แบบตรวจประเมิ นเบือ้ งต้นตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ชื่อสานักงาน........................................................................................................................................
ที่อยู่.....................................................................................................................................................
ขอบเขตที่ขอการรับรองสานักงานสีเขียว..........................................................................................
จานวนพนักงานภายในสานักงานของท่าน
พนักงานประจา
จานวน..................................คน
พนักงานชัวคราว
่
จานวน..................................คน
ผูร้ บั จ้างช่วง
จานวน..................................คน
รวมทัง้ สิน้
จานวน..................................คน
พื้นที่ในสานักงานของท่าน ขนาด............................................ตารางเมตร (พื้นที่สานักงาน รวมพื้นที่รอบ
สานักงานที่เกี่ยวข้อง)
ผูต้ อบแบบประเมิ น........................................................................ ตาแหน่ ง.......................................
โทรศัพท์..............................................................โทรสาร............................................................
ข้อมูลการใช้ทรัพยากร
รายการ
๑.ปริมาณการใช้น้ าประปา
๒.ปริมาณการใช้ไฟฟ้ า
๓.ปริมาณการใช้กระดาษ
๔.ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝั งกลบเท่านัน้ )
๔.๑ กระดาษ / กระดาษกล่อง
๔.๒ ขยะทัวไป
่
๔.๓ เศษอาหาร
๕.ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิง
๕.๑ น้ามันดีเซล
๕.๒ ก๊าซโซลีน/น้ ามันเบนซิน
๕.๓ ก๊าซโซฮอลล์
๕.๔ ก๊าซหุงต้ม (LPG )

หน่ วย
ลูกบาศก์เมตร
กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ลิตร
ลิตร
ลิตร
กิโลกรัม
๑

ปริ มาณการใช้ทรัพยากร
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่ องสี่เหลี่ยมพร้อมทัง้ ใส่รายละเอียดประกอบในช่ องหลักฐานการดาเนิ นการ พร้อม
ทัง้ แนบส่งเอกสารที่เป็ นหลักฐานประกอบ
เกณฑ์การประเมิ น
หลักฐานการดาเนิ นการ
คาอธิ บาย
หมวดที่ ๑ การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนิ นงานและการปรับปรุงอย่างต่ อเนื่ อง
๑.๑ การกาหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อม
๑.๑.๑ มีการกาหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการ
จัดการสิง่ แวดล้อมในสานักงาน
 ๑. มีการกาหนดขอบเขตกิจกรรมของสานักงาน
 ๒. มีการกาหนดขอบเขตพืน้ ทีข่ องสานักงาน
๑.๑.๒ มีการกาหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมที่
การปรับปรุงระบบการจัดการ
สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สานักงานสี
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย
เขียวโดยแสดงความมุง่ มันอย่
่ างต่อเนื่อง ดังนี้
จะต้องคานึงถึง
- ความเพียงพอของ
 ๑. การปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
- การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะ
 ๒. การควบคุม ป้ องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้
ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จ
ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไป
ในการดาเนินงานด้าน
ถึงการจัดซือ้ จัดจ้าง และบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม เพื่อนาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ
- การติดตามผลการ
เรือนกระจก
ดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
 ๓. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเกณฑ์การเป็ น
ข้อร้องเรียนด้านสิง่ แวดล้อม
สานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
พร้อมทัง้ แนวทางการแก้ไข
สิง่ แวดล้อม
ปรับปรุงและพัฒนา
 ๔. การสร้างความรูแ้ ละความตระหนักด้าน
สิง่ แวดล้อมกับผูเ้ กีย่ วข้อง
๑.๑.๓ การกาหนดนโยบายสิง่ แวดล้อมจากผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
 ๑. นโยบายสิง่ แวดล้อมจะต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากผูบ้ ริหารสูงสุด หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอานาจ
 ๒. มีการระบุวนั ทีก่ ารประกาศใช้นโยบาย
สิง่ แวดล้อมอย่างชัดเจน
 ๓. ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจจะต้องสามารถ
อธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายด้าน
สิง่ แวดล้อมของสานักงาน
๒

เกณฑ์การประเมิ น
 ๔. ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจจะต้องมีส่วนในการ
ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายสิง่ แวดล้อม
ของสานักงาน
๑.๑.๔ มีการกาหนดแผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
ประจาปี
 ๑. รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการ
ดาเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
 ๒. มีการกาหนดเวลาหรือความถีข่ องการ
ดาเนินการของแต่ละหมวด
 ๓. มีการกาหนดแผนดาเนินการเป็ นลายลักษณ์
อักษร และได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหาร
๑.๑.๕ มีการกาหนดเป้ าหมาย และตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจนด้าน
การใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก ดังนี้
 ๑. การใช้ไฟฟ้ า
 ๒. การใช้น้ ามันเชือ้ เพลิง
 ๓. การใช้น้ า
 ๔. การใช้กระดาษ
 ๕. ปริมาณของเสีย
 ๖. การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ (หมึกพิมพ์ วัสดุ/
อุปกรณ์สานักงาน)
 ๗. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
๑.๒ คณะทางานด้านสิ่ งแวดล้อม
๑.๒.๑ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือทีมงานด้าน
สิง่ แวดล้อม โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
 ๑. ผูบ้ ริหารแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือทีมงานด้าน
สิง่ แวดล้อมของสานักงานอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร และลงนามอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการหรือ
ทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/
ผูแ้ ทนจากทุกฝ่ ายในหน่วยงาน
 ๒. กาหนดอานาจ บทบาท หน้าทีร่ บั ผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน

หลักฐานการดาเนิ นการ

คาอธิ บาย

-

๓

เกณฑ์การประเมิ น
๑.๒.๒ ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้าน
สิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามเข้าใจในบทบาท และหน้าที่
รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้
 ๑. ประธาน/หัวหน้า
 ๒. คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้าน
สิง่ แวดล้อมทีร่ บั ผิดชอบทุกหมวด (สามารถ
มอบหมายให้ผตู้ รวจประเมินแต่ละหมวดสุ่ม
สอบถามได้)
๑.๓ การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และ
สิ่ งแวดล้อม
๑.๓.๑ กิจกรรมทัง้ หมดของสานักงานภายใต้ขอบเขต
การขอการรับรองสานักงานสีเขียวจะต้องได้รบั การระบุ
และประเมินปั ญหาสิง่ แวดล้อม
 ๑ .มีการรวบรวมกิจกรรมของสานักงาน
ครบถ้วน
 ๒. มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบเหมาะสมและมี
ความเข้าใจ
 ๓. ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดบิ
มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้อง
ครบถ้วน
 ๔. ระบุปัญหาสิง่ แวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
ครบถ้วน
 ๕. ระบุปัญหาสิง่ แวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ
และฉุกเฉินครบถ้วน
 ๖. มีการพิจารณากฎหมายสิง่ แวดล้อมที่
เกีย่ วข้องกับปั ญหาสิง่ แวดล้อมนัน้ ๆอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง
 ๗. การประเมินเพื่อจัดลาดับความสาคัญของ
ปั ญหาสิง่ แวดล้อม
 ๘. มีหลักฐานการกาหนดระยะเวลาในการ
ทบทวนการระบุประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อม การ
ใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้

หลักฐานการดาเนิ นการ

คาอธิ บาย

(๑) ปั ญหาสิง่ แวดล้อม
ทางตรง หมายถึง ปั ญหา
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการ
ดาเนินการของบุคลากร
ของสานักงาน
(๒) ปั ญหาสิง่ แวดล้อม
ทางอ้อม หมายถึง ปั ญหา
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจาก
บุคคลภายนอกสานักงาน
เช่น ผูร้ บั เหมา ผูร้ บั จ้าง
ช่วง ผูเ้ ข้ามาใช้บริการ
เป็ นต้น
(๓) ปั ญหาสิง่ แวดล้อมสภาวะ
ปกติ หมายถึง ปั ญหา
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดเป็ น
ประจาทุกครัง้ เมือ่ ทา
กิจกรรมนัน้ ๆ
(๔) ปั ญหาสิง่ แวดล้อมสภาวะ
ผิดปกติ หมายถึง ปั ญหา
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดเป็ นครัง้
คราว เช่น สารเคมีหก
รัวไหลปริ
่
มาณไม่มาก
๔

เกณฑ์การประเมิ น
 ๙. กรณีมกี ารปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกจิ กรรม
เพิม่ เติม (เช่น มีแผนทีจ่ ะก่อสร้างอาคาร หรือ
เพิม่ เติมกิจกรรมของสานักงานในอนาคตอันใกล้
เป็ นต้น) จะต้องระบุกจิ กรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

หลักฐานการดาเนิ นการ

๑.๓.๒ การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปั ญหา
สิง่ แวดล้อมทีม่ นี ัยสาคัญ
 ๑. มีสรุปรายการปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ัยสาคัญ
 ๒. กาหนดมาตรการ คู่มอื หรือแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อแก้ไขปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ัยสาคัญ
 ๓. ปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ นี ัยสาคัญมีการ
ดาเนินการตามมาตรการ คู่มอื หรือแนวทางการ
แก้ไขครบถ้วน
 ๔. กาหนดมาตรการ คู่มอื หรือแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อป้ องกันปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดในสภาวะ
ผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
 ๕. ปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดในสภาวะผิดปกติ
และสภาวะฉุกเฉินมีการดาเนินการตาม
มาตรการ คู่มอื หรือแนวทางการป้ องกัน
ครบถ้วน
๑.๔ กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๑ มีการรวบรวมกฎหมายสิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสานักงาน โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานดังนี้
 ๑. ผูร้ บั ผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวม
กฎหมายสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง

คาอธิ บาย
ท่อน้าแตก เป็ นต้น
(๕) ปั ญหาสิง่ แวดล้อมสภาวะ
ฉุกเฉิน หมายถึง ปั ญหา
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ เป็ น
ครัง้ คราวและมีความ
รุนแรงมากกว่าสภาวะ
ผิดปกติ เช่น เพลิงไหม้
สารเคมีหกรัวไหลปริ
่
มาณ
มาก ก๊าซพิษรัวไหล
่
เป็ นต้น

(๑) กฎหมายสิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภัย หมายถึง
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหา
สิง่ แวดล้อมและความ
ปลอดภัยของสานักงาน
๕

เกณฑ์การประเมิ น
 ๒. จัดทารายการกฎหมายทีค่ รอบคลุมปั ญหา
สิง่ แวดล้อมและบริบทของสานักงาน
 ๓. สามารถระบุแหล่งทีม่ าของกฎหมายและ
ข้อกาหนดข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องได้
 ๔. สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับ
ประเด็นปั ญหาสิง่ แวดล้อมได้
 ๕. มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่าง
น้อยปี ละ ๑ ครัง้
หมายเหตุ สานักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิน่
เพิม่ เติม

หลักฐานการดาเนิ นการ

๑.๔.๒ ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการ
ดาเนินงานการจัดการสิง่ แวดล้อมของสานักงาน โดยมี
การดาเนินการดังนี้
 ๑. ผูร้ บั ผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมิน
ความสอดคล้องของกฎหมายกับการดาเนินงาน
การจัดการสิง่ แวดล้อม
๖

คาอธิ บาย
นัน้ ๆ โดยจะต้องพิจารณา
ประเด็นจากบริบทของ
สานักงาน และข้อ ๑.๓
การระบุประเด็นปั ญหา
ทรัพยากร และ
สิง่ แวดล้อมร่วมด้วย
(๒) เช่น กฎหมายควบคุม
มลพิษทางน้า การจัดการ
ขยะ อัคคีภยั แสงสว่าง
บุหรี่ พลังงาน เป็ นต้น
(๓) กฎหมายสิง่ แวดล้อม
ท้องถิน่ หมายถึง
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูใ่ น
ท้องถิน่ ทีส่ านักงานนัน้ ๆ
ตัง้ อยู่
(๔) แหล่งทีม่ าของกฎหมาย
จะต้องเป็ นแหล่งที่
น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงาน
ราชการ website รวบรวม
กฎหมายโดยเฉพาะ
(www.pcd.go.th,
www.diw.go.th,
http://www.shawpat.or.t
h,http://www.mratchakit
cha.soc.go.th เป็ นต้น)
(๑) สอดคล้องกับกฎหมาย
หมายถึง สานักงานมีการ
ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามที่
กฎหมายนัน้ ๆได้กาหนด
ไว้ และจะต้องอ้างอิง
หลักฐานของการปฏิบตั ิ

เกณฑ์การประเมิ น
 ๒. มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
ครบถ้วน
 ๓. มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
*กรณีทพ่ี บว่าการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และ
กาหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
 ๔. มีการกาหนดความถีใ่ นการประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
ทีเ่ หมาะสมและมีการปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดได้

หลักฐานการดาเนิ นการ

๑.๕ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
๑.๕.๑ การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
สานักงาน จะต้องประกอบไปด้วย
 ๑. ปริมาณการใช้ไฟฟ้ า
 ๒. ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงสาหรับการเดินทาง
 ๓. ปริมาณการใช้น้ าประปา
 ๔. ปริมาณการใช้กระดาษ
 ๕. ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝั งกลบ)
(โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Emission factor ; Ef) ขององค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจกล่าสุด)
๑.๕.๒ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้ าหมาย
กรณีไม่บรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีทไ่ี ม่บรรลุ
เป้ าหมาย

คาอธิ บาย
ตามกฎหมาย โดย
สามารถอ้างอิงจาก
ภาพถ่าย เอกสารการ
ดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กฎหมายเรือ่ งนัน้ ๆ
(๒) ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
หมายถึง สานักงานไม่ม ี
การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามที่
กฎหมายนัน้ ๆได้กาหนด
ไว้ หรือปฏิบตั ผิ ดิ
กฎหมาย หรือละเมิด
กฎหมาย
(๓) เพื่อทราบ หมายถึง
กฎหมายทีไ่ มได้มบี ทใช้
บังคับกับสานักงาน แต่
สามารถนามาใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้
แหล่งสืบค้นค่าสัมประสิทธิ ์การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Emission factor ; Ef) คือ
http://www.tgo.or.th/

๗

เกณฑ์การประเมิ น
 ๒. มีแนวทางการแก้ไขในกรณีทไ่ี ม่บรรลุ
เป้ าหมาย
 ๓. มีการติดตามผลหลังแก้ไข

หลักฐานการดาเนิ นการ

๑.๕.๓ ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสานักงาน โดยจะต้อง
สอบถามดังนี้
 ๑. ความสาคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทา
สานักงานสีเขียว
 ๒. แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 ๓. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสานักงานเมือ่
เปรียบเทียบกับค่าเป้ าหมาย
หมายเหตุ
๑. พนักงานทีถ่ ูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทงั ้ ๓ ข้อ
๒. สอบถามพนักงาน ๔ คนขึ้นไป
๑.๖ แผนงานโครงการที่ นาไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่ อง
๑.๖.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และโครงการ
สิง่ แวดล้อม จะต้องมีการดาเนินการดังนี้
 ๑.วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จะต้องสอดคล้องกับ
นโยบายสิง่ แวดล้อม หรือปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
นัยสาคัญ หรือกฎหมายสิง่ แวดล้อม
 ๒.วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย สามารถวัดผลได้
 ๓. กิจกรรมทีก่ าหนดในโครงการสิง่ แวดล้อมมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
 ๔. ระยะเวลาการทาโครงการมีความเหมาะสม
 ๕. โครงการมีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และจะต้องมีความเข้าใจ

คาอธิ บาย

(๑) เป้ าหมายทีก่ าหนดจะต้อง
มีความแตกต่างจาก
เป้ าหมายของการใช้
ทรัพยากร พลังงาน และ
ปริมาณของเสียทีก่ าหนด
ในข้อ ๑.๑.๔
(๒) เป้ าหมายสามารถถูกวัด
ได้ในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
(๓) ระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการจะต้องพิจารณา
จากความยากง่ายของ
วัตถุประสงค์ และ
เป้ าหมาย

๘

เกณฑ์การประเมิ น
๑.๖.๒ ผลสาเร็จของวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย แนว
ทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
 ๑. มีแผนการดาเนินโครงการทีช่ ดั เจน
 ๒. ดาเนินการตามแผนทีก่ าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง
 ๓. มีการกาหนดความถีใ่ นการติดตามผลและ
ปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนื่อง
 ๔. มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
 ๕. ดาเนินการเสร็จสิน้ และบรรลุตามเป้ าหมายที่
กาหนด / กรณีทไ่ี ม่บรรลุเป้ าหมายมีการทบทวน
เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
 ๖. มีการกาหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยังยื
่ นหลังบรรลุเป้ าหมายตามที่
กาหนด
๑.๗ การตรวจประเมิ นสานักงานสีเขียวภายใน
สานักงาน (สาหรับหน่ วยงานที่ขอต่ออายุ)
๑.๗.๑ การวางแผนและดาเนินการตรวจประเมินสานักงาน
สีเขียวภายในสานักงาน
 ๑. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียวภายในสานักงานประกอบด้วย
หัวหน้าผูต้ รวจประเมินและผูต้ รวจประเมิน ซึง่
จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินงาน
สานักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียว
 ๒. มีการกาหนดความถีใ่ นการตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียวภายในสานักงานอย่างน้อยปี ละ
๑ ครัง้
 ๓. มีการจัดทากาหนดการตรวจประเมินภายใน
ครอบคลุมทุกหมวด
 ๔. กาหนดผูต้ รวจประเมินภายในแต่ละหมวดมี
ความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็ นอิสระใน
การตรวจประเมินอย่างชัดเจน

หลักฐานการดาเนิ นการ

คาอธิ บาย
กิจกรรมในโครงการจะต้อง
แตกต่างจากมาตรการการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน
มาตรการจัดการของเสีย และ
อื่นๆทีก่ าหนดในหมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔ หมวดที่ ๕ และ
หมวดที่ ๖

ความเป็ นอิสระในการตรวจ
ประเมิน หมายถึง ผูต้ รวจ
ประเมินจะต้องไม่มบี ทบาท
และรับผิดชอบในประเด็นหรือ
หมวดทีจ่ ะต้องทาการตรวจ
ประเมิน

๙

เกณฑ์การประเมิ น
 ๕. การดาเนินการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว
ภายในสานักงานครบถ้วนทุกหมวด
๑.๘ การทบทวนฝ่ ายบริ หาร
๑.๘.๑ การกาหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร
 ๑. มีผบู้ ริหารเข้าร่วมประชุม
 ๒. มีตวั แทนของแต่ละฝ่ าย/แผนก/ส่วนงานทีม่ ี
ความเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานในแต่ละหมวด
เข้าร่วมประชุม
 ๓. จานวนผูเ้ ข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของจานวนผูท้ เ่ี ป็ นคณะกรรมการ
สานักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้า
ร่วมประชุม
 ๔. หากผูท้ จ่ี ะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วม
ได้ จะต้องมีวธิ กี ารรายงานผลการประชุมให้
รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ
๑.๘.๒ มีการกาหนดวาระการประชุม และทาการประชุม
ทบทวนฝ่ ายบริหารดังนี้
 ๑. มีการประชุมทบทวนฝ่ ายบริหารอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครัง้
 ๒. วาระที่ ๑ การติดตามผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงระบบฯทีผ่ ่านมา
 ๓. วาระที่ ๒ นโยบายสิง่ แวดล้อม
 ๔. วาระที่ ๓ ความมีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิง่ แวดล้อม
(ความเพียงพอและความเหมาะสม)
 ๕. วาระที่ ๔ การติดตามผลการดาเนินงานด้าน
สิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
 ๖. การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิง่ แวดล้อม
 ๗. การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
 ๘. ข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุม

หลักฐานการดาเนิ นการ

๑๐

คาอธิ บาย

เกณฑ์การประเมิ น
 ๙. วิสยั ทัศน์ แนวคิดของผูบ้ ริหารของการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
 ๑๐. จัดทารายงานการประชุมทบทวนฝ่ าย
บริหาร และภาพถ่ายทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีการ
ประชุมจริง
หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิ ตสานึ ก
๒.๑ การอบรมให้ความรู้และประเมิ นความเข้าใจ
๒.๑.๑ กาหนดแผนการฝึกอบรม ดาเนินการอบรม การ
ประเมินผล และบันทึกประวัตกิ ารฝึกอบรม
 ๑. ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงใน
แผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้
- ความสาคัญของสานักงานสีเขียว
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การจัดการมลพิษและของเสีย
- การจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
- ก๊าซเรือนกระจก
 ๒. ดาเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมใน
ข้อ (๑) โดยผูร้ บั การอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ
๘๐ ของกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละหลักสูตร
 ๓. ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ
ประเมินขณะปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
 ๔. จัดทาประวัตกิ ารอบรมของพนักงาน
๒.๑.๒ กาหนดผูร้ บั ผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตร
มีความเหมาะสม
 ๑. ผูร้ บั ผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหา
ในการอบรม
 ๒. ผูร้ บั ผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐาน
แสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์

หลักฐานการดาเนิ นการ

๑๑

คาอธิ บาย

เกณฑ์การประเมิ น
๒.๒ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
๒.๒.๑ มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้าน
สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกสานักงาน
 ๑. กาหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่าง
น้อย ดังนี้
หัวข้อ
ความถี่
๑. นโยบายสิง่ แวดล้อม
๒. ปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
นัยสาคัญและการจัดการ
๓. การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย
๔. ความสะอาดและความ
เป็ นระเบียบ (5ส.)
๕. เป้ าหมายและมาตรการ
พลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่
น้า ไฟฟ้ า น้ ามันเชือ้ เพลิง
ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และ
อื่นๆ)
๖. เป้ าหมายและมาตรการ
จัดการของเสีย
๗. ผลการใช้ทรัพยากร
พลังงาน และของเสีย
๘.สินค้าและบริการทีเ่ ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
๙. ก๊าซเรือนกระจก

หลักฐานการดาเนิ นการ

ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง
ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง
ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง
ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง
ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง

ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง
ทุกเดือน
ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลง
ทุกเดือน

 ๒. กาหนดช่องทางการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จากัดจานวน
ช่องทาง)
๑๒

คาอธิ บาย

เกณฑ์การประเมิ น
 ๓. กาหนดกลุ่มเป้ าหมายรับเรือ่ งสื่อสาร (ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทีอ่ ยูภ่ ายในและภายนอกสานักงาน)
 ๔. กาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการสื่อสาร
๒.๒.๒ มีการรณรงค์ส่อื สารและให้ความรูต้ ามทีก่ าหนดใน
ข้อ ๒.๒.๑
๒.๒.๓ ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิง่ แวดล้อมและการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย ๔ คน) โดย
จะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ
๒.๒.๑(๑)
๒.๒.๔ มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และนาข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข มีแนวทางดังนี้
 ๑. มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ เช่น ไลน์ QR
Code การประชุม เว็บไซต์
 ๒. มีผรู้ บั ผิดชอบ
 ๓. มีการวางแผนการจัดการข้อเสนอแนะ
 ๔. มีการจัดการกับข้อเสนอแนะตามแผนที่
กาหนด
 ๕. มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่
ผูบ้ ริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)
หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
๓.๑ การใช้น้า
๓.๑.๑ ร้อยละมาตรการใช้น้ าเหมาะสมกับสานักงาน
จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
 ๑. การสร้างความตระหนักในการใช้น้ า
 ๒. การกาหนดเวลาการใช้น้ า
 ๓. การกาหนดรูปแบบการใช้น้า
 ๔. การเปลีย่ นอุปกรณ์ประหยัดน้ า
๓.๑.๒ มีการจัดทาข้อมูลการใช้น้าต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้าแต่ละเดือน
 ๒. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้าต่อหน่วย

หลักฐานการดาเนิ นการ

๑๓

คาอธิ บาย
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 ๓. บรรลุเป้ าหมาย
 ๔. สรุปสาเหตุทน่ี าไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้าแต่ละเดือน
 ๒. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้าต่อหน่วย
 ๓. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบ
ต่อพื้นที ่ เป็นต้น
๓.๑.๓ ร้อยละของการปฏิบตั ติ ามมาตรการประหยัดน้ า
ในพืน้ ทีท่ างาน
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพืน้ ที)่
๓.๒ การใช้พลังงาน
๓.๒.๑ ร้อยละมาตรการใช้ไฟฟ้ าเหมาะสมกับสานักงาน
จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
 ๑. การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้ า
 ๒. การกาหนดเวลาการใช้ไฟฟ้ า
 ๓. การกาหนดรูปแบบการใช้ไฟฟ้ า
 ๔. การเปลีย่ นอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ า
๓.๒.๒ มีการจัดทาข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ าแต่ละ
เดือน
 ๒. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ าต่อ
หน่วย
 ๓. บรรลุเป้ าหมาย
 ๔. สรุปสาเหตุทน่ี าไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

หลักฐานการดาเนิ นการ
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การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ าแต่ละ
เดือน
 ๒. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ าต่อ
หน่วย
 ๓. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบ
ต่อพื้นที ่ เป็นต้น
๓.๒.๓ ร้อยละของการปฏิบตั ติ ามมาตรการประหยัด
ไฟฟ้ าในพืน้ ทีท่ างาน
๓.๒.๔ การจัดการและรณรงค์เพื่อการประหยัดน้ ามัน
เชือ้ เพลิงในการเดินทาง ดาเนินการดังนี้
 ๑. การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ๒. การวางแผนการเดินทาง
 ๓. การซ่อมบารุงดูแลยานพาหนะ
 ๔. การใช้จกั รยานหรือขนส่งสาธารณะมาทางาน
๓.๒.๕ มีการจัดทาข้อมูลการใช้น้ ามันเชือ้ เพลิงต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง
แต่ละเดือน
 ๒. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามัน
เชือ้ เพลิงต่อหน่วย
 ๓. บรรลุเป้ าหมาย
 ๔. สรุปสาเหตุทน่ี าไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

หลักฐานการดาเนิ นการ

คาอธิ บาย

ปริมาณน้ ามันเชือ้ เพลิงจะคิด
จากการใช้ทเ่ี กี่ยวเนื่องกับ
สานักงาน เช่น การเดินทาง
ไปประชุม การรับส่งเอกสาร
การติดต่อประสานงาน เป็ นต้น

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง
แต่ละเดือน
๑๕

เกณฑ์การประเมิ น
 ๒. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามัน
เชือ้ เพลิงต่อหน่วย
 ๓. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบ
ต่อพื้นที ่ เป็นต้น
๓.๓ การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
๓.๓.๑ ร้อยละมาตรการใช้กระดาษเหมาะสมกับ
สานักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
 ๑. การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
 ๒. การกาหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
 ๓. การใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์
 ๔. การนากระดาษกลับมาใช้ใหม่
๓.๓.๒ มีการจัดทาข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับเป้ าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละ
เดือน
 ๒. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อ
หน่วย
 ๓. บรรลุเป้ าหมาย
 ๔. สรุปสาเหตุทน่ี าไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

หลักฐานการดาเนิ นการ

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้ าหมาย
 ๑. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละ
เดือน
 ๒. มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อ
หน่วย
 ๓. มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
๑๖
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หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบ
ต่อพื้นที ่ เป็นต้น
๓.๓.๓ ร้อยละของการปฏิบตั ติ ามมาตรการประหยัด
กระดาษในพืน้ ทีท่ างาน (ประเมินจากพฤติกรรมของ
บุคลากรในพืน้ ที)่
๓.๓.๔ ร้อยละมาตรการใช้ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครือ่ ง
เขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสานักงานจะต้อง
ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
 ๑. การสร้างความตระหนักในการใช้
 ๒. การกาหนดรูปแบบการใช้
 ๓. การใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์
๓.๓.๕ ร้อยละของการดาเนินตามมาตรการประหยัดการ
ใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครือ่ งเขียน วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพืน้ ที)่
๓.๔ การประชุมและการจัดนิ ทรรศการ
๓.๔.๑ ร้อยละของการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ในการส่ง
ข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email,
Social Network, Intranet เป็ นต้น
๓.๔.๒ การจัดการประชุมและนิทรรศการทีม่ กี ารใช้วสั ดุ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร-พลังงาน
และลดของเสียทีเ่ กิดขึน้ จะต้องดาเนินการดังนี้
 ๑. การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับ
จานวนผูเ้ ข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ
 ๒. ห้องประชุมหรือพืน้ ทีจ่ ดั นิทรรศการไม่มกี าร
ตกแต่งด้วยวัสดุทย่ี อ่ ยสลายยาก หรือวัสดุทใ่ี ช้
ครัง้ เดียวแล้วทิง้
 ๓. การกาหนดแนวทางเลือกสถานทีภ่ ายนอก
สานักงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
 ๔. การจัดเตรียมสื่อทีใ่ ช้ในการประชุม โดย
จะต้องลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์

หลักฐานการดาเนิ นการ
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สถานทีจ่ ดั ประชุมหรือ
นิทรรศการทีส่ ามารถลดการ
ใช้พลังงานได้ ได้แก่ สถานที่
ไม่มกี ารใช้พลังงานใดๆ หรือ
เปลีย่ นรูปแบบการใช้พลังงาน
ให้น้อยลง ซึง่ สามารถอยูใ่ น
ตัวอาคารหรือนอกอาคารก็ได้

๑๗
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 ๕. การจัดเตรียมอาหาร และเครือ่ งดื่มเป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
๔.๑ การจัดการของเสีย
๔.๑.๑ มีการดาเนินงานตามแนวทางการคัดแยก
รวบรวม และกาจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
 ๑. มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะทีเ่ กิดขึน้
จากกิจกรรมภายในสานักงาน และจัดวางถังขยะ
ตามพืน้ ทีท่ างานต่างๆอย่างเหมาะสมทุกจุดทีส่ ุ่ม
ตรวจสอบ
 ๒. มีการติดป้ ายบ่งชีป้ ระเภทขยะอย่างถูกต้อง
และชัดเจนทุกถังทีส่ ุ่มตรวจสอบ
 ๓. มีจดุ พักขยะทีเ่ หมาะสมตามหลักวิชาการ
โดยจะต้องมีพน้ื ทีร่ องรับขยะแต่ละเภทจากข้อ
(๑) อย่างเพียงพอ
 ๔. มีการทิง้ ขยะถูกต้องทุกจุดทีส่ ุ่มตรวจสอบ
 ๕. มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท
ครบถ้วนทุกเดือนจนถึงเดือนทีไ่ ด้รบั การตรวจ
ประเมิน
 ๖. มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผูร้ บั จ้างทีไ่ ด้รบั
อนุญาตตามกฎหมาย
 ๗. มีการติดตาม ตรวจสอบการกาจัดขยะของผู้
รับจ้างให้มกี ารจัดการอย่างเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถอื ว่ามีการจัดการ
อย่างเหมาะสม)
 ๘. ไม่มกี ารเผาขยะในบริเวณหรือพืน้ ทีข่ อง
สานักงาน (ยกเว้นเตาเผาทีไ่ ด้รบั การอนุญาตอย่าง
ถูกต้อง)
๔.๑.๒ ร้อยละของปริมาณขยะทีน่ ากลับมาใช้ใหม่
หมายเหตุ ร้อยละของปริมาณขยะทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ =
(ปริมาณขยะทีน่ ากลับมาใช้ใหม่ x ๑๐๐)/ปริมาณขยะ

หลักฐานการดาเนิ นการ
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การนาขยะกลับมาใช้ใหม่จะ
รวมถึงการนาไปรียสู และการ
รีไซเคิล
๑๘

เกณฑ์การประเมิ น
สะสมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
๔.๒ การจัดการน้าเสีย
๔.๒.๑ การจัดการน้ าเสียของสานักงาน และคุณภาพน้ า
ทิง้ จะต้องอยูใ่ นมาตรฐานกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยมี
แนวทาง ดังนี้
 ๑. การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบดูแลการจัดการน้ า
เสีย และจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในการดูแล
 ๒. มีการบาบัดน้าเสียอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการมีตะแกรงดักเศษอาหาร
มีบ่อดักไขมัน
 ๓. มีการบาบัดน้ าเสียครบทุกจุดทีป่ ล่อยน้าเสีย
 ๔. มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิง้ ทีอ่ ยูใ่ น
เกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกาหนด (หากมี
พืน้ ทีข่ องอาคารน้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.จะไม่ม ี
กฎหมายกาหนด)
๔.๒.๒ การดูแลอุปกรณ์บาบัดน้าเสีย โดยมีแนวทาง
ดังนี้
 ๑. มีการตักและทาความสะอาดเศษอาหาร และ
ไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน
ตามความถีท่ ก่ี าหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณ
และการปนเปื้ อน
 ๒. มีการนาเศษอาหาร น้ ามันและไขมันไปกาจัด
อย่างถูกต้อง
 ๓. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
บาบัดน้าเสียให้สามารถใช้งานและมี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
 ๔. มีการตรวจสอบการรัวไหลของน
่
้าเสียอย่าง
สม่าเสมอเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของน้าเสียไป
ยังแหล่งอื่นๆ

หลักฐานการดาเนิ นการ
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เกณฑ์การประเมิ น
หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
๕.๑ อากาศในสานักงาน
๕.๑.๑ การควบคุมมลพิษทางอากาศในสานักงาน
 ๑. มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่
เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งถ่ายเอกสาร
เครือ่ งพิมพ์เอกสาร (Printer) เครือ่ งฟอกอากาศ
ห้อง พืน้ ห้อง เพดาน ม่าน มูล่ี พรมปูพน้ื ห้อง
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ต่างๆ (ขึน้ อยูก่ บั สานักงาน)
 ๒. มีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตาม
แผนการดูแลรักษา
 ๓. มีการปฏิบตั ติ ามแผนทีก่ าหนด
 ๔. จะต้องมีการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่าง
ครบถ้วน ดังนี้
- การดูแลรักษาในข้อ (๑)
- การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณ
สานักงาน
- การปรับปรุง ก่อสร้างสานักงาน (ถ้ามี)
- การป้ องกันและกาจัดแมลงทีจ่ ะสร้าง
มลพิษอากาศภายในสานักงาน (ถ้ามี)
(สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่ายเป็ น
หลักฐานประกอบ)
หมายเหตุ กรณีขอ้ (๔) ต้องดาเนินการอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรืออย่างหลาย ตามความเหมาะสมของ
แหล่งกาเนิดมลพิษ ดังนี้
- มีการสือ่ สารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิด
มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพือ่
การเตรียมความพร้อมและระวังการได้รบั
อันตราย หรือ
- มีพ้นื ทีท่ างานสารอง หรือ
- มีมาตรการลดการสัมผัสมลพิษทางอากาศ
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการแก่พนักงานหรือผูท้ เี ่ กีย่ วข้อง เช่น

หลักฐานการดาเนิ นการ
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เกณฑ์การประเมิ น
กาหนดให้ปรับปรุงวันหยุด ควบคุมการ
ปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมาก่อนสร้าง เป็นต้น
หรือ
- มีทกี ่ นั ้ เพือ่ กันมลพิษทางอากาศกระทบกับ
พนักงานหรือผูท้ เี ่ กีย่ วข้อง
๕.๑.๒ มีการรณรงค์ไม่สบู บุหรีห่ รือมีการกาหนดพืน้ ที่
สูบบุหรีท่ เ่ี หมาะสมและปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนด
 ๑. มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
 ๒. มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 ๓. มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
 ๔. เขตสูบบุหรีจ่ ะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนที่
อยูบ่ ริเวณข้างเคียง ไม่อยูใ่ นบริเวณทางเข้า –
ออกของสถานทีท่ ใ่ี ห้มกี ารคุม้ ครองสุขภาพของผู้
ไม่สบู บุหรี่ และไม่อยูใ่ นบริเวณทีเ่ ปิ ดเผยอันเป็ น
ทีเ่ ห็นได้ชดั แก่ผมู้ าใช้สถานทีน่ นั ้
 ๕. ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรีน่ อกเขตสูบ
บุหรี่
๕.๑.๓ การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสานักงาน
ทีส่ ่งผลต่อสานักงาน
 ๑. กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการมลพิษ
ทางอากาศทีม่ าจากภายนอกสานักงาน
 ๒. ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีไ่ ด้กาหนดในข้อ(๑) ถ้า
พบว่ามีมลพิษทางอากาศทีม่ าจากภายนอก
สานักงาน
๕.๒ แสงในสานักงาน
๕.๒.๑ มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดย
อุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงทีไ่ ด้มาตรฐาน) และ
ดาเนินการแก้ไขตามทีม่ าตรฐานกาหนด
 ๑. มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจาปี พร้อม
แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุด
ทางานแลพืน้ ทีท่ างาน

หลักฐานการดาเนิ นการ
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การตรวจวัดความเข้มแสง
สว่างจะต้องอ้างอิงวิธกี าร
ตรวจวัด และมีผตู้ รวจวัด
เป็ นไปตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
๒๑
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 ๒. เครือ่ งวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รบั การ
สอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
 ๓. ผลการตรวจวัดจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน
กฎหมายกาหนด
 ๔. ผูท้ ต่ี รวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็ นไป
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด

หลักฐานการดาเนิ นการ

๕.๓ เสียง
๕.๓.๑ การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสานักงาน
 ๑. กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการเสียงดังที่
มาจากภายในสานักงาน
 ๒. ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีไ่ ด้กาหนดในข้อ(๑) ถ้า
พบว่ามีเสียงดังทีม่ าจากภายในสานักงาน
๕.๓.๒ การจัดการเสียงดังจากภายนอกทีส่ ่งผลต่อ
สานักงาน
 ๑. กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการเสียงดังที่
มาจากภายนอกสานักงาน
 ๒. ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีไ่ ด้กาหนดในข้อ(๑) ถ้า
พบว่ามีเสียงดังทีม่ าจากภายนอกสานักงาน
๕.๔ ความน่ าอยู่
๕.๔.๑ มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสานักงาน
โดยจะต้องดาเนินการดังนี้
 ๑. จัดทาแผนผังของสานักงานทัง้ ในตัวอาคาร
และนอกอาคาร โดยจะต้องกาหนดพืน้ ทีใ่ ช้งาน
อย่างชัดเจน เช่น พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ พืน้ ทีส่ ี
เขียว พืน้ ทีส่ ่วนรวม และพืน้ ทีท่ างาน เป็ นต้น
สามารถสื่อสารด้วยป้ ายหรืออื่นๆทีเ่ หมาะสม
๒๒
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ตรวจวัด และการวิเคราะห์
สภาวะการทางานเกีย่ วกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง
หรือเสียง รวมทัง้ ระยะเวลา
และประเภทกิจการทีต่ อ้ ง
ดาเนินการ ๒๕๖๑ คือ
- หมวด ๓ การตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่างและประเภท
กิจการทีต่ อ้ งดาเนินการ
- หมวด ๕ คุณสมบัตผิ ตู้ รวจวัด
และวิเคราะห์สภาวะการ
ทางาน

เกณฑ์การประเมิ น

หลักฐานการดาเนิ นการ

เพื่อบ่งชี้
 ๒. มีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าทีอ่ ย่างเหมาะสมทัง้ พืน้ ทีเ่ ฉพาะ และ
พืน้ ทีท่ วไป
ั่
 ๓. มีการกาหนดเวลาทีแ่ น่ นอนในการดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อย ทัง้ พืน้ ทีเ่ ฉพาะ และพื้นทีท่ วไป
ั่
 ๔. การกาหนดแผนงานการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
และคงรักษาไว้ของสานักงาน รวมไปถึงมีการ
ปฏิบตั จิ ริงตามแผนงาน
๕.๔.๒ ร้อยละการใช้สอยพืน้ ทีเ่ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ทีส่ านักงานกาหนด

คาอธิ บาย

การใช้สอยพืน้ ทีเ่ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ หมายถึง พืน้ ทีท่ ่ี
สานักงานกาหนดขึน้ เพื่อใช้
ประโยชน์ดา้ นใดด้านหนึ่ง
และได้มกี ารใช้พน้ื ทีด่ งั กล่าว
ตามทีไ่ ด้กาหนดจริง โดยไม่ม ี
สิง่ อื่นมาเกี่ยวข้อง
พืน้ ทีส่ เี ขียว สามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สานักงาน เช่น การทาสวน
แนวดิง่ กรณีทไ่ี ม่มพี น้ื ที่
สาหรับปลูกต้นไม้จากพืน้ ดิน
การปลูกไม้กระถางบริเวณ
ด้านนอกสานักงานหรือ
ระเบียงทางเดินนอกห้อง
ทางาน

๕.๔.๓ ร้อยละการดูแลบารุงรักษาพืน้ ทีต่ ่างๆ เช่น พืน้ ที่
สีเขียว พืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ พืน้ ทีส่ ่วนกลาง และพืน้ ที่
ทางาน เป็ นต้น

๕.๔.๔ มีการควบคุมสัตว์พาหะนาโรคและดาเนินการได้
ตามทีก่ าหนด
 ๑. มีการกาหนดแนวทางการป้ องกันสัตว์พาหะ
นาโรคในสานักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่
นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
๒๓
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 ๒. มีการกาหนดความถีใ่ นการตรวจสอบ
ร่องรอยสัตว์พาหะนาโรคอย่างน้อยทีส่ ุดสัปดาห์
ละ ๑ ครัง้
 ๓. มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถีท่ ไ่ี ด้
กาหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
 ๔. มีแนวทางทีเ่ หมาะสมกับการจัดการเมือ่ พบ
ร่องรอยสัตว์พาหะนาโรค
หมายเหตุ การควบคุมสัตว์พาหะนาโรค สานักงาน
สามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้างหน่วยงาน
เฉพาะมาดาเนินการแทน
๕.๕ การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิ น
๕.๕.๑ การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตาม
แผนทีก่ าหนด
 ๑. มีการกาหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนี
ไฟ
 ๒. จานวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขัน้ ต้น
จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔๐ ของพนักงาน
ทัง้ หมด
 ๓. พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนี
ไฟ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
 ๔. มีการอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นตามแผนทีก่ าหนด
พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม
ภาพถ่าย เป็ นต้น
 ๕. มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนทีก่ าหนด
พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย
เป็ นต้น
 ๖. มีการจุดรวมพลทีส่ ามารถรองรับได้ พร้อมมี
ป้ ายแสดงอย่างชัดเจน
 ๗. มีการกาหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนาทางหนีไฟ
ไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
 ๘. มีการกาหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ
พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน

หลักฐานการดาเนิ นการ

๒๔

คาอธิ บาย

เกณฑ์การประเมิ น
๕.๕.๒ มีแผนฉุกเฉินทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และเหมาะสม และ
ร้อยละของพนักงานทีเ่ ข้าใจแผนฉุกเฉิน
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)
๕.๕.๓ ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงและป้ องกันอัคคีภยั และระบบสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบ
วิธกี ารใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดงั กล่าว
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)
 ๑. มีการติดตัง้ และเตรียมอุปกรณ์ดบั เพลิง
 ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน
(กาหนดระยะห่าง อย่างน้อย ๒๐ เมตร/
ถัง ตามกฎหมาย ติดตัง้ สูงจากพืน้ ไม่เกิน
๑๕๐ เซนติเมตรนับจากดคันบีบ และถ้า
เป็ นวางกับพืน้ ทีจ่ ะต้องมีฐานรองรับ)
พร้อมกับติดป้ ายแสดง
 ติดตัง้ ระบบเครือ่ งสูบน้าดับเพลิง (ถ้ามี)
 สายฉีดน้ าดับเพลิงและตูเ้ ก็บสายฉีด
(Hose and Hose Station) ถ้ามี)
 ๒. ติดตัง้ ระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อม
ใช้งาน
 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พืน้ ที่
มากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรหรืออาคารสูง
เกิน ๒ ชัน้ ขึน้ ไป)
 ติดตัง้ ตัวดักจับควัน(smoke detector)
หรือความร้อน (heat detector)
 ๓. มีการตรวจสอบข้อ (๑)-(๒) และหากพบว่า
ชารุดจะต้องดาเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
 ๔. พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธกี ารใช้และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงและสัญญาณแจ้ง
เตือนอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ จากทีส่ ุ่มสอบถาม
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ความถีใ่ นการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดบั เพลิงและป้ องกัน
อัคคีภยั
(๑) ถังดับเพลิงตรวจสอบ
ทัวไปเดื
่
อนละ ๑ ครัง้
ได้แก่ ชนิดของถัง
ดับเพลิง สิง่ กีดขวาง
ความดัน สภาพชารุด
เสียหาย
(๒) ถังดับเพลิงตรวจสอบทาง
เทคนิค ๖เดือน/ครัง้ จาก
ผูผ้ ลิต
(๓) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ (Fire alarm) ปี ละ
๑ ครัง้
(๔) ติดตัง้ ตัวดักจับควัน
(smoke detector)หรือ
ความร้อน (heat
detector) ปี ละ ๑ ครัง้
(๕) ระบบเครือ่ งสูบน้ า
ดับเพลิง(ดีเซล)สัปดาห์ละ
๑ ครัง้
(๖) ระบบเครือ่ งสูบน้ า
ดับเพลิง(มอเตอร์ไฟฟ้ า)
เดือนละ ๑ ครัง้
(๗) สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้
เก็บสายฉีด (Hose and
Hose Station) เดือนละ
๑ ครัง้
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หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง
๖.๑ การจัดซื้อสิ นค้า
๖.๑.๑ การจัดซือ้ สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
 ๑. กาหนดผูร้ บั ผิดชอบ และมีความเข้าใจ
 ๒. ค้นหารายการสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้นได้
 ๓. จัดทาบัญชีรายชื่อสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับสินค้าทีใ่ ช้จริงใน
สานักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยีห่ อ้
ฉลากสิง่ แวดล้อม วันหมดอายุการรับรองของ
สินค้านัน้ หากเป็ นฉลากสิง่ แวดล้อมของ
ต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศให้
การรับรองนัน้ ๆด้วย
 ๔. แจ้งไปยังผูข้ ายเพื่อขอความร่วมมือในการ
สังซื
่ อ้ สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กรณีทไ่ี ม่
มีรา้ นค้าทีจ่ าหน่ายสินค้าทีเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
หมายเหตุ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจะต้องเป็น
สินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสถาบันทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
เท่านัน้ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลาก
คาร์บอนฟุตปริน้ ท์ สินค้าOTOP ทีม่ เี ลขจดทะเบียน
ฉลากสิง่ แวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
๖.๑.๒ ร้อยละของการจัดซือ้ สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์
ในสานักงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จานวนทัง้ สิน้ ๙
รายการ อ้างอิงจากแผนส่งเสริมการจัดซือ้ ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ รวมทัง้ สิน้ ๙
รายการ (ขัน้ ต่า) ดังนี้
 ๑. กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทวไป
ั่
 ๒. แฟ้ มเอกสาร
 ๓. ซองเอกสาร
 ๔. ผลิตภัณฑ์ลบคาผิด
 ๕. ตลับหมึก
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วัสดุอุปกรณ์ในสานักงานที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
จานวนทัง้ สิน้ ๙ รายการ
อ้างอิงจากแผนส่งเสริมการ
จัดซือ้ ทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมระยะที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๐ –๒๕๖๔ จะพิจารณา
ฉลากเขียวและฉลากตะกร้า
เขียวเท่านัน้
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 ๖. เครือ่ งพิมพ์
 ๗. เครือ่ งถ่ายเอกสาร
 ๘. ปากกาไวท์บอร์ด
 ๙. กระดาษชาระ
หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจะ
เทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า
๖.๑.๓ ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์
ในสานักงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
หมายเหตุ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจะต้องเป็น
สินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสถาบันทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
เท่านัน้ เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลาก
คาร์บอนฟุตปริน้ ท์ สินค้าOTOP ทีม่ เี ลขจดทะเบียน
ฉลากสิง่ แวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
๖.๒ การจัดจ้าง
๖.๒.๑ ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลทีม่ ี
การดาเนินงานทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
 ๑. มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้าน
สิง่ แวดล้อมของหน่วยงานทีไ่ ด้การรับรองโดย
จะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว
 ๒. หากหน่วยงานไม่มมี าตรฐานด้าน
สิง่ แวดล้อมรับรอง ทางสานักงานจะต้องทาการ
ประเมินด้านสิง่ แวดล้อมของหน่วยเบือ้ งต้น
 ๓. มีการจัดทาสัญญาหรือข้อตกลงด้าน
สิง่ แวดล้อมเมือ่ เข้ามาปฏิบตั งิ านในสานักงาน
 ๔. หน่วยงานหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจะต้อง
ได้รบั การอบรมหรือสื่อสารเกีย่ วกับสานักงานสี
เขียว และแนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมที่
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมของตนเอง
 ๕. หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านัน้ สามารถ
อธิบายแนวทางในการจัดการสิง่ แวดล้อมที่
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมของตนเองได้
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(๑) หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
รับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อ ยกเว้นข้อ (๒)
(๒) หากหน่วยงานภายนอกไม่มมี าตรฐานด้าน
สิง่ แวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (๒)-(๕)
๖.๒.๒ ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแล
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน ของหน่วยงานหรือบุคคล
ทีเ่ ข้ามาดาเนินการ เช่น ผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั จ้างช่วง แม่บา้ น
รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็ นต้น
หมายเหตุ
(๑) กรณีทเี ่ ป็ นการว่าจ้างให้อยู่ประจาสานักงานจะต้อง
ทาการประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
(๒) กรณีทเี ่ ป็ นการว่าจ้างไม่อยู่ประจาสานักงาน จะต้อง
ทาการประเมินทุกครัง้ เมือ่ เข้ามาปฏิบตั งิ านใน
สานักงาน
๖.๒.๓ ร้อยละของการเลือกใช้บริการทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม (นอกสานักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานทีจ่ ดั
งาน หรืออื่นๆทีไ่ ด้มกี ารขึน้ ทะเบียนการบริการทีเ่ ป็ นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
หมายเหตุ:
(๑) สถานทีท่ ไี ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี เช่น ISO๑๔๐๐๑ Green Hotel ใบไม้
เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building
เป็นต้น และมีการจัดการประชุมทีค่ านึงถึงการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการ
ก่อให้เกิดมลพิษ
(๒) ในกรณีทไี ่ ม่มสี ถานทีจ่ ดั ประชุมทีไ่ ด้รบั การรับรองฯ
อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงสานักงาน จะต้องเลือกสถานที ่
ทีใ่ ช้เวลาเดินทางน้อยทีส่ ุด และจัดประชุมในรูปแบบ
Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็ นไปได้)
โดยจะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที ่
เหล่านัน้
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