชกระดาษรวม และหนวยการใชตอคน แลวจึงนํามาสรุปรวมกันโดยเปาหมายควรทาทายแตสามารถ

เปนไปได จากขอมูลเปรียบเทียบปริมาณการใชกระดาษของปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 

2558 มีคาลดลงรอยละ 11.27 และปริมาณการใชกระดาษตอคนมีคา เทากับ 2.99 กก./คน/เดือน 

และ 2.70 กก./คน/เดือน ตามลําดับ ดังนั้น จึงตั้งเปาหมายในปงบประมาณ 2559 ในการใชกระดาษ

ลดลงรอยละ 10  และปริมาณการใชกระดาษตอคนไมเกิน 3 กก./คน/เดือน ดังตารางท่ี 4.29 
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ตารางที่  4.30 เปาหมายการใชกระดาษ 

ลําดับ รายการ หนวย เปาหมาย 

1. กระดาษ 

- ปริมาณการใชกระดาษลดลงเม่ือเทียบ

ปงบประมาณท่ีผานมา 

- ปริมาณการใชกระดาษตอคน 

 

รอยละ 

 

กก./คน/เดือน 

 

10 

 

3.00 

 

4) การสื่อสาร 

ผูรับผิดชอบตองจัดทําสื่อประชาสัมพันธในการใหความรูเรื่องการประหยัด

ทรัพยากร สื่อสารมาตรการประหยัดทรัพยากร  สื่อสารเปาหมายการใชทรัพยากร และทําการ

ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง เชนเดียวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากรประเภทอ่ืน  ๆ 

5) สรุปผลการใชทรัพยากร 

     สรุปผลการใชทรัพยากรสํานักงาน มีความสําคัญเชนเดียวกันกับทรัพยากร

ประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงตองมีการสรุปผลการใชทรัพยากรประจําเดือน เพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย

ที่กําหนด ประกอบดวย กระดาษ หมึกพิมพ  แฟม ปากกา ซองจดหมาย เปนตน โดยเปาหมายการใช

ทรัพยากรใหความสําคัญท่ีกระดาษเนื่องจากมีปริมาณการใชจํานวนมาก สงผลใหใหคาใชจายมากดวย

เชนกัน ดังตารางท่ี 4.31 และตารางที่ 4.32 

 

ตารางที่ 4.31 สรุปผลการใชกระดาษ 

ลําดับ รายการ 
เปาหมาย 

หนวย แผน ผล 

1. กระดาษ 

- ปริมาณการใชกระดาษลดลงเม่ือ

เทียบปงบประมาณที่ผานมา 

- ปริมาณการใชกระดาษตอคน 

 

รอยละ 

 

กก./คน/เดือน 

 

10 

 

3.00 

 

37.17 

 

1.55 
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ตารางที่ 4.32 เปรียบเทียบปริมาณการใชกระดาษ 

เดอืน 
ปริมาณการใชกระดาษ(กก.) จํานวนผูใชงาน (คน) เปรียบเทียบ (กก./คน) 

ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 ปงบฯ 58 ปงบฯ 59 

ตุลาคม 108 47 24 28 4.51 1.66 

พฤศจิกายน 103 75 23 28 4.46 2.67 

ธันวาคม 76 52 23 28 3.29 1.86 

มกราคม 42 52 25 28 1.68 1.86 

กุมภาพันธ 56 31 23 28 2.42 1.10 

มีนาคม 64 47 27 28 2.36 1.68 

เมษายน 67 17 26 28 2.56 0.60 

พฤษภาคม 76 17 29 28 2.61 0.60 

มิถุนายน 53 55 28 28 1.88 1.98 

กรกฎาคม 47 47 27 28 1.74 1.68 

สิงหาคม 27 39 28 28 0.98 1.40 

กันยายน 111 41 28 28 3.96 1.48 

เฉลี่ย 69 43 26 28 2.70 1.55 

 

 4.3.4  แนวปฏิบัติเพื่อใหผานเกณฑมาตรฐาน 

1)  มีการกําหนดมาตรการการใชพลังงานไฟฟา น้ํา กระดาษ หมึกพิมพ พรอมสื่อสาร

ตามจุดตางอยางทั่วถึง และพนักงานทุกคนจะตองมีความเขาใจและความตระหนักเปนอยางดี 

2)  ผูรับผิดชอบเก็บขอมูลการใชไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง และน้ําเทียบตอจํานวน

พนักงาน ในแตละเดือน 

3)  มีการกําหนดเปาหมายการใชพลังงานและทรัพยากร เชน เปาหมายการลดการใช

พลังงานไฟฟา 5% เทียบกับปที่ผานมา เปนตน 

 4)  พนักงานทุกคนมีความตระหนักการใชพลังงานและทรัพยากร (จากการสอบถาม) 

5)  มหีลักฐานการควบคุมการเบิกจายน้ํามันและการใชรถสวนกลาง 
6)  มีหลักฐานควบคุมปริมาณการเบิกจายทรัพยากร เชน กระดาษ หมึกพิมพ สันแฟม เปนตน 
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 7)  มีหลักฐานการตรวจสอบและควบคุมการใชพลังงานและทรัพยากรของสํานักงาน 

เชน การปด-เปดแอร การปด-เปดไฟฟา การตรวจสอบสุขภัณฑ การตรวจสอบระบบทอน้ําภายใน

อาคาร เปนตน 

 8)  มีหลักฐานการซอมบํารุงที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เชน 

เครื่องปรับอากาศ ท่ีครอบหลอดไฟฟา และเครื่องถายเอกสาร เปนตน  

 9)  มีหลักฐานการควบคุมการใชพลังงานและทรัพยากรจากหนวยงานภายนอกที่เขา

มาใชงานสํานักงาน เชน รานถายเอกสาร รานจําหนายเครื่องดื่ม เปนตน 

 10)  เอกสารประกอบการตรวจประเมิน 

-   บันทึกปริมาณการใชไฟฟา น้ําประปา เชื้อเพลิง และกระดาษ  

-   คํานวณผลการใชไฟฟา น้ําประปา เชื้อเพลิง และกระดาษ โดยเปรียบเทียบ 

สัดสวนตอคนภายในสํานักงาน  
  

 4.3.5  การประเมินตนเอง 

       การประเมินตนเองหมวด 3 การใชพลังงานและทรัพยากร  ไดกําหนดเกณฑประเมิน  

11 ขอ (11 คะแนน)  จากตารางที่ 4.33 หากตองการจะใหคะแนน ขอ 1 การกําหนด มาตรการ

ประหยัดพลังงานจะตองไปดูคาคะแนนในตารางที่ 4.34 โดยจะกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ คือ 0 0.25 

0.50 0.75 และ 1.00 ตามลําดับ หากพิจารณาแลว สํานักงานมีการกําหนดมาตรการประหยัด

พลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอื่นๆ) และมีความเหมาะสม และครอบคลุมทุกแผนกจะใหคะแนน

ตนเองเทากับ 1 คะแนน หรือหากพิจารณาแลวสํานักงานมีหรือไมมีการกําหนดมาตรการประหยัด

พลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ)  หรือไมมีความเหมาะสม จะใหคะแนนตนเองเทากับ 0.00           

เปนตน ดังนั้น สํานักงานจะสามารถตรวจสอบตนเองไดทันที สวนคาคะแนน ขอ 2 – ขอ 11               

ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ข 
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ตารางที ่4.33  คะแนนประเมินหมวด 3 การใชพลังงานและทรัพยากร 

เกณฑการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 

1. การกําหนด มาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิง) มคีวามเหมาะสม 1.00 

2. การเปรียบเทียบการใชพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิง)ตอจํานวนของพนักงาน 1.00 

3. การใชไฟฟาอยางประหยัดในพื้นที่ทํางาน (สังเกตการณ) 1.00 

4. การกําหนด มาตรการประหยัดน้ํา และความเหมาะสม 1.00 

5. การเปรียบเทียบการใชน้ําตอจํานวนของพนักงาน 1.00 

6. การใชน้ําอยางประหยัดในพ้ืนที่ทํางาน (สังเกตการณ) 1.00 

7. กําหนดมาตรการในการใชกระดาษ 1.00 

8. กําหนดมาตรการในการใชหมึกพิมพ 1.00 

9. กําหนดมาตรการในการใชอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน 1.00 

10. การกําหนดเปาหมายการใชทรัพยากรตาง ๆ 1.00 

11. การใชอุปกรณสํานักงานอยางประหยัดในพ้ืนที่ทํางาน (สังเกตการณ) 1.00 

คะแนนเต็ม 11.00 
 

ตารางที่ 4.34 คาคะแนนการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การกําหนด มาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอื่น ๆ) และความ

เหมาะสม 

 

-  ไมมีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอื่น ๆ)   

หรือไมมีความเหมาะสม 

0 

     -  มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานฯ เหมาะสม แตไมครอบคลุมทุกแผนก 

นอยกวา 50% ของแผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.25 

-  มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานฯ เหมาะสม แตไมครอบคลุมทุกแผนก 

ประมาณ 50-70% ของแผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.50 

-  มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานฯ เหมาะสม แตไมครอบคลุมทุกแผนก  

มากกวา 70% ของแผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.75 

-   มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานฯ เหมาะสม และครอบคลุมทุกแผนก 1.00 
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4.4  หมวด 4 การจัดการของเสีย 

4.4.1  การจัดการของเสียในสํานักงาน 

         การจัดการของเสียจากสํานักงานตองมีกระบวนการจัดการตั้งแตการลดการเกิดของเสีย                

การคัดแยกของเสีย และมีระบบการกําจัดของเสียอยางมีประสิทธิภาพ ของเสียที่ออกจากสํานักงาน 

ไดแก เศษอาหาร เศษกระดาษ ตลับหมึก บรรจุภัณฑ วัสดุสํานักงาน และขยะอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

โดยมีข้ันตอนดําเนินงานดังนี ้ 

 1)  สํารวจประเภทขยะ ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะของพนักงานเพื่อนําไป

วางแผนจุดตั้งถังขยะ และจํานวนถังขยะใหเหมาะสม 

 2)  จัดวางถังขยะแยกประเภทตามจุดที่กําหนด หลังจากทราบประเภท ปริมาณ และ

พฤติกรรมการทิ้งของพนักงานแลว จึงดําเนินการจัดหาถังขยะที่เหมาะสมพรอมปายบอกประเภทขยะ

ชัดเจน และนําไปวางในจุดท่ีกําหนด ดังภาพที่ 4.19 

 

  
 

ภาพที ่4.19 ถังขยะภายในและภายนอกสํานักงาน 

 

 3)  ใหความรูการคัดแยกขยะ การนําขยะไปใชประโยชน  เปนการใหความรูและการ

รณรงคในการทิ้งขยะใหตรงถังขยะแยกประเภทที่กําหนดให การลดปริมาณของเสีย เชน รณรงคใช     

ถุงผาเพื่อลดการใชถุงพลาสติก รณรงคงดใชกลองโฟม รณรงคใชแกวสวนตัว การใชกลองขาวสวนตัว 

เปนตน นอกจากนี้จะตองมีการสรางแรงจูงใจในการลด และคัดแยกขยะใหกับพนักงานในสํานักงาน 
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 4)  ตรวจสอบความถูกตองของการคัดแยกขยะ เมื่อมีการตั้งถังขยะตามจุดท่ีกําหนด

แลวตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการทิ้งขยะแตละประเภท  โดยอาจ

กําหนดความถ่ี 1 ครั้ง/สัปดาห หรือตามความเหมาะสม  หากมีการทิ้งขยะผิดประเภทตองมีการ

กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันการทิ้งผิด เชน กําหนดคาปรับ การหักคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน

เปนตน นอกจากนี้แลวผูรับผิดชอบตองตรวจสอบปริมาณการนําขยะมาใชประโยชน เชน การ

รวบรวมขยะรีไซเคิลเพ่ือจําหนายใหกับธนาคารขยะ และนํารายไดไปจัดเปนสวัสดิการภายใน

สํานักงาน เปนตน 

5)  การจัดการขยะจากสํานักงานตองมีแนวทางดําเนินการตั้งแตจุดกําเนิดขยะ 

จนกระทั่งถึงการสงใหหนวยงานกลางหรือหนวยงานภาครัฐนําไปกําจัด  เมื่อสํานักงานสงขยะไปให

หนวยงานหรือหนวยภาครัฐกําจัดควรติดตามวิธีการกําจัดวาเปนไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายท่ีกําหนด

หรือไม  

- ขยะอันตราย เชน ถานไฟฉาย หลอดไฟฟา ขยะอิเล็กทรอนิกส ตลับหมึกและ

น้ํายาลบคําผิด เปนตน  ใหสงไปกําจัดกับบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ขยะรีไซเคิล เชน แกว พลาสติก และกระดาษ เปนตน ใหจัดการโดยขายเปน

รายไดใหธนาคารขยะรีไซเคิล หรือขายใหกับรานรับซื้อของเกาท่ีมีใบอนุญาตประกอบกิจการอยาง

ถูกตอง 

- ขยะเศษอาหาร  เชน เศษอาหาร เศษผัก และผลไม เปนตน ใหเก็บรวบรวมใสถัง

เพ่ือรอใหสวนกลางหรือหนวยงานราชการนําไปจัดการโดยแปรรูปเปนปุยอินทรีย หรือตาม

กระบวนการจัดการของแตละหนวยงานตอไป  

- ขยะท่ัวไป เชน ถุงพลาสติก  กระดาษทิชชู ถุงขนม และอื่น ๆ เปนตน ใหเก็บ

รวบรวมใสถังเพ่ือรอใหสวนอาคารสถานที่นําไปจัดการโดยแปรรูปเปนเชื้อเพลิงขยะ หรือตาม

กระบวนการจัดการตอไป 

6) ชั่งน้ําหนักขยะและบันทึกปริมาณขยะเปนรายวัน 

     สํานักงานตองทําการชั่งน้ําหนักขยะรายวัน โดยชั่งแยกประเภทขยะ ใหครบทุก 

ประเภทรวมถึงเศษกิ่งไม ใบไม  ตามตารางที ่4.36 
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ตารางที่ 4.36 ตัวอยางการบันทึกปริมาณขยะประจําเดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 กระดาษ Paper 0.3 0.5 1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 1 0.5 0.2 0.1 0.2 0.7 0.5 0.1 0.7 0.2 0.7 0.5 0.1 9.3

2 ส่ิงทอ Textile 0.0

3 อาหาร Food/Sludge 1 2 1.5 0.5 1 2 2.5 3 2.5 1.5 2 1 0.5 0.7 0.9 1 0.2 0.2 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 0.5 1.0 36.5

4 เศษไม Wood chip 0.1 0.2 0.3

5 ผาออม ผาอนามัย Nappies 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.0 3.3

6 เศษใบไม Garden & Park 5 5 12 5 6 5 5 7 5 7 11 5 6 7 4 5 10 6 116.0

7 ยาง หนัง Rubber and leather 0.0

8 แกว 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6

9 อลูมิเนียม (กระปอง) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5

10 กลองโฟม Polystyrene 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4

11 ถุงพลาสติก PP (ถุงใส) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 1 1.5 0.2 0.1 1.0 0.2 0.1 1.0 0.2 0.1 0.2 8.7

12 ถุงพลาสติก PE (ถุงขุน) 0.5 0.1 0.2 0.7 1 0.5 1.5 1 1.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.5 1 0.1 0.2 0.7 0.5 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 0.9 13.3

13 ขวดพลาสติก PET (ขวดใส) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6

14 ขวดพลาสติก HDPE(ขวดขุน) 0.1 0.1 0.1 0.3

15 กลองพลาสติก Polypropylene 0.1 0.1 0.1 0.3

16 แกวกาแฟพลาสติก 0.1 0.1 0.2

17 เหล็ก 0.0

18 กระดาษทิชชู 0.2 0.1 0.1 0.7 0.5 0.2 0.4 0.7 0.2 0.9 1 1.5 0.7 0.5 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.7 0.2 0.5 0.2 10.5

19 กลองนม 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.6

20 ขยะอันตราย 0.0

7.40   3.20   8.20  2.60   -     14.80 8.70   10.70 10.40  9.70   2.80   -     10.80  9.00    9.80   3.10    14.60 3.00   -    6.20   8.20   10.60   7.70     10.70   3.40  -      12.80   10.50  2.50  -   -    201.40     

ลําดับ รายการ
ปริมาณขยะประจําวัน (กก.)

รวม

รวม

ผูบันทึก
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ภาพที่ 4.20 การนําขยะมาแปรรูปเปนพลังงานของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

  รถเก็บขน                           การคัดแยก               โรงหมัก MBT                  รถตักขยะ 

โรงเก็บผลผลิตและผลพลอยได       เครื่องอัดเม็ดเช้ือเพลิงขยะเกรด A                   เครื่องรอนขยะ 



79 
 

หมวด 4 การจัดการของเสีย 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.21 ผลพลอยไดจากการแปรรูปขยะเปนพลังงาน 

 

4.4.2  การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน 

          น้ําเสียจากสํานักงานเปนปญหาหนึ่งที่สํานักงานจะตองจัดการตั้งแตตนทางและ

ควบคุมที่ปลายทางกอนปลอยระบายสูสิ่งแวดลอม หรือมีการนําน้ําเสียที่เกิดข้ึนมาผานกระบวนการ

เพ่ือนํากลับมาใชใหมในการรดน้ําตนไม หรือใชในระบบสุขภัณฑ เพ่ือลดการใชน้ําประปา 

 1)  ศึกษาองคประกอบของน้ําเสียที่ปลอยทิ้งจากสํานักงาน  น้ําเสียสวนใหญที่เกิดขึ้น

จะมีคราบไขมัน และเศษอาหารปะปน กรณีอาคารสํานักงานปลอยน้ําทิ้งลงทอระบายน้ําสาธารณะ

ควรมีการวิเคราะหผลคุณภาพน้ํากอนและหลังบําบัดเพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง

อาคาร หรือหากเปนอาคารสํานักงานที่ปลอยน้ําทิ้งไปรวมยังระบบบําบัดรวมของมหาวิทยาลัยใหใช

ผลวิเคราะหของระบบบําบัดน้ําเสียรวมได 

 2)  หาแนวทางลดและจัดการของเสียประเภทไขมัน และเศษอาหารที่เกิดข้ึน 

 -  ลดการปรุงอาหารในสํานักงาน 

 -  กวาดเศษอาหารออกกอนนําไปลาง 

 -  ไมเทน้ํามันที่ใชแลวลงทอระบายน้ํา ควรมีภาชนะแยกเพ่ือนําไปจัดการอยาง

เหมาะสม 

 -  รวบรวมภาชนะที่จะลางใหมีปริมาณมาก เพ่ือลดจํานวนครั้งในการลาง 

            ปุยอินทรีย                          เช้ือเพลิงขยะเกรด A                     เช้ือเพลิงขยะเกรด B         

         วัสดุปรับปรุงดิน                       เช้ือเพลิงขยะเกรดรวม                          ขยะรีไซเคลิ         
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 3)  ติดตั้งถังดักไขมันเพ่ือรองรับน้ําทิ้งจากหองอาหาร  และมีการกําหนดผูรับผิดชอบ

ในการตักเศษอาหารจากถังดักไขมันตามความถ่ีที่เหมาะสม 

 4)  การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาด ควรเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เชน ผลิตภัณฑจากธรรมชาต ิผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ไดรับฉลากเขียว เปนตน 

 5)  การกําหนดมาตรการประหยัดน้ําภายในสํานักงาน 

               การกําหนดมาตรการประหยัดน้ําในสํานักงานนอกจากจะชวยประหยัดน้ําของ

สํานักงานแลวยังชวยลดปริมาณการเกิดน้ําเสียจากสํานักงานอีกดวย 
 

  
ภาพที่ 4.22 ตัวอยางผลิตภัณฑดับกลิ่นและทําความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.23 การดูแลถังดักไขมัน 
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4.4.3  แนวปฏิบัติเพื่อใหผานเกณฑประเมิน 

1)  จัดใหมีถังขยะแยกประเภทภายในและภายนอกสํานักงานอยางเหมาะสมและม ี

ประสิทธิภาพ 

2)  ถังขยะตองมีปายหรือเครื่องหมายบอกประเภทถังขยะชัดเจน 

3)  จุดพักขยะภายนอกอาคารควรมีภาชนะรองรับที่เหมาะสมเพ่ือรองรับขยะจาก

ภายในอาคาร และมีหลังคาคลุมปองกันแดดและฝน 

4)  ของเสียอันตรายตองมีการจัดสงไปกําจัดตามกฎหมาย 

5)  ตองมีการคาํนวณประเภทขยะที่นํามาใชประโยชนไดเทียบปริมาณขยะทั้งหมด 

6)  ตองมีการชั่งน้ําหนักขยะและบนัทึกลงในแบบฟอรม 

7)  ตองมีการชั่งปริมาณเศษใบไมที่เกิดจากงานภูมิทัศน 

8)  ขยะแตละประเภทตองแสดงเสนทางการจัดการขยะตั้งแตตนทางถึงปลายทาง 

9)  ตองมีปายประชาสัมพันธและแนวทางในการสงเสริมการคัดแยกและลดปริมาณ

การเกิดขยะจากสํานักงาน 

10)  สํานักงานจะตองติดตั้งบอดักไขมัน และมีตารางกําหนดผูรับผิดชอบทําความ 

สะอาดอยางสม่ําเสมอ 

11)  เศษอาหาร คราบน้ํามัน และสิ่งสกปรกตาง ๆ ตองมีการคัดแยกและสงไป 

จัดการอยางถูกวิธ ี

12)  มีการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือผลิตภัณฑจาก 

ธรรมชาติ เชน น้ํายาลางจาน น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา เปนตน 

13)  มีผลวิเคราะหคุณภาพน้ําเสียที่ระบายออกจากอาคาร และผลวิเคราะหน้ําเสียที ่

ผานการบําบัด  ถาสํานักงานใชระบบบําบัดน้ําเสียรวมของมหาวิทยาลัยใหใชผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ของมหาวิทยาลัยเปนขอมูลประกอบในการตรวจประเมิน 

 14)  เอกสารประกอบการตรวจประเมิน 

  -  บันทึกปริมาณขยะรายวัน 

  -  รายการคาํนวณสัดสวนการนําขยะไปใชประโยชน 

  -  หลักฐานการสงขยะอันตรายไปกําจัด 

  -  สรุปรายไดจากการจําหนายขยะรีไซเคิล 

  -  ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย 

  -  ผลการตรวจสอบการดูแลถังดักไขมัน 
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4.4.4  การประเมินตนเอง 

       จากตารางท่ี 4.36 เกณฑประเมินหมวด 4 การจัดการของเสีย มีจํานวน 9 ขอ               

9 คะแนน หากตองการจะใหคะแนน ขอ 1 การจัดการขยะ ของเสีย ขององคกร จะตองไปดูคาคะแนนใน

ตารางที่ 4.37 โดยจะกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ คือ 0 0.25 0.50 0.75 และ 1.00 ตามลําดับ                 

หากพิจารณาแลว มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่เกิดข้ึนจริงใน

องคกร พรอมมีการทําปายบงชี้ชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณขยะประจําเดือน ไมครบทุกเดือน    

พบมากกวา 70% ของเดือนทั้งหมดที่เริ่มเขารวมโครงการ จะใหคะแนนตนเองเทากับ  1 คะแนน 

หรือหากพิจารณาแลวมีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่เกิดขึ้นจริงใน

องคกร พรอมมีการทําปายบงชี้ชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณขยะประจําเดือน ไมครบทุกเดือน                  

พบนอยกวา 50% ของเดือนทั้งหมดท่ีเริ่มเขารวมโครงการ จะใหคะแนนตนเองเทากับ 0.75 เปนตน 

ดังนั้น สํานักงานจะสามารถตรวจสอบตนเองไดทันที สวนคาคะแนน ขอ 2 – ขอ 9 ดูรายละเอียดตาม

ภาคผนวก ข 

 

ตารางที่ 4.36 เกณฑประเมินหมวด 4 การจัดการของเสีย 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

หมวดท่ี 4 การจัดการของเสีย   

1. การจัดการขยะ ของเสีย ขององคกร 1.00 

2. การทิ้งขยะของพนักงาน 1.00 

3. จุดพักขยะกอนสงกําจัด 1.00 

4. การสงขยะกําจัดขององคกร 1.00 

5. แนวทางการลดปริมาณขยะ และการนําไปใชประโยชน เชน Reuse, 

Recycle การลดปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิด เปนตน 
1.00 

6. การจัดการน้ําเสียจากกิจกรรมที่เก่ียวของ 1.00 

7. การดูแลอุปกรณสําหรับบําบัดน้ําเสีย 1.00 

8. เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตาง ๆ ไดรับการกําจัดอยาง

เหมาะสม 
1.00 

9. การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1.00 

คะแนนเต็ม (คะแนน) 9.00 
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ตารางที่ 4.37 คาคะแนนการจัดการขยะของเสียขององคกร 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การจัดการขยะ ของเสียขององคกร  

- ไมมีการดําเนินการใดๆเลยที่เก่ียวของกับการจัดการขยะ และไมมีการ 

การบันทึกปริมาณขยะประจําเดือน 

0 

-    มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่ 

เกิดขึ้นจริงในองคกร พรอมมีการทําปายบงชี้ชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณ

ขยะประจําเดือน ไมครบทุกเดือน พบนอยกวา 50% ของเดือนทั้งหมดที่เริ่ม

เขารวมโครงการ 

0.25 

-    มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่ 

เกิดขึ้นจริงในองคกร  พรอมมีการทําปายบงชี้ชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณ

ขยะประจําเดือน ไมครบทุกเดือน พบประมาณ 50-70% ของเดือนทั้งหมดที่

เริ่มเขารวมโครงการ 

0.50 

-    มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่ 

เกิดขึ้นจริงในองคกร พรอมมีการทําปายบงชี้ชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณ

ขยะประจําเดือน ไมครบทุกเดือน พบมากกวา 70% ของเดือนท้ังหมดที่เริ่มเขา

รวมโครงการ 

0.75 

-    มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่ 

เกิดขึ้นจริงในองคกร อยางเหมาะสม  พรอมมีการทําปายบงชี้ชัดเจน และมี

การบันทึกปริมาณขยะประจําเดือนอยางครบถวนทุกเดือน 

1.00 
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4.5  หมวด 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน 

4.5.1 อากาศในสํานักงาน 

 สํานักงานจะตองมีการจัดสภาพแวดลอมภายในสํานักงานใหมีการถายเทอากาศ           

ไดสะดวก จัดสภาพแวดลอมภายนอกใหมีความรมรื่น สวยงาม รวมถึงมีการปองกันมลพิษทางอากาศ

ที่อาจจะเกิดในสํานักงาน เชน มลพิษจากเครื่องถายเอกสาร มลพิษจากการซอมบํารุงอาคาร เปนตน  

ทั้งนี้  เพื่อใหพนักงานไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เกิดความสบายในการทํางานและมี

สุขภาพจิตที่ด ีโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี ้

1)  กําหนดรายการที่กอใหเกิดมลพิษในสํานักงาน  

      สิ่งที่กอใหเกิดมลพิษในสํานักงาน ไดแก เครื่องปรับอากาศ พรม สี เครื่องพิมพ 

เครื่องถายเอกสาร ควันบุหรี่ ไอเสียรถยนต เปนตน  

2) กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษในสํานักงาน 

     เม่ือทราบสิ่งท่ีกอใหเกิดมลพิษในสํานักงานแลว  สํานักงานจะตองมีแนวทางในการ

ควบคุมหรือปองกันมลพิษ หรือแผนการบํารุงรักษา โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน     

มีรายการดังนี ้

- เครื่องปรับอากาศ 

- เครื่องถายเอกสาร 

- พรมปูพื้น 

- การตอเติมอาคาร การซอมบํารุงอาคาร  การทาสี  และการเจาะผนัง  

- พ้ืนที่สูบบุหรี่ 

- มลพิษทางอากาศจากไอเสียรถยนต 

ดังตารางที่ 4.38 
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 ตารางที่  4.38 แนวปฏิบัตใินการควบคุมมลพิษ 

ลําดับ มลพิษจากสํานักงาน แนวปฏิบตั ิ

1 เครื่องปรับอากาศ - มีแผนซอมบํารุงรักษาตามความถี่ที่เหมาะสม 

2 เ ค รื่ อ ง ถ า ย เ อ ก ส า ร 

เครื่องพิมพ 

- มีแผนซอมบํารุงรักษาตามความถี่ที่เหมาะสม 

- กําหนดพ้ืนที่วางเครื่องพิมพใหเหมาะสม เชน มีหอง

กระจกกั้น  ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เปนตน 

- กําหนดผูรับผิดชอบในการเคลื่อนยายเครื่องถาย

เอกสาร การเปลี่ยนตลับหมึก  และการจัดเก็บตลับ

หมึกที่ใชแลว เพ่ือนําไปกําจัดอยางถูกวิธ ี

3 พรมปูพื้น - ทําความสะอาดพรมดวยการดูดฝุนบอยหรือตาม

ความถี่ที่เหมาะสม 

- สําหรับพรมที่เคลื่อนท่ีได ควรทําความสะอาดตาม

ความถี่ที่เหมาะสม 

- มีการเปลี่ยนพรมตามกําหนดท่ีเหมาะสม 

4 การตอเติมอาคาร การซอม

บํารุงอาคาร  การทาสี  และ

การเจาะผนัง  

- หากมีการตอเติมอาคาร ตองมีปายบอกชัดเจนรวมถึง

การก้ันอาณาเขตไวอยางชัดเจน 

- การซอมบํารุงอาคารตองมีแบบฟอรมขออนุญาตเขา

ซอมบํ ารุ งและมีการตรวจสอบ เมื่ อดํ าเนิ นการ

เรียบรอย 

- การทาสี ตองเลือกสีที่ไดฉลากเขียว 

- มีการปองกันฝุนฟุงกระจาย กรณมีีการเจาะผนัง 

5 พ้ืนที่สูบบุหรี่ - ประตูทางเขาสํานักงานจะตองติดปายหามสูบบุหรี ่

- กําหนดพ้ืนที่สูบบุหรี่ และมีปายบอกทางไปจุดสูบบุหรี่ 

- ตรวจสอบการสูบบุหรี่นอกพื้นที่ที่กําหนด 

6 ม ล พิ ษ ท า งอ าก า ศ จ า ก

ภายนอก เชน ไอเสียรถยนต 

เสียง กลิ่น ฝุน เปนตน 

- มีการปลูกตนไมทรงสูงรอบอาคารเพ่ือปองกันมลพิษ 

- ปลูกไมกระถางที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการดูดซับ

สารพิษไวภายในสํานักงาน 

- มีปายบอกดับเครื่องยนต  (กรณีที่ จอดรถอยูใกล

สํานักงาน) 
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4.5.2 แสงในสํานักงาน 

     สํานักงานจะตองมีแสงสวางที่เพียงพอในการทํางานตามลักษณะการทํางานแตละประเภท 

โดยจะตองมีคาความเขมแสงเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้จะตองมีการทําความสะอาด

หลอดไฟ และแผงสะทอนแสงอยางสม่ําเสมอ โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี ้

1) ตรวจวัดคาความสวางในสํานักงาน จํานวน 2 จุด ประกอบดวยคาแสงสวางภายใน 

สํานักงาน (คาเฉลี่ยจุดตาง ๆ ในสํานักงาน) และคาแสงสวางที่โตะคอมพิวเตอร (คาเฉลี่ยจากการ

ตรวจวัดที่โตะคอมพิวเตอร) โดยนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กําหนด  

2) หากพบวาคาแสงสวางไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดตองรีบดําเนินการแกไขทันที  

เนื่องจากถือเปนกฎหมายที่จะตองปฏิบัติตาม 

3) แนวทางดําเนินการแกไขกรณีคาแสงสวางไมเพียงพอ มีดังนี้ 

-   ทําความสะอาดดวงไฟ แผนสะทอนแสง ผนัง เพดาน และพ้ืนที่ที่มีผลกระทบทํา 

ใหแสงสวางลดลง 

-   ใชแสงสวางจากภายนอกชวยเพ่ิมคาแสงสวางในสํานักงาน 

-   ลดระดับความสูงของโคมไฟใหมาอยูในระยะที่ใหมีปริมาณแสงสวางเพียงพอ 

-   เปลี่ยนตําแหนงในการทํางานไปอยูในจุดท่ีมีคาแสงสวางเหมาะสม 

-   หากการปรับเปลี่ยนขางตนไมสามารถเพ่ิมคาแสงสวางได ใหทําการเปลี่ยน

หลอดไฟที่มีคาความเขมแสงมากขึ้น ดังภาพที่ 4.24 

 

 

 
 

ภาพที ่4.24 ผลการตรวจวัดคาความเขมแสง 
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4.5.3  เสียงรบกวน 

           สํานักงานจะตองมีการจัดการเสียงท่ีเหมาะสม  ประกอบดวย เสียงที่เกิดจากการ

ทํางาน เสียงที่เกิดจากการปรับปรุงสํานักงาน เสียงท่ีเกิดจากอุปกรณในสํานักงาน รวมถึงเสียงจาก

ภายนอกสํานักงาน โดยมีข้ันตอนดําเนินงานดังนี ้

1) สํารวจแหลงกําเนิดเสียงที่รบกวนในการปฏิบัติงาน 

- เสียงจากอุปกรณสํานักงาน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ เปนตน 

- เสียงจากการปรับปรุงสํานักงาน เชน การเจาะ ตอกผนัง เปนตน 

- เสียงจากภายนอกอาคาร เชน เครื่องยนต การกอสรางบริเวณใกลเคียง การ   

   ตัดหญาของงานภูมิทัศน เปนตน 

2) กําหนดแนวทางและมาตรการในการควบคุมเสียงที่อาจรบกวนในการทํางาน 

ดังตารางที่ 4.39 

 

ตารางที่ 4.39 แนวทางในการควบคุมเสียงรบกวนสํานักงาน 

ลําดับ แหลงกําเนิดเสียง แนวทางในการควบคุมเสียง 

1 เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ  - บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 

 - จัดหองถายเอกสาร  เครื่องพิมพ   

   แยกจากพ้ืนที่ทํางาน 

2 เสียงจากการปรับปรุงสํานักงาน เชน 

การเจาะ ตอกตะปู เปนตน 

-  มีแบบฟอรมตรวจสอบการเขาปฏิบัติดาน

การซอมบํารุงของสํานักงาน 

3 เสียงจากภายนอกอาคาร เชน รถยนต 

กอสรางอาคารใกลเคียง เครื่องตัดหญา 

เปนตน 

- ปลูกตนไมเพ่ือเปน Buffer zone 

- การตัดหญาของงานภูมิทัศนควรดําเนินการ

ในวันเสารเพ่ือปองกันเสียงรบกวน 

 

4.5.4  ความนาอยู 

 สํานักงานตองมีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงานใหมีความรวมรื่น 

นาอยูเหมาะสมกับการเปนสถานที่ทํางาน ถือเปนการสรางบรรยากาศในการทํางาน ลดความเครียด

ในการทํางาน สงเสริมใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น  การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานให

เหมาะสม เชน การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวภายในและภายนอกอาคาร  การจัดมุมพักผอน  การทํากิจกรรม 5ส  

การควบคุมสัตวพาหนะนําโรค เปนตน โดยมีข้ันตอนดําเนินงานดังนี ้
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1) การจัดพ้ืนที่สีเขียว 

 สํานักงานควรจัดพ้ืนที่พักผอนหยอนใจของพนักงานทั้งภายในและภายนอก 

สํานักงาน โดยอาจจัดเปนสวนขนาดเล็กและมีบอเลี้ยงปลา  

 

       
 

ภาพที่ 4.25 พ้ืนที่สีเขียวภายในและภายนอกสํานักงาน 

 

2)  การดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว 

 กําหนดใหมีผูรับผิดชอบพื้นที่สีเขียว มีแผนการดูแลอยางเหมาะสม  ในสวนของ 

มหาวิทยาลัยมีงานภูมิทัศน สวนอาคารสถานที่ ดูแลพื้นที่สีเขียวเปนอยางดีแลว 

3) การควบคุมพาหะนําโรค 

สํานักงานตองมีแผนควบคุมสัตวพาหะนําโรค เชน นก หนู แมลงวัน แมลงสาบ  

ผึ้ง ตอ แตน เปนตน โดยกําหนดความถ่ีในการดูแล และมีตรวจสอบตามแผนที่กําหนด รวมถึงให

จัดทําแผนผังการควบคุมสัตวพาหะนําโรค เชน ตําแหนงติดตั้งตาขายปองกันนกพิราบ  ตําแหนงฉีดยา

กําจัดปลวก เปนตน ดงัตารางที่ 4.40 
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ตารางที ่4.40 ตัวอยางแผนควบคุมสัตวพาหะนําโรค 

ชนิดสัตว วิธีการปองกันและกําจัด ความถี่ ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

นก วิธีการปองกัน   แมบาน แบบฟอรมการตรวจ 

  1. ตรวจเช็คภายในอาคาร ทุกวัน     

  วิธีกําจัด      

  1. หากมีนกตายนําใสถุงขยะสีดํา

เพ่ือนําไปทิ้งตอไป 

ทุกวัน     

  2. ตรวจเช็คทุกวันและกําจัดทิ้ง

ทันที 

ทุกวัน     

หนู วิธีการปองกัน  แมบาน แบบฟอรมการตรวจ 

  1. ปดชองทางเดินตามทอระบายน้ํา

ดวยตะแกรง 

ทุกวัน     

  2. ทําความสะอาดอยูเปนประจํา ทุกวัน     

  3. มีการตรวจดูแลทุกวัน ทุกวัน     

  4. จัดวางอุปกรณใหเปนระเบียบ ทุกวัน     

  วิธีการกําจัด      

  1. เดินสํารวจดูรองรอยทางเดินของ

หนู 

ทุกวัน     

  2. หากับดักมาติดตั้งบริเวณ ทุกวัน     

  3. หากพบซากหนูติดกับดักให

ดําเนินการนําไปทิ้งทันที 

ทุกวัน     

แมลงวัน วิธีการปองกัน  แมบาน แบบฟอรมการตรวจ 

 1. ทําความสะอาดพื้นที่สํานักงาน

อยูเปนประจํา 

ทุกวัน   

 2. นําเศษวัสดุที่เหลือทิ้งไปทิ้งทุกวัน ทุกวัน   

 3. มีการปดปากถุงวัสดุที่เหลือใช

กอนนําไปทิ้ง 

ทุกวัน   

 4. ปดฝาถังขยะทุกถัง  ทุกวัน   
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4.5.5 แนวปฏิบตัิเพื่อใหผานเกณฑประเมิน 

1) มีการกําหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศภายในสํานักงานอยางชัดเจน  

เชน มแีผนซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แผนบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร เปนตน 

2) มีการสื่อสาร ติดปายประชาสัมพันธ ตามจุดตาง ๆ ภายในและนอกสํานักงาน  

เชน ปายหามสบูบุหรี่  ปายจุดสูบบุหรี่  ปายพ้ืนที่กอสรางหามเขา เปนตน 

3) มีการตั้งไมกระถางที่ชวยดูดซับสารพิษในสํานักงานไดอยางเหมาะสม 

4) อุปกรณแสงสวางในสํานักงานที่ใชตองเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

5) ผลการตรวจวัดคาความเขมแสงในสํานักงาน (หลังมีการปรับปรุง) ตองมีคา 

เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  คาแสงสวางท่ีโตะคอมพิวเตอร มีคา  400 Lux  และคาแสงสวางท่ีจุด

ตาง ๆ ภายในสํานักงาน มีคา 600 Lux 

6) กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด การดูแลพื้นที่สีเขียว 

7) สํานักงานมีพ้ืนที่สีเขียว และมีการดูแลใหมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น นาอยู 

8) ติดตั้งปายหามสูบบุหรี่  ทางไปจุดสูบบุหรี่  รวมถึงการจัดพ้ืนทีสู่บบุหรี่ที่เหมาะสม 

9) ติดตั้งปาย กรุณาดับเครื่องยนต กรณีลานจอดรถอยูติดกับสํานักงาน 

10) มีการตรวจสอบการทิ้งกนบุหรี่ในจุดที่หามสูบบุหรี ่

11) มีการบันทึกรายงานตรวจสอบรองรอยสัตวพาหะนําเชื้อตามแบบฟอรม   

12) มีการกําหนดมาตรการในการปองกันเสียง อันเกิดจากการปรับปรุงอาคาร และ 

เสียงจากภายนอกอาคาร 

13)  เอกสารประกอบการตรวจประเมิน  

- แผนการจัดการสัตวพาหะนําเชื้อ 

- รายการตรวจสอบรองรอยของสัตวนําเชื้อ 

- รายงานผลการตรวจวัดแสงสวาง 

- แผนผังการปองกันสัตวพาหะนําเชื้อ เชน ตําแหนงติดตั้งตาขายกันนก  

ตําแหนงฉีดน้ํายากําจัดปลวก เปนตน 
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4.5.6  การประเมินตนเอง 

          จากตารางที่ 4.41 คะแนนหมวดที่ 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน      

มีจํานวน 12 ขอ 12 คะแนน หากตองการจะใหคะแนน ขอ 1 การดูแลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 

เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร เครื่องกรองอากาศ หอง พ้ืนหอง เพดาน พรมปูพ้ืนหอง รวมถึง

อุปกรณเครื่องใชตาง ๆ จะตองไปดูคาคะแนนในตารางที่ 4.42 โดยจะกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ คือ 0 

0.25 0.50 0.75 และ 1.00 ตามลําดับ หากพิจารณาแลว มีการกําหนดความถี่อยางเหมาะสม และมี

การดูแลทําความสะอาดตอเนื่องตามความถี่ที่องคกรไดกําหนดขึ้นอยางเหมาะสมจะใหคะแนนตนเอง

เทากับ 1 คะแนน หรือหากพิจารณาแลวมีการกําหนดความถี่ในการดูแลแตมีการดูแลทําความสะอาด

ไมสม่ําเสมอตามที่ไดกําหนดไวจะใหคะแนนตนเองเทากับ 0.75 เปนตน ดังนั้น สํานักงานจะสามารถ

ตรวจสอบตนเองไดทันที สวนคาคะแนน ขอ 2 – ขอ12  ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ก 

 

ตารางที่  4.41 เกณฑประเมินหมวด 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน  

เกณฑการประเมิน คะแนน 

หมวดท่ี 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน Indoor & Outdoor Environment 

1. การดูแลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร เครื่อง

กรองอากาศ หอง พื้นหอง เพดาน พรมปูพ้ืนหอง รวมถึงอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 
1.00 

2. การกําหนดจุดสูบบุหรี่และการปฏิบัต ิ 1.00 

3. มลพิษทางอากาศจากการปรับปรุงสํานักงาน เชน การเจาะผนัง การทาสี เปนตน 1.00 

4. การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสํานักงานที่สงผลตอสํานักงาน 1.00 

5. ความเขมของแสงสวางมีการตรวจวัดความเขมของแสง ประจําป 1.00 

6. การเลือกใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1.00 

7. กําหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสียง 1.00 

8. การจัดการเสียงดังจากภายนอกสํานักงาน ที่สงผลตอสํานักงาน 1.00 

9. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ และเวลาที่แนนอนในการดูแลรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งที่เปนบริเวณที่มีผูรับผิดชอบเฉพาะ 

และความรับผิดชอบโดยท่ัวไปที่ทุกคนควรปฏิบัติ 

1.00 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ)  

เกณฑการประเมิน คะแนน 

10. กําหนดพื้นที่ใชงานอยางชัดเจน โดยแบงเปนพ้ืนที่เพื่อการปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุ 

พ้ืนที่สําหรับพักผอน รับประทานอาหาร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่จําเปน พรอมมีปายแสดง 
1.00 

11. การดูแลบํารุงรักษาพื้นท่ีตาง ๆ เชน พื้นที่พักผอนหยอนใจ เปนตน 1.00 

12. การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ มีรายงานการตรวจสอบรองรอยสัตวพาหะนําเชื้อ 1.00 

คะแนนเต็ม (คะแนน) 12.00 

 

ตารางที ่4.42 คาคะแนนการดูแลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รวมถึงอุปกรณตาง  ๆ 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การดูแลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร 

เครื่องกรองอากาศ หอง พื้นหอง เพดาน พรมปูพ้ืนหอง รวมถึงอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 

 

- ไมมีการดูแลทําความสะอาดมาเปนเวลานานมากกวา 6 เดือน และไมมีการกําหนด

ความถี่ในการดูแล 

0 

-   มีการกําหนดความถี่ในการดูแลแตไมมีการกําหนดไมเหมาะสม 0.25 

-   มีการกําหนดความถี่ในการดูแลแตไมมีการดูแลทําความสะอาดตามที่กําหนด  0.50 

-   มีการกําหนดความถี่ในการดูแลแตมีการดูแลทําความสะอาดไมสม่ําเสมอตามที่ได

กําหนดไว 

0.75 

-   มีการกําหนดความถี่อยางเหมาะสม และมีการดูแลทําความสะอาดตอเนื่องตาม

ความถี่ที่องคกรไดกําหนดขึ้นอยางเหมาะสม 

1.00 
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4.6  หมวด 6 การจัดซื้อ จัดจางที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Procurement) 

การจัดซื้อ จัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement) 

ชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการผลิตและบริการโดยพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 

การจัดซื้อ จัดจางสีเขียวชวยกระตุนใหผูผลิตหันมาใสใจผลิตภัณฑท่ีลดผลกระทบสิ่งแวดลอม แขงขัน

กันปรับปรุงราคาสินคาหรือบริการ  

 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หมายถึง ผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

กวาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑชนิดอื่น ๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดลอมเปนเครื่องมือในการแยกผลิตภัณฑที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมออกจากผลิตภัณฑทั่วไปในทองตลาด และใหขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง

ของผลิตภัณฑแกผูบริโภค สําหรับประเทศไทยใชคําวา ฉลากสิ่งแวดลอม (Eco-Label) เป นฉลากที่

ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยกวาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑประเภท

เดียวกัน สําหรับประเทศไทยมีฉลากสิ่งแวดลอม  ไดแก  ฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ฉลาก

ประสิทธิภาพสูง และโรงแรมใบไมเขียว เปนตน ดังตารางท่ี 4.43 
 

ตารางที่ 4.43 ตัวอยางรายชื่อฉลากสิ่งแวดลอม 

ลําดับ ชื่อฉลากส่ิงแวดลอม ประเภทผลิตภัณฑ 

1 ฉลากเขียว 

 

1) ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2) ผลิตภัณฑ

สําหรับผา 3) สี 4) ผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศ             

5) เครื่องสุขภัณฑ 6) ผลิตภัณฑเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว 

7) กระดาษ 8) ผลิตภัณฑวัสดุกอผนัง 9)กระดาษ                

10) ผลิตภัณฑเครื่องพิมพ 11) ผลิตภัณฑซักผา              

12) ผลิตภัณฑรถยนต 13) กอก 14) ผลิตภัณฑวัสดุ

ตกแตงพ้ืน ยกเวน อาหารและยารักษาโรค 

2 ฉลากประหยัดไฟเบอร  5

 

เครื่องใชไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น พัดลม 

กระติกน้ํารอน เตารีด เปนตน 

3 ฉ ล า ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง

 

เตาหุงตม อุปกรณปรับความเย็นมอเตอร ฉนวนกัน

ความรอน กระจกอนุรักษพลังงาน 
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4.6.1  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการจัดจางในสํานักงาน 

         1)  ผูรับผิดชอบดําเนินการคัดเลือกสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และจัดทําบัญชี

เพ่ือสะดวกในการสืบคน ทั้งนี้ การจัดทําบัญชีตองระบุวันหมดอายุของการไดรับฉลากสิ่งแวดลอมดวย 

โดยรายการสินคาใหสืบคนจากฐานขอมูลสินคา และบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของกรมควบคมุมลพิษ  

จาก http://ptech.pcd.go.th/gp/ หรือตรวจสอบรายการผลิตภัณฑที่ ได รับรองฉลากเขียวจาก

http://www.tei.or.th/greenlabel/thnamelist.html  ดังภาพที่ 4.26 

2)  ผูรับผิดชอบทําการสั่งซื้อโดยเขียนในแบบฟอรมใบจัดหา โดยในแบบฟอรมมีชอง        

สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ระบุฉลากสิ่งแวดลอม).....ฉลากเขียว............ 

 3)  ผูรับสินคาตองตรวจสอบสินคาที่สั่งซื้อตามใบจัดหา หากพบวาไมตรงตามที่จัดหา

ใหสงคนืผูขายทันท ี

 4)  ผูรับผิดชอบสรุปรายการสั่งซื้อประจําเดือน ตามแบบฟอรม ทั้งนี้ รายการสรุป

ตองคิดสัดสวนการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยเทียบทั้งจํานวนรายการและงบประมาณสั่งซื้อ                     

ดังตารางที่ 4.44 และภาพที่ 4.27 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.26 ฐานขอมูลสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ที่มา : http://gp.pcd.go.th/cat-3-ssl#A1 
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ตารางที่ 4.44 ประเภทสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามเกณฑประเมินสํานักงานสีเขียว 

หมวดสินคา รายการสินคา 

1. หมวดวัสดุและเครื่องใชใน

สํานักงาน 

1) กระดาษคอมพิวเตอรและกระดาษสีทําปก 2) กระดาษชําระ 

3) กลองใสเอกสาร 4) แฟมเอกสาร 5) ซองบรรจุภัณฑ  6) 

ปากกาไวทบอรด 7) ผลิตภัณฑลบคําผิด 8) ตลับหมึก 9) เครื่อง

ถายเอกสาร 10) เครื่องพิมพ 

2. หมวดครุภัณฑและอ่ืน ๆ 11) เครื่องเรือนเหล็ก 12) สีทาบาน 13) หลอดฟลูออเรสเซนต 

14) แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

3. หมวดบริการ 15) บริการถายเอกสาร 16) บริการทําความสะอาด 17) บริการ

โรงแรม 

  

 

 
 

ภาพที่ 4.27 ตัวอยางสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

 

ตารางที่ 4.45 ตัวอยางการสรุปรายการสั่งซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กรณจีําแนกตามปริมาณ 

รายการสินคา หนวย 

จําแนกตามปริมาณ 

เปนมิตรฯ ไมเปนมิตรฯ รวม 

จํานวน % รีม % จํานวน % 

1. กระดาษ รีม 180 62.07 110 37.93 290 100 

2. แฟมเอกสาร แฟม 30 60.00 20 66.67 50 100 

3. ปากกาลบคําผิด ดาม 15 50.00 15 50.00 30 100 

เฉลี่ย - 75 60.97 48 39.03 123 100 
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ตารางที่ 4.46  ตัวอยางการสรุปรายการสั่งซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กรณีจําแนกตามราคา 

รายการสินคา 

จําแนกตามปริมาณ 

เปนมิตรฯ ไมเปนมิตรฯ รวม 

บาท % บาท % บาท % 

1. กระดาษ 14,914 44.63 18,500 55.37 33,414 100 

2. แฟมเอกสาร 2,550  60.00 1,700 40.00 4,250 100 

3. ปากกาลบคําผิด 885 50.00 885 50.00 1,770 100 

เฉลี่ย 6,116 51.54 7,028 48.46 13,144 100 
 

5)  กรณีการจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สํานักงานตองมีขอกําหนดในการ              

จัดจางที่ครอบคลุมถึงการดําเนินงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของผูรับจาง ประกอบดวย งานบริการ

ตาง ๆ เชน งานจางเหมาทําความสะอาด งานจางเหมาจัดเก็บขยะ งานจางเหมาซอมบํารุงรักษาตาง ๆ 

เปนตน ทั้งนี้จะกําหนดใน TOR จัดจาง หมวดเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดตอไปนี ้

         -  ผูรับจางยินดีสงเสริมแนวทางการใชวัสดอุุปกรณ และเครื่องมือในการทํางาน

ที่มีเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และตราสัญลักษณ G 

(Green Production) เปนตน 

 -  ผูรับจางยินดีสงเสริมการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เชน น้ําประปา ไฟฟา 

เชื้อเพลิง อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดตามนโยบายมหาวิทยาลัยเขียว-สะอาด (Green and 

Clean University) 

6)  การตรวจสอบการทํางานของผูรับจาง ผูรับผิดชอบจะตองกําหนดความถ่ีในการ

ประเมินการทํางานของผูรับจางอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
 

4.6.2 แนวปฏิบตัิเพื่อใหผานเกณฑประเมิน 

1) หนวยงานมีการประกาศแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพ่ือแสดงถึงความมุงม่ัน และใสใจตอสิ่งแวดลอม 

2) มีการจัดทําบัญชรีายการสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และระบุวันหมดอายุของสลาก 

3) มีแบบฟอรมใบจัดหาที่สามารถระบุคุณสมบัติของสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4) มีการคํานวณสัดสวน (%) รายการสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ สามารถ

คํานวณเทียบจํานวนรายการ และเทียบมูลคาสินคาที่จัดซื้อในแตละเดือน โดยรายการยึดตามเกณฑ

ประเมิน จํานวน 17 รายการ เปนพื้นฐาน และหากสํานักงานมีการซื้อสินคาที่มีฉลากสิ่งแวดลอม

สามารถนํามารวมคาํนวณไดเชนกัน 
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5) พนักงานทุกคนจะตองเขาใจและทราบความหมายของสินคาที่เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม 

6)  ผูรับผิดชอบจะตองสามารถอธิบายกระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอมได 

7)  เอกสารประกอบการตรวจประเมิน 

  -   บัญชีรายชื่อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  -  บันทึกการจัดซื้อและจัดจางประจําเดือน 

  -  เอกสารอนุญาตปฏิบัติงานสําหรับผูรับจาง (ระบุขอตกลงดานสิ่งแวดลอม) 

   -  ใบตรวจสอบการทํางานของผูรับจางดานสิ่งแวดลอม 

 

4.6.3 การประเมินตนเอง 

    การประเมินตนเองหมวด 6 การจัดซื้อและจัดจางสีเขียว (Green Procurement มี

จํานวน 6 ขอ  6 คะแนน จากตารางที่ 4.47 หากตองการจะใหคะแนน ขอ 1 การจัดซื้อและวัสดุ

อุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะตองไปดูคาคะแนนในตารางที่ 4.48 โดยจะกําหนดคา

คะแนน 5 ระดับ คือ 0 0.25 0.50 0.75 และ 1.00 ตามลําดับ หากพิจารณาแลว สํานักงานมีหลักฐาน

รับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทุกประเภทสินคาที่สั่งซื้อ จะใหคะแนนตนเอง

เทากับ  1 คะแนน หรือหากพิจารณาแลวสํานักงานมีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม แตไมครอบคลุมทุกประเภทสินคาที่สั่งซื้อ มีหลักฐานมากกวา 70% ของจํานวนสินคา

ที่สั่งซื้อทั้งหมด จะใหคะแนนตนเองเทากับ 0.75 เปนตน ดังนั้น สํานักงานจะสามารถตรวจสอบ

ตนเองไดทันที สวนคาคะแนน ขอ 2 – ขอ 6 ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ก 
 

ตารางที่ 4.47 เกณฑประเมิน หมวด 6 การจัดซื้อ จัดจางสีเขียว (Green Procurement 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

1. การจัดซื้อและวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1.00 

2. ผูรับผิดชอบในการจัดซื้อและวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1.00 

3. ปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1.00 

4. มีบัญชีรายชื่อของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1.00 

5. หลักฐานการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคล เพ่ือการจางงานที่ใสใจตอสิ่งแวดลอม   1.00 

6. การตรวจสอบการทํางานของหนวยงานหรือบุคคล ดานการดูแลสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ 1.00 

คะแนนเต็ม (คะแนน) 6.00 
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ตารางที่ 4.48 คาคะแนนการจัดซื้อและวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การจัดซื้อและวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 -   ไมมีหลักฐานรับรองสินคา หรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 0 

    -  มีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตไมครอบคลุม

ทุกประเภทสินคาที่สั่งซื้อ มีหลักฐานนอยกวา 50% ของจํานวนสินคาที่สั่งซื้อทั้งหมด 

0.25 

 -  มีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตไมครอบคลุม 

ทุกประเภทสินคาที่สั่งซื้อ มีหลักฐานประมาณ 50-70% ของจํานวนสินคาที่สั่งซื้อ

ทั้งหมด 

0.50 

-   มีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตไมครอบคลุม 

ทุกประเภทสินคาที่สั่งซื้อ มีหลักฐานมากกวา 70% ของจํานวนสินคา 

0.75 

    -   มีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทุกประเภท

สินคาที่สั่งซื้อ 

1.00 
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4.7  หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 การปรับปรุงอยางตอเนื่องถือเปนอีกกลไกหนึ่งท่ีจะชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมของสํานักงานได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ดังนั้น สํานักงานจะตองมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมของสํานักงาน  และถือเปนการสรางการมีสวนรวมของคนในสํานักงานใหเกิด

ความตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของสํานักงานตอไป 

4.7.1  โครงการและกิจกรรม 

  โครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการจัดทําขึ้นเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของสํานักงาน 

ดังนั้น กอนกําหนดโครงการหรือกิจกรรมใหยอนไปดูปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการใชทรัพยากร              

ของสํานักงานท่ีมีระดับความรุนแรงสูงกอนเปนลําดับแรก  โดยลักษณะของโครงการและกิจกรรมที่ดี

ดังนี้ 

1) ตองสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมได และเกิดจากการระดมสมองของคนใน 

สํานักงานที่ตองการจะดําเนินโครงการและกิจกรรม 

2) มีรายละเอียด วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด วิธีดําเนินการที่ชัดเจน 

3) ไดรับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ และทรัพยากรท่ีจําเปน 

4) มีระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได 

5) สามารถขยายผลไปสูสํานักงานอื่นได 

6) รูปแบบการเขียนโครงการและกิจกรรม ควรประกอบดวย หลักการและเหตุผล  

วัตถุประสงค รายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด แผนดําเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการและ

กิจกรรม และลงชื่อผูอนุมัติใหดําเนินโครงการและกิจกรรม 

เมื่อดําเนินโครงการและกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวตองมีการรายงานผล และปญหา

อุปสรรคจากการดําเนินงานวาสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่วางไวหรือไม  หากไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคตองเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องตอไป ดังข้ันตอน

ตอไปนี้ 

  1)  รวบรวมปญหาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร การไมปฏิบัติตามกฎหมาย และ

การไมปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดลอมของสํานักงาน 

  2)  ระดมสมองเพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางในการแกไขโดยใชโครงการและกิจกรรม

ในการแกไข ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมควรมีมากกวา 1 โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากแตละโครงการ

และกิจกรรมสามารถแกไขปญหาไดแตกตางกัน เชน ประเด็นการไมปฏิบัติตามกฎหมายถือเปน

ประเด็นแรกที่จะตองแกไข การไมปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดลอมของสํานักงาน ปญหาสิ่งแวดลอม  

และปญหาการใชทรัพยากร   
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  3)  รวมกันเขียนโครงการและกิจกรรม โดยระบุเหตุผล วัตถุประสงค รายละเอียด

กิจกรรม ตัวชี้วัด แผนดําเนินงาน งบประมาณ และกําหนดผูรับผิดชอบ 

    4)  นําเสนอผูบริหารเพื่อดําเนินการอนุมัติ  ผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรม

นําเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินโครงการและกิจกรรม 

     5)  ดําเนินโครงการและกิจกรรม เมื่อโครงการและกิจกรรมไดรับการอนุมัติแลว ให

ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 

    6)  เมื่อสิ้นสุดการดําเนินโครงการและกิจกรรมแลวตองมีการสรุปผลวาสามารถ

ดําเนินการไดตามแผนและตัวชี้วัดท่ีกําหนดหรือไม หากไมบรรลุผลตามที่ตั้งไวตองมีขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงตอไป  

   ดังตารางที่ 4.49 ตารางท่ี 4.50 และตารางที่ 4.51 

 

ตารางที่ 4.49  ตัวอยางโครงการและกิจกรรม 

ปญหา  แนวทางแกไข/โครงการ/กิจกรรม  

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
- แสงสวางไมไดคามาตรฐาน  

จัดทําโครงการเพ่ิมคาแสงสวางในสํานักงาน 

การใชไฟฟา  กําหนดมาตรการประหยัด 
โครงการกระตุกสักนิด ประหยัดอีกหนอย 
โครงการติดตั้งมุงลวด  

กลิ่นน้ําเสีย              ซอมระบบทอรวบรวมน้ําเสียท่ีชํารุด  
การคดัแยกขยะเศษอาหาร   สื่อสารขอความรวมมือ/จัดรูปแบบถังขยะใหเหมาะสม 
ไอเสียรถยนต /ควันพิษ  จัดทําปายเตือน / ปลูกตนไมเพิ่มเติม  
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ตารางที่ 4.50  ตัวอยางการกําหนดเปาหมายของโครงการ 

ลําดับ โครงการ เปาหมาย 

1 โครงการเพ่ิมแสงสวางในสํานักงาน  เพ่ิมคาแสงสวางใหไดมาตรฐาน  

2 โครงการกระตุกสักนิด ประหยัดอีกหนอย  เพ่ือควบคุมการปด-เปดไฟฟา  

3 โครงการติดตั้งมุงลวด  เพ่ือปองกันแมลงและระบายอากาศ ลด

การเปดเครื่องปรับอากาศ  

4 โครงการรีไซเคิลน้ําเสียใชในอาคาร  เพ่ือลดการใชน้ําประปา และใชน้ํา              

รีไซเคิลรดน้ําตนไม  

5 Morning Talk “Green Office”  เพ่ือทําความเขาใจ ใหความรูการ

ดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ตลอดจนขอ

ความรวมมือในการลดการใชพลังงาน

และทรัพยากร มีการทดสอบวัดความรู 

ความเขาใจ 

6 กิจกรรม รณรงคงดใชกลองโฟม หรือ My 

Box  

ใหความรูอันตรายจากกลองโฟม ขอ

ความรวมมือในการงดใชกลองโฟม             

ใหใชปนโต หรือกลองขาว หรือหาก

จําเปนใหใชบรรจุภัณฑยอยสลายได 

7 กิจกรรม My Cup  เพ่ือสงเสริมใหใชแกวสวนตัว ลดการลาง

แกวลดการใชแกวพลาสติก 

8 กิจกรรม รีไซเคิล เพ่ือโลก เพ่ือเรา  สงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือสง

ขายใหกับธนาคารวัสดุรีไซเคิล นํารายได

นั้นมาใชจายในการซื้อน้ํายาลางจาน

ทดแทนการเก็บเงินจากพนักงานเพ่ือมา

เปนคาใชจายดังกลาว 
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หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
 

ตารางที่ 4.51  ตัวอยางการสรุปผลโครงการและกิจกรรม 

ลําดับ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

1 โครงการเพ่ิมแสงสวางใน

สํานักงาน  

1. สํานักงานมีคาความ

สวางของแสงตาม

มาตรฐานกฎกระทรวง  

รอยละ 100 100 

2 โครงการกระตุกสักนิด              

ประหยัดอีกหนอย 

1. จํานวนบุคลากรที่ 

รวมมือในการเปดปดดวย

สวิตซกระตุก 

. 2.  ปริมาณการใชไฟฟา

ลดลง  

รอยละ 

 

 

รอยละ 

100 

 

 

20 

100 

 

 

35 

3 โครงการติดตั้งมุงลวด  1. ติดตั้งมุงลวดแลวเสร็จ 

2. ปริมาณการใชไฟฟา

ลดลง  

รอยละ 

รอยละ 

100 

20 

100 

32.75 

4 โครงการรีไซเคิลน้ําเสียใช

ในอาคาร  

1. ลดการใชน้ําประปา               

อยูระหวางการกอสรางฯ  

รอยละ 30 - 

5 Morning Talk “Green 

Office”  

1. พนักงานมีความรู 

ความเขาใจ โครงการ 

Green Office                 

(โดยการทําแบบทดสอบ)  

รอยละ 100  100  

6 กิจกรรม รณรงคงดใช

กลองโฟม หรือ My Box  

1. งดใชกลองโฟมใน

สํานักงาน  

รอยละ 100 100 

7  กิจกรรม My Cup  1. พนักงานทุกคนใน

สํานักงานมีแกวสวนตัว 

ใชงาน (My Cup)  

รอยละ 100 100 

    2. งดนําแกวพลาสติกเขา

มาในสํานักงาน  

รอยละ 100 100 

8 กิจกรรม รีไซเคิล เพ่ือ

โลก เพ่ือเรา  

1. พนักงานคัดแยกขยะ  

รีไซเคิลได  

รอยละ 100 100 
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หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
 

   
 

 
 

ภาพที่ 4.28 ตัวอยางโครงการ กระตุกสักนิด ประหยัดอีกหนอย 

 

 
 

ภาพที่ 4.29 ตัวอยางกิจกรรม My Box 
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หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
 

 4.7.2 การจัดการกาซเรือนกระจก 

  กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)  หมายถึง กาซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับความ

รอนหรือรังสีอินฟาเรดไดดี กาซเรือนกระจกมีหนาที่รักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกใหคงที่                 

กาซเรือนกระจกที่ควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มี 6 ชนิด คือ 1) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)                   

2) กาซมี เทน (CH4)  3) กาซไนตรัสออกไซด (N2O)  4) กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFC)                        

5) กาซเพอรฟลูออไรด (PFC) และ 6) กาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF6 ) 

  การคํานวณปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas 

Emission and Removal)  เปนคาที่บงชี้ถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ

สํานักงาน โดยแบงกิจกรรมที่ปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกเปน 3 ประเภท ดังตารางที ่4.52 

 

ตารางที ่ 4.52 ประเภทการปลอยและดูดกลบักาซเรือนกระจก 

ลําดับ 
ประเภทการปลอย

และดูดกลับ 
ลักษณะกิจกรรม ตัวอยางกิจกรรม 

1 ประเภทท่ี 1 :      

ปลอยและดูดกลับ

ทางตรง 

- การเผาไหมอยูกับที่  

- ก า ร เ กิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า ใ น

กระบวนการผลิต 

- การเผาไหมที่มีการเคลื่อนที ่

- การรั่วไหล 

- การเผาไหมชีวมวล 

- การใชยานพาหนะ 

- การบําบัดน้ําเสีย 

2 ประเทภท่ี 2 : 

ปลอยและดูดกลับ

ทางออม 

- การใชพลังงานไฟฟา 

(เปนการปลอยกาซเรือนกระจกที่

โรงไฟฟา) 

- การใชไฟฟา 

3 ประเภทท่ี 3 : 

ปลอยและดูดกลับ

ทางออมอ่ืน ๆ 

- กิจกรรมที่ น อก เหนื อจาก

ประเภทท่ี 1 และ 2 

- การใชน้ํา 

- การใชกระดาษ 

- การผลิตของเสีย เชน ขยะ 

  

การจัดการกาซเรือนกระจกมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี ้

1) การเก็บขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก 

   การคํานวณกาซเรือนกระจกของสํานักงานจะตองมีการเก็บขอมูลการใชพลังงาน

และทรัพยากร เพ่ือนํามาคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของสํานักงาน และคํานวณ
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หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
 

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัว เพ่ือจะไดสามารถตั้งเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของ

สํานักงานได โดยขอมูลที่จัดเก็บประกอบดวยขอมูลดังนี ้

- ปริมาณการใชไฟฟา (Kw-hr/เดือน) 

- ปริมาณการใชน้ําประปา (ลบ.ม.) 

- ปริมาณขยะที่เกิดข้ึน (กก./เดือน) แยกรายประเภท  

- ปริมาณน้ําเสีย (ลบ.ม./เดือน) 

- ปริมาณการใชเชื้อเพลิง (ลิตร/เดือน) 

- ปริมาณการใชกระดาษ (กก./เดือน) 

 

2) การคาํนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

การคาํนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยใชสูตร ดังนี ้

 

การปลอยกาซเรือนกระจก (KgCO2/เดือน) = ขอมูลกิจกรรม (Activity Data) × คา Emission Factor (EF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ดังนั้น เมื่อทราบขอมูลปริมาณการใชพลังงานและทรัพยากร แลวนํามาคูณคาคงที่ 

(Emission Factor ,EF) ในแตละประเภทกิจกรรม  จะไดคาการปลอยกาซเรือนกระจก ที่มีหนวยเปน 

KgCO2 /เดือน  ตัวอยางการคาํนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกดังตารางท่ี 4.53 

 

 

 

 

 

 

-  การใชไฟฟา (Kwh/เดือน) 

- ปริมาณการใชน้ําประปา (ลบ.ม.) 

- ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (กก./เดือน)  

แยกรายประเภท 

-    ปริมาณน้ําเสีย (ลบ.ม./เดือน) 

- ปริมาณการใชเช้ือเพลิง (ลิตร/เดือน) 



106 
 

หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
 

ตารางที ่4.53 ตัวอยางการคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

 
 

 

 

 

ประเภท
คาแฟกเตอร     

 (kg CO2)

ปริมาณท่ีใช/   

ของเสียท่ีเกิดข้ึน
หนวย

ปริมาณการปลดปลอย GHGs 

(kgCO2 )

1. การใชพลังงานและทรัพยากร

นํ้าประปา-การประปาสวนภูมิภาค 0.7043 23 m
3 16.20                              

ไฟฟา 0.5813 1758 kWh 1,021.93                          

กระดาษ 0.735 41 kg 30.14                              

2. ของเสีย

กระดาษ Paper 1.4755 1 kg 1.48                                

ส่ิงทอ Textile 2 0 kg -                                  

อาหาร Food/Sludge 2.53 30 kg 75.90                              

เศษไม Wood chip 0.0735 0.3 kg 0.02                                

ผาออม ผาอนามัย Nappies 4 3.3 kg 13.20                              

เศษใบไม Garden & Park 3.27 35 kg 114.45                             

ยาง หนัง Rubber and leather 3.13 0 kg -                                  

แกว 1.187 0.6 kg 0.71                                

อลูมิเนียม (กระปอง) 4.4315 0.5 kg 2.22                                

กลองโฟม Polystyrene 2.2971 0 kg -                                  

ถุงพลาสติก PP (ถุงใส) 2.399 8 kg 19.19                              

ถุงพลาสติก PE (ถุงขุน) 1.52 12 kg 18.24                              

ขวดพลาสติก PET (ขวดใส) 3.77 0.6 kg 2.26                                

ขวดพลาสติก HDPE (ขวดขุน) 1.617 0.3 kg 0.49                                

กลองพลาสติก Polypropylene 1.6862 0.3 kg 0.51                                

เหล็ก 1.76 0 kg -                                  

กาซโซฮอล 2.93 77.91 L 228.28                             

1,545.20                          

57.23                       

80.000

39.79-                       

3. เช้ือเพลิง

รวม

อัตราการปลอยกาซเรือนกระจก (KgCO2 /ตอคน)

เปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก (KgCO2 /ตอคน)

ผลเปรียบเทียบ : ตํ่ากวาเปาหมาย (%)
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หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
 

3) การตั้งเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก 

เมื่อสํานักงานคาํนวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกรายเดือน หรือคํานวณ 

เปนปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอคน  ดังนั้น การตั้งเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก

สํานักงานควรพิจารณาวาเปาหมายใดเหมาะสมที่สุดสําหรับสํานักงาน ดังภาพที่ 4.33 และตารางที่ 4.54 
 

 
 

ภาพที่ 4.30 แนวโนมการปลอยกาซเรือนกระจก 

 

 ตารางที่  4.54 การตั้งเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจก 

พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59

1.  ไฟฟา 1,279 1,349 907 849 953 721 791 581 604 581 744

2.  ของเสีย 497 531 547 369 390 343 279 303 288 271 264

3.  เช้ือเพลิง 131 241 127 243 153 127 105 152 124 138 153

4.  นํ้าประปา 68 59 49 31 32 35 37 93 67 86 96

5.  กระดาษ 56 39 35 27 111 35 55 38 38 23 35

รวม 2,030 2,219 1,664 1,546 1,639 1,261 1,266 1,168 1,121 1,099 1,292

อัตราการปลอย (kgCO2 /คน) 70 79 62 57 60 47 47 43 42 41 48

คาเฉล่ียฯ (kgCO2 /คน)

เปาหมาย (kgCO2 /คน)

ประเภท
ปริมาณการปลดปลอย GHGs (kgCO2 )

54

80
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108 
 

หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
 

4.7.3  แนวปฏิบัติเพื่อใหผานเกณฑประเมิน 

1)  โครงการและกิจกรรมที่ดําเนนิการสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการใช 

พลังงานและทรัพยากร และปญหาการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไดอยางเปนรูปธรรม 

 2)  โครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการไดรับความรวมมือจากคนในสํานักงานทุกคน 

3)  มีการประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมไปยังพนักงานในสํานักงานไดรับรูและ 

ไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม 

4)  ตองมีการสรุปผลดําเนินโครงการและกิจกรรมตอผูบริหาร  

5)  พนักงานทุกคนในสํานักงานจะตองทราบเปาหมายและโครงการสิ่งแวดลอม 

6)  เอกสารจะตองม ี

-   แผนการจัดการสิ่งแวดลอม 

-   เอกสารโครงการ 

-   รายงานความคืบหนาโครงการ  

-   รายงานสรุปปดโครงการ 

-   ตารางคํานวณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

-   ผลการลดกาซเรือนกระจกของสํานักงาน 

 4.7.4  การประเมินตนเอง  

       จากตารางที่ 4.55 เกณฑประเมินหมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีจํานวน 8 ขอ           

8 คะแนน หากตองการจะใหคะแนน ขอ 1 การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม จะตอง

ไปดูคาคะแนนในตารางที่ 4.56 โดยจะกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ คือ 0 0.25 0.50 0.75 และ 1.00 

ตามลําดับ หากพิจารณาแลว สํานักงานมีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม และ

สอดคลองกับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน และมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน จะใหคะแนนตนเองเทากับ 1  

หรือหากพิจารณาแลวสํานักงานยังไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม จะให

คะแนนตนเองเทากับ 0 เปนตน ดังนั้น สํานักงานจะสามารถตรวจสอบไดเองทันที สวนคาคะแนน          

ขอ 2 – ขอ 8 ดูรายละเอียดตามภาคผนวก ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

หมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) 

 
 

ตารางที่ 4.55 เกณฑประเมินหมวด 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน คะแนน 

1. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 1.00 

2. การกําหนดเปาหมายสามารถวัดไดและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  1.00 

3. กําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย 1.00 

4. มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานให เหมาะสมกับเปาหมายและ

วัตถุประสงคหรือไม 
1.00 

5. ดูผลสําเร็จของวัตถุประสงคเปาหมายและโครงการวามีความกาวหนาอยางไร 1.00 

6. การเก็บขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจก (เทียบตอจํานวนพนักงาน) 1.00 

7. ปริมาณกาซเรือนกระจกมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบปท่ีผานมา 1.00 

8. ผูที่เก่ียวของตองทราบขอมูลและวิธีการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก 1.00 

รวมคะแนน 8.00 

 

ตารางที่ 4.56 คาคะแนนการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม  

- ไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 0 

-    มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม แตยังไมสอดคลองกับ 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน 
0.25 

     -   มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับปญหา

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น แตยังไมมีการขับเคลื่อน 
0.50 

-   มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับปญหา 

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น มีการขับเคลื่อนไมชัดเจน หรือการมีการขับเคลื่อนเพียง

บางสวน 

0.75 

-    มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับ 

ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึน และมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
1.00 

 



ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนาสูความยั่งยืน 

 
 

บทที ่ 5 

 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนาสูความยั่งยืน 

 

5.1 ปญหาอุปสรรค 

 5.1.1   มหาวิทยาลัยยังไมมีแผนหรือกลยุทธในการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 

    การดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน สํานักงานจะเปน               

ผูแสดงเจตจํานงคในการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยยังไมมีการกําหนดชี้ชัดวาสํานักงานใดจะตอง

ดําเนินการในชวงระยะเวลาใด  

 5.1.2   ขาดความรวมมือของพนักงานในหนวยงานหรือสํานักงาน 

    เม่ือสํานักงานที่แสดงเจตจํานงคในการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวแลว จําเปนตองมี

กระบวนการสื่อสารและสรางความเขาใจใหพนักงานเกิดความรวมมืออยางจริงจัง ซึ่งจากการ

ดําเนินงานที่ผานมาพบวาพนักงานบางสวนยังใหความรวมมือนอย  

 5.1.3   สํานักงานยังขาดความรูในการดําเนินงาน 

    สํานักงานภายในมหาวิทยาลัยยังขาดความรูในการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว ทําใหไม

มั่นใจทีจ่ะสงเขาประกวดกับกรมควบคุมมลพิษหรือการตรวจประเมินภายใน 

 5.1.4   การดําเนินงานสํานักงานสีเขียวดําเนินการไดเฉพาะอาคารที่มีเจาภาพหลัก 

    การดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของสํานักงานที่ผานมา ดําเนินการไดเฉพาะหนวยงาน             

ที่มีเจาภาพหลัก เชน สํานักงานสวนอาคารสถานที่ มีผูปฏิบัติงานในอาคารมีเพียงหนวยงานเดียว 

ดังนั้น เจาภาพหลัก คือ สวนอาคารสถานที่ และอาคารสุรพัฒน มีผูปฏิบัติงานภายในอาคารมีเพียง

หนวยงานเดียว ดังนั้น เจาภาพหลัก คือ เทคโนธานี  เปนตน 

 

5.2  แนวทางแกไข 

 5.2.1   กําหนดแผนกลยทุธในการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย 

  -   มหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแลการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดทิศทาง และแผนในการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย เพื่อให

เกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยคณะทํางานฯ อาจคัดลือกสํานักงานที่มีการใชพลังงานและทรัพยากรสูง

เปนอันดับตน ๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือมาดําเนินงานสํานักงานสีเขียวในระยะแรก 
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 5.2.2   การสรางแรงจูงใจ 

    -  มหาวิทยาลัยควรสรางแรงจูงใจใหกับหนวยงานหรือสํานักงานที่มีการดําเนินงาน

สํานักงานสีเขียว เชน การขึ้นเงินเดือนประจําป และการประกาศเกียติคุณในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

เปนตน 

 5.2.3   การจัดอบรมใหความรูใหกับหนวยงานหรือสํานักงาน 

    ควรมีการจัดอบรมการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวใหกับหนวยงานหรือสํานักงานเปน

ประจําทุกป และจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานเพ่ือใหเกิดแรงกระตุนระหวาง

หนวยงาน และทําใหเกิดเครอืขายการเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตอไป 

 

5.3 การพฒันาสูความย่ังยืน 

 การพัฒนาสํานักงานสีเขียวสูความยั่งยืนถือเปนสิ่งสําคัญมากที่สุดในการดําเนินงานสํานักงาน

สีเขียว ดังนั้น หนวยงานหรือสํานักงานตองมีการวางแผนดําเนินงานหลังจากที่ไดรับการตรวจประเมิน

ภายใน หรือจากการตรวจประเมินจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยอาจจัดในรูปแบบกิจกรรม 

เชน กิจกรรมสํานักงานสีเขียวปท่ี 2 หรือกิจกรรมสํานักงานสีเขียวปที่ 3  ทั้งนี้ สามารถขอสนับสนุนทุน

จากกองทุนสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ีดังรูปภาพที ่5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 แนวทางดําเนินงานสํานักงานสีเขียวสูความยั่งยืน 

 

 

                    ปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ปที่ 1 

สํานักงาน            

ตรวจประเมิน

ภายใน 

สงประกวดกับกรม

สงเสริมคณุภาพ            

สิ่งแวดลอม 

สงประกวดกับกรม

สงเสริมคณุภาพ            

สิ่งแวดลอม 

สํานักสเีขียว 

ปที ่3 

สํานักสเีขียว 

ปที ่2 

 

สํานักสเีขียว 

ปที ่3 

 

ปที่ 1 ปที่ 3 

ตอเนื่อง 

ตอเนื่อง 
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 5.3.1 ผลดําเนินงานสํานักงานสีเขียวปที่ 2 

 กิจกรรมสํานักงานสีเขียวปที่ 2 ของสวนอาคารสถานท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุน

สิ่งแวดลอม ในการดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียวใหมีความยั่งยืน จํานวนเงิน 10,000 บาท สามารถ

ควบคุมการใชพลังงานและทรัพยากรของสํานักงานใหอยูในเปาหมายที่กําหนด และชวยลดคาใชจาย

ของมหาวิทยาลัย ดังตารางท่ี 5.1 ตารางท่ี 5.2 และตารางที่ 5.3 

 

ตารางที่ 5.1 ผลดําเนินงานสํานักงานสีเขียวปที่ 2 สวนอาคารสถานที่    

ลําดับ กิจกรรมลดโลกรอน แผน ผล ผลสําเร็จ 

(%) 

1 Kick Off กิจกรรม Green Office Day มี.ค.59 24 มี.ค.59    100 

2 ปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว  เม.ย.59 4 เม.ย.59 100 

3 ทําปุยหมักจากใบไม เม.ย.59 28 เม.ย.59 100 

4 กิจกรรม My Tree  

- จองตนไมคนละ 1 ตัน 

- ทําระบบน้ําหยดสําหรับตนไม โดยใช

ขวดพลาสติก 

- ประกวดใหรางวัล 

พ.ค.59 26 พ.ค.59 100 

5 ปลูกผักสวนครัว (สวนแนวตั้ง) 

- ทํามาคนละ 1 ชุด 

- ประกวดใหรางวัล 

มิ.ย.59 16 มิ.ย.59 100 

6 ซอมอพยพหนีไฟ ก.ค.59 21 ก.ค.59 100 

7 กิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ส.ค.59 28 ส.ค.59 100 

8 ปรับปรุงลานจอดรถโดยใชบล็อคตัวหนอน   100 

9 ปรับปรุงบอเลี้ยงปลา   100 

10 ตรวจประเมินโดยทีมงานติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงานสํานักงานสีเขียว                    

สวนอาคารสถานที่  

ก.ย.59 25 พ.ย.59 100 

11 สรุปผลการจัดกิจกรรม ก.ย.59 11 พ.ย.59 100 
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ตารางที่ 5.2 ผลการใชพลังงานและทรัพยากร 

ลําดับ รายการ 
เปาหมายปงบประมาณ 2559 

หนวย แผน ผล 

1 ไฟฟา 

- หนวยการใชไฟฟามีคาลดลงเม่ือ

เทียบปงบประมาณที่ผานมา 

- ปริมาณการใชไฟฟาตอคน 

 

รอยละ 

 

kWh/คน/เดือน 

 

3 

 

ไมเกิน 55.00 

 

4.06 

 

55.22 

2 น้ําประปา 

- หนวยการใชน้ําประปามีคาลดลง

เมื่อเทียบปงบประมาณที่ผานมา 

- ปริมาณการใชน้ําประปาตอคน 

 

รอยละ 

 

ลบ.ม./เดือน/คน 

 

30 

 

3.00 

 

51.30 

 

1.29 

3 น้ํารีไซเคิล 

- รอยละของการใชน้ํารีไซเคิลเมื่อ

เทียบกับการใชน้ํารวม                    

(ประปา+รีไซเคลิ) 

 

รอยละ 

 

50 

 

54.48 

4 เชื้อเพลิง 

- ปริมาณการใชเชื้อเพลิงลดลงเมื่อ

เทียบปงบประมาณที่ผานมา 

 

รอยละ 

 

10.00 

 

27.22 

5 กระดาษ 

- ปริมาณการใชกระดาษลดลงเม่ือ

เทียบปงบประมาณที่ผานมา 

- ปริมาณการใชกระดาษตอคน 

 

รอยละ 

 

กก./คน/เดือน 

 

10 

 

3.00 

 

37.17 

 

1.55 

เหตุผลประกอบ : 

1. มีการปฏิบัติตามการปด-เปดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กําหนดอยางเครงครดั 
2. มีการใชน้ํารีไซเคิลแทนการใชน้ําประปาในระบบสุขภัณฑและรดน้ําตนไม 
3. มีการควบคุมการเบิกจายน้ํามันและการใชรถสวนกลาง 
4. มีการสงเสริมใหใชจักรยานและรถไฟฟาเพ่ือลดการใชรถสวนกลาง 
5. มีการกําหนดปริมาณการเบิกจายกระดาษรายหนวยงาน และการใชกระดาษจากเครื่องถาย

เอกสารสวนกลางผูถายเอกสารจะตองนํากระดาษมาเอง  
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ตารางที่ 5.3 รายงานผลตามตัวชี้วัด 
ลําดับ ตัวชี้วัด หนวย แผน ผล 

1. จํานวนพนักงานที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 90 76 

2. พนักงานมีความรูและความเขาใจการดําเนินงานตาม

มาตรฐานสํานักงานสีเขียว โดยการทําแบบทดสอบผาน

เกณฑที่กําหนด 

รอยละ 90 100 

  
5.3.4 ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวปที่ 2 

 -  ควรเพ่ิมถังดับเพลิงชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จํานวน 1 ถัง 

  -  ควรปรับปรุงบอรดและปายประชาสัมพันธตาง ๆ ใหสวยงามและทันสมัย อยางนอย                    

   ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 -  ควรมีการจัดหาน้ํายาทําความสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชงาน 

 -  ควรมีทีมงานติดตามตรวจสอบการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวใหเปนไปตามมาตรฐานฯ เปน 

   ประจําทุกเดือน 

 -  จัดทําเบอรโทรศัพทฉุกเฉินติดตอในจุดท่ีเหมาะสม 

 -  จัดทําแผนฉุกเฉินของสํานักงาน  

 -  จัดหาตูยาสามัญประจําบานประจําสํานักงาน 

 -  จัดระบบการใชเครื่องถายเอกสาร 

 -  เพ่ิมพ้ืนที่พักผอนหยอนใจ 

 -  กระตุนเตือนคนในสํานักงานใหมีความรวมมือมากขึ้น และมีการประชุมติดตามอยางตอเนื่อง 

 -  พื้นที่สูบบุหรี่ควรจัดใหสวยงาม 
 -  สรางกิจกรรมอยางตอเนื่องตอไป 
 

5.3.5 ประมวลภาพการดําเนินงานสํานักงานสีเขียวปที่ 2 

 การดําเนินกิจกรรมฯ มุงเนนใหพนักงานไดตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรม

ทําปุยหมักจากใบไม กิจรรม My Tree และการซอมอพยพหนีไฟ เปนตน ดังภาพที่ 5.4 
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ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนาสูความยั่งยนื 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.4 ประมวลภาพกิจกรรมสํานักงานสีเขียวปที่ 2 สวนอาคารสถานที่ 

ทําปุยหมักจากใบไม 

กิจกรรม My Tree 

อบรมซอมดับเพลิง 

ปรับปรุงลานจอดรถและบอเลี้ยง
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินตนเองเบื้องตน 
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แบบตรวจประเมินเบื้องตนตามเกณฑสํานักงานสีเขียว 

 

ชื่อสํานักงาน......................................................................................................................................... 

ที่อยู....................................................................................................................................................... 

ผูตอบแบบประเมิน.................................................................................. ตําแหนง............................. 

โทรศัพท..............................................................โทรสาร..................................................................... 

กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงใน ชอง มี หรือ ไมมี พรอมทั้งใสรายละเอียดประกอบในชองเอกสาร/

หลักฐานประกอบ ตามความเปนจริง 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี หลักฐานการ

ตรวจประเมิน 

หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการองคการ    

1.1 นโยบายสิ่งแวดลอม    

     1) การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม    

     2) รายละเอียดในนโยบายระบุสอดคลองตามที่กําหนดในเอกสารคูมือ    

     3) การกําหนดความถี่ในการทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอม    

1.2 การระบุประเด็นและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม และการใช

ทรัพยากร 

   

1) กําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบ ในการจัดการปญหา 

สิ่งแวดลอม, การใชทรัพยากรและพลังงาน พรอมระบุประเมินถึง

ความสําคัญ และจัดทําเปนเอกสาร 

   

2) ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน จะตองวิเคราะห

ใหครอบคลุมถึงเหตุการณปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน 

   

 

3) ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีความสําคัญ

มากไดรับการจัดการ 
   

 

1.3 กฎหมายและขอกาํหนดอื่นๆ ดานสิ่งแวดลอม    

1) การจัดทํารายการกฎหมายและบอกถึงแหลงท่ีคนหากฎหมายท่ี

เก่ียวของกับลักษณะในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี หลักฐานการ

ตรวจประเมิน 

2) การกําหนดผูรับผิดชอบในการคนหารายการกฎหมายที่เก่ียวของ

ไวอยางเหมาะสม 
   

1.4 การกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ  

1) การประกาศแตงตั้งประธานคณะกรรมการหรือทีมงานทางดาน

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งระบุหนาที่รับผิดชอบ 
   

2) ความเหมาะสมในการแตงตั้งประธานคณะกรรมการหรือทีมงาน 

ทางดานสิ่งแวดลอม  

   

3) ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม มีความ

เขาใจในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม 
   

1.5 การทบทวนโดยฝายบริหาร  

1) ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูที่เก่ียวของทราบถึง

ปญหา อุปสรรค จุดแข็งและจุดออนขององคกร และมีวิสัยทัศน จะตอง

ประชุมดังนี้ คือ  

- ผลการทบทวนโดยฝายบริหารครั้งท่ีผานมา 

- ผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย 

- การสื่อสารและขอรองเรียน 

- วัตถุประสงคและเปาหมาย 

- ผลของการแกไขและปองกัน 

- การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตอระบบ 

   

2) การเขารวมการประชุมทบทวนฝายบริหารของผูบริหาร    

     3)  การใหแนวคิดจากผูบริหารในการประชุมทบทวนฝายบริหาร    

หมวดท่ี 2 การดําเนินงาน Green Office    

2.1 การสื่อสารและการสรางจิตสํานึก    

1) การกําหนดวิธีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมของสํานักงาน พรอม

การสํารวจชองการสื่อสาร 
   

2) การกําหนดผูรับผิดชอบในการสื่อสาร    

3) การสื่อสารนโยบายสิ่งแวดลอมใหพนักงานรับทราบ    
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เกณฑการประเมิน 

ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี หลักฐานการ

ตรวจประเมิน 

4) การสื่อสารปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร และพลังงานแก

พนักงานที่เก่ียวของ และพนักงานมีความเขาใจ 
   

5) การสื่อสารกฎหมายและขอกําหนดสิ่งแวดลอมไปยังพนักงานที่

เก่ียวของรับทราบ และพนักงานมีความเขาใจ 
   

6) การสื่อสารประกาศคณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม    

7) การประชาสัมพันธหรือรณรงค เพ่ือกระตุนพนักงานในการสราง 

ความสะอาดและความเปนระเบียบ 

   

8) การสื่อสารปริมาณกาซเรือนกระจกแกพนักงาน    

9) การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุม 

การใชพลังงาน 

   

10)การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุม 

การใชน้ํา 

   

11)การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุม 

ทรัพยากรตาง ๆ 

   

12)การสื่อสารเปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานที่ 

เก่ียวของ 

   

13)การรับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากพนักงานรวมไปถึง 

บุคคลที่เขามาติดตอ 

   

14)ความเหมาะสมในการกําหนดผูรับผิดชอบการฝกอบรม    

15)การกําหนดความจําเปน แผนงาน การประเมินความรูความ 

เขาใจของพนักงานพรอมการบันทึกประวัติในการฝกอบรม 

   

2.2 การประชุมและการจัดนิทรรศการ    

1) การจัดเตรียมการประชุมและการจัดนิทรรศการ ไดแก การสง

หนังสือเชิญเขาประชุม การเตรียมแฟมเอกสารในการเขาประชุม 
   

2) การจัดหองประชุม และหองแสดงนิทรรศการ    

3) การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม    

4) การเลือกใชโรงแรมหรือสถานที่จัดงาน 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี หลักฐานการ

ตรวจประเมิน 

2.3 ความสะอาดและความเปนระเบียบในสํานักงาน    

1) การกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดและสรางความเปน

ระเบียบ 

   

2) สภาพพื้นที่ในสํานักงานตองมีความสะอาดและเปนระเบียบตาม 

เกณฑที่ไดกําหนด (สังเกตการณ) 

   

3) ความสะอาดของหองน้ํา    

2.4 การขนสงและการเดินทาง     

1) การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส     

2) มีการวางแผนการเดินทางกอนการนํายานพาหนะของบริษัทไปใช 

งาน 

   

3) มีการรณรงคการเดินหรือการใชจักรยานเดินทางมาทํางาน  

(สําหรับบุคลากรที่พักใกลที่ทํางาน) 

   

2.5  การเตรียมพรอมตอสถานการณฉุกเฉิน    

1) การซอมดับเพลิงและการกําหนดความถี่ในการตรวจสอบ    

2) การจัดทําแผนฉุกเฉินในสํานักงาน    

3) การตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ เชน ถังดับเพลิง สัญญาณ 

แจงเหตุเพลิงไหม และความเขาใจของพนักงานในการใชถังดับเพลิง 

   

หมวดท่ี 3 การใชพลังงานและทรัพยากร    

3.1 การใชพลังงาน    

1) การกําหนด มาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟา และเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ)  

และความเหมาะสม 

   

2) การเปรียบ เทียบการใชพลังงาน (ไฟฟา และเชื้อเพลิงอ่ืนๆ) ตอ 

จํานวนของพนักงาน 

   

 

3.การใชไฟฟาอยางประหยัดในพ้ืนท่ีทํางาน (สังเกตการณ)    

3.2 การใชน้ํา    

1) การกําหนด มาตรการประหยัดน้ํา และความเหมาะสม    

2) การเปรียบเทียบการใชน้ําตอจํานวนของพนักงาน    

3) การใชน้ําอยางประหยัดในพ้ืนที่ทํางาน (สังเกตการณ)    
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เกณฑการประเมิน 

ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี หลักฐานการ

ตรวจประเมิน 

3.3 การใชทรัพยากรอื่น ๆ    

1) กําหนดมาตรการในการใชกระดาษ    

2) กําหนดมาตรการในการใชหมึกพิมพ    

3) กําหนดมาตรการในการใชอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณ 

สํานักงาน 

   

4) การกําหนดเปาหมายการใชทรัพยากรตาง ๆ    

5) การใชอุปกรณสํานักงานอยางประหยัดในพ้ืนที่ทํางาน  

(สังเกตการณ) 

   

หมวดท่ี 4 การจัดการของเสีย      

4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน      

1) การจัดการขยะ ของเสีย ขององคกร    

2) การทิ้งขยะของพนักงาน    

3) จุดพักขยะกอนสงกําจัด    

4) การสงขยะกําจัดขององคกร    

5) แนวทางการลดปริมาณขยะ และการนําไปใชประโยชน เชน  

Reuse Recycle การลดปริมาณของเสียจากแหลงกําเนิด เปนตน 

   

4.2 การจัดการน้ําเสียในสํานักงาน    

1) การจัดการน้ําเสียจากกิจกรรมท่ีเก่ียวของ    

2) การดูแลอุปกรณสําหรับบําบัดน้ําเสีย    

3) เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตาง ๆ ไดรับการ 

กําจัดอยางเหมาะสม 

   

4) การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    

หมวดท่ี 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน     

5.1 อากาศในสํานักงาน    

1) การดูแลทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร 

เครื่องปริ้นเตอร เครื่องกรองอากาศ หอง พื้นหอง เพดาน พรมปูพ้ืนหอง 

รวมถึงอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี หลักฐานการ

ตรวจประเมิน 

2) การกําหนดจุดสูบบุหรี่และการปฏิบัต ิ    

3) มลพิษทางอากาศจากการปรับปรุงสํานักงาน เชน การเจาะ 

ผนัง การทาสี เปนตน 

   

4) การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสํานักงานที่สงผลตอ 

สํานักงาน 

   

5.2 แสงในสํานักงาน    

1) ความเขมของแสงสวางมีการตรวจวัดความเขมของแสง ประจําป      

2) การเลือกใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม 

   

5.3 เสียง    

1) กําหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสียง    

2) การจัดการเสียงดังจากภายนอกสํานักงาน ที่สงผลตอสํานักงาน    

5.4 ความนาอยู    

1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ และเวลาที่แนนอน 

ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งที่เปน

บริเวณที่มีผูรับผิดชอบเฉพาะ และความรับผิดชอบโดยทั่วไป  

   

2) กําหนดพ้ืนที่ใชงานอยางชัดเจน โดยแบงเปนพื้นที่เพ่ือการ 

ปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุ พื้นที่สําหรับพักผอน รับประทานอาหาร และพ้ืนที่

อ่ืน ๆ ที่จําเปน พรอมมีปายแสดงบอกไว  

   

3) การดูแลบํารุงรักษาพื้นท่ีตาง ๆ เชน พื้นที่พักผอนหยอนใจ เปนตน     

4) การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ มีรายงานการตรวจสอบรองรอยสัตว 

พาหะนําเชื้อ 

   

 

หมวดท่ี 6 การจัดซื้อ จัดจาง (Green Procurement)    

6.1 การจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณในสํานักงาน    

1) ผูรับผิดชอบในการจัดซื้อและวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

   

2) บัญชีรายชื่อของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    

3) การจัดซื้อและวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    
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เกณฑการประเมิน 

ผลการตรวจสอบ 

มี ไมมี หลักฐานการ

ตรวจประเมิน 

4) ปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณในสํานักงานที่เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม 

   

6.2  การจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    

1) หลักฐานการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคล เพื่อการจางงานที่ใสใจ 

ตอสิ่งแวดลอม (ถามี) 

   

 

2) การตรวจสอบการทํางานของหนวยงานหรือบุคคล ดานการดูแล 

สิ่งแวดลอม ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (ถามี) 

   

 

หมวดท่ี 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง     

7.1 โครงการและกิจกรรม    

1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม    

2) การกําหนดเปาหมายสามารถวัดไดและมีความสอดคลองกับ 

วัตถุประสงค  

   

 

3) กําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและ 

เปาหมาย 

   

 

4) มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานใหเหมาะสมกับ 

เปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม 

   

 

5) ดูผลสําเร็จของวัตถุประสงคเปาหมายและโครงการวามี 

ความกาวหนาอยางไร 

   

7.2 การจัดการกาซเรือนกระจก     

1) เก็บขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงาน   

(เทียบตอคน) 

   

2) ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงานมีปริมาณลดลง 

เมื่อเทียบกับที่ผานมา 

   

3) ผูเก่ียวของหรือพนักงานตองทราบขอมูลและวิธีการคํานวณ 

ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงาน 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

เกณฑการใหคะแนนรายหมวด 

ตามเกณฑประเมินของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางที ่ข.1  เกณฑการใหคะแนนหมวดที่ 1 การบริหารจัดการองคการ  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม  

 ไมมีการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมจากผูบริหารระดับสูง 0 

 มีการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลอมแตยังไมมีการอนุมตัิจากผูบริหาร 0.25 

 มีการกําหนดนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรและผูบรหิารระดับสูงอนุมัติแตยังไมมีการ

ขับเคลื่อน 

0.50 

  มีการกําหนดนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรและผูบริหารระดบัสูงอนุมัติ แตมีการ

ขับเคลื่อนไมชัดเจน หรือมีการขับเคลื่อนเปนบางสวน 

0.75 

 มีการกําหนดนโยบายอยางเปนลายลักษณอักษรและผูบรหิารระดับสูงอนุมัติ และมีการขับ

เคลื่อนที่ชัดเจน 

1.00 

2. รายละเอียดในนโยบายระบุสอดคลองตามที่กําหนดในเอกสารคูมือ  

 รายละเอียดทีร่ะบุในนโยบายไมเก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมในสํานักงาน 0 

 รายละเอียดทีร่ะบุในนโยบายไมครบตามที่คูมือระบไุว ครอบคลุมนอยกวา 50% 0.25 

 รายละเอียดทีร่ะบุในนโยบายไมครบถวนตามที่คูมือระบไุว ครอบคลุมประมาณ 50-70% 0.50 

 รายละเอียดทีร่ะบุในนโยบายไมครบถวนตามที่คูมือระบไุว ครอบคลุมมากกวา 70% 0.75 

 รายละเอียดทีร่ะบุในนโยบายครบถวนตามท่ีคูมือระบุไว 1.00 

3. การกําหนดความถี่ในการทบทวนนโยบายสิ่งแวดลอม  

 ไมมีการกําหนดการทบทวนนโยบาย 0 

 มีการกําหนดความถี่ไมเหมาะสม (ไมมีการทบทวนในรอบระยะเวลา 1 ป) 0.25 

 มีการกําหนดความถี่อยางนอยปละ 1 ครั้งหรือมากกวาปละ 1 ครั้ง แตยังไมมีการทบทวน 0.50 

 มีการกําหนดความถี่อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือมากกวาปละ 1 ครั้ง แตมีการทบทวนชากวาที่

กําหนด 

0.75 

 มีการกําหนดความถี่อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือมากกวาปละ 1 ครั้ง และมีการทบทวนตาม

รอบระยะเวลาที่กําหนด 

1.00 
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ตารางที ่ข.1 (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

4)  กําหนดแนวทางและผูรับผดิชอบ ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและ

พลังงาน พรอมระบุประเมินถึงความสําคัญ และจัดทําเปนเอกสาร 

 

 ไมมีกําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบ ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและ

พลังงาน พรอมไมระบุประเมินถึงความสําคญั และไมจัดทําเปนเอกสาร 

0 

 มีการกําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบ ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและ

พลังงาน หรือมีการจัดทําเปนเอกสาร และมีการเซ็นตอนุมัติ แตผูรบัผิดชอบมีความเขาใจนอยกวา 

50% 

0.25 

 มีการกําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบ ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและ

พลังงานอยางเหมาะสม มีการจัดทําเปนเอกสาร และมีการเซน็ตอนมุัติ แตผูรับผดิชอบมีความ

เขาใจประมาณ 50-70% 

0.50 

 มีการกําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบ ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและ

พลังงานอยางเหมาะสม มีการจัดทําเปนเอกสาร และมีการเซน็ตอนมุัติ แตผูรับผดิชอบมีความ

เขาใจมากกวา 70% 

0.75 

 มีการกําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบ ในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและ

พลังงาน มีการจัดทําเปนเอกสาร และมีการเซ็นตอนุมัติ ผูรับผิดชอบรูจัก และเขาใจหนาที่ของ

ตนเองเปนอยางดี และมีการกําหนดการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1.00 

5)  ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน จะตองวิเคราะหใหครอบคลุมถึง

เหตุการณปกต ิผิดปกติ และฉุกเฉิน 

 

 ไมมีการระบุปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน 0 

 มีการระบุปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน ไมครบทัง้ 3 สภาวะ หรือ 2 

สภาวะตามความเหมาะสมกับโอกาสในการเกิดปญหา และ/หรือการระบุปญหาสิ่งแวดลอมไม

ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักของสํานักงาน มีการระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอมนอยกวา 50% 

ของกิจกรรมหลักในสํานักงาน 

0.25 

 มีการระบุปญหาสิ่งแวดลอมครบถวนทั้ง 3 สภาวะ หรือ 2 สภาวะตามความเหมาะสมกับ

โอกาสในการเกิดปญหา แตการระบุปญหาสิ่งแวดลอมไมครอบคลมุทุกกิจกรรมหลักของสํานักงาน 

มีการระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอมประมาณ 50-70% ของกิจกรรมหลักในสํานักงาน 

0.50 

 มีการระบุปญหาสิ่งแวดลอมครบถวนทั้ง 3 สภาวะ หรือ 2 สภาวะตามความเหมาะสมกับ

โอกาสในการเกิดปญหา แตการระบุปญหาสิ่งแวดลอมไมครอบคลมุทุกกิจกรรมหลักของสํานักงาน 

มีการระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอมมากกวา 70% ของกิจกรรมหลักในสํานักงาน 

0.75 

 มีการระบุปญหาสิ่งแวดลอมครบถวนทั้ง 3 สภาวะ หรือ 2 สภาวะตามความเหมาะสมกับ

โอกาสในการเกิดปญหา และการระบุปญหาสิ่งแวดลอมครอบคลุมทกุกิจกรรมหลักของสํานักงาน 

1.00 
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ตารางที่ ข.1 (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

6)  ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานท่ีมีความสําคัญมากไดรับการจัดการ  

 ไมมีการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน 0 

 มีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีความสําคญัมาก อยูในชวง

ของการดําเนินงานนอยกวา 50% 

0.25 

 มีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีความสําคญัมาก อยูในชวง

ของการดําเนินงานประมาณ 50-70% 

0.50 

 มีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีความสําคญัมาก อยูในชวง

ของการดําเนินงานมากกวา 70% 

0.75 

 มีการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานที่มีความสําคญัมาก สมบูรณ 1.00 

7)  การจัดทํารายการกฎหมายและบอกถึงแหลงที่คนหากฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 ไมมีการจัดทํารายการกฎหมายและบอกถึงแหลงท่ีคนหากฎหมายที่เกี่ยวของกับลักษณะใน

การควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม 

0 

 มีการจัดทํารายการกฎหมายและบอกถึงแหลงท่ีคนหากฎหมายทีเ่กีย่วของกับลักษณะในการ

ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมแตยังไมครบถวน และ/หรือไมมีการประเมินความสอดคลองของกฎหมาย 

0.25 

 มีการจัดทํารายการกฎหมายและบอกถึงแหลงท่ีคนหากฎหมายทีเ่กีย่วของกับลักษณะในการ

ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมครบถวน แตการประเมินความสอดคลองของกฎหมายแตไมครบถวน ไมมี

หลักฐานของการประเมินความสอดคลองของกฎหมาย 

0.50 

 มีการจัดทํารายการกฎหมายและบอกถึงแหลงท่ีคนหากฎหมายทีเ่กีย่วของกับลักษณะในการ

ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมครบถวนทั้งหมด มีการประเมินความสอดคลองของกฎหมายครบถวน แต

หลักฐานของการประเมินความสอดคลองของกฎหมายมีไมครบถวน  

0.75 

 มีการจัดทํารายการกฎหมายและบอกถึงแหลงท่ีคนหากฎหมายทีเ่กีย่วของกับลักษณะในการ

ควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมครบถวนทั้งหมด มีการประเมินความสอดคลองของกฎหมายครบถวน 

และมีหลักฐานของการประเมินความสอดคลองของกฎหมายครบถวน และกฎหมายมีความทันสมัย 

1.00 

8)  การกําหนดผูรับผิดชอบในการคนหารายการกฎหมายที่เกี่ยวของไวอยางเหมาะสม  

 ไมมีการกําหนดหนาที่ผูรบัผิดชอบในการคนหากฎหมาย 0 

 มีการกําหนดหนาที่ผูรับผดิชอบในการคนหากฎหมาย มคีวามเหมาะสม แตยังขาดความเขาใจ 0.25 

 มีการกําหนดหนาที่ผูรับผดิชอบในการคนหากฎหมาย มคีวามเหมาะสม มีความเขาใจเปน

อยางดี แตไมมีการกําหนดระยะเวลาในการคนหากฎหมายที่ทันสมัย 

0.50 

 มีการกําหนดหนาที่ผูรับผดิชอบในการคนหากฎหมาย มคีวามเหมาะสม มีความเขาใจเปน

อยางดี แตการกําหนดระยะเวลาในการคนหากฎหมายท่ีทันสมัยท่ีเหมาะสม แตไมมีการปฏิบัติตาม 

0.75 
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 มีการกําหนดหนาที่ผูรับผดิชอบในการคนหากฎหมาย และมีความเขาใจเปนอยางดี มีการ

กําหนดระยะเวลาในการคนหากฎหมายท่ีทันสมยัที่เหมาะสมและมีการปฏิบัตติามระยะเวลาที่

กําหนด 

1.00 

9)  การประกาศแตงตั้งประธาน, คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งระบุ

หนาที่รับผดิชอบ 

 

 ไมมีการประกาศแตงตั้งประธาน, คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งระบุ

หนาที่รับผดิชอบ 

0 

 มีการประกาศแตงตั้งประธาน, คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม แตไมไดรับการ

อนุมัติจากผูบริหารระดับสูง 

0.25 

 มีการประกาศแตงตั้งประธาน, คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม พรอมท้ังระบุ

หนาที่รับผดิชอบและไดรับการอนมุัติจากผูบริหารระดับสูง แตยังไม เพียงพอตอการจัดการ

สิ่งแวดลอม  

0.50 

 มีการประกาศแตงตั้งประธาน, คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม พรอมท้ังระบุ

หนาที่รับผดิชอบและไดรับการอนมุัติจากผูบริหารระดับสูง มีความเพียงพอตอการจัดการ

สิ่งแวดลอม แตการกําหนดหนาทีร่ับผิดชอบไมมีความชัดเจน 

0.75 

 มีการประกาศแตงตั้งประธาน, คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอมและไดรับการ

อนุมัติจากผูบริหารระดับสูง มีความเพียงพอตอการจัดการสิ่งแวดลอม และการกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบมีการระบุอยางชัดเจน 

1.00 

10)  ความเหมาะสมในการแตงตั้งประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม  

 ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอมทีม่ีการประกาศแตงตั้งไมมีความ

เหมาะสม 

0 

 ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอมทีม่ีการประกาศแตงตั้ง มีเหมาะสม

นอยกวา 50% จากจํานวนคณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอมท้ังหมด 

0.25 

 ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมประมาณ  50-70 

% จากจํานวนคณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด 

0.50 

 ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมมากกวา 70% จาก

จํานวนคณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด 

0.75 

 ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสม 100% จากจํานวน

คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอมทั้งหมด  

1.00 
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11) ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอมมีความเขาใจในการดําเนินการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

 

 ไมมีความเขาใจในอํานาจ หนาที่ และความรับผดิชอบของตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมาย 0 

 มีความเขาใจในอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ตามท่ีไดรับมอบหมาย นอยกวา 

50% จากการสุมสอบถามประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม 

0.25 

 มีความเขาใจในหนาที่ของตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมาย ประมาณ 50-70% จากการสุม

สอบถามประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม 

0.50 

 มีความเขาใจในหนาที่ของตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย มากกวา 70% จากการสุมสอบถาม

ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม 

0.75 

 มีความเขาใจในหนาที่ของตนเองตามที่ไดรบัมอบหมาย 100% จากการสุมสอบถามประธาน 

คณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม 

1.00 

12) ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูที่เกี่ยวของทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็งและ

จุดออนขององคกร และมีวิสัยทัศน  

 

 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูท่ีเก่ียวของไมทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็งและ

จุดออนขององคกร และไมมีวิสัยทศันและ/หรือไมพบหลักฐานรายงานการประชุมคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอม 

0 

 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูท่ีเก่ียวของทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็งและ

จุดออนขององคกร มีวิสัยทัศนในการดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และพบหลักฐานรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แตวาระการประชุมไมครบถวนตามที่กําหนด นอยกวา 50% ของ

วาระการประชุมตามคูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

0.25 

 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูท่ีเก่ียวของทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็งและ

จุดออนขององคกร มีวิสัยทัศนในการดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และพบหลักฐานรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แตวาระการประชุมไมครบถวนตามที่กําหนด ประมาณ 50-70% 

ของวาระการประชุมตามคูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

0.50 

 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูท่ีเก่ียวของทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็งและ

จุดออนขององคกร มีวิสัยทัศนในการดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และพบหลักฐานรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แตวาระการประชุมไมครบถวนตามที่กําหนด มากกวา 70% ของ

วาระการประชุมตามคูมือการประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

0.75 

 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมหรือผูท่ีเก่ียวของทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดแข็งและ

จุดออนขององคกร และมีวิสยัทัศนในการดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่องและพบหลักฐานรายงาน

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอม วาระการประชุมครบถวน 

1.00 
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13) การเขารวมการประชุมทบทวนฝายบริหารของผูบริหาร  

 ไมเคยเขารวมการประชุม 0 

 เขารวมการประชุม นอยกวา 25% จากการประชุมทั้งหมด 0.25 

 เขารวมการประชุม ประมาณ 50 - 70% จากการประชุมทั้งหมด 0.50 

 เขารวมการประชุม มากกวา 70% จากการประชุมท้ังหมด 0.75 

 เขารวมการประชุมทุกครั้ง 1.00 

14)  แนวคิดจากผูบริหารในการประชุมทบทวนฝายบริหาร  

 ไมเคยใหแนวคิดหรือขอเสนอแนะตางๆในการประชุม 0 

 ใหแนวคิดหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ในการประชุม แตไมทุกครั้ง นอยกวา 50% จากการประชุม

ทั้งหมด 

0.25 

 ใหแนวคิดหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ในการประชุม แตไมทุกครั้ง ประมาณ 50-70% จากการ

ประชุมทั้งหมด 

0.50 

 ใหแนวคิดหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ในการประชุม แตไมทุกครั้ง มากกวา 70% จากการประชุม

ทั้งหมด 

0.75 

 ใหแนวคิดหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ในการประชุมทุกครั้ง 1.00 
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ตารางที ่ข.2  เกณฑการใหคะแนนหมวดที่ 2 การดําเนินงาน Green Office   

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1) การกําหนดวิธีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมของสํานักงาน พรอมการสํารวจชองทางการสื่อสาร  

 ไมมีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมใหบุคคลภายในสํานักงานและภายนอกรับทราบ 0 

 มีการกําหนดชองทางสําหรับการตดิตอสื่อสารดานสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน

อยางเหมาะสม 

0.25 

 มีการกําหนดชองทางสําหรับการตดิตอสื่อสารดานสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน

อยางเหมาะสม แตไมมีการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกสํานักงาน 

0.50 

 มีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมตามชองทางที่กําหนดอยางเหมาะสม แตมีแคเพียงการสื่อสาร

ภายในสํานักงาน 

0.75 

 มีการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมตามชองทางที่กําหนดอยางเหมาะสม ทั้งการติดตอสื่อสารภายใน

และภายนอกสํานักงาน 

1.00 

2)  การกําหนดผูรับผดิชอบในการสื่อสาร  

 ไมไดกําหนดผูรับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสาร 0 

 มีการกําหนดผูรบัผิดชอบในการสือ่สาร  แตมีการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบไมเหมาะสม 0.25 

 มีการกําหนดหนาที่ผูรับผดิชอบในการสื่อสารอยางเหมาะสม  แตไมปฏิบัติตามหนาที่

รับผิดชอบ 

0.50 

 มีการกําหนดหนาที่ผูรับผดิชอบในการสื่อสารอยางเหมาะสม    มีการปฏิบัตติามหนาที่

รับผิดชอบ แตไมคอยมีความเขาใจในหนาที่รับผดิชอบ หรือปฏิบัติงานไมสม่ําเสมอ 

0.75 

 มีกําหนดผูรับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารอยางเหมาะสม มีการปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบ 

และมีความเขาใจเปนอยางด ี

1.00 

3)  การสื่อสารนโยบายสิ่งแวดลอมใหพนักงานรับทราบ  

 ไมมีการสื่อสารใหพนักงานทุกคนรบัทราบ 0 

 มีการสื่อสารแตพนักงานนอยกวา 50% ไมทราบนโยบายจากจํานวนท่ีสุมสอบถาม 0.25 

 พนักงานทราบนโยบายสิ่งแวดลอมอยูในระหวาง 50-70% ของจํานวนพนักงานที่สุมถาม 0.50 

 พนักงานทราบนโยบายสิ่งแวดลอมมากกวา 70% ของจํานวนพนักงานที่สุมถาม 0.75 

 พนักงานทราบนโยบายสิ่งแวดลอม 100 % ของจํานวนพนักงานที่สุมถาม 1.00 

4)  การสื่อสารปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร และพลังงานแกพนักงานท่ีเกี่ยวของ และ

พนักงานมีความเขาใจ 

 

 ไมมีการสื่อสารใหกับพนักงานที่เก่ียวของ 0 

 มีการสื่อสารแตพนักงานที่เก่ียวของ มีความเขาใจ นอยกวา 50% จากจํานวนท่ีสุมสอบถาม 0.25 
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ตารางที่ ข.2  (ตอ)  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีการสื่อสาร และพนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจประมาณ 50-70 % จากจํานวนพนักงาน

ที่สุมสอบถาม 

0.50 

 มีการสื่อสาร พนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจมากกวา 70% จากจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถาม 

0.75 

 มีการสื่อสาร พนักงานทุกคนที่เก่ียวของมีความเขาใจ จากจํานวนพนกังานท่ีสุมสอบถาม 1.00 

5)  การสื่อสารกฎหมายและขอกาํหนดสิ่งแวดลอมไปยังพนักงานท่ีเกี่ยวของรับทราบ และ

พนักงานมีความเขาใจ 

 

 ไมมีการสื่อสารไปยังพนักงานที่เก่ียวของ 0 

 มีการสื่อสารแตพนักงานที่เก่ียวของ มีความเขาใจ นอยกวา 50% จากจํานวนท่ีสุมสอบถาม 0.25 

 มีการสื่อสาร และพนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจประมาณ 50-70% จากจํานวนพนักงาน

ที่สุมสอบถาม 

0.50 

 มีการสื่อสาร พนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจมากกวา 70% จากจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถาม 

0.75 

 มีการสื่อสาร พนักงานทุกคนที่เก่ียวของมีความเขาใจ จากจํานวนพนกังานท่ีสุมสอบถาม 1.00 

6)  การสื่อสารประกาศคณะกรรมการหรือทีมงานทางดานสิ่งแวดลอม  

 ไมมีการสื่อสารหรือการช้ีแจงใด ๆ เลยใหพนักงานไดรับทราบ 0 

 มีการสื่อสาร แตพนักงานที่เก่ียวของ มีความเขาใจ นอยกวา 50% จากจํานวนที่สุมสอบถาม 0.25 

 มีการสื่อสาร และพนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจประมาณ 50-70% จากจํานวนพนักงาน

ที่สุมสอบถาม 

0.50 

 มีการสือ่สาร พนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจมากกวา 70% จากจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถาม 

0.75 

 มีการสื่อสาร พนักงานทุกคนที่เก่ียวของมีความเขาใจ จากจํานวนพนกังานท่ีสุมสอบถาม 1.00 

7)  การประชาสัมพันธหรือรณรงค เพื่อกระตุนพนักงานในการสรางความสะอาดและความเปน

ระเบียบ 

 

 ไมมีการประชาสัมพันธหรือรณรงค เพ่ือกระตุนพนักงานในการสรางความสะอาดและความ

เปนระเบียบเลย 

0 

 มีการจัดประชาสัมพันธหรือรณรงค เพ่ือกระตุนพนักงานในการสรางความสะอาดและความ

เปนระเบียบ แตไมมีความตอเนื่อง พนักงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจนอยกวา 50% จากจํานวนที่สุม

สอบถามท้ังหมด 

0.25 
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ตารางที ่ข.2  (ตอ)  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีการจัดประชาสัมพันธหรือรณรงค เพ่ือกระตุนพนักงานในการสรางความสะอาดและความ

เปนระเบียบ แตไมมีความตอเน่ือง พนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจประมาณ 50-70% จากจํานวนที่

สุมสอบถามทั้งหมด 

0.50 

 มีการจัดประชาสัมพันธหรือรณรงค เพ่ือกระตุนพนักงานในการสรางความสะอาดและความ

เปนระเบียบ แตไมมีความตอเน่ือง พนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจมากกวา 70% จากจํานวนที่สุม

สอบถามท้ังหมด 

0.75 

 มีการจัดประชาสัมพันธหรือรณรงค เพ่ือกระตุนพนักงานในการสรางความสะอาดและความ

เปนระเบียบ อยางตอเนื่อง พนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจ 100% จากจํานวนที่สุมสอบถามท้ังหมด 

1.00 

8)  การสื่อสารปริมาณกาซเรือนกระจกแกพนักงาน  

 ไมมีการสื่อสารหรือการช้ีแจงใด ๆ เลยใหพนักงานไดรับทราบ 0 

 มีการสื่อสาร แตพนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจ นอยกวา 50% จากจํานวนที่สุมสอบถาม 0.25 

 มีการสื่อสาร และพนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจประมาณ 50-70% จากจํานวนพนักงาน

ที่สุมสอบถาม 

0.50 

 มีการสื่อสาร พนักงานที่เก่ียวของมีความเขาใจมากกวา 70% จากจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถาม 

0.75 

 มีการสื่อสาร พนักงานทุกคนที่เก่ียวของมีความเขาใจ จากจํานวนพนกังานท่ีสุมสอบถาม 1.00 

9) การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคมุการใชพลังงาน  

 ไมมีการสื่อสารหรือการช้ีแจงใดๆเลยใหพนักงานไดรับทราบ 0 

 มีการสื่อสารแตพนักงานนอยกวา 50% ไมทราบจากจํานวนท่ีสุมสอบถาม 0.25 

 มีการติดปายวิธีการประหยัดการใชไฟฟา เชน กําหนดเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ ไฟ 

เปนตน แตไมครอบคลุม และพนักงานทราบถึงมาตรการและมีความเขาใจประมาณ 50-70%  

จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม 

0.50 

 มีการติดปายวิธีการประหยัดการใชน้ํา ไฟฟา เชน กําหนดเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ 

ไฟ  เปนตน และผลการใชพลังงานมีแนวโนมที่ลดลงพนักงานทราบถึงมาตรการและมีความเขาใจ

มากกวา 70% จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม แตไมทราบถึงผลจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

0.75 

 มีการติดปายวิธีการประหยัดการใชน้ํา ไฟฟา เชน กําหนดเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ 

ไฟ  เปนตน และผลการใชพลังงานมีแนวโนมที่ลดลงพนักงานทราบถึงมาตรการและมีความเขาใจ

100% จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม และทราบถึงผลจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

1.00 
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ตารางที ่ข.2  (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

10)  การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุมการใชน้ํา  

 ไมมีการสื่อสารหรือการช้ีแจงใด ๆ ใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการการควบคุมการใชน้ํา 0 

 มีการติดปายวิธีการประหยัดการใชทรัพยากรน้ํา แตไมครอบคลุม และพนักงานทราบถึง

มาตรการและมีความเขาใจ นอยกวา 50%  จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม 

0.25 

 มีการติดปายวิธีการประหยัดการใชทรัพยากรน้ํา แตไมครอบคลุม และพนักงานทราบถึง

มาตรการและมีความเขาใจประมาณ 50-70%  จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม 

0.50 

 มีการติดปายวธิกีารประหยดัการใชทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสมและผลการใชน้ํามีแนวโนมที่

ลดลงพนักงานทราบถึงมาตรการและมีความเขาใจมากกวา 70% จากจํานวนพนักงานท่ีสุมถาม แตไม

ทราบถึงผลจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

0.75 

 มีการติดปายวธิกีารประหยดัการใชทรัพยากรน้ําอยางเหมาะสมและผลการใชน้ํามีแนวโนมที ่

ลดลงพนักงานทราบถึงมาตรการและมีความเขาใจ 100% จากจํานวนพนักงานท่ีสุมถาม และทราบถึง

ผลจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

1.00 

11)  การสื่อสาร หรือชี้แจงใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุมทรัพยากรตาง ๆ  

 ไมมีการสื่อสารหรือการช้ีแจงใด ๆ เลยใหพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุมทรัพยากร

ตาง ๆ 

0 

 มีการสื่อสารหรือการช้ีแจงพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุมทรัพยากรตาง ๆ 

พนักงานมีความเขาใจนอยกวา 50%  จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม 

0.25 

 มีการสื่อสารหรือการชี้แจงพนักงานไดรับทราบถึงมาตรการควบคุมทรัพยากรตาง ๆ และ

พนักงานมีความเขาใจ ประมาณ 50-70%  จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม   

0.50 

 มีการสื่อสาร หรือการชี้แจงพนักงานที่เกี่ยวของทราบถึงมาตรการควบคุมทรัพยากรตาง ๆ 

พนักงานมีความเขาใจ มากกวา 70% จากจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม แตไมทราบถึงผลจากการ

ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

0.75 

 มีการสื่อสาร หรือการชี้แจงพนักงานที่เกี่ยวของทราบถึงมาตรการควบคุมทรัพยากรตาง ๆ 

พนักงานมีความเขาใจ 100% จากจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม และทราบถึงผลจากการปฏิบัติตาม

มาตรการดังกลาว 

1.00 

12) การสื่อสารเปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานที่เกี่ยวของ  

 ไมมีการสื่อสารเปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอมแกพนักงาน 0 

 มีการสื่อสารเปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอม และพนักงานมีความเขาใจ นอยกวา 

50%  จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม 

0.25 

 มีการสื่อสารเปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอม และพนักงานมีความเขาใจประมาณ 

50-70%  จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม 

0.50 
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ตารางที ่ข.2  (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีการสื่อสารเปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานอยางทั่วถึง และพนักงานมี

ความเขาใจมากกวา 70% จากจํานวนพนักงานท่ีสุมถาม แตไมทราบถึงผลจากการปฏิบัติตาม

มาตรการดังกลาว 

0.75 

 มีการสื่อสารเปาหมายและโครงการดานสิ่งแวดลอมแกพนักงานอยางทั่วถึง และพนักงานมี

ความเขาใจ 100% จากจํานวนพนักงานที่สุมถาม และทราบถึงผลจากการปฏิบัติตามมาตรการ

ดังกลาว 

1.00 

13) การรับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียนจากพนักงานรวมไปถึงบุคคลท่ีเขามาติดตอ  

 ไมมีการเปดชองทางเพ่ือรับขอเสนอแนะหรือเรื่องรองเรียน 0 

 มีการเปดชองทางเพ่ือขอเสนอแนะหรือเรื่องรองเรียน แตไมมีการจัดการใด ๆ ทั้งสิ้น 0.25 

 มีการเปดชองทางเพื่อขอเสนอแนะหรือเรื่องรองเรียน และมีการวางแผนจัดการแกไขและ

ปรับปรุง แตยังไมไดดําเนินการ 

0.50 

 มีการเปดชองทางเพื่อขอเสนอแนะหรือเรื่องรองเรียน และมีการวางแผนการจัดการแกไข

ปรับปรุง และอยูในระหวางการดําเนินการ 

0.75 

 มีการเปดชองทางเพ่ือขอเสนอแนะหรือเรื่องรองเรียน และมีการจัดการแกไขและปรับปรุง

เรียบรอยแลว  หรือมีการเปดชองทางเพ่ือขอเสนอแนะหรือเรื่องรองเรียน แตยังไมมีขอเสนอแนะหรือ

เรื่องรองเรียน 

1.00 

14)  ความเหมาะสมในการกําหนดผูรับผดิชอบการฝกอบรม  

 ไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบในเรื่องของการฝกอบรม 0 

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในเรื่องของการฝกอบรม แตมีการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบไม

เหมาะสม 

0.25 

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในเรื่องของการฝกอบรมอยางเหมาะสม แตไมมีการปฏิบัติตาม

หนาที่รับผิดชอบ 

0.50 

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในเรื่องของการฝกอบรมอยางเหมาะสม มีการปฏิบัติตามหนาที่

รับผิดชอบ แตไมคอยมีความเขาใจในหนาที่รับผิดชอบ 

0.75 

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในเรื่องของการฝกอบรมเหมาะสม มีการปฏิบัติตามหนาที่

รับผิดชอบ และผูรับผิดชอบมีความเขาใจในกระบวนการฝกอบรมเปนอยางดี 

1.00 

15) การกําหนดความจําเปน แผนงาน การประเมินความรูความเขาใจของพนักงานพรอมการ

บันทึกประวัติในการฝกอบรม 

 

 ไมมีการกําหนดความจําเปน แผนงาน การประเมินความรูความเขาใจของพนักงานพรอม

การบันทึกประวัติในการฝกอบรม 

0 
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 มีการกําหนดความจําเปน แผนงาน การประเมินความรูความเขาใจของพนักงาน แตไม

ครบถวน ไมเหมาะสมกับบุคลากรในสํานักงาน 

0.25 

 มีการกําหนดความจําเปน แผนงาน การประเมินความรูความเขาใจของพนักงานแตไมปฏบิติั

ตามแผนการฝกอบรมที่วางไว 

0.50 

 มีการกําหนดความจําเปน แผนงาน การประเมินความรูความเขาใจของพนักงาน พรอมการ

บันทึกประวัติในการฝกอบรม แตปฏิบัติตามแผนการฝกอบรมยังไมครบถวน (อยูในชวงของการ

ดําเนินการ) 

0.75 

 มีการกําหนดความจําเปน แผนงาน การประเมินความรูความเขาใจของพนักงานพรอมการ

บันทึกประวัติในการฝกอบรม ครบถวนมีความเหมาะสมกับบุคลากรในสํานักงาน และปฏิบัติตาม

แผนการฝกอบรมเรียบรอยแลว 

1.00 

16. การจัดเตรียมการประชุมและการจัดนิทรรศการ ไดแก การสงหนังสือเชิญเขาประชุม การ

เตรียมแฟมเอกสารในการเขาประชุม 

 

 ไมมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูล ไมมีการเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 0 

 มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูลและเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนอยกวา 

50% ของจํานวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด 

0.25 

 มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูลและเลือกใชวัสดุท่ีเปนมิตรกับสิง่แวดลอมประมาณ  

50-70% ของจํานวนครั้งท่ีจัดประชุมทั้งหมด 

0.50 

 มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูลและเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา 

70% ของจํานวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด 

0.75 

 มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูลและเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทุกครั้งที่

มีการจัดประชุม 

1.00 

17. การจัดหองประชุม และหองแสดงนิทรรศการ  

 ไมมีการเลือกใชวัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมมีมาตรการในการประหยัดพลังงาน เชน 

แสงสวางจากหลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ เปนตน 

0 

 มีการเลือกใชวัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนอยกวา 50% ของจํานวนครั้งที่จัดประชุม

ทั้งหมด    พนักงานทราบถึงมาตรการในการประหยัดพลังงาน เชน แสงสวางจากหลอดไฟ 

เครื่องปรับอากาศ เปนตน นอยกวา 50% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.25 
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 มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมประมาณ 50-70% ของจํานวนครั้งที่จัดประชุม

ทั้งหมด  พนักงานทราบถึงมาตรการในการประหยดัพลังงาน เชน แสงสวางจากหลอดไฟ 

เครื่องปรับอากาศ เปนตน ประมาณ 50-70% ของจํานวนพนักงานท่ีสุมสอบถาม 

0.50 

 มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมมากกวา 70% ของครั้งท่ีจัดประชุมทั้งหมด 

พนักงานทราบถึงมาตรการในการประหยดัพลังงาน เชน แสงสวางจากหลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ 

เปนตน มากกวา 70% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.75 

 มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม 100% ของครั้งท่ีจัดประชุมท้ังหมด พนักงานทุก

คนที่สุมสอบถามทราบถึงมาตรการในการประหยัดพลังงาน เชน แสงสวางจากหลอดไฟ 

เครื่องปรับอากาศ เปนตน  

1.00 

18. การเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม  

 ไมมีการเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมมมีาตรการในการลดปริมาณของเสยี 0 

 มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมนอยกวา 50% ของครั้งท่ีจัดประชุมทั้งหมด          

พนักงานทราบถึงมาตรการในการลดปรมิาณของเสีย นอยกวา 50% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถาม 

0.25 

 มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมประมาณ 50-70% ของครั้งท่ีจัดประชุมท้ังหมด      

พนักงานทราบถึงมาตรการในการลดปรมิาณของเสียประมาณ 50-70% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถาม 

0.50 

 มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมมากกวา 70% ของครั้งท่ีจัดประชุมทั้งหมด 

พนักงานทราบถึงมาตรการในการลดปรมิาณของเสียมากกวา 70% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.75 

 มีการเลือกใชวัสดุที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอมทุกครั้งท่ีจัดประชุมทั้งหมด พนักงานที่สุม

สอบถามทุกคนทราบถึงมาตรการในการลดปริมาณของเสีย 

1.00 

19) การเลือกใชโรงแรมหรือสถานท่ีจัดงาน  

 ไมมีแนวทางในการเลือกใชสถานท่ีจัดการประชุมหรือนิทรรศการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เชน ISO14001 ใบไมเขียว เปนตน 

0 

 เลือกสถานที่ที่การจัดการสิ่งแวดลอม และประหยดัพลังงาน (ไมมีใบรับรองยืนยัน  แต

จะตองมีภาพถายของสถานที่ประกอบ  พนักงานจะตองตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนของสถานที่เหลานั้น) 

นอยกวา 50% ของจํานวนครั้งท่ีมีการจัดงาน 

0.25 
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 มีการเลือกสถานที่ที่มีการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน ISO14001 ใบไม

เขียว เปนตน (จะตองมีใบรับรองยนืยันและมภีาพถายของสถานที่ประกอบ) ประมาณ 50-70% ของ

จํานวนครั้งท่ีมีการจดังาน 

0.50 

 มีการเลือกสถานที่ที่มีการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน ISO14001 ใบไม

เขียว เปนตน (จะตองมีใบรับรองยนืยันและมภีาพถายของสถานที่ประกอบ) มากกวา 70% ของ

จํานวนครั้งท่ีมีการจดังาน 

0.75 

 มีการเลือกสถานที่ที่มีการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน ISO14001 ใบไม

เขียว เปนตน (จะตองมีใบรับรองยนืยันและมภีาพถายของสถานที่ประกอบ) ทุกครั้งที่มีการจัดงาน 

1.00 

หมายเหต ุ: ในกรณทีี่ไมมีสถานที่จัดประชุมที่ไดรบัการรบัรอง ISO14001 สัญลักษณใบไมเขียว Green Building อยูในบริเวณ

สํานักงาน จะตองเลือกสถานที่ที่ใชเวลาเดินทางนอยที่สุด และจะตองบอกทางสถานที่วาขอจัดในรปูแบบ Green Meeting (ตามความ

เหมาะสมและเปนไปได) ระดับคะแนนจะตองไดรับ 0.5 ขึ้นไป และขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูตรวจประเมิน 

20. การกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดและสรางความเปนระเบียบ  

 ไมใหความใสใจในการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดใหเปนแผนงาน 0 

 มีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดและสรางความเปนระเบียบใหแกสาํนักงานแต

ยังไมเหมาะสม 

0.25 

 มีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดและสรางความเปนระเบียบใหแกสาํนักงาน

อยางเหมาะสม แตยังไมไดถูกนําไปปฏิบัต ิ

0.50 

 มีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดและสรางความเปนระเบียบใหแกสาํนักงาน

อยางเหมาะสม แตยังไมไดถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

0.75 

 มีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดและสรางความเปนระเบียบใหแกสาํนักงาน

และพนักงานที่รับผดิชอบไดนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

1.00 

21. สภาพพื้นที่ในสํานักงานตองมีความสะอาดและเปนระเบียบตามเกณฑท่ีไดกําหนด  

 ไมมีความสะอาดและความเปนระเบียบ และขาดการดูแลมาเปนเวลานาน 0 

 มี ความสะอาดและความเปนระเบียบ นอยกวา 50% เมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่ที่เขาสํารวจ 0.25 

 มี ความสะอาดและความเปนระเบียบ ประมาณ 50-70% เมื่อเทียบกับจํานวนพ้ืนที่ที่เขา

สํารวจ 

0.50 

 มี ความสะอาดและความเปนระเบียบ มากกวา 70% เมื่อเทียบกับจํานวนพ้ืนที่ที่เขาสํารวจ 0.75 

 มี ความสะอาดและความเปนระเบียบทุกพื้นที่ในสํานักงาน 1.00 
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22. ความสะอาดของหองน้ํา  

 ไมมีความสะอาด และไมมีผูรับผดิชอบ ขาดการดูแลทําความสะอาด 0 

 มีผูรับผิดชอบ มีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดหองนํ้าอยางแตไมเหมาะสม  0.25 

 มีผูรับผิดชอบ มีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดหองนํ้าอยางเหมาะสม แตยัง

ไมไดถูกนําไปปฏิบัต ิ

0.50 

 มีผูรับผิดชอบ มีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดหองนํ้าอยางเหมาะสม แตไมได

มีการทําความสะอาดอยางตอเนื่อง 

0.75 

 มีผูรับผิดชอบ มีการกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดหองนํ้าอยางเหมาะสม ทํา

ความสะอาดตามแผนทีไ่ดกําหนดไว  และหองน้ํามีความสะอาดไมมกีลิ่นเหม็น 

1.00 

23. การสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส   

 ไมมีการสื่อสารโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 0 

 มีการสื่อสารโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส นอยกวา 50% ของการสื่อสารทั้งหมดภายในองคกร 0.25 

 มีการสื่อสารโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ประมาณ 50-70% ของการสื่อสารทั้งหมดภายใน

องคกร 

0.50 

 มีการสื่อสารโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส มากกวา 70% ของการสื่อสารทั้งหมดภายในองคกร 0.75 

 มีการสื่อสารโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 100% ของการสื่อสารทั้งหมดภายในองคกร 1.00 

24.  มีการวางแผนการเดนิทางกอนการนํายานพาหนะของบริษัทไปใชงาน  

 ไมมีการวางแผนการเดินทาง 0 

 มีการวางแผนการเดินทางแตสามารถปฏิบัตติามแผนงานไดนอยกวา 50% ของการเดินทาง

ทั้งหมด 

0.25 

 มีการวางแผนการเดินทาง สามารถปฏิบัติตามแผนงานไดประมาณ 50-70% ของการ

เดินทางทั้งหมด 

0.50 

 มีการวางแผนการเดินทาง สามารถปฏิบัติตามแผนงานไดมากกวา 70% ของการเดินทาง

ทั้งหมด 

0.75 

 มีการวางแผนการเดินทาง และสามารถปฏิบติัไดตามแผนทุกครั้ง 1.00 
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ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

25. มีการรณรงคการเดินหรือการใชจักรยานเดินทางมาทํางาน หรือระบบการขนสงสาธารณะ 

(สําหรับบุคลากรที่พกัใกลท่ีทํางาน) 

 

 ไมมีการรณรงค 0 

 มีการรณรงค ปละ 1 ครั้ง  0.25 

 มีการรณรงค ประมาณทุก 6 เดือน หรือปละ 2 ครั้ง  0.50 

 มีการรณรงค ทุก ๆ 3 เดือน  0.75 

 มีการรณรงคมากกวา ทุก ๆ 3 เดอืน และพนักงานที่มีที่พักใกลท่ีทํางานสามารถปฏิบัติ         

ไดจริง 

1.00 

26. การซอมดับเพลิง และการกําหนดความถี่ในการตรวจสอบ  

 ไมเคยมีการซอมดับเพลิง และหรอืการซอมอพยพหนีไฟหรือไมมีการดําเนินการมาเปนระยะ

เวลานาน มากกวา 1 ป 

0 

 มีการซอมดับเพลิงตามความถี่ที่กําหนด  พนักงานไดรับการฝกอบรมเรื่องการเตรยีมพรอมตอ

สภาวะฉุกเฉินนอยกวา 40% ของจํานวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานทุกคนไดรับการซอมอพยพหนี

ไฟ 

0.25 

 มีการซอมดับเพลิงตามความถี่ทีกํ่าหนด พนักงานไดรบัการฝกอบรมเรื่องเตรยีมพรอมตอสภาวะ 

ฉุกเฉิน 40-70% ของจํานวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานทุกคนไดรับการซอมอพยพหนีไฟ 

0.50 

 มีการซอมดับเพลิงตามความถี่ทีกํ่าหนด พนักงานไดรบัการฝกอบรมเรื่องเตรยีมพรอมตอสภาวะ 

ฉุกเฉิน มากกวา70% ของจํานวนพนักงานทั้งหมดและพนักงานทุกคนไดรบัการซอมอพยพหนไีฟ 

0.75 

 มีการซอมดับเพลิงตามความถี่ทีกํ่าหนด พนักงานทุกคนไดรับการฝกอบรมเรื่องเตรียมพรอมตอ

สภาวะฉุกเฉิน และพนักงานทุกคนไดรับการซอมอพยพหนไีฟ 

1.00 

27. การจัดทําแผนฉกุเฉินภายในสํานักงาน  

 ไมมีแผนฉุกเฉิน 0 

 มีแผนฉุกเฉินแตไมเปนปจจุบันและไมเหมาะสม พนักงานเขาใจแผนฉุกเฉินนอยกวา 50% ของ

จํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.25 

 มีแผนฉุกเฉินที่เปนปจจุบันและมีความเหมาะสม แตพนักงานเขาใจแผนฉุกเฉิน ประมาณ  50-

70% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.50 

 มีแผนฉุกเฉินที่เปนปจจุบันและมีความเหมาะสม แตพนักงานเขาใจแผนฉุกเฉินมากกวา 70% 

ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.75 

 มีแผนฉุกเฉินที่เปนปจจุบันและมีความเหมาะสม พนักงานเขาใจแผนฉุกเฉินเปนอยางด ี 1.00 
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ตารางที ่ข.2  (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

28. การตรวจเช็คอปุกรณดับเพลิงตาง ๆ เชน ถังดับเพลิง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและความ

เขาใจของพนักงานในการใชถังดบัเพลิง 

 

 ไมมีการตรวจสอบอุปกรณดับเพลงิตาง ๆ 0 

 มีการตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ตามความถี่ที่กําหนด แตไมสม่ําเสมอ และ/หรือพนักงาน

ทราบถึงวธิกีารใชถังดับเพลิงนอยกวา 50%  ของพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.25 

 มีการตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ตามความถี่ที่เหมาะสมอยูเปนประจําตามที่กําหนด แต

พนักงานทราบถึงวธิกีารใชถังดับเพลิงประมาณ 50% - 70% ของพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.50 

 มีการตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ตามความถี่ที่เหมาะสมอยูเปนประจําตามที่กําหนด แต

พนักงานทราบถึงวธิกีารใชถังดับเพลิงมากกวา 70% ของพนักงานที่สุมสอบถาม 

0.75 

 มีการตรวจเช็คอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ตามความถี่ที่เหมาะสมอยูเปนประจําตามที่กําหนด และ

พนักงานทุกคนทราบถึงวิธีการใชถังดับเพลิง 

1.00 
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ตารางที ่ข.3  เกณฑการใหคะแนนหมวดที่ 3 การใชพลังงานและทรัพยากร  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การกําหนด มาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอื่น ๆ) และความเหมาะสม  

 ไมมีการกําหนดมาตรการประหยดัพลังงาน (ไฟฟาและเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ)  หรือไมมคีวาม

เหมาะสม 

0 

 มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ)  เหมาะสม แตไม

ครอบคลุมทุกแผนก นอยกวา 50% ของแผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.25 

 มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ) เหมาะสม แตไม

ครอบคลุมทุกแผนก ประมาณ 50-70% ของแผนกทั้งหมดภายในสาํนักงาน 

0.50 

 มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ)  เหมาะสม แตไม

ครอบคลุมทุกแผนก มากกวา 70% ของแผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.75 

 มีการกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ) และมีความเหมาะสม 

และครอบคลุมทุกแผนก 

1.00 

2. การเปรียบ เทียบการใชพลังงาน(ไฟฟาและเชื้อเพลิงอื่น ๆ) ตอจํานวนของพนักงาน  

 ไมมีการเปรียบเทียบการใชพลังงานตอจํานวนของพนักงาน 0 

 มีการเปรียบเทียบการใชพลังงานตอจํานวนของพนักงาน แตไมครบถวน 0.25 

 มีการเปรียบเทียบการใชพลังงานตอจํานวนของพนักงาน ครอบคลมุไฟฟาและเชื้อเพลิง          

อ่ืน ๆ แตไมบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนด 

0.50 

 มีการเปรียบเทียบการใชพลังงานตอจํานวนของพนักงาน ครอบคลมุไฟฟาและเชื้อเพลิง           

อ่ืน ๆ แตบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนด เพียงบางสวน 

0.75 

 มีการเปรียบเทียบการใชพลังงานตอจํานวนของพนักงาน ครอบคลมุไฟฟาและเชื้อเพลิง           

อ่ืน ๆ และบรรลตุามเปาหมายท่ีกําหนดครบถวน 

1.00 

3. การใชไฟฟาอยางประหยัดในพ้ืนที่ทํางาน (สังเกตการณ)  

 พนักงานไมปฏิบัตติามมาตรการทีไ่ดกําหนดไว 0 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ) ไดนอยกวา 50% 

ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.25 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ) ไดประมาณ 50-

70% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.50 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ) ไดมากกวา 70% 

ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.75 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟาและเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ) ได 100% ของ

จํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรอืสังเกตการณ 

1.00 
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ตารางท่ี ข.3  (ตอ)  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

4. การกําหนด มาตรการประหยัดน้ํา และความเหมาะสม  

 ไมมีการกําหนดมาตรการประหยดัน้ํา หรือไมมคีวามเหมาะสม 0 

 มีการกําหนดมาตรการประหยัดน้าํ เหมาะสม แตไมครอบคลมุทุกแผนก นอยกวา 50% ของ

แผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.25 

 มีการกําหนดมาตรการประหยัดน้าํ เหมาะสม แตไมครอบคลมุทุกแผนก ประมาณ 50-70% 

ของแผนกทั้งหมดภายในสาํนักงาน 

0.50 

 มีการกําหนดมาตรการประหยัดน้าํ เหมาะสม แตไมครอบคลมุทุกแผนก มากกวา 70% ของ

แผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.75 

 มีการกําหนดมาตรการประหยัดน้าํพลังงาน มีความเหมาะสม และครอบคลุมทุกแผนก พนักงาน

มีความเขาใจเปนอยางด ี

1.00 

5. การเปรียบเทียบการใชน้ําตอจํานวนของพนักงาน  

 ไมมีการเปรียบเทียบการใชน้ําตอจํานวนของพนักงาน 0 

 มีการเปรียบเทียบการใชน้ําตอจํานวนของพนักงาน ไมครอบคลุมทกุเดือน 0.25 

 มีการเปรียบเทียบการใชน้ําตอจํานวนของพนักงาน ครอบคลุมทุกเดือน แตไมบรรลุตาม

เปาหมายทีไ่ดกําหนด 

0.50 

 มีการเปรียบเทียบการใชน้ําตอจํานวนของพนักงาน ครอบคลุมทุกเดือน แตบรรลุตามเปาหมาย

ที่ไดกําหนดบางเพียงสวน 

0.75 

 มีการเปรียบเทียบการใชน้ําตอจํานวนของพนักงาน ครอบคลุมทุกเดือน และบรรลตุามเปาหมาย

ที่กําหนด 

1.00 

6.  การใชน้ําอยางประหยัดในพื้นที่ทํางาน (สังเกตการณ)  

 พนักงานไมปฏิบัตติามมาตรการการใชน้ําที่ไดกําหนดไว 0 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใชน้ําไดนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถามหรือสังเกตการณ 

0.25 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใชน้ําไดประมาณ 50-70% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถามหรือสังเกตการณ 

0.50 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใชน้ําไดมากกวา 70% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถามหรือสังเกตการณ 

0.75 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใชน้ําได 100% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม

หรือสังเกตการณ 

1.00 

หมายเหต ุ: การเก็บปรมิาณคาน้ํา บางอาคารไมมีปริมาณน้ําในแตละเดือนเนื่องเปนอาคารเชา หรอืเปนน้ําบาดาล ดังนั้นจะตอง

ตรวจสอบการดําเนินการวามีการกําหนดมาตรการอยางตอเนื่องและมีประสิทธภิาพ และขึ้นอยูกบัดุลยพินจิของผูตรวจประเมิน 
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ตารางท่ี ข.3  (ตอ)  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

7. กําหนดมาตรการในการใชกระดาษ  

 ไมมีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการใชกระดาษอยางประหยัด 0 

 มีการกําหนดมาตรการใชกระดาษอยางประหยดัอยางเหมาะสม แตพนักงานรับทราบและ

ปฏิบัติตามมาตรการใชกระดาษอยางประหยดัไดนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม

หรือสังเกตการณ 

0.25 

 มีการกําหนดมาตรการใชกระดาษอยางประหยดัอยางเหมาะสม แตพนักงานรับทราบและ

ปฏิบัติตามมาตรการใชกระดาษอยางประหยดัไดประมาณ 50-70% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถามหรือสังเกตการณ 

0.50 

 มีการกําหนดมาตรการใชกระดาษอยางประหยดัอยางเหมาะสม แตพนักงานรับทราบและ

ปฏิบัติตามมาตรการใชกระดาษอยางประหยดัไดมากกวา 70% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถาม

หรือสังเกตการณ 

0.75 

 มีการกําหนดมาตรการใชกระดาษอยางประหยดัมีความเหมาะสม พนักงานที่สุมสอบถามหรือ

สังเกตการณมคีวามเขาใจและปฏบิัติไดเปนอยางด ี(มีแนวโนมที่สามารถทําใหบรรลตุามเปาหมายได) 

1.00 

8. กําหนดมาตรการในการใชหมึกพิมพ  

 ไมมีการกําหนดมาตรการในการใชหมึกพิมพ 0 

 มีการกําหนดมาตรการใชหมึกพิมพอยางเหมาะสม แตพนักงานรับทราบและปฏิบัตติาม

มาตรการใชหมึกพิมพไดนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.25 

 มีการกําหนดมาตรการใชหมึกพิมพอยางเหมาะสม แตพนักงานรับทราบและปฏิบัตติาม

มาตรการใชหมึกพิมพไดประมาณ 50-70% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.50 

 มีการกําหนดมาตรการใชหมึกพิมพอยางเหมาะสม พนักงานรับทราบและปฏบิัติตามมาตรการ

ใชหมึกพิมพไดมากกวา 70% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรอืสังเกตการณ 

0.75 

 มีการกําหนดมาตรการใชหมึกพิมพอยางเหมาะสม พนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณมี

ความเขาใจและปฏิบัติไดเปนอยางด ี(มีแนวโนมที่สามารถทําใหบรรลุตามเปาหมายได)  

1.00 

9. กําหนดมาตรการในการใชอุปกรณเคร่ืองเขียนและอุปกรณสํานักงาน  

 ไมมีการกําหนดมาตรการในเรื่องของอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงานอยางประหยดั 0 

 มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสาํนักงานอยางเหมาะสม แต

พนักงานรับทราบและปฏิบัตติามมาตรการใชอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสาํนักงานไดนอยกวา 

50% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.25 

 มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสาํนักงานอยางเหมาะสม

พนักงานรับทราบและปฏิบัตติามมาตรการใชอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสาํนักงานไดประมาณ 

50-70%  ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.50 
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ตารางท่ี ข.3  (ตอ)  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสาํนักงานอยางเหมาะสม

พนักงานรับทราบและปฏิบัตติามมาตรการใชอุปกรณเครื่องเขียน และอุปกรณสาํนักงานไดมากกวา 

70% ของจํานวนพนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.75 

 มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสาํนักงานอยางเหมาะสม 

พนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณมีความเขาใจและปฏิบัตไิดเปนอยางด ี(มีแนวโนมที่สามารถทาํ

ใหบรรลตุามเปาหมายได) 

1.00 

10. การกําหนดเปาหมายการใชทรัพยากรตางๆ  

 ไมมีการกําหนดเปาหมายของการใชทรัพยากรตาง ๆ 0 

 มีการกําหนดมาตรการของการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม แตไมครอบคลมุทุก

แผนก นอยกวา 50% ของแผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.25 

 มีการกําหนดมาตรการของการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม แตไมครอบคลมุทุก

แผนก ประมาณ 50-70% ของแผนกทั้งหมดภายในสาํนักงาน 

0.50 

 มีการกําหนดมาตรการของการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม แตไมครอบคลมุทุก

แผนก มากกวา 70% ของแผนกทั้งหมดภายในสํานักงาน 

0.75 

 มีการกําหนดมาตรการของการใชทรัพยากรตางๆอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกแผนก 

พนักงานมีความเขาใจเปนอยางดี (มีแนวโนมที่สามารถทําใหบรรลตุามเปาหมายได) 

1.00 

11. การใชอุปกรณสํานักงานอยางประหยัดในพื้นท่ีทํางาน (สังเกตการณ)  

 พนักงานไมปฏิบัตติามมาตรการทีไ่ดกําหนดไว 0 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอุปกรณสํานักงาน นอยกวา 50% ของจํานวน

พนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.25 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอุปกรณสํานักงาน ประมาณ 50-70% ของจํานวน

พนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.50 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอุปกรณสํานักงาน มากกวา 70% ของจํานวน

พนักงานที่สุมสอบถามหรือสังเกตการณ 

0.75 

 พนักงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอุปกรณสํานักงาน 100% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถามหรือสังเกตการณ 

1.00 
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ตารางท่ี ข.4  เกณฑการใหคะแนนหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย   

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การจัดการขยะ ของเสีย ขององคกร  

  ไมมีการดําเนินการใด ๆ เลยที่เก่ียวของกับการจัดการขยะ และไมมีการการบันทึกปริมาณ

ขยะประจําเดือน 

0 

  มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่เกิดข้ึนจริงในองคกร 

พรอมมีการทําปายบงช้ีชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณขยะประจําเดือน ไมครบทุกเดือน พบนอยกวา 

50% ของเดือนทั้งหมดท่ีเริ่มเขารวมโครงการ 

0.25 

  มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่เกิดขึ้นจริงในองคกร  

พรอมมีการทําปายบงชี้ชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณขยะประจําเดือน ไมครบทุกเดือน พบ

ประมาณ 50-70% ของเดือนท้ังหมดท่ีเริ่มเขารวมโครงการ 

0.50 

  มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่เกิดข้ึนจริงในองคกร 

พรอมมีการทําปายบงช้ีชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณขยะประจําเดือน ไมครบทุกเดือน พบมากกวา 

70% ของเดือนทั้งหมดท่ีเริ่มเขารวมโครงการ 

0.75 

  มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบงภาชนะออกตามประเภทของขยะที่เกิดข้ึนจริงในองคกร อยาง

เหมาะสม  พรอมมีการทําปายบงช้ีชัดเจน และมีการบันทึกปริมาณขยะประจําเดือนอยางครบถวนทุก

เดือน 

1.00 

2. การทิ้งขยะของพนักงาน  

 การทิ้งขยะผิดทุกจุดท่ีมีการสุมตรวจสอบ 0 

 การทิ้งขยะผิดมากกวา  70% จากจุดท่ีสุมตรวจสอบ 0.25 

 การทิ้งขยะผิดประมาณ  50-70% จากจุดท่ีสุมตรวจสอบ 0.50 

 การทิ้งขยะผิดนอยกวา 50% จากจุดท่ีสุมตรวจสอบ 0.75 

 การทิ้งขยะถูกตองทุกจุดที่มีการสุมตรวจสอบ 1.00 

3. จุดพักขยะกอนสงกําจัด  

 ไมมีการจัดเตรียมจุดพักขยะ  0 

 มีการจัดเตรียมแตพ้ืนที่ไมเหมาะสม เชน วางในพื้นที่กลางแจงโดยไมมีที่ปกคลุม วางใกลกับ

รางระบายน้ํา ไมมีการปองกันสัตวและแมลง เปนตน 

0.25 

 มีการจัดเตรียมพ้ืนที่พักขยะกอนสงกําจัด และมีความเหมาะสม แตไมมีการใชประโยชนจาก

พ้ืนที่ 

0.5 

 มีการจัดเตรียมพื้นที่พักขยะกอนสงกําจัด และมีความเหมาะสม แตมีการใชประโยชนจาก

พ้ืนที่เพียงบางสวน ไมเต็มประสิทธภิาพ 

0.75 

 มีการจัดเตรียมพ้ืนที่พักขยะกอนสงกําจัดและมีความเหมาะสม 1.00 
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ตารางท่ี ข.4  (ตอ)  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

4. การสงขยะกําจัดขององคกร  

 ไมมีการสงขยะไปกําจัดอยางเหมาะสม เชน นําไปทิ้งในท่ีสาธารณะ โดยไมแสดงความ

รับผิดชอบ 

0 

 มีการสงขยะไปกําจัด หรือมีหนวยงานมารับขยะไปกําจัด แตไมมีความสม่ําเสมอในการมารับ 

มารับ 2 สัปดาห/ครั้ง และทําใหเกิดการสะสมของขยะในพ้ืนที ่

0.25 

 มีการสงขยะไปกําจัด หรือมีหนวยงานมารับขยะไปกําจัด แตไมมีความสม่ําเสมอในการมารับ 

มารับสัปดาหละครั้ง และทําใหเกิดการสะสมของขยะในพ้ืนที ่

0.50 

 มีการสงขยะไปกําจัด หรือมีหนวยงานมารับขยะไปกําจัด แตไมมีความสม่ําเสมอในการมารับ 

มารับทุก ๆ 3 วัน และทําใหเกิดการสะสมของขยะในพ้ืนที ่

0.75 

 มีการสงขยะไปกําจัด หรือมีหนวยงานมารับขยะไปกําจัด เชน หนวยงานทองถิ่น บริษัทรับ

กําจัดท่ีถูกตองตามกฎหมาย อยางสม่ําเสมอ ทุก ๆ 2 วัน หรือทุกวัน 

1.00 

5. แนวทางการลดปริมาณขยะ และการนําไปใชประโยชน เชน Reuse Recycle การลดปริมาณ

ของเสียจากแหลงกําเนิด เปนตน 

 

 ไมมีการกําหนดแนวทางการลดปริมาณขยะ และการนําไปใชประโยชน 0 

 ลดปริมาณขยะ และนําไปใชประโยชนไดนอยกวา 15% ของปริมาณขยะแตละเดือน 0.25 

 ลดปริมาณขยะ และนําไปใชประโยชนไดประมาณ 15-25% ของปริมาณขยะแตละเดือน 0.50 

 ลดปริมาณขยะ และนําไปใชประโยชนไดประมาณ 25-45% ของปริมาณขยะแตละเดือน 0.75 

 ลดปริมาณขยะ และนําไปใชประโยชนไดมากกวา 45% ของปริมาณขยะแตละเดือน 1.00 

6. การจัดการน้ําเสียจากกิจกรรมที่เกี่ยวของ  

 ไมมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกสูแหลงนํ้าสาธารณะ และไมมีแนวทางในการลดปญหา

มลพิษทางน้ําเบื้องตน 

0 

 ไมมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับบําบัดน้ําเสีย แตมีแนวทางในการลดปญหามลพิษทางน้ํา

เบ้ืองตน เชน กวาดเศษอาหารกอนลางทําความสะอาด เปนตน 

0.25 

 มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับบําบัดน้ําเสีย แตไมเหมาะสม นํ้าเสียทั้งหมดไมผานอุปกรณ

สําหรับบําบัดน้ําเสีย 

0.50 

 มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับบําบัดน้ําเสยี แตไมเหมาะสม น้ําเสียผานอุปกรณสําหรับบําบัดน้ํา

เสียเพียงบางสวน 

0.75 

 มีการติดตั้งอุปกรณสําหรับบําบัดนํ้าเสีย เหมาะสม น้ําเสียท้ังหมดผานอุปกรณดังกลาว 1.00 

7. การดูแลอุปกรณสําหรับบําบัดน้ําเสีย  

 ไมมีการดูแลอุปกรณสําหรับบําบัดน้ําเสียมาเปนเวลานานมากกวา 6 เดือน หรือไมมีการ

กําหนดความถี่ในการดูแล 

0 
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ตารางท่ี ข.4  (ตอ)  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีการกําหนดความถี่ และผูรับผดิชอบในการดูแล แตไมเหมาะสม 0.25 

 มีการกําหนดความถ่ี และผูรับผิดชอบในการดูแล อยางเหมาะสม แตไมมีการปฏิบัติตามท่ี

กําหนดไว 

0.50 

 มีการกําหนดความถี่ และผูรับผิดชอบในการดูแล และมีการดูแลอุปกรณสําหรับบําบัดน้ํา

เสีย ตามที่กําหนด แตมีการปฏิบัติไมสม่ําเสมอ 

0.75 

 มีการกําหนดความถี่ และผูรับผิดชอบในการดูแล และมีการดูแลอุปกรณสําหรับบําบัดน้ํา

เสียอยางตอเนื่องตามความถี่ที่องคกรไดกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม 

1.00 

8. เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตาง ๆ ไดรับการกําจัดอยางเหมาะสม  

 ไมมีภาชนะรองรับ และไมมีการจัดการกับเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรก

ตาง ๆ 

0 

 มีภาชนะรองรับ มีการจัดการกับเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตาง ๆ แต

ไมเหมาะสม (อางอิงหมวดที่ 5 การจัดการของเสีย) 

0.25 

 มีภาชนะรองรับ แตพนักงานไมนําเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตาง ๆ ทิ้ง

ในภาชนะดังกลาว 

0.50 

 มีภาชนะรองรับ พนักงานนําเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตาง ๆ ท้ิงใน

ภาชนะดังกลาว แตมีการจัดการกับเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตางๆไมเหมาะสม 

(อางอิงหมวดที่ 5 การจัดการของเสีย) 

0.75 

 มีภาชนะรองรับ พนักงานนําเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตาง ๆ ท้ิงใน

ภาชนะดังกลาว และมีการจัดการกับเศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ํามันและสิ่งสกปรกตางๆเหมาะสม 

(อางอิงหมวดที่ 5 การจัดการของเสีย) 

1.00 

9. การเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ไมมีการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 0 

 มีการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอยกวา 50% ของการทําความ

สะอาด 

0.25 

 มีการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประมาณ 50-70% ของการทํา

ความสะอาด 

0.50 

 มีการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มากกวา 70% ของการทําความ

สะอาด 

0.75 

 มีการใชผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของการทําความสะอาดทุกครั้ง 1.00 
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ตารางท่ี ข.5  เกณฑการใหคะแนนหมวดท่ี 5 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักงาน  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การดูแลทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร เคร่ืองกรอง

อากาศ หอง พื้นหอง เพดาน พรมปูพ้ืนหอง รวมถึงอุปกรณเคร่ืองใชตาง ๆ 

 

 ไมมีการดูแลทําความสะอาดมาเปนเวลานานมากกวา 6 เดือน และไมมีการกําหนดความถ่ีในการ

ดูแล 

0 

 มีการกําหนดความถี่ในการดูแลแตไมมีการกําหนดไมเหมาะสม 0.25 

 มีการกําหนดความถี่ในการดูแลแตไมมีการดูแลทําความสะอาดตามท่ีกําหนด  0.50 

 มีการกําหนดความถี่ในการดูแลแตมีการดูแลทําความสะอาดไมสม่ําเสมอตามที่ไดกําหนดไว 0.75 

 มีการกําหนดความถี่อยางเหมาะสม และมีการดูแลทําความสะอาดตอเนื่องตามความถี่ที่องคกรได

กําหนดข้ึนอยางเหมาะสม 

1.00 

2. การกําหนดจุดสูบบุหรี่และการปฏิบัต ิ  

 ไมมีการกําหนดจุดสูบบุหรี่ 0 

 มีการกําหนดจุดสูบบุหรี่ แตไมเหมาะสม (ควันบุหรี่สามารถเขามายังสํานักงานได) 0.25 

 มีการกําหนดจุดสูบบุหรี่ และมีความเหมาะสม แตพนักงานไมสูบบุหรี่ในพื้นที่ท่ีกําหนด 0.50 

 มีการกําหนดจุดสูบบุหรี่ และมีความเหมาะสม มีพนักงานเพียงบางสวนท่ีสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ท่ีกําหนด 0.75 

 มีการกําหนดจุดสูบบุหรี่ และมีความเหมาะสม มีพนักงานสูบบุหรี่ในพื้นท่ีที่กําหนดทุกครั้งท่ีมีการ

สูบบุหรี ่

1.00 

3. มลพษิทางอากาศจากการปรับปรุงสํานักงาน เชน การเจาะผนัง การทาสี เปนตน  

 ไมมีการสื่อสารไปยังพนักงานเก่ียวกับการปรับปรุงสํานักงาน เพ่ือใหพนักงานยายตําแหนงทํางาน

ชั่วคราว  หรือ/และไมมีการจัดการมลพิษอากาศจากการปรับปรุงสํานักงาน 

0 

 มีการสื่อสารไปยังพนักงานเก่ียวกับการปรับปรุงสํานักงาน เพื่อใหพนักงานยายตําแหนงทํางาน

ชั่วคราว มีการจัดการมลพิษอากาศจากการปรับปรุงสํานักงาน แตไมสามารถสื่อสารและจัดการมลพิษ

ไดทุกครั้ง มีการสื่อสารนอยกวา 50% ของจํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงสํานักงาน (มีเอกสารหรือ

ภาพถายเปนหลักฐานประกอบ)  

0.25 

 มีการสื่อสารไปยังพนักงานเก่ียวกับการปรับปรุงสํานักงาน เพื่อใหพนักงานยายตําแหนงทํางาน

ชั่วคราว มีการจัดการมลพิษอากาศจากการปรับปรุงสํานักงาน แตไมสามารถสื่อสารและจัดการมลพิษ

ไดทุกครั้ง มีการสื่อสารประมาณ 50-70% ของจํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงสํานักงาน (มีเอกสารหรือ

ภาพถายเปนหลักฐานประกอบ) 

0.50 

 มีการสื่อสารไปยังพนักงานเก่ียวกับการปรับปรุงสํานักงาน เพื่อใหพนักงานยายตําแหนงทํางาน

ชั่วคราว มีการจัดการมลพิษอากาศจากการปรับปรุงสํานักงาน แตไมสามารถสื่อสารและจัดการมลพิษ

ไดทุกครั้ง มีการสื่อสารมากกวา 70% ของจํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงสํานักงาน (มีเอกสารหรือ

ภาพถายเปนหลักฐานประกอบ) 

0.75 
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ตารางที ่ข.5  (ตอ)  

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีการสื่อสารไปยังพนักงานเก่ียวกับการปรับปรุงสํานักงาน เพ่ือใหพนักงานยายตําแหนงทํางาน

ชั่วคราว มีการจัดการมลพิษอากาศจากการปรบัปรุงสํานักงานไดทุกครั้ง (มีเอกสารหรือภาพถายเปน

หลักฐานประกอบ) หรือไมมีการปรับปรุงสํานักงาน 

1.00 

4. การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสํานักงาน ที่สงผลตอสํานักงาน  

 ไมมีการจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสํานักงาน 0 

 มีการจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสํานักงาน แตไมสามารถจดัการไดทุกครั้ง จัดการไดนอย

กวา 50% ของจํานวนครั้งท่ีมลพิษสงผลตอสํานักงาน (มีเอกสารหรอืภาพถายเปนหลักฐานประกอบ) 

0.25 

 มีการจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสํานักงาน แตไมสามารถจดัการไดทุกครั้ง จัดการได

ประมาณ 50-70% ของจํานวนครั้งท่ีมลพิษสงผลตอสํานักงาน (มีเอกสารหรือภาพถายเปนหลักฐาน

ประกอบ) 

0.50 

 มีการจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสํานักงาน แตไมสามารถจดัการไดทุกครั้ง จัดการได

มากกวา 70% ของจํานวนครั้งท่ีมลพิษสงผลตอสาํนักงาน (มีเอกสารหรือภาพถายเปนหลักฐาน

ประกอบ) 

0.75 

 มีการจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสํานักงาน และสามารถจัดการไดทุกครั้ง หรือไมมีมลพิษ

อากาศภายนอกสาํนักงาน (มีเอกสารหรือภาพถายเปนหลักฐานประกอบ) 

1.00 

5. ความเขมของแสงสวาง  

 ไมมีการตรวจวัดความเขมของแสง ประจําป   0 

 มีการตรวจวัดความเขมของแสงประจําป แตผลการตรวจไมผานตามท่ีมาตรฐานกําหนด และไมมี

มาตรการในการแกไข 

0.25 

 มีการตรวจวัดความเขมของแสงประจําป แตผลการตรวจไมผานตามท่ีมาตรฐานกําหนด มีการ

กําหนดมาตรการในการแกไข แตไมปฏิบัตติามมาตรการท่ีกําหนดไว 

0.50 

 มีการตรวจวัดความเขมของแสงประจําป แตผลการตรวจไมผานตามท่ีมาตรฐานกําหนด มี

มาตรการในการแกไขและอยูในระหวางการปฏิบัตติามาตรการน้ัน 

0.75 

 มีการตรวจวัดความเขมของแสงประจําป และผลการตรวจผานตามท่ีมาตรฐานกําหนด หรือมีการ

ตรวจวัดความเขมของแสงประจําป แลวผลการตรวจไมผานตามที่มาตรฐานกําหนด แตมีการดําเนินการ

แกไขเรียบรอยแลว 

1.00 

6. การเลือกใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ไมมีการใชอุปกรณแสงสวางท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 0 

 มีการใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอยกวา 50% ของ

จํานวนครั้งท่ีมีการสั่งซื้อ 

0.25 
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ตารางท่ี ข.5  (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีการใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประมาณ 50-70% ของ

จํานวนครั้งท่ีมีการสั่งซื้อ 

0.50 

 มีการใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มากกวา 70% ของจํานวน

ครั้งที่มีการสั่งซื้อ 

0.75 

 มีการใชอุปกรณแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทุกครั้ง 1.00 

7. กําหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสียง  

 ไมมีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการควบคุมสภาวะทางเสียงเพ่ือปองกันการเกิดมลพิษทางเสียง 0 

 มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการควบคุมสภาวะทางเสียงเพ่ือปองกันการเกิดมลพิษทางเสียง แต 

พนักงานปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสยีงไดนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถามหรือสังเกตการณ 

0.25 

 มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการควบคุมสภาวะทางเสียงเพ่ือปองกันการเกิดมลพิษทางเสียง แต 

พนักงานปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสยีงไดประมาณ 50-70% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถามหรือสังเกตการณ 

0.50 

 มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการควบคุมสภาวะทางเสียงเพ่ือปองกันการเกิดมลพิษทางเสียง แต 

พนักงานปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมมลพิษทางเสยีงไดมากกวา 70% ของจํานวนพนักงานที่สุม

สอบถามหรือสังเกตการณ 

0.75 

 มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการควบคุมสภาวะทางเสียงเพ่ือปองกันการเกิดมลพิษทางเสียง 

พนักงานที่เก่ียวของทุกคนที่มีการสุมสอบถามทราบและมีการรณรงคใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด  

หรือสํานักงานไมมีมลพิษทางเสยีง 

1.00 

8. การจัดการเสียงดังจากภายนอกสํานกังาน ที่สงผลตอสํานกังาน  

 ไมมีการจัดการมลพิษทางเสียงจากภายนอกสํานักงาน 0 

 มีการจัดการมลพิษทางเสียงจากภายนอกสํานักงาน แตไมสามารถจัดการไดทุกครั้ง จัดการไดนอยกวา 

50% ของจํานวนครั้งท่ีสงผลตอสาํนักงาน (มีเอกสารหรือภาพถายเปนหลักฐานประกอบ) 

0.25 

 มีการจัดการมลพิษทางเสียงจากภายนอกสํานักงาน แตไมสามารถจัดการไดทุกครั้ง จัดการได

ประมาณ 50-70% ของจํานวนครั้งท่ีสงผลตอสํานักงาน (มีเอกสารหรือภาพถายเปนหลักฐาน

ประกอบ) 

0.50 

 มีการจัดการมลพิษทางเสียงจากภายนอกสํานักงาน แตไมสามารถจัดการไดทุกครั้ง จัดการไดมากกวา 

70% ของจํานวนครั้งท่ีสงผลตอสาํนักงาน (มีเอกสารหรือภาพถายเปนหลักฐานประกอบ) 

0.75 

 มีการจัดการมลพิษทางเสียงจากภายนอกสํานักงาน และสามารถจัดการไดทุกครั้ง (มีเอกสารหรือ

ภาพถายเปนหลักฐานประกอบ) หรือไมมมีลพิษทางเสยีงจากภายนอกสํานักงาน 

1.00 

 



154 

 

 

 

 

ตารางท่ี ข.5  (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

9. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ เจาหนาที่ และเวลาที่แนนอนในการ ดูแลรักษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอย ท้ังที่เปนบริเวณที่มี ผูรับผิดชอบเฉพาะ และความ รับผิดชอบโดยทั่วไปที่

ทุกคนควรปฏิบัต ิ

 

 ไมมีการกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 

หรือพ้ืนที่ไมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

0 

 มีการกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย แตมี

การกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบไมเหมาะสม 

0.25 

 มีการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยอยาง

เหมาะสม แตไมมีการปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบ 

0.50 

 มีการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยอยาง

เหมาะสม แตมีการปฏิบัติไมสม่ําเสมอ 

0.75 

 มีการปฏิบัติหนาที่ รับผิดชอบ อยางเหมาะสมตามที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ และพ้ืนท่ีมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

1.00 

10. กําหนดพื้นท่ีใชงานอยางชัดเจน โดยแบงเปนพื้นท่ีเพื่อการปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุ พื้นท่ีสําหรับ

พักผอน รับประทานอาหาร และพื้นที่อื่น ๆ ที่ จําเปน พรอมมีปายแสดงบอกไว 

 

 ไมมีการกําหนดพื้นที่ใชงานอยางที่ชัดเจน และไมมีพื้นที่สําหรับพักผอน รับประทานอาหาร และพื้นที่

อ่ืน ๆ ทีจ่ําเปน 

0 

 มีการกําหนดพ้ืนท่ีใชงาน และมีพ้ืนท่ีสําหรับพักผอน รับประทานอาหาร และพื้นท่ีอื่น ๆ ที่จําเปนไม

เหมาะสม 

0.25 

 มีการกําหนดพ้ืนที่ใชงานอยางชัดเจน และมีพ้ืนที่สําหรับพักผอน รับประทานอาหาร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

ทีจ่ําเปนอยางชัดเจนเหมาะสม แตไมมีการใชงานพื้นที่ดังกลาว 

0.50 

 มีการกําหนดพ้ืนที่ใชอยางชัดเจน และมีพ้ืนที่สําหรับพักผอน รับประทานอาหาร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ           

ทีจ่ําเปนอยางชัดเจน เหมาะสม แตมีการใชงานในพื้นที่ดังกลาวเปนบางครั้ง 

0.75 

 มีการกําหนดพื้นที่ใชอยางชัดเจน และไมมีพื้นท่ีสําหรับพักผอน รับประทานอาหาร และพ้ืนที่อ่ืน ๆ          

ทีจ่ําเปนอยางชัดเจน และมีการใชงานในพื้นที่ตรงตามที่กําหนดทุกครั้ง 

1.00 

11. การดูแลบํารุงรักษาพื้นท่ีตางๆ เชน พื้นท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน  

 ไมมีการกําหนดความถี่ในการดูแลบํารุงรักษาพ้ืนที่ตาง ๆ หรือไมมีการดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีตาง ๆ 

เชน พื้นที่พักผอนหยอนใจ เปนตน มาเปนเวลานานมากกวา  3 เดือน 

0 

 มีการกําหนดความถี่ในการดูแลบํารุงรักษาพื้นที่ตาง ๆ เชน พื้นที่พักผอนหยอนใจ เปนตน แตไม

เหมาะสม 

0.25 
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ตารางที ่ข.5  (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีการกําหนดความถี่ในการดูแลบํารุงรักษาพ้ืนที่ตาง ๆ เชน พ้ืนที่พักผอนหยอนใจ เปนตน ตามที่

กําหนด แตไมมีการปฏิบัตติามที่กาํหนด 

0.50 

 มีการกําหนดความถี่ในการดูแลบํารุงรักษาพ้ืนที่ตาง ๆ เชน พ้ืนที่พักผอนหยอนใจ เปนตน ตามที่

กําหนด แตมีการปฏิบติัไมสอดคลองตามที่กําหนด มีการปฏิบัตไิมสม่ําเสมอ 

0.75 

 มีการดูแลบํารุงรักษาพื้นที่ตาง ๆ เชน พื้นที่พักผอนหยอนใจ เปนตน ตามความถี่ที่องคกรไดกําหนด

ขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

1.00 

12. การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ  

 ไมมรีายงานการตรวจสอบรองรอยสัตวพาหะนําเช้ือ หรือพบรองรอยสัตวพาหะนําเช้ือแตไมมีการ

ปรับปรุงแกไข 

0 

 มีรายงานการตรวจสอบรองรอยสตัวพาหะนําเช้ือ มีการตรวจสอบนอยมาก ไมเกิน 1 ครั้ง/ป  0.25 

 มีรายงานการตรวจสอบรองรอยสตัวพาหะนําเช้ือ มีการตรวจสอบบางพอสมควร มากกวา  

1 ครั้ง/เดือน 

0.50 

 มีรายงานการตรวจสอบรองรอยสตัวพาหะนําเช้ือ มีการตรวจสอบบางพอสมควร ประมาณ                  

1ครั้ง/สัปดาห และมีการควบคุมแกไขสัตวพาหะนําเชื้อตาง ๆ (ถามี) 

0.75 

 มีรายงานการตรวจสอบรองรอยสตัวพาหะนําเช้ืออยางสม่ําเสมอ มากกวา 1 ครั้ง/สัปดาห และมีการ

ควบคุมแกไขสัตวพาหะนําเช้ือตาง ๆ (ถามี) 

1.00 
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ตารางท่ี ข.6  เกณฑการใหคะแนนหมวดท่ี 6 การจัดซื้อ จัดจาง (Green Procurement) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. ผูรับผิดชอบในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในสํานักงาน และการจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบ ที่เหมาะสม 0 

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ที่เหมาะสม จากการสอบถามมีความเขาใจนอยกวา 50% 0.25 

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ที่เหมาะสม จากการสอบถามมีความเขาใจประมาณ 50 - 70% 0.50 

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ ที่เหมาะสม จากการสอบถามมีความเขาใจมากกวา 70% 0.75 

 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ และมีความเขาใจเปนอยางดี 1.00 

2. บัญชีรายชื่อของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ไมมีการจัดทําบัญชีรายชื่อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 0 

 มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตยังไมสอดคลองกับการมีสินคาจริง

ในพ้ืนที่ทํางาน มีความสอดคลองนอยกวา 50% ของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ใชในพ้ืนที ่

0.25 

 มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตยังไมสอดคลองกับการมีสินคาจริง

ในพ้ืนที่ทํางาน มีความสอดคลองประมาณ 50 - 70% ของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ใชในพ้ืนที ่

0.50 

 มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตยังไมสอดคลองกับการมีสินคาจริง

ในพ้ืนที่ทํางาน มีความสอดคลองมากกวา 70% ของสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ใชในพ้ืนที ่

0.75 

 มีการจัดทําบัญชีรายชื่อสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับการมีสินคาจริงใน

พ้ืนที่ทํางาน 100% 

1.00 

3. การจัดซ้ือและวัสดอุปุกรณในสํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ไมมีหลักฐานรับรองสินคา หรือสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 0 

 มีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตไมครอบคลุมทุกประเภท

สินคาที่สั่งซื้อ มีหลักฐานนอยกวา 10% ของจํานวนสินคาที่สั่งซื้อทั้งหมด 

0.25 

 มีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตไมครอบคลุมทุกประเภท

สินคาที่สั่งซื้อ มีหลักฐานประมาณ 10 - 20% ของจํานวนสินคาที่สั่งซื้อทั้งหมด 

0.50 

 มีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตไมครอบคลุมทุกประเภท

สินคาที่สั่งซื้อ มีหลักฐานมากกวา 20 - 40% ของจํานวนสินคาที่สั่งซื้อทั้งหมด 

0.75 

 มีหลักฐานรับรองสินคาหรือสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มากกวา 40% ของจํานวน

สินคาที่สั่งซื้อทั้งหมด 

1.00 

4. ปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณในสํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 ไมมีสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ไมไดนําหลักการของการจัดซื้อที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาพิจารณา 0 

 มีสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนอยกวา 10% ของจํานวนสินคาที่จัดซื้อทั้งหมด 0.25 

 มีสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประมาณ 10 - 20% ของจํานวนสินคาที่จัดซื้อทั้งหมด 0.50 
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ตารางท่ี ข.6  (ตอ) 

หมายเหตุ : กรณีที่ไมสามารถหาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได อยางนอยจะตองเลือกผลิตภัณฑที่มี

สวนประกอบจากธรรมชาติ หรือมีสารเคมีเปนสวนประกอบในปริมาณนอย หากเปนผลิต OTOP จะตองพิจารณา

ลักษณะเดียวกันกับที่กลาวขางตน ทั้งนี ้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูตรวจประเมิน 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

 มีสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมประมาณ 20 - 40%ของจํานวนสินคาที่จัดซื้อทั้งหมด 0.75 

 มีสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา 40% ของจํานวนสินคาที่จัดซื้อทั้งหมด 1.00 

5. หลักฐานการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคล เพื่อการจางงานท่ีใสใจตอสิ่งแวดลอม (ถามี)  

 ไมมีการคัดเลือกบุคคลหรือหนวยงานเขามาทํางาน 0 

 มีหลักฐานการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลทีเ่ขามาทํางานในสํานักงาน นอยกวา 50% ของ

จํานวนครั้งท่ีเขามาทํางานในสํานกังาน 

0.25 

 มีหลักฐานการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลทีเ่ขามาทํางานในสํานักงาน ประมาณ                

50 - 70% ของจํานวนครั้งท่ีเขามาทํางานในสํานักงาน 

0.50 

 มีหลักฐานการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลทีเ่ขามาทํางานในสํานักงาน มากกวา 70% ของ

จํานวนครั้งท่ีเขามาทํางานในสํานกังาน 

0.75 

 มีหลักฐานการคัดเลือกหนวยงานหรือบุคคลทีเ่ขามาทํางานในสํานักงานทุกครั้ง 1.00 

6. การตรวจสอบการทํางานของหนวยงานหรือบุคคล ดานการดแูลสิ่งแวดลอม ในพื้นท่ีปฏิบัตงิาน 

(ถามี) 

 

 ไมมีการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานหรือบุคคลในพื้นที่ทํางาน 0 

 มีการตรวจสอบแตไมสม่ําเสมอ นอยกวา 50% ของจํานวนครั้งท่ีเขามาทํางานในสํานักงานหรือ

มีการตรวจสอบหากแตไมแจงความผิดปกติหรือความไมถูกตองดานการจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่

ปฏิบัติงานแกบุคคลดังกลาวแกไขและปรับปรุง 

0.25 

 มีการตรวจสอบแตไมสม่ําเสมอ ประมาณ 50 - 70% ของจํานวนครั้งท่ีเขามาทํางานใน

สํานักงานหรือมีการตรวจสอบหากแตไมแจงความผดิปกติหรือความไมถูกตองดานการจดัการสิ่งแวดลอม

ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานแกบุคคลดังกลาวแกไขและปรับปรุง 

0.50 

 มีการตรวจสอบแตไมสม่ําเสมอ มากกวา 70% ของจํานวนครั้งท่ีเขามาทํางานในสํานักงานหรือ

มีการตรวจสอบหากแตไมแจงความผิดปกติหรือความไมถูกตองดานการจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่

ปฏิบัติงานแกบุคคลดังกลาวแกไขและปรับปรุง 

0.75 

 มีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ หรือมีการตรวจสอบ และแจงแกหนวยงานหรือบุคคลเหลานั้น

ทุกครั้งท่ีพบถึงความผิดปกติหรือความไมถูกตอง เพ่ือใหดําเนินการปรับปรุงแกไข 

1.00 
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ตารางที ่ข.7  เกณฑการใหคะแนนหมวดที่ 7 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

1. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม  

 ไมมีการกําหนดวตัถุประสงคและเปาหมายดานสิ่งแวดลอม 0 

 มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม แตยังไมสอดคลองกับปญหา

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น 

0.25 

 มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับปญหาสิ่งแวดลอมที่

เกิดขึ้น แตยังไมมีการขับเคลื่อน 

0.50 

 มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม สอดคลองกับปญหาสิ่งแวดลอมที่

เกิดขึ้น มีการขับเคลื่อนไมชัดเจนชัดเจน หรือมีการขับเคลื่อนเพียงบางสวน 

0.75 

 มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายดานสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับปญหา

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น และมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน 

1.00 

2. การกําหนดเปาหมายสามารถวัดไดและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  

 เปาหมายที่กําหนดไมสามารถวดัไดและไมมคีวามสอดคลองกับวัตถปุระสงค 0 

 มีเปาหมายที่กําหนดสามารถวัดได แตมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและมีความ

เปนไปไดที่จะทําใหบรรลุ ไดนอยกวา 50% 

0.25 

 มีเปาหมายที่กําหนดสามารถวัดได แตมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและมีความ

เปนไปไดที่จะทําใหบรรลุ ไดประมาณ 50-70% 

0.50 

 มีเปาหมายที่กําหนดสามารถวัดได แตมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและมีความ

เปนไปไดที่จะทําใหบรรลุ ไดมากกวา 70% 

0.75 

 มีเปาหมายที่กําหนดสามารถวัดได แตมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและมีความ

เปนไปไดที่จะทําใหบรรลุ ได 100% 

1.00 

3. กําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย  

 ไมมีการกําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 0 

 มีการกําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม แตมีความสอดคลองกับวัตถปุระสงคและ

เปาหมายและมีความเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ไดนอยกวา 50% 

0.25 

 มีการกําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม แตมีความสอดคลองกับวัตถปุระสงคและ

เปาหมายและมีความเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ไดประมาณ 50-70% 

0.50 

 มีการกําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม แตมีความสอดคลองกับวัตถปุระสงคและ

เปาหมายและมีความเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ไดมากกวา 70% 

0.75 

 มีการกําหนดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

เปาหมายและมีความเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุเปาหมายชัดเจน 

1.00 
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ตารางที่ ข.7  (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

4. มีการกําหนดระยะเวลาในการดาํเนินงานใหเหมาะสมกับเปาหมายและวัตถุประสงคหรือไม  

 ไมมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 0 

 มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม แตมีความเหมาะสมและความเปนไปได

ตามที่เปาหมายกําหนด ไดนอยกวา 50% 

0.25 

 มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม แตมีความเหมาะสมและความเปนไปได

ตามที่เปาหมายกําหนด ไดประมาณ 50-70% 

0.50 

 มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม แตมีความเหมาะสมและความเปนไปได

ตามที่เปาหมายกําหนด ไดมากกวา 70% 

0.75 

 มีการกําหนดระยะเวลา  มีความเหมาะสมตามที่เปาหมายกําหนด ในการดําเนิน

กิจกรรม 

1.00 

5. ดูผลสําเร็จของวัตถุประสงคเปาหมายและโครงการวามีความกาวหนาอยางไร  

 การดําเนินการไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายและไมมีการทบทวนเพื่อหาแนว

ทางแกไข  หรือไมมีการทบทวนและรายงานความคืบหนาของโครงการ 

0 

 มีการกําหนดความถี่ในการทบทวนและรายงานความคืบหนาของโครงการ   แตไม

สามารถดําเนินการไดตามแผนที่ไดกําหนดไวอยางตอเนื่อง 

0.25 

 มีการกําหนดความถ่ีในการทบทวนและรายงานความคืบหนาของโครงการ   และ

สามารถดําเนินการไดตามแผนที่ไดกําหนดไวอยางตอเนื่อง 

0.50 

 การดําเนินการเสร็จสิ้นแลว แตไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย แตมีการทบทวน

เพ่ือหาแนวทางแกไข 

0.75 

 การดําเนินการเสร็จสิ้นแลว และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และมีการทบทวน

เพ่ือหาแนวทางพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.00 

6. เก็บขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงาน (เทียบตอจํานวนพนักงาน)  

 ไมมีการเก็บขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงาน 0 

 มีการเก็บขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงาน นอยกวา 50% เมื่อ

เทียบกับจํานวนกิจกรรมในสํานักงาน 

0.25 

 มีการเก็บขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงาน ประมาณ 50-70% 

เมื่อเทียบกับจํานวนกิจกรรมในสํานักงาน 

0.50 

 มีการเก็บขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงาน มากกวา 70% เมื่อ

เทียบกับจํานวนกิจกรรมในสํานักงาน 

0.75 

 มีการเก็บขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงาน อยางสมบูรณ 1.00 
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ตารางที ่ข.7  (ตอ) 

ขอพจิารณา/ตัวชี้วัด คาคะแนน 

7. ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกจิกรรมในสํานกังานมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับท่ีผานมา  

 ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงานไมลดลงตามเปาหมายท่ีไดกําหนด 

เน่ืองจากไมมีมาตรการในการจัดการดานการใชทรัพยากร พลังงาน และการปลอยมลพิษ 

0 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงานไมลดลงตามเปาหมายท่ีไดกําหนด มีการ

กําหนดมาตรการในการจัดการดานการใชทรัพยากร พลังงาน และการปลอยมลพิษ แตไมปฏิบัติตาม

มาตรการดังกลาว 

0.25 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงานไมลดลงตามเปาหมายท่ีไดกําหนด อยู

ในชวงของการดําเนินการตามมาตรการในการจัดการดานการใชทรพัยากร พลังงาน และการปลอย

มลพิษ 

0.50 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงานไมลดลงตามเปาหมายท่ีไดกําหนด แตมี

การดําเนินการตามมาตรการในการจัดการดานการใชทรัพยากร พลงังาน และการปลอยมลพิษ และมี

แนวโนมที่จะลดลง 

0.75 

 ปริมาณกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสํานักงานลดลงตามเปาหมายทีไ่ดกําหนด และมี

มาตรการในการจดัการดานการใชทรัพยากร พลังงาน และการปลอยมลพิษชัดเจน 

1.00 

8. ผูเกี่ยวของหรือพนักงานตองทราบขอมูลและวิธกีารคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจกจาก

กิจกรรมในสํานักงาน 

 

 ผูเก่ียวของหรือพนักงานไมทราบขอมูลและวิธีการคํานวณ 0 

 ผูเก่ียวของหรือพนักงานทราบขอมูลและวิธีการคํานวณนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงาน

ที่เก่ียวของในการคํานวณทั้งหมด 

0.25 

 ผูเก่ียวของหรือพนักงานทราบขอมูลและวิธีการคํานวณประมาณ  50 - 70% ของจํานวน

พนักงานที่เก่ียวของในการคํานวณทั้งหมด 

0.50 

 ผูเก่ียวของหรือพนักงานทราบขอมูลและวิธีการคํานวณมากกวา 70% ของจํานวนพนักงาน

ที่เก่ียวของในการคํานวณทั้งหมด 

0.75 

 ผูเก่ียวของหรือพนักงานทั้งหมดทราบขอมูลและวิธีการคํานวณ  1.00 
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ตารางที่ ค.1  แบบฟอรมหมวด 1- ตารางวิเคราะหกระบวนการทํางาน 

แผนก สํานักงาน

ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ปจจัยนําออก (Output)

จัดทําโดย………………………..ตรวจสอบโดย………………………….อนุมัติโดย………………………...

ตารางวิเคราะหกระบวนการทํางาน (Process Flow Analysis)

วนัท่ี……………………………..วันท่ี…………………………………...วันท่ี…………………………...……………
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ตารางที่ ค.2  แบบฟอรมหมวด 1- ทะเบียนระบุปญหาสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากร 

D I

EL W F/G O RM AP WP SP NP NU WA N A E Y N

หมายเหตุ

D = Direct WP = Water Pollution NU = Nuisance         RM = Raw Material W = Water              N = Normal

I    = Indirect SP = Soil Pollution WA = Waste            A = Abnormal F/G = Fuel / Gas      Y = Legal

AP = Air Pollution NP = Noise Pollution EL = Electric           E = Emergency O = Oil                  N = No Legal

จัดทําโดย………………………..ตรวจสอบโดย………………………….อนุมัติโดย………………………...

วันที…่…………………………..วันที่…………………………………...วันที่…………………...…………………

กระบวนการควบคุม

Operational Control

ทะเบียนระบุปญหาส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากร ป ………….

Environmental and Resource Indentification

แผนก …………………………………..

กระบวนการ

Process

IN

PUT

OUT

PUT

ปญหาส่ิงแวดลอมและการใชทรัพยากร

Environmental and Resource 

การใชทรัพยากร ผลกระทบส่ิงแวดลอม สภาวะ กฎหมาย
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ตารางที่ ค.3  แบบฟอรมหมวด 1- ทะเบียนปญหาสิ่งแวดลอมประจําป-ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รวม รวม

คะแนนรวม

AP WP SP NP NU WA N A E 1 2 3 4 5 6 7  F 1 2 3 4 G ( F x G ) L M H

จัดทําโดย………………………..ตรวจสอบโดย………………………….อนุมัติโดย………………………...

วันท่ี…………………………...…..วันท่ี……….……………………………...วันท่ี………………...…………………

D I

ทะเบียนประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ป ……………

แผนก …………………………………….

ผลกระทบส่ิงแวดลอม

Environmental Impact

สภาวะ

Condition

โอกาสท่ีจะเกิด

 ( Likelihood of 

occurrence )

ความรุนแรง 

(Severity of 

consequence)

ระดับนัยสําคัญ

Significant

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment)

กระบวนการ

Process

ปญหาส่ิงแวดลอม

Environmental Impact
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ตารางที่ ค.4  แบบฟอรมหมวด 1- ทะเบียนปญหาสิ่งแวดลอมประจําป-การใชทรัพยากร 

D I รวม รวม คะแนนรวม

EL W F/G O RM N A E 1 2 3 4 5  F 1 2 3 4 G ( F x G ) L M H

จัดทําโดย………………………..ตรวจสอบโดย………………………….อนุมัติโดย………………………...

วันท่ี……………………..………..วันท่ี……...……………………………...วันท่ี………...………………………

กระบวนการ

Process

ปญหาการใชทรัพยากร

Resource Impact

โอกาสท่ีจะเกิด ( L )

ทะเบียนประเมินผลกระทบการใชทรัพยากร ป.................

การใชทรัพยากร (Resources Impact Assessment) 

แผนก ………………………….

การใชทรัพยากร/พลังงาน สภาวะ ความรุนแรง ( C ) ระดับนัยสําคัญ
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ตารางที่ ค.5  ระเบียบปฏิบัติงาน ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม 

1.  ตารางระดับความมีนัยสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม 

ปญหาสิ่งแวดลอม 
ระดบันัยสําคัญ 

Low Medium High 

- มลภาวะ (Pollution) ทางตรง 

- มลภาวะ (Pollution) ทางออม 

- การใชทรัพยากร (Resource Usage) ทางตรง 

- การใชทรัพยากร (Resource Usage) ทางออม 

24 - 48 

28 - 56 

12-36 

15-45 

49 - 72 

57 – 84  

37-60 

46-75 

มากกวา 72 

มากกวา 84  

มากกวา 60 

มากกวา 75 

 

2. เกณฑการประเมินนัยสําคัญของลักษณะปญหาสิ่งแวดลอม ดานมลภาวะ (Pollution) 

โอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) คะแนน ความรุนแรงที่เกิดขึ้น (Consequence) คะแนน 

ระเบียบคูมือการปฏิบัติงาน (L1) 

- มีคูมือการปฏิบัติงานควบคมุปญหา

สิ่งแวดลอม / อางอิงครบถวน หรือไม

จําเปนตองมีคูมือในการควบคุมปญหา

สิ่งแวดลอม 

- มีคูมือการปฏิบัติงานควบคมุปญหา

สิ่งแวดลอมอางอิงเพียงบางสวน  

- ไมมีคูมือการปฏิบัติงานควบคุมปญหา

สิ่งแวดลอมอางอิง 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

บทบัญญตัขิองกฎหมาย (C1) 

- ไมมีกฎหมาย หรือขอกําหนดอื่น ๆ ที่

ควบคุมผลกระทบที่เกิดข้ึนดังกลาว 

หรือการปฏบัิติสอดคลองกับกฎหมาย 

- มีแนวโนมที่จะมีกฎหมาย ควบคุม

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต หรอืการ

ปฏิบัติมีแนวโนมที่จะผิดกฎหมาย หรือ

อยูในระหวางรอผลการตรวจวดั

คุณภาพสิ่งแวดลอม  

- มีกฎหมาย หรือขอกําหนดอ่ืน ๆ ที่

ควบคุมผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางชัดเจน 

และ/หรือมีการปฏิบติัที่จะผิดกฎหมาย 

และ/หรือผลการตรวจวดัคุณภาพ

สิ่งแวดลอมไมผานกฎหมาย  

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

การฝกอบรม (L2) 

- พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานที่กอใหเกิด

ปญหาสิ่งแวดลอมไดรบัการฝกอบรม 

- พนักงานจํานวน 40% ของทั้งหมดท่ี

ปฏิบัติงานที่กอใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมไดรับการฝกอบรม 

- พนักงานจํานวนต่ํากวา 40% ของ

ทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานที่กอใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมดังกลาวไมไดรับการฝกฯ 

 

1 

 

2 

 

 

3 

ระดบัความอันตราย (C2) 

- ไมมีอันตราย หรือมีผลกระทบใด ๆ 

เล็กนอยตอสิ่งแวดลอม 

- มี / อาจมีอันตราย หรือมีผลกระทบ

บางอยางตอสิ่งแวดลอม หรือสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมระดับปานกลาง 

- มีอันตรายถึงทุพพลภาพ สิ้นชีวิต หรือมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก 

 

1 

 

2 

 

 

3 
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ตารางที่ ค.5  (ตอ) 

โอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) คะแนน ความรุนแรงที่เกิดขึ้น (Consequence) คะแนน 

การดูแลบํารุงรักษา (L3) 

*ในกรณีที่ไมเครื่องมือ เครื่องจักร

อุปกรณ เกี่ยวของในกิจกรรมนั้น ๆ 

ใหทําการประเมินคะแนนในระดับ 1 

- มีแผนการดูแลบาํรุงรักษาเชิง

ปองกันเครื่องมือ เครื่องจักร

อุปกรณ และมีการปฏิบัตไิด

ครบถวนตามแผนที่กําหนดไว 

- มีแผนการดูแลบาํรุงรักษาเชิง

ปองกันเครื่องมือ เครื่องจักร

อุปกรณ เพียงบางสวน หรือมี

การปฏิบัตไิมครบถวนตามแผนท่ี

กําหนดไว 

- ไมมีการกําหนดแผนการดูรักษา

บํารุงรักษาเชิงปองกัน เครื่องมือ  

เครื่องจักร อุปกรณ ที่เก่ียวของ

ใด ๆ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

ความสามารถในการฟนฟู (C3) 

- สามารถฟนฟูไดเองตามธรรมชาติ หรือใช

เวลาบําบดัไมนานเกิน 3 เดือน 

- สามารถฟนฟูไดโดยใชเวลาซอมแซม / 

ฟนฟู3 เดือน –1 ป 

- ไมสามารถฟนฟูไดเลย หรือตองใชเวลาเกิน

กวา 1 ปในการซอมแซม / ฟนฟู 

 

 

1 

 

2 

 

3 

การกักเก็บ การปองกันการร่ัวไหล 

แพรกระจาย (L4) 

- มีระบบการปองกันการรั่วไหล 

แพรกระจายไดท้ังหมด 

- มีระบบการปองการรั่วไหล 

แพรกระจายไดเพียงบางสวน 

- ไมมรีะบบปองกันการรั่วไหล 

แพรกระจายใด ๆ หรือระบบ

ปองกันการรั่วไหล แพรกระจาย

ชํารุดไมสามารถใชงานได 

 

 

1 

 

2 

 

3 

ระดบัของผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง (C 4) 

- ไมสงผลกระทบ  

- สงผลกระทบภายในบริษัท 

- สงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง 

 

 

1 

2 

3 
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ตารางที่ ค.5  (ตอ) 

โอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) คะแนน 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

(Consequence) คะแนน 

ความถี่ของกจิกรรม (L5) 

- ไมเคยเกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนเลยหรือ

เกิดขึ้นนอยมาก (ไมเกิน 1 ครั้ง/ป) 

- เกิดเหตุการณดังกลาวข้ึนบางพอสมควร

(ประมาณ 1 ครั้ง/เดอืน) 

- เกิดขึ้นเปนประจํา(ทุกวันหรือมากกวา 2 

ครั้ง/สัปดาห) 

 

1 

 

2 

 

3 

- - 

ขอรองเรียน  (L6) 

- ไมเคยมีขอรองเรยีนทั้งจากภายนอก และ

ภายในเขามา 

- มีขอรองเรียนจากภายนอก หรือภายใน 

ไมเกิน 1 ครั้งในรอบ 1 ป 

- มีขอรองเรียนจากภายนอก หรือภายใน

เกิน 1 ครั้งในรอบ 1 ป 

 

1 

 

2 

 

3 

- - 

การควบคุม / ผลักดันผูรับเหมาในการปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของบริษัท (L7) 

- ผูรับเหมาสามารถปฏิบัตติามขอกาํหนด

ดานสิ่งแวดลอมของบริษัทไดครบถวน 

- ผูรับเหมาสามารถปฏิบัตติามขอกาํหนด

ดานสิ่งแวดลอมของบริษัทไดบางสวน 

- ผูรับเหมาไมสามารถปฏิบัตติามขอกําหนด

ดานสิ่งแวดลอมของบริษัทได 

 

 

1 

 

2 

 

3 

- - 

 

ดานมลภาวะทางตรง  (POLLUTION – DIRECT CONTROL) 

การคํานวณคะแนน = (L1+L2+L3+L4+L5+L6) X (C1+C2+C3+C4) 

ดานมลภาวะทางออม  (POLLUTION – INDIRECT CONTROL) 

การคํานวณคะแนน = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) X (C1+C2+C3+C4) 
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ตารางที่ ค.6  แบบฟอรมหมวด 1- สรุปผลการระบุและประเมินปญหาสิ่งแวดลอม 

 

ผูจัดทํา..................................................................... ผูอนุมัติ...............................................................

วันท่ี.......................................................................... วันท่ี.....................................................................

มาก ปานกลาง นอย

ความรุนแรง

สรุปผลการระบุและประเมินปญหาส่ิงแวดลอม

ลักษณะปญหาการใชทรัพยากรและพลังงานกิจกรรมลําดับ
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ตารางที่ ค.7  แบบฟอรมหมวด 1- ทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม 
ทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดดานสิง่แวดลอม 

 

ผูจัดทํา....................................           ผูอนุมัติ......................................... 

วันที่..........................................           วันท่ี.......................................... 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 น้ําเสีย       

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวด   ลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคมุการ

ระบายน้าํทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด 2548 

ขอ 6 อาคารประเภท ค. หมายความถึง อาคารดังตอไปนี้ 

(5) อาคารที่ทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช

สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 10,000 

ตารางเมตร 

(1) pH อยูระหวาง 5-9 

(2) บีโอดี ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร                                     

(3) สารแขวนลอย ตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร  

(4) ซัลไฟด ตองมีคาไมเกิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร                     

(5) คาทีเคเอ็น ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร 

(6) สารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตองมีคาเพิ่มขึ้นจากปรมิาณสารละลายใน  

    น้ําใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร 

(7) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิลติรตอลิตร 

(8) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร 
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ตารางที่ ค.7  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการปฏบิัต ิ

 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  
สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 
 

2 พรบ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมวด 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

มาตรา 25 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภยันั้นใกลจะถงึ ผอ.มีอํานาจสั่งใหเจา

พนักงานดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรอืทรัพยสินของบคุคลใดที่เปนอุปสรรค

แกการบาํบัดปดปองกันภยันตรายได 

มาตรา 26 เจาพนักงานสามารถเขาไปในอาคารหรือสถานที่ทีอ่ยูใกลเคียงกับพืน้ที่ที่เกิดสาธารณภยั 

เพื่อทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเม่ือไดรบัอนุญาตจากเจาของหรือผูครอบครอง อาคาร

หรือสถานที่ หากไมมีเจาของหรือผูครอบครองกระทําไดหากอยูภายใตการควบคุม  ของ ผอ. 

มาตรา 28 เจาพนักงานสามารถสั่งอพยพผูอยูอาศัยในพื้นที่อันตรายหรือกีดขวางการปฏิบัติงานได 

มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกลเกิดสาธารณภัยบริเวณใด ผอ. จะประกาศหามเขาไปอยูอาศัยหรือดาํเนิน  

กิจการใด ๆ โดยกําหนดระยะเวลาการหามไวดวย 

หมวด 6 บทกําหนดโทษ 

มาตรา 50 ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ หากไม

ปฏิบัติตามมาตรา 25 และ 26 

มาตรา 52 ตองระวางโทษไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ หากไมปฏิบัติ

ตามมาตรา 28 และ 29 
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ตารางที่ ค.7  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย หลักฐานการ

ปฏิบตั ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

3 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ

และดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกนัและ

ระงับอัคคภีัย พ.ศ. 2555 

ขอ 2 ใหนายจางจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และตองดูแล

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธภิาพและปลอดภัย 

ขอ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแหง ใหนายจางจัดทําปายขอปฏบิัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 

และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ 3 ในสถานประกอบกิจการทุกแหง ใหนายจางจัดทาปายขอปฏบิัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 

และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ 4 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแตสิบคนขึ้นไป นอกจากตองปฏิบัตติามขอ 3 แลวใหนายจางจัดใหมี

แผนปองกันและระงับอัคคภียั ประกอบดวยการตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดบัเพลิง 

การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกขใหนายจางจัดเก็บแผนปองกันและระงับอัคคภีัย ณ สถานประกอบกิจการ

พรอมที่จะใหพนกังานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได 

หมวด 2 ความปลอดภัยเกีย่วกับอาคารและทางหนีไฟขอ 8 ใหนายจางจัดใหมีเสนทางหนีไฟทุกชั้นของอาคาร

อยางนอยชั้นละสองเสนทางซึ่งสามารถอพยพลกูจางที่ทํางานในเวลาเดียวกันทัง้หมดสูจุดที่ปลอดภัยไดโดย

ปลอดภัยภายในเวลาไมเกินหานาท ี

เสนทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจางทํางานไปสูจุดที่ปลอดภัยตองปราศจากสิ่งกีดขวาง 

ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟตองทําดวยวสัดุทนไฟ ไมมีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเปนชนิดที่บานประตูเปด

ออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับตองติดอุปกรณที่บังคบัใหบานประตูปดไดเอง หามใชประตูเลื่อน ประตูมวน 

หรือประตูหมุน และหามปดตาย ใสกลอน กุญแจ ผูก ลามโซ หรือทําใหเปดออกไมไดในขณะที่มีลูกจางทํางาน 
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ตารางที่ ค.7  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

  

ขอ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตัง้แตสองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกจิการต้ังแตสามรอยตารางเมตร

ขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในสถานประกอบกจิการทุกชั้นโดยใหปฏิบัต ิดงัตอไปนี ้

(1) ระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย 

(ก) อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมทั้งท่ีใชระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตทุี่ใชมือเพื่อใหอุปกรณสงสัญญาณ

แจงเหตุเพลิงไหมทํางาน 

(ข) อุปกรณสงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมตองสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหทุกคนภายในอาคารไดยินหรือ

ทราบอยางท่ัวถึงเพื่อการหนีไฟ 

(2) อุปกรณแจงเหตุที่ใชมือตองอยูในที่เห็นไดอยางชัดเจน เขาถึงไดงาย หรืออยูในเสนทางหนีไฟโดยติดตั้งหาง

จากจุดที่ลกูจางทํางานไมเกินสามสบิเมตร 

(3) เสียงหรือสัญญาณที่ใชในการแจงเหตเุพลิงไหมตองมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกตางไปจากเสียงหรือสัญญาณที่

ใชในสถานประกอบกิจการ 

(4) กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่หามใชเสยีงหรือใชเสียงไมไดผล ตองจัดใหมีอุปกรณหรือมาตรการอื่นใด เชน 

สัญญาณไฟ หรอืรหัส ที่สามารถแจงเหตุเพลิงไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หรอืมาตรฐานอื่นที่อธบิดกีําหนด 

ขอ 10 ใหนายจางจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอสําหรับเสนทางหนีไฟในการอพยพลูกจางออกจากอาคารเพ่ือ

การหนีไฟ รวมทั้งจัดใหมแีหลงจายไฟฟาสารองที่สามารถจายไฟฟาเพื่อการหนีไฟและสาหรับใชกับอุปกรณ

ดับเพลิงขั้นตนหรืออุปกรณอื่นที่เก่ียวของไดในทันทีที่ไฟฟาดับ 

ขอ 11 ใหนายจางจัดใหมีปายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังตอไปนี ้

(1) ขนาดของตัวหนังสือตองสูงไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตร และเห็นไดอยางชัดเจน 

(2) ปายบอกทางหนีไฟตองมีแสงสวางในตัวเองหรือใชไฟสองใหเห็นไดอยางชัดเจนตลอดเวลา 
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ตารางที่ ค.7  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

  

ทั้งนี้ ตองไมใชสีหรือรูปรางที่กลมกลืนไปกับการตกแตงหรือปายอื่น ๆ ที่ติดไวใกลเคียง หรือโดยประการใดที่ทําใหเห็น

ปายไมชัดเจน 

หมวด 3 การดับเพลิง 

ขอ 13 ใหนายจางจัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได โดยตองปฏิบัติ ดังตอไปนี ้

(1) จัดใหมีเครื่องดบัเพลิงแบบเคล่ือนยายไดตามประเภทของเพลิง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่สานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนด หรือตามมาตรฐานที่อธิบดีกาํหนด 

(2) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดทุกเครื่อง ตองจัดใหมีเคร่ืองหมายหรือสญัลักษณแสดงวาเปนชนิดใด ใชดบัเพลิง

ประเภทใด และเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณนั้นตองมีขนาดที่มองเห็นไดอยางชัดเจนในระยะไมนอยกวาหนึ่งเมตรหาสิบ

เซนติเมตร 

(3) หามใชเครื่องดบัเพลิงแบบเคล่ือนยายไดที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เชน คารบอนเตตราคลอไรด 

(4) จัดใหมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดตามจํานวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้งดังตอไปนี้ 

(ก) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดที่ใชดับเพลิงประเภท เอ จํานวน ความสามารถของเครื่องดับเพลิง และการติดตั้ง 

ใหคานวณตามพื้นที่ของสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคภียัตามทีก่ําหนดไวในตารางที่ 2 ทายกฎกระทรวง 

เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดที่ใชดบัเพลิงประเภท บี ความสามารถของเคร่ืองดับเพลิงที่ติดตั้งตองมีระยะเขาถึง

ตามที่กําหนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎกระทรวง 

เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดที่ใชดบัเพลิงประเภท ซี การติดตั้งใหพิจารณาจากวัตถุซึ่งเปนเช้ือเพลิงท่ีอยูในบรเิวณ

ใกลเคยีงวาจะทําใหเกิดเพลิงประเภท เอ หรอื บี และติดตั้งเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนยายไดที่ใชดับเพลิงประเภทนั้น 

เคร่ืองดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดที่ใชดบัเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งใหมีระยะเขาถึงไมเกินยี่สิบสามเมตร 

(ข) ใหติดตั้งหรือจัดวางเคร่ืองดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นไดอยางชัดเจน สามารถนํามาใชไดงายและรวดเร็ว 

(ค) ใหจัดทํารายละเอียดเกีย่วกับชนิดและวิธีใชเปนภาษาไทยที่เห็นไดอยางชัดเจนติดไวที่ตัวถังหรือบริเวณที่ติดตั้ง 
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ตารางที่ ค.7  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

  

(5) จัดใหมีการดแูลรักษาและตรวจสอบเคร่ืองดับเพลิงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี โดยการตรวจสอบ 

หมวด 8 การดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคภียัและการรายงาน 

ขอ 27 ใหนายจางจัดใหลูกจางไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนลูกจางในแตละหนวยงานของสถานประกอบกิจการ

รับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน โดยใหผูที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนผู              

ดํานินการฝกอบรม 

ขอ 28 ใหนายจางจัดใหมีการดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังตอไปนี ้

(2) ตองจัดใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวกบัการปองกันและระงับอัคคีภัยรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและระงบัอัคคีภัย 

การใชอุปกรณตางๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ขอ 29 ใหนายจางจัดใหลูกจางฝกซอมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเสนทางหนีไฟตามที่กําหนดไวในหมวด 2 

ขอ 30 ใหนายจางจัดใหลูกจางทุกคนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ 

ใหลูกจางของนายจางทุกรายที่ทํางานอยูภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทาํการฝกซอมพรอมกัน 

และกอนการฝกซอมไมนอยกวาสามสิบวัน ใหนายจางสงแผนการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ รวมทั้ง

รายละเอียดเก่ียวกับการฝกซอมตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อใหความเห็นชอบ 

ในกรณีที่นายจางไมสามารถดําเนินการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งไดเอง จะตองใหผูที่ไดรับ

ใบอนุญาตจากกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงานเปนผูดําเนินการฝกซอมใหนายจางจัดท ารายงานผลการฝกซอม

ดังกลาวตามแบบที่อธบิดีกําหนด และยืน่ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการ

ฝกซอม 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย 
สาระสําคัญของกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
 สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

4 กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร

และการจัดการดานความ

ปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทํางานเกี่ยวกับความรอน 

แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 

หมวด 2 แสงสวาง 

ขอ 5 นายจางตองจัดใหสถานประกอบกิจการมีความเขมของแสงสวาง ดังตอไปนี้ 

(1) ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถาน

ประกอบกิจการ เชน ทางเดนิ หองน้ํา หองพัก 

(2) ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับบริเวณพื้นที่ใชประโยชนใน

กระบวนการผลิตที่ลกูจางทํางาน 

(2) ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่ 3 ทายกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริเวณที่ลูกจางตองทํางานโดยใช

สายตามองเฉพาะจุดหรอืตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน 

(4) ไมต่ํากวามาตรฐานเทียบเคียงที่กําหนดไวในตารางที่ 4 ทายกฎกระทรวงนี้สาํหรับบริเวณที่ลูกจางตองทํางาน

โดยใชสายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยูกับที่ในการทํางาน ในกรณทีี่ความเขมของแสงสวาง ณ ที่ที่ให 

ลูกจางทํางานมิไดกําหนดมาตรฐานไวในตารางที่ 3 

(5) ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวในตารางที่ 5 ทายกฎกระทรวงนี้สําหรับบริเวณรอบ ๆ สถานที่ลกูจางตอง

ทํางานโดยใชสายตามองเฉพาะจุด 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย 
สาระสําคัญของกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
 สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 สิ่งปฏิกูล      

5 พระราชบัญัญติสาธารณสุข พ.ศ.

2535 

หมวด 5 เหตุรําคาญ มาตรา 25(4) การกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิด กลิ่น แสง รังสี เสียง ความรอน สิ่งมีพิษ 

ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง เขมา เถา  ใหถือเปนเหตุรําคาญ 

     

     

  

6 พระราชบัญัญติการสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนอํานาจสวนราชการ

สวนทองถิ่นนั้น 

- กาํหนดโทษปรบัเรื่องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เปนพิษหรอือันตรายจากชุมชน โดยปรับสูงสุด  ไมเกินหนึ่ง

แสนบาท จําคุกไมเกิน 1 ป หรือทั้งจาํทัง้ปรับ 

   

 

      

 

7 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง การเก็บ ขน และกํา จัดสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ขอ 5 หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้ง หรือทาํ ใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากที่ที่

กรุงเทพมหานครจัดไวให 

ขอ 6 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ตองจัดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยภายในอาคาร

หรือสถานที่นั้นอยางเพียงพอและถูกสขุลักษณะ 

หามมิใหผูใดถาย เท คุยเขีย่ ทิ้ง หรือทาํ ใหมีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกที่รองรบัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยที่

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ จัดใหมีขึ้น เวนแตเปนการกระทํา ของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร

ในอํานาจหนาที่หรือบุคคลท่ีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หามมิใหผูใดขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือนําสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปฝงหรือถมในที่ดินใด เวนแตจะไดรบัอนุญาต

เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ 12 ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอยตามที่กรุงเทพมหานคร

กําหนด ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยคาธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมาย

วาดวยการสาธารณสุข 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 

 

ขอบังคับกรุงเทพมหานคร วาดวย

หลักเกณฑการจัดการมูลฝอย และ

สิ่งปฎิกูลของอาคารสถานที่ และ

สถานบริการการสาธารณสขุ พ.ศ.

2545 

 

หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่ไมใชสถานบริการสาธารณสุข 

ขอ 7 เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทําจากวัสดมุั่นคง แข็งแรง มี

รูปทรงท่ีทําความสะอาดไดงาย มีฝาปดมิดชิด สามารถปองกันสัตวไมใหคุยเขี่ย รวมทั้งไมกอใหเกิดความราํคาญ

เกินควร 

ขอ 8 ตองจัดใหมภีาชนะรองรับจาํนวนเพียงพอที่จะใสมูลฝอยไดโดยไมลนออกนอกภาชนะ 

ขอ 10 อาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยไดในปริมาณ 3 วัน และที่พักมูลฝอยตองมีลกัษณะ

ตามที่กําหนด 

ทั้งนี้ ตองจัดการใสมูลฝอยในถุงพลาสตกิ หรือถุงท่ี กทม. กําหนด ใหมกีารแยกมูลฝอย ตองดาํเนินการแยกมูล

ฝอยที่อยูในสภาพทีจ่ะขนไดโดยสะดวก 

    

8 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 

(พ.ศ.2535) ( หมวด 5 ระบบกําจัด

ขยะมูลฝอย) 

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลกัษณะดงัตอไปนี ้

- ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนในแตละวัน 

- ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 

- พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม 

- ตองมีการปองกันกลิ่นและน้าํฝน 

- ตองมีการระบายน้าํเสียงจากมูลฝอยเขาสูระบบบาํบัดน้ําเสีย 

- ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้าํซึม 

  

 

     

  

 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

คาธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่ง

ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายวา

ดวย การสาธารณสุข พ.ศ.2546 

- การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเก็บและขนสงปฎิกูล หรือมูลฝอยจากสถานประกอบการ 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 
การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 กฎกระทรวง วาดวย อัตรา 

คาธรรมเนียมการใหบริการเก็บ ขน 

และอัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.

2545 

- การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเก็บและขนสงปฎิกูล หรือมูลฝอยจากสถานประกอบการ 

 

 

    

 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข 

เรื่อง กําหนดลักษณะของบริเวณที่

พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

*ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกาํหนด 90 วัน ประกาศในราชกจิจาฯ 

กําหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อดังนี ้

ขอ 1 บริเวณที่พกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตองมีลกัษณะและอุปกรณ ดังนี ้

(1) ตั้งอยูในสถานพยาบาลในจุดที่เหมาะสม แยกเปนสัดสวนเฉพาะ ไมอับชื้น สะดวกสําหรับการขนมูลฝอย             

ตดิเชือ้ไปกําจัด และตองไมตั้งอยูในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณในการรักษา 

(2) มีภาชนะสาํหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะตามทีก่ําหนด 

ก) ทําดวยวัสดทุี่แข็งแรง ทนทานตอสารเคมี พื้นผิวตองมีลกัษณะเรยีบ ทาํความสะอาดงาย ไมรั่วซึม มีฝาปด

มิดชิด สามารถปองกันสัตวแมลงพาหะนําโรค และใหมกีารฆาเชื้อกอนนําไปใช 

ข) ตองมีขนาดความจุเพียงพอ สามารถเก็กกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย 2 วัน ในกรณีที่เก็บไวเกิน 

7 วัน ตองใหอยูที่อุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียล 

ค) ตองพิมพขอความวา “ที่พกัมูลฝอยตดิเชื้อ” ขนาดและสีที่มองเห็นไดชัดเจนคูกับตราสัญลักษณตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ตราสัญลักษณสําหรับพิมพบนภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเชื้อ พ.ศ.2546 (c362) 

กําหนด 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย 
สาระสําคัญของกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
 สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
ประกาศกระทรงสาธารณสุข เรื่อง 

ตราหรือสัญลักษณสําหรับพิมพบน

ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ พ.ศ.

2546 

 

กําหนดตราหรือสัญลกัษณที่ตองพิมพลงบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ใหมีลกัษณะเปนรูปวงเดือน 3 วง สีดํา 

ซอนทับบนวงกลมสีดํา โดยสัญลักษณตองรัศมีไมนอยกวา 1 นิ้ว    

 

 

8 
อากาศ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภยัในการทํางาน

เกี่ยวกบัภาวะแวดลอม 

(สารเคม)ี 

 

ขอ 5 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํา งานในที่ที่มีปริมาณฝุนแรในบรรยากาศของการทํางานตลอดระยะเวลาการ

ทํางานปกติโดยเฉลี่ยเกินกวาที่กํา หนดไวในตารางหมายเลข 4 ทายประกาศนี ้

- ฝุนขนาดที่สามารถเขาถึงและสะสมในถุงลมของปอดได (Respirable dust)  ไมเกิน 5 mg/M3 

- ฝุนทุกขนาด (Total dust) ไมเกิน 15 mg/M3 

       

     

  

 

9 
พลังงาน 
9.1 พระราชบัญญัติ การสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน 2535 

 

หมวด 1 

มาตรา 17 การอนุรักษพลังงานในอาคาร ไดแก การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร 

(2) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรกัษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

(3) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุกอสรางนั้น ๆ 

(4) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานในอาคาร 

(6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ 

(7) การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

    

 

    

   

ภาพการปลูกตนไมใหญ

รอบอาคาร 

 

การปรับอุณหภูมิ

เคร่ืองปรับอากาศ            

25 องศาเซนเซียส 

 

มาตรการอนุรักษพลงังาน

ของมหาวิทยาลยั 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 

หลักฐานการปฏบิัต ิ
สอด 

คลอง 

ไม

สอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

  

9.2 พระราชบัญญัติ การสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่  2) 

พ.ศ. 2550 

 

หมวด 3 การอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ และสงเสริมการใชวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษ

พลังงาน 

มาตรา 23 เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในเครื่องจักร หรืออุปกรณ รวมทั้งใหมีการสงเสริมการใชวัสดุหรือ

อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี ้

(1) กําหนดมาตรฐานดานประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ 

(2) กําหนดเครื่องจักร หรืออุปกรณตามประเภท ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

และประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางใด เปนเครื่องจักร หรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง 

(3) กําหนดวัสดุหรืออุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานตามประเภท คุณภาพและมาตรฐานอยางใด เปนวัสดุหรือ

อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

(4) กําหนดใหผูผลิตและผูจําหนายเครื่องจักร หรืออุปกรณ ตองแสดงคาประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

   

 

  

   

 

ขอกําหนดการจัดซื้อ

ครภุัณฑเครื่องปรับอากาศ

ทดแทนที่กําหนด

ประสิทธิภาพของ

เคร่ืองปรับอากาศให

เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของกระทรวง

พลังงาน 

 9.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน 

เรื่องการกําหนดคาสัมประสิทธิ์

สมรรถนะขั้นต่ํา คาประสิทธิภาพ

การใหความเย็นและคาพลังงาน

ไฟฟาตอตันความเย็นของระบบ

ปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร 

พ.ศ. 2552 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการ ประหยัดพลังงานจะตองเปนไป

ตามขอกําหนดรายละเอียดแนบทาย ไดแก 

(1) เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

(2) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ 

(ก) เครื่องทําน้ําเย็นสําหรบัระบบปรับอากาศ 

(ข) สวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคล่ือนดวยไฟฟา 

(3) เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดกลืน 

 

   

 

    

  การจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศแยก

สวนขนาดนอยกวา 

40900 Btuhr จะตอง

ไดรับฉลากประหยัด

พลังงานเบอร 5 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 9.4 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงานกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่มีผลตอ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการ 

ประหยัดพลังงาน จะตองเปนไปตามขอกําหนดรายละเอียดแนบทาย ไดแก 

(1) ตูเย็น 

(2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ระบายความรอนดวยอากาศ 

(3) หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

(4) หลอดฟลูออเรสเซนต T5 

(5) บัลลาสตเหล็กนิรภัย 

(6) บัลลาสตอิเลก็ทรอนิกส T5 

(7) พัดลมไฟฟา 

(8) หมอหุงขาวไฟฟา 

(9) โคมไฟฟา 

(11) เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว 

(11) อุปกรณปรับความเรว็รอบมอเตอร 

(12) กระจก 

(13) ฉนวนใยแกว 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครือ่งจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน  

 

 

    

  การจัดซื้อ

เคร่ืองปรับอากาศแยก

สวนขนาดนอยกวา 

40900 Btuhr จะตอง

ไดรับฉลากประหยัด

พลังงานเบอร 5 

 9.5 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลงังาน กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผล

ตอการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการ 

ประหยัดพลังงาน จะตองเปนไปตามขอกําหนดรายละเอียดแนบทาย ไดแก โคมไฟชนิดสองลง 

(Down Light) 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 9.6 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

แล ะ อ นุ รั ก ษ พ ลั ง งาน  กํ าห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ 

หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการ ประหยัด

พลังงาน จะตองเปนไปตามขอกําหนดรายละเอียดแนบทาย ไดแก  เครื่องทําน้ําเย็นสําหรับปรับ

อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เครื่องทําน้ําอุนไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง กระติกน้ํารอนไฟฟา

ประสิทธิภาพสูงมอเตอรเหนี่ยวนําสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

 

    

   

 9.7 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

แล ะ อ นุ รั ก ษ พ ลั ง งาน  กํ าห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ 

หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ หรือเคร่ืองจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงานตามรายละเอียด

แนบทาย ไดแก 

ขอมูลฉลากตูเย็น เบอร 5 

ขอมูลฉลากเครื่องปรับอากาศ เบอร 5 

ขอมูลฉลากบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส T5 เบอร 5 

ขอมูลฉลากพัดลม เบอร 5 

ขอมูลฉลากหลอดฟลูออเรสเซนต T5 เบอร 5 

 

 

    

   

 9.8 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

แ ล ะ อ นุ รั ก ษ พ ลั ง ง าน กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ 

หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการ ประหยัด

พลังงาน จะตองเปนไปตามขอกําหนดรายละเอียดแนบทาย ไดแก 

หมอไอน้ําเครื่องทําน้ํารอนฮีตปมแบบใชอากาศเปนแหลงพลังงานประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ 

อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงานตามรายละเอียดแนบทาย ไดแกขอมูลฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5-ตูเย็นขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอรื 5-เครื่องปรับอากาศขอมูลฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5-พัดลมขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5-หลอดผอมเบอร 5 ขอมูลฉลาก

ประหยัดไฟฟาเบอร 5-บัลลาสตทรอนิกสเบอร 5 

 

 

    

     

     

 

 

 



184 

 

ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 9.9 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ท ดแท น และอนุ รั กษ พ ลั งงานกํ าห น ด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 

ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอ

การประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ  หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ตาม

รายละเอียดแนบทาย ไดแก 

ขอมูลอุปกรณประหยัดไฟฟาเบอร 5 – ตูเย็น 

ขอมูลอุปกรณประหยัดไฟฟาเบอร 5 – เคร่ืองปรับอากาศ 

ขอมูลอุปกรณประหยัดไฟฟาเบอร 5 - หลอดฟลูออเรสเซนต T5 เบอร 5 

 

 

    

   

 9.10 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ  ห รือ เครื่อ งจักรที่ มี ผลต อการ

ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ  หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ตาม

รายละเอียดแนบทาย ไดแก ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – ตูเย็น ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5 – เคร่ืองปรับอากาศ ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – พัดลมไฟฟา ขอมูลฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5 – หลอดฟลูออเรสเซนซ ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – หลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเซนต ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – บัลลาสตนิรภัย ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 - 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เบอร 5 เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลว อุปกรณปรับ

ความเร็วรอบมอเตอร 

 

 

    

   

 9.11 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงานเรื่อง กําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ  ห รือ เครื่อ งจักรที่ มี ผลต อการ

ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ  หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ตาม

รายละเอียดแนบทาย ไดแก ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – ตูเย็น ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5 – เคร่ืองปรับอากาศขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – พัดลมไฟฟาโคมไฟชนิดตะแกรง 

เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 9.12 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ  ห รือ เครื่อ งจักรที่ มี ผลต อการ

ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ  หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ตาม

รายละเอียดแนบทาย ไดแกขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – ตูเย็นขอมูลฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5 – เคร่ืองปรับอากาศขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 - หลอดผอมเบอร 5 เคร่ืองทําน้ําเย็น

สําหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร 

 

 

    

   

 9.13 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ  ห รือ เครื่อ งจักรที่ มี ผลต อการ

ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ  หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ตาม

รายละเอียดแนบทาย ไดแกขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – ตูเย็นขอมูลฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5 – เครื่องปรับอากาศขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – พัดลมไฟฟาขอมูลฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5 - หลอดผอมเบอร 5ขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – หลอดคอมแพคฟลูออเรส

เซนตขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 - บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เบอร 5 ขอมูลฉลากประหยัด

ไฟฟาเบอร 5 – หมอหุงขาวไฟฟาขอมูลฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 – โคมไฟฟารายชื่อ ยี่หอ รุน 

กระจก รายชื่อ ยี่หอ รุน เครื่องทําน้ําเย็นสําหรบัระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

 

    

   

 9.14 6ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ  ห รือ เครื่อ งจักรที่ มี ผลต อการ

ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑเงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ภายใต

โครงการขอรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงนิไดจากกรมสรรพากร 

1. หลอดแอลอีดี ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัด

พลังงานตามรายละเอียดแนบทาย 1. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับตูเย็น 2. ขอมูลของ

อุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 3. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับหลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนต (CFL) 4. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับ "Standby Power 1 

Watt รักษโลก" ประเภท เครื่องรับโทรทัศน 5. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับ "Standby 

Power 1 Watt รักษโลก" ประเภท จอคอมพิวเตอร อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร ฉนวนใย

แกว กระจก เครื่องทําน้ําเย็นสําหรบัระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 9.15 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ  หรือ เครื่องจักรที่ มี ผลตอการ

ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑเงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 

ภายใตโครงการขอรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงนิไดจากกรมสรรพากร 

1. เคร่ืองทําน้ําอุนไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ  หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ตาม

รายละเอียดแนบทาย 

1. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับตูเย็น 

2. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 

3. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับพัดลมไฟฟา 

4. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับหมอหุงขาวไฟฟา 

5. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (CFL) 

6. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับหลอดผอมเบอร 5 (T5) 

7. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เบอร 5 

8. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับ Standby Power 1 Watt 

    8.1 เคร่ืองรับโทรทัศน 

9. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับกระตกิน้ํารอนไฟฟา 

10. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

11. เครื่องทําน้ําเย็นสาํหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 9.16 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง กําหนด

คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ 

อุปกรณ  ห รือ เครื่อ งจักรที่ มี ผลต อการ

ประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 

หลักเกณฑเงื่อนไขการพิจารณา วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 

ภายใตโครงการขอรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงนิไดจากกรมสรรพากร 

1. พัดลมไฟฟาชนิดระบายอากาศ 

ประเภท ยี่หอ รุน ของวัสดุ อุปกรณ  หรือเครื่องจักร ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ตาม

รายละเอียดแนบทาย 

1. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับตูเย็น 

2. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับเครื่องปรับอากาศ 

3. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับพัดลมไฟฟา 

   3.1 พัดลมไฟฟาชนิดตั้งโตะ ตดิผนัง และตั้งพ้ืน 

   3.2 พัดลมไฟฟาชนิดสายรอบตัว 

   3.3 พัดลมไฟฟาชนิดระบายอากาศ 

4. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับหมอหุงขาวไฟฟา 

5. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต (CFL) 

6. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส เบอร 5 

7. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับ Standby Power 1 Watt 

   7.1 เครื่องรับโทรทัศน 

8. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับกระติกน้ํารอนไฟฟา 

9. ขอมูลของอุปกรณไฟฟาเบอร 5 สําหรับเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

10. เครื่องทําน้ําเย็นสาํหรับระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

1 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพ ของผูไมสูบ

บุหรี่ พ.ศ.2535 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการยอมรับทางการแพทยวา ควันบุหรี่

เปนผลเสียตอสุขภาพของผูสูบและไมสูบบุหรี่ที่อยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็ง

ปอดและอวัยวะอื่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหรี่ยังทําใหโรคบางโรค เชน โรคหอบหืด

หรือโรคภูมิแพมีอาการกําเริบขึ้น นอกจากนั้นยังพิสูจนไดวา การที่ผูไมสบูบุหรี่ตองสูดควันบุหรี่ที่ผูอื่น

สูบเขาไปก็ยังเปนผลเสียตอสุขภาพของผูนั้นเชนเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับตัวผูสูบบุหรี่เอง  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูที่สูดควันบุหรี่นั้นเปนเด็ก สมควรที่จะคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ มิใหตองรับควันบุหรี่

ในสถานที่สาธารณะ โดยการหามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ หรือจัดเขตใหผูสูบบุหรี่โดยเฉพาะหรือโดย

วิธีอื่นๆ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 

 

    

   

 

 

2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่9) 

พ.ศ. 2540 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขต

สูบบุหรี ่

ยกเลิกประกาศฯ ฉ.5(2535) 

- โดยตองเปนบริเวณที่มีระบบปรับอากาศตองมีการระบายอากาศถายเทหมุนเวียนระหวางภายนอก   

  อาคารและภายในเขตสูบบุหรี่ไมนอยกวา 50 ลบ.ฟุต/นาที/คน 

- การกําหนดภาพเขตสูบบุหรี่ตองมีลักษณะดังนี ้

1) ไมอยูในบริเวณที่กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชน ที่อยูบรเิวณขางเคียง 

2) ไมอยูในบริเวณทางเขา-ออกของสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี ่

3) ไมอยูในบริเวณที่เปดเผยอันเปนที่เห็นไดชัดแกผูมาใชสถานที่นั้น 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

4 ปะกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่10 )

พ .ศ . 2545กํ าหนดชื่ อหรือประเภทของ

สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหรี ่

- ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉ.7 (2540) เรื่องเดียว 

- ถูกแกไขโดยประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่13 )พ.ศ. 2546 เรื่องเดียวกัน (C212) 

- กําหนดใหสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เปนสถานที่ที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

โดยขณะทําการ ใหหรือใชบริการเปนเขตปลอดบุหรี่ เวนแต 

1) บริเวณหองพักสวนตัว หรอืหองทํางานสวนตัวของผูปฏิบัติงานในสถานที่นั้น 

2) บริเวณที่จัดไวใหเปน เขตสูบบุหรี่ เปนเฉพาะใชบังคับเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจาฯ (ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2545) 

    

5 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่19)

พ.ศ. 2553 เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของ

สถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดสวนหนึ่งสวนใด

หรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกลาว

เปนเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ 

พ.ศ. 2535 

บังคบัใช พน 90 วัน นับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจาฯ (28 พ.ค. 53)  

***ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อเรื่องประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมี

การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ

ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2536 

ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549 (นค.-law-c477)* 

และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการ

คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ

ดงักลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2550 (นค.-law-c659)*** 

- กําหนดใหชื่อสถานที่ตอไปนี้เปน เขตปลอดบุหรี่ 

1. สถานบริการสาธารณะสุขและสงเสรมิสุขภาพ 

   - สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

2. สถานศกึษา 

   - สถานฝกอบรมวิชาชีพ 

3. สถานที่สาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 
เพื่อทราบ 

  - สถานที่ออกกําลังกาย ซอมกีฬา เลนกีฬา 

สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในรมและกลางแจง 

- สระวายน้ํา  

- รานคา 

- สถานที่จัดลี้ยงทั้งหมด 

- สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเคร่ืองดื่ม ที่มีระบบปรับอากาศ 

- สถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม ที่ไมมีระบบปรับอากาศ เฉพาะบริเวณที่ใหมี

บริการอาหาร เครื่องดื่ม อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สถานที่จําหนาย แสดง จัดนิทรรศการสนิคา/บริการ 

- สถานบริการทั่วไป 

- สถานที่ใหบริการน้ํามันเช้ือเพลิง แกสเช้ือเพลิงเฉพาะสวนที่เปนอาคาร สิ่งปลูกสราง 

- อาคาร สถานที่ที่ใชจัดประชุม อบรม สัมมนา สนัทนาการ 

- สถานที่ทํางาน 

- สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐเฉพาะสวนที่เปนอาคาร สิ่งปลูกสราง 

- สถานที่ทํางานเอกชน เฉพาะสวนที่เปนอาคารสิ่งปลูกสราง 

- ธนาคาร สถาบันการเงิน 

- โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่มีการผลิตสินคา เฉพาะสวนที่เปนอาคาร สิ่งปลูกสราง 

- สถานที่สาธารณะทั่วไป 

- หองสมุด 

- สุขา 

- ตูโทรศัพทสาธารณะ บรเิวณที่ใชบริการโทรศพัทสาธารณะ –ลิฟทโดยสาร -สวนสาธารณะ 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักฐานการปฏบิัต ิ

   สอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

 

  4.ยานพาหนะสถานีขนสงสาธารณะ 

- ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะใหบริการไมวาจะมีผูโดยสารหรือไมมีก็ตาม 

- ยานพาหนะโดยสาร ที่ใชลักษณะสวนกลางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 

เอกชน 

- กําหนดใหสถานที่ตอไปนี้ที่เปนเขตปลอดบุหรี่ สามารถจัดใหมีเขตบุหรี่ ไดในสถานที่ฯ ดังนี ้

1.สถานที่ใบริการน้ํามันเชื้อเพลิง แกสเช้ือเพลิง**นอกเหนือจากพื้นที่สวนที่เปนอาคาร สิ่งปลูกสราง 

2. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ**นอกเหนือจากพื้นที่สวนเปนอาคาร สิ่งปลูก

สราง** 

- กําหนดใหสถานที่สาธารณะที่ไมไดกําหนดขอบเขตชัดเจนใหถือวาขอบเขตของสถานที่นั้น กําหนด 

ตามการสบูบุหรี่นั้นรบกวนผูอื่นหรือไมเปนหลัก 

- รวมถึงบริเวณซึ่งใชประกอบภารกิจนั้นดวย จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

6 ป ระ ก าศ ก ระ ท รว งส า ธ า รณ สุ ข เรื่ อ ง 

ห ลั ก เก ณ ฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ใน ก า รแ ส ด ง

เครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และเขต

ปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2551 

*ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง 

กําหนดเครื่องหมายของเขตผูสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี ่

**ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 2 เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ตามที่กําหนด 

กรณีหนวยงานอื่นของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจ ออกบทบัญญัติ เกี่ยวกับการกําหนดเครื่องหมาย และการ

แสดงเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งตองแสดงเครื่องหมายไวภายในยานพาหนะเปนการเฉพาะ 

ใหผูดําเนินการไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 

    

 

     

  

7 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขพ.ศ. 2550 

เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผู ไมสูบบุหรี่ 

พ.ศ.2535 

*ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดสบิวัน นับตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจาฯ (30 พ.ค.50) 

1. ตองแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

2. ไมมีการสูบบุหรี ่

3. ไมมีอุปกรณ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการสบูบุหรี ่

   

 

    

   

8 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ขอปฏิบัติการ

ควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของ

อาคารในประเทศไทย 

**เปนประกาศดานวิชาการ ไมไดเปนประกาศที่มีผลบังคับใชทางกฎหมาย (ไมไดมีการประกาศลงใน

ราชกิจจาฯ)** 

- เพื่อเปนประโยชนตอการคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในและนอกอาคาร 

- โรคลีเจียนแนร(Legionnaires’disease)โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียในจีนัสลีจิโอเนลาอยาง 

เฉียบพลันในทางเดินหายใจสวนลาง  

- กลุมคนที่มีความเสี่ยงผูสูงอายุ ผูที่มีรางกายออนแอหรือกําลังอยูระหวางการรักษาโรคบางชนิด 

ผูที่ดื่มสรุาหรือสูบบุหรี่จัด และผูที่ไดรับการรักษาโรคบางชนิด 

- สาเหตุโรคการหายใจเอาละอองน้ําที่ปนเปอนเชื้อลีจอโอเนลลา ซึ่งเจริญเติบโตไดดีในหอผึ่งเย็น

ที่ไมมีการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกตองเขาสูรางกาย 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

  - ขอ 4 หนาที่ความรับผิดชอบ 

- ผูไดรับใบอนุญาต ผูดาํเนินการ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ที่มีการตดิตั้ง หอผึ่งเย็น 

- มีหนาที่ดงันี้ 

 1. จัดทําแผนหรือโครงการควบคุมปองกันโรคฯ โดยมีองคประกอบดังรายละเอียดในฉบับกฎหมาย 

 2. มีและใชมาตรการคุมครองความปลอดภัยแกผูควบคุม และบํารุงรักษาหอผึ่งเย็น 

 ผูควบคุม ผานการอบรมหลักสูตร ผูควบคุมและบํารุงรักษาหอผึ่งเย็นดานการปองกันและ

ควบคุมเชื้อฯ ที่กรมอนามัยและกรมควบคมุโรคฯ กําหนด 

 3. จัดใหมีผูควบคมุและบํารุงรักษาหอผึ่งเย็น 

 ผูควบคุม วุฒิระดับปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตร สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย 

สาธารณะสุขศาสตรหรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณและความรูดานการสาธารณสุข 

 - ตองจดทะเบียนระบบผึ่งเย็นทุกระบบของอาคารกับพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบทายประกาศน้ี 

 - ตองจัดใหมีคูมือแนะนําไวประจําระบบปรบัอากาศทุกระบบ รายละเอียดดูไดจากฉบับกฎหมาย 

 - ตองปฏิบัติ/แกไข/ปรับปรุง ใหถูกตองตามขอปฏิบัตินี้ กําหนดการปฏิบัตินี้ สําหรับขอปฏิบัตินี้ 

กําหนดการปฏิบัติอื่น ๆ ดังน้ี 

 - หอผึ่งเย็น 

 1. การออกแบบและกอสราง 

 2. สถานที่ตดิตั้งหอผึ่งเย็น 

 3. น้ําที่เตมิชดเชยตองเปนน้ําจากแหลงน้ําเดียวกับที่ใชในหอพึ่งเย็น 

 4. การระบายน้ําทิ้ง 

 5. การทดสอบกอนใชงาน และการใชงาน ระบบปรับสภาวะอากาศ 

-การดูแลรักษาและตรวจสอบเฝาระวัง 
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ตารางที่ ค.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อกฎหมาย สาระสําคัญของกฎหมาย 

การปฏบิัตติามกฎหมาย 
หลักฐานการปฏบิัต ิสอด 

คลอง 

ไมสอด 

คลอง 

เพื่อ

ทราบ 

  1. การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ 

   - จัดหาคูมือการบํารุงรักษาประจําระบบ 

   - ตรวจความสะอาด ความสกปรก กากตะกอน 

     ทุกเคร่ืองดวยสายตา  1 สัปดาห/ครั้ง 

  - จัดทําและดําเนินการตามแผนบํารุงรักษา 

2. การทําความสะอาด การทําลายเชื้อ 

3. การบําบัดน้ํา ในระบบฯ 

4. การใชสารชีวภาพ 

5. การบันทึกขอม ู

    - สมุดบันทึกตองเก็บ >= 2 ป 

6. แผนการดําเนินการเม่ือโรคฯ ระบาด 

7. การเก็บตัวอยางน้ํา และการตรวจสอบทางจุลชีวฯ 

8. การแกไขการปนเปอนเช้ือฯ 
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ตารางที่ ค.8  แบบฟอรมหมวด 2- แผนการฝกอบรมประจําป 

วันท่ีออกเอกสาร.................................................                   วันท่ีมีผลบังคับใช...............................................

หลักสูตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การคัดแยกขยะ

การฝกซอมดับเพลิง

ความรูเบ้ืองตนสํานักงานสีเขียว

การสรางความตระหนักดานส่ิงแวดลอม

แผนการฝึกอบรมประจําปี..........................
ผูอ้นุมตัิ ตรวจสอบโดย จัดทาํโดย
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ตารางที่ ค.9  แบบฟอรมหมวด 2- ประวัติการฝกอบรม 

ช่ือ-สกุล ……………………………….…………………… ฝาย.................................................................

ลําดับท่ี ท่ัวไป เฉพาะดาน พิเศษ ภายใน

ประวัติการอบรมบุคลากร

ลงช่ือผูบันทึก
หนวยงานท่ีจัดอบรม 

ภายนอก
วันท่ีอบรม

ประวัติการฝกอบรม ประเภทการอบรม

ช่ือเร่ือง / หลักสูตร
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ตารางที่ ค.10  แบบฟอรมหมวด 2- ประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท คาแฟกเตอร (kg CO2) ปริมาณท่ีใช/ของเสียท่ีเกิดข้ึน หนวย
ปริมาณการปลดปลอย GHGs 

(kgCO2)

นํ้าประปา 0.0264 m3 0

ไฟฟา 0.561 kWh 0

กระดาษ 0.735 kg 0

ของเสีย

กระดาษ Paper 1.4755 kg 0

อาหาร Food/Sludge 2.53 kg 0

แกว 1.187 kg 0

อลูมิเนียม (กระปอง) 4.4315 kg 0

โฟม Polystyrene 2.2971 kg 0

ขวดพลาสติก PET (ขวดใส) 3.77 kg 0

เหล็ก 1.76 kg 0

นํ้ามันดีเซล 0.52 kg 0

กาซโซลีน 0.689 kg 0

กาซหุงตม (LPG ) จากกาซธรรมชาติ 0.498 kg 0

รวม -                                    

เช้ือเพลิง

ปริมาณกาซเรือนกระจก (kgCO2)

ประจําเดือน.......................
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ตารางที่ ค.11  แบบฟอรมหมวด 3- บันทึกการใชพลังงานและน้ําประปา 

จํานวนพนักงาน...................คน

เดือน วันท่ีทําการบันทึก
ปริมาณการใช

 (kWh)

จํานวนเงิน

(บาท/เดือน)

ปริมาณการใช

ตอจํานวน

พนักงาน 

(kWh/คน)

ปริมาณการใช

ตอพ้ืนท่ี 

(kWh/ตร.ม.)

ผูบันทึก

รวม

เฉล่ีย

เดือน วันท่ีทําการบันทึก
ปริมาณการใช

 (kWh)

จํานวนเงิน

(บาท/เดือน)

ปริมาณการใช

ตอจํานวน

พนักงาน 

(kWh/คน)

ปริมาณการใช

ตอกิจกรรม 

(kWh/ตร.ม.)

ผูบันทึก

รวม

เฉล่ีย

บันทึกการใชไฟฟา

บันทึกการใชเช้ือเพลิง

จํานวนพ้ืนที่............ตร.ม.

 

จํานวนพนักงาน...................คน

ผูบันทึก

น้ําประปา น้ํารีไซเคิล น้ําประปา นํ้ารีไซเคิล นํ้าประปา น้ํารีไซเคิล น้ําประปา น้ํารีไซเคิล

รวม

เฉล่ีย

บันทึกการใชน้ํา

จํานวนพื้นท่ี............ตร.ม.

ปริมาณการใช (ลบ.ม.)
จํานวนเงิน

(บาท/เดือน)

ปริมาณการใชตอคน 

(ลบ.ม./คน)

ปริมาณการใชตอพื้นท่ี 

(kWh/ตร.ม.)วันท่ีทําการบันทึกเดือน
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ตารางที่ ค.12  แบบฟอรมหมวด 4- บันทึกปริมาณขยะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 กระดาษ Paper

2 ส่ิงทอ Textile

3 อาหาร Food/Sludge

4 เศษไม Wood chip

5 ผาออม ผาอนามัย Nappies

6 เศษใบไม Garden & Park

7 ยาง หนัง Rubber and leather

8 แกว

9 อลูมิเนียม (กระปอง)

10 กลองโฟม Polystyrene

11 ถุงพลาสติก PP (ถุงใส)

12 ถุงพลาสติก PE (ถุงขุน)

13 ขวดพลาสติก PET (ขวดใส)

14 ขวดพลาสติก HDPE(ขวดขุน)

15 กลองพลาสติก Polypropylene

16 แกวกาแฟพลาสติก

17 เหล็ก

18 กระดาษทิชชู

19 กลองนม

20 ขยะอันตราย

รายการ
ปริมาณขยะประจําวัน (กก.)

รวม

ลงช่ือ.....................................................

(                                                 )

ตําแหนง ......................................

ผูตรวจสอบ

บันทึกปริมาณขยะ

ประจาํเดือน .......................................

รวม

ผูบันทึก

ลําดับ
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ตารางที่ ค.13  แบบฟอรมหมวด 4- บันทึกการดูแลถังดักไขมัน 

 

บันทึกการดูแลถังดักไขมัน 

จุดที่ตรวจเช็ค / บริเวณ : ……………………………………………………  ปกติ/ดําเนินการ       X   ผิดปกติ 

เดือน สัปดาหที ่ วันที ่
การตักไขมัน/เศษ

อาหาร 
อ่ืนๆ ผูดําเนินการ การแกไข วันที่กําหนดเสร็จ 

  

1             

2             

3             

4             

  

1             

2             

3             

4             
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ตารางที่ ค.14  แบบฟอรมหมวด 5- แผนการควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ 
ชนิดสัตวพาหะนําเชื้อ วิธีการปองกันและกําจัด ความถ่ี ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ

นก วิธีการปองกัน พนักงานทําความสะอาด แบบฟอรมการตรวจ

1. ตรวจเช็คภายในอาคาร ทุกวัน

วิธีกําจัด

1. หากมีนกตายนําใสถุงขยะสีดําเพ่ือนาํไปท้ิงตอไป ทุกวัน

2. ตรวจเช็คทุกวันและกําจัดทิ้งทันที ทุกวัน

หนู วิธีการปองกัน พนักงานทําความสะอาด แบบฟอรมการตรวจ

1. ปดชองทางเดินตามทอระบายน้ําดวยตะแกรง ทุกวัน

2. ทําความสะอาดอยูเปนประจํา ทุกวัน

3. มีการตรวจดูและทุกวัน ทุกวัน

4. จัดวางอปุกรณใหเปนระเบียบ ทุกวัน

วิธีการกําจัด

1. เดินสํารวจดูรองรอยทางเดินของหนู ทุกวัน

2. หากบัดักมาติดต้ังบริเวณ ทุกวัน

3. หากพบซากหนูติดกับดักใหดาํเนินการนําไปทิ้งทนัที ทุกวัน

แมลงวัน วิธีการปองกัน พนักงานทาํความสะอาด แบบฟอรมการตรวจ

1. ทําความสะอาดพื้นอาคารอยูเปนประจํา ทุกวัน

2. นําเศษอาหารไปทิ้งในจุดที่กําหนดทุกวัน ทุกวัน

3. มีการปดปากถุงเศษอาหารท่ีเหลือใชกอนนําไปทิ้ง ทุกวัน

วิธีการกําจัด

1. หากาวดกัแมลงวันมาติดต้ังหากพบวามีแมลงวัน ทุกวัน

2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหแมลงวันมาหาอาหาร ทุกวัน

3. นําซากแมลงวันไปทิ้งหากมีจํานวนมากพอ ทุกวัน

แมลงสาบ วิธกีารปองกนั พนกังานทําความสะอาด แบบฟอรมการตรวจ

1. ทําความสะอาดพื้นอาคารอยูเปนประจํา ทุกวัน

2. นําเศษอาหารไปทิ้งทุกวัน ทุกวัน

3. มีการปดปากถุงเศษอาหารกอนนําไปทิ้ง ทุกวัน

วิธีการกําจัด

1. หากาวดกัแมลงสาบมาติดต้ังหากพบวามีแมลงสาบ ทุกวัน

2. กําจัดแหลงตนตอที่ทําใหแมลงสาบมาหาอาหาร ทุกวัน

3. นําซากแมลงสาบไปทิ้งหากมีจํานวนมากพอ ทุกวัน  
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ตารางที่ ค.14  (ตอ) 
ชนิดสัตวพาหะนาํเช้ือ วธิีการปองกันและกําจัด ความถ่ี ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ

มด วิธีการปองกัน พนักงานทาํความสะอาด แบบฟอรมการตรวจ

1. ทําความสะอาดพ้ืนอาคารอยูเปนประจํา ทกุวัน

2. นําเศษอาหารไปทิง้ทกุวัน ทกุวัน

3. มีการปดปากถงุเศษอาหารกอนนําไปทิง้ ทกุวัน

วิธีการกําจัด

1. หากาวดักมดมาติดต้ังหากพบวามมีดในพื้นที่ผลิต ทกุวัน

2. กําจัดแหลงตนตอทีท่ําใหมดมาหาอาหาร ทกุวัน

3. นําซากมดไปทิง้หากมีจํานวนมากพอ ทกุวัน

แมลงตางๆ แมลงบิน วิธีการปองกัน พนกังานทําความสะอาด แบบฟอรมการตรวจ

และแมลงกลางคืน 1. ทําความสะอาดพ้ืนทีส่าํนักงานอยูเปนประจํา ทกุวัน

2. นําเศษอาหารไปทิง้ทกุวัน ทกุวัน

3. มีการปดปากถงุเศษอาหารกอนนําไปทิง้ ทกุวัน

วิธีการกําจัด

1. ติดต้ังหลอดไฟกันแมลงในจุดทีม่ีแมลงรบกวน ทกุ 6 เดือน

2. นําซากแมลงไปทิง้ทกุวัน ทกุวัน

ผูรับผิดชอบ.................................................. ทวนสอบโดย.......................................................

วันที.่...................................................... วันที.่......................................................
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ตารางที่ ค.15  แบบฟอรมหมวด 5- รายงานการตรวจสอบรองรอยสัตวพาหะนําเชื้อ 

ลําดับท่ี สถานท่ี นก หนู แมลงวัน แมลงสาบ แมลงกลางคืน ตอ-แตน การแกไข

1 หองนํ้า

2 หองรับประทานอาหาร

3 หองประชมุ

4 หองเก็บของ

5 ภายนอกตัวอาคาร

ผูตรวจ............................................................. หมายเหตุ P พบสัตวพาหะ

วันที.่................................................................ x ไมพบสัตวพาหะ

ทวนสอบโดย..................................................

วันที.่.............................................................

รายงานการตรวจสอบรองรอยสัตวพาหะนําเช้ือ

ประจําเดือน ………………………

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

 

ตารางที่ ค.16 แบบฟอรมหมวด 6- รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

กรุณากรอกแบบรายงานผลตามที่หนวยงานของทานจัดซื้อในแตละรายการสินคาหรือบริการ ทั้งที่เปนสินคาที่ผาน

เกณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและไมผานเกณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

1. รายการจัดซื้อสินคาในชวงเดือน…………………. ถึงเดือน……………………………….. 
 

รายการ 

 

ยี่หอ 

 

รุน 
ปริมาณ 

การจัดซื้อ 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

งบประมาณ 

(รวม vat 7%) 

(บาท) 

เปนไปตาม

เกณฑสินคาที่

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

() 

        

       

       

       

       

       

       

  2.   ปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.  .………………………………...........………………………………………………………..…………… 

 2.  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 3.  ….………………………………………………………………………………………………….…………… 

3.   ขอเสนอแนะ 

1.  .………………………………...........………………………………………………………………………… 

2.  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3.  ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูรายงาน 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………นามสกุล.....................................................

ตําแหนง…………………….…………………………………………………………………………………………………………  

หนวยงาน ……………………………………................……โทร. ................................................................... 
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ตารางที่ ค.17 แบบฟอรมหมวด 6- ประเมินประสิทธิภาพของผูรับจาง 

 

การประเมินประสิทธิภาพของผูรับจางชวง/รับเหมากอสราง 

ชื่อ/บริษัทผูรับจาง  ....................................................................................................................... 

ประเภทงาน ........................................................................................................................... 

 

เกณฑการพจิารณา ดีมาก 

(5) 

ดี (4) ปานกลาง 

(3) 

พอใช (2) ตองปรับปรุง 

(1) 

มีการปฏิบัติงานตามกฎขอบังคับดาน

คุณภาพ/สิ่งแวดลอมของบริษัท 

     

การดําเนินงานในการปองกันมลพิษ 

และความปลอดภัยท่ีเกิดจากกิจกรรม 

     

การใชทรัพยากรและพลังงาน      

การใชวัสดุ ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

     

รวมคะแนน      

 

สรุปคะแนนที่ได.....................คะแนน คิดเปน.............% 

                  ผาน  มากกวาหรือเทากับ 70 % 

 

                 ไมผาน  นอยกวา  70% 

        

ขอเสนอแนะ  

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

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

 

 

 

 

 

       

       

ลงชื่อ ....................................ผูคัดเลือก 

(........................................) 

ตําแหนง..................................... 

วันที่ ........../........./................... 

ลงชื่อ ........................................ผูอนุมัติ 

(........................................) 

ตําแหนง..................................... 

วันที่ ........../........./................... 
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ตารางที่ ค.18 แบบฟอรมหมวด 6- ทะเบียนรายชื่อสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ว/ด/ป ช่ือสินคา รุน ย่ีหอ ฉลากส่ิงแวดลอม วันที่ไดรับฉลาก วนัหมดอายุ

ทะเบียนรายช่ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลงชื่อ............................................

(....................................................)

ตําแหนง...............................................

ผูบันทึก
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ตารางที่ ค.19 แบบฟอรมหมวด 6 - ใบอนุญาตเขาปฏิบัติงาน 

ใบอนุญาตน้ีใหใช ต้ังแตวันท่ี..................................เวลา.........................ถึงวันท่ี..............................เวลา...........................................

บริษัท/หนวยงานท่ีเขาปฏิบติงาน......................................................โทร........................................แฟกซ........................................

สถานท่ี/บริเวณปฏิบัติงาน..................................................จํานวนผูปฏิบัติงาน.........................คน

อนุญาตใหทําการ ซอมแซม/ติดต้ัง/เปล่ียนอุปกรณ/อ่ืน ๆ.............................................................................................................

รายละเอียด/ลักษณะงาน......................................................................................................................................................................

ผาน ไมผาน

1

2

3

4

5

6

7 การทําความสะอาดบริเวณซอมแซม/ติดต้ัง มีความเรียบรอย

8 อ่ืน ๆ............................................................................................................................

ขาพเจาขออนุญาตเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและไดเตรียมพรอมตามรายการท่ีระบุไวขางตน

ลงช่ือ.........................................................

(                                       )

ลงช่ือ.........................................................

(                                       )

ลงช่ือ.........................................................

(                                       )

ผูขออนุญาต/หัวหนาหนวยงาน

กรณีมีเศษอิฐ เศษปูน ซากอุปกรณกอสราง ใหนําออกไปท้ิงนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

ขยะท่ัวไป หากมีปริมาณไมมากให ท้ิงท่ีถังขยะประจําอาคาร แตหากมี

จํานวนมากใหผู รับจางขนยายออกจากอาคารเพ่ือนําไปสงกําจัดท่ีโรงจัดการ

ขยะรีไซเคิล ใหเก็บรวบรวม และสงมอบใหกับสํานักงานเพ่ือนําไปจําหนาย

ใบอนุญาตเขาปฎิบัติงาน

ขอตกลงในการปฏิบัติงาน

การใช เคร่ืองมือปองกันความปลอดภัย เชน หมวกนิรภัย ถุงมือยาง หนากาก

 รองเทา safety และบันได เปนตน

ผูตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ

รายละเอียดงานลําดับ

ซากวัสดุอุกปรณใหนําสงหนวยสโตรเพ่ือคืนซาก

การใช เคร่ืองมือปองกันมลพิษจากการซอมแซม/ติดต้ัง เชน ฝุน กล่ิน เปนตน

การใช วัสดุอุปกรณท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ผูขออนุญาต

ผูขออนุญาต/เจาของพ้ืนท่ี
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ตารางที่ ค.20 แบบฟอรมหมวด 7- แผนการจัดการสิ่งแวดลอม 

ชือ่แผนงาน : หมายเลขแผนงาน : ผูจัดทํา.........................................

หนวยงาน :  วันท่ีบังคับใช ผูอนุมัติ........................................... วันที.่........................

วัตถุประสงค :

เปาหมาย :

ลําดับท่ี รายละเอียดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผน

ปฏิบัติ

แผน

ปฏิบัติ

แผน

ปฏิบัติ

แผน

ปฏิบัติ

แผน

ปฏิบัติ

การติดตามความกาวหนา ใหทําเคร่ืองหมายในชองปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏบิัติงาน

ขอบกพรองที่พบจากการติดตามความกาวหนาและมาตรการแกไข ปองกัน

แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอม 

พ.ศ. __________
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ
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ตารางที่ ค.21  แบบฟอรมหมวด 7- แบบฟอรมโครงการ/กิจกรรม 

 

โครงการ/กิจกรรม 

……………………… 

 

1. หลักการและเหตุผล 

2. วัตถุประสงค 

3. รายละเอียดกิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด 

5. แผนดําเนินงาน 

6. งบประมาณ 

7. ผลดําเนินงาน 

8. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติผูเขียน 

 

หัวหนาโครงการ : นางภัทรานิษฐ  ปริญญากุลเสฏฐ  

ระดับการศึกษา   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

                       วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัย 

  เทคโนโลยีสุรนาร ี

ตําแหนง : หัวหนาหนวยสิ่งแวดลอม/วิศวกร 

สถานท่ีติดตอ  :  หนวยสิ่งแวดลอม สวนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

                    โทรศัพท 0-4422-5233  e-mail : chanid@sut.ac.th 

 

ประสบการณในการทํางาน :  

1) ควบคุมดูแลระบบทอรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียตั้งแตป พ.ศ. 2542 จนถึง ปจจุบัน 

2) ควบคุมดูแลการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแตปพ.ศ. 2550 จนถึง ปจจุบัน 

3) ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการรณรงครกัษาสิ่งแวดลอม เชน  ธนาคารวัสดุรีไซเคิล                 

รานศูนยบาท รณรงคใชถุงผา ลดการใชถุงพลาสติก รณรงคงดใชกลองโฟม เปนตน 

4) จัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลการเขารวมการจัดอันดับและการประกวดตาง ๆ เชน การ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก และโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เปนตน 

 

บทความ : 

1. “การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของโรงจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 

( Unit Cost Analysis of Integrated Solid Waste Sorting Plant at Suranaree 

University of Technology)” นําเสนอบทความในการประชุมประจําป ครั้งที่ 1 เครือขาย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 
 

รางวัล : 

พนักงานดีเดน สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ประจําป 2558 กลุมผู

มีผลงานที่กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนางานและหรือชวยลดตนทุนคาใชจายในการ

ดําเนินงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 


