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เกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office)
สานักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง สานักงานที่กิจกรรมต่างๆ ภายในสานักงานมีการบริหารจัดการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางใน
การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่า รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน
การประเมิน: ๖ หมวด ๒๓ ประเด็น ๖๓ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน
หมวด (๑) นโยบายวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวด (๒) การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
หมวด (๓) การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวด (๔) การจัดการของเสีย
หมวด (๕) สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวด (๖) การจัดซื้อและจัดจ้าง
** ค่าคะแนน ๐ – ๔ (แต่ละตัวชี้วัดคะแนนเต็ม ๔ คะแนน)

ร้อยละ ๒5
ร้อยละ 15
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๕

หมายเหตุ
1. การแสดงหลักฐานข้อมูลต่างๆ สามารถแสดงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
2. กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุหรือยกระดับผู้ตรวจประเมินจะต้องทราบช่วงเวลาที่สานักงานเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวในครั้งแรก เพื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ที่ในการตรวจประเมิน
3. แบบฟอร์มที่สานักงานใช้ในการบันทึกข้อมูล อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่แต่ละองค์กร
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน
หมวด/ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หมวดที่ ๑ การก าหนดนโยบาย การวางแผนการ
ดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๑.๑ การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
๑.๑.๑ มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสานักงาน
(๑) มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ของสานักงาน
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ
(๒) มีการกาหนดขอบเขตกิจกรรมของสานักงาน ๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ และเป็นไปตามคา
นิยามของสานักงาน แต่ไม่พบหลักฐานการลง
นามอนุมัติ หรือวันที่จดั ทาปัจจุบนั
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ และเป็นไปตามคา
นิยามของสานักงาน พร้อมกับหลักฐานการลง
นามอนุมัติ หรือวันที่จดั ทาปัจจุบนั
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน
๑.๑.๒ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและ
ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวโดยแสดง
ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(๑) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง ๐ คะแนน = รายละเอี ยดนโยบายไม่ สอดคล้ อ งกั บเกณฑ์
ต่อเนื่อง
สานักงานสีเขียว
(๒) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ ๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไป ๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
ถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการทีเ่ ป็นมิตรกับ ๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ ๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๔ ข้อ
เรือนกระจก
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คาอธิบาย

(๑) เอกสารที่แสดงแผนผังของสานักงานโดยเน้น
พื้นที่ภาพรวมให้เห็นถึงขอบเขตทางกายภาพที่
จะขอการรับรอง
(๒) เอกสารที่แสดงกิจกรรมทั้งหมดทีอ่ ยู่ภายใต้ข้อ
(๑)

สานักงาน หมายถึง สถานที่ทางานที่มี
การออกแบบและก่อสร้างของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคาร ที่ผู้ทางานหรือผู้ประกอบอาชีพ
ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ด้าน
การประชุมและการจัดนิทรรศการ
รวมไปถึงพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆภายใน
ได้แก่ พื้นที่รับประทานอาหาร พืน้ ที่
ประกอบอาหาร ห้องน้า ลานจอดรถ
พื้นที่รองรับของเสีย ระบบบาบัดของ
เสีย

(๑) เอกสารนโยบายสิ่งแวดล้อมของสานักงาน
(๒) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาเนือ้ หาของ
นโยบายสิ่งแวดล้อมว่าสอดคล้องกับเกณฑ์
หรือไม่
หมายเหตุ
(๑) การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่จากัดจานวน
ข้อ แต่จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมข้อ (๑)-(๔)
ของการเกณฑ์การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
(๒) นโยบายสิ่งแวดล้อมไม่ได้ระบุการสร้างความรู้
และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับ

การปรับปรุงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้อง
คานึงถึง
1. ความเพียงพอของทรัพยากรใน
การดาเนินงาน
2. การเปลีย่ นแปลงที่จะส่งผล
กระทบต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
3. การติดตามผลการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้าน
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หมวด/ตัวชี้วัด
(๓) การปฏิบัตติ ามกฎหมายและเกณฑ์การเป็น
สานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
(๔) การสร้างความรู้และความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การให้คะแนน 2563

(๓)

(๔)
(๕)
๑.๑.๓ การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหาร
ระดับสูง
(๑) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
(๒) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบาย
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
(๓) ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจจะต้องสามารถอธิบาย
ถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมของสานักงาน
(๔) ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจจะต้องมีสว่ นในการ
ติดตามผลการปฏิบัตติ ามนโยบายสิ่งแวดล้อม
ของสานักงาน

(๑)
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการอย่างน้อย 1
ข้อ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ อย่างน้อย 2 ข้อ
(๒)
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบทั้ง 3 ข้อ
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ แต่มีการ
ขับเคลื่อน(นาไปปฏิบัติ)ไม่ชัดเจนหรือเป็น
บางส่วน
(๓)
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ และมีการขับ
เคลื่อนที(่ นาไปปฏิบัติ)ชัดเจน
หมายเหตุ
1. กรณีต่ออายุ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศนโยบายต้องเป็นปัจจุบัน
(๔)
2. กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน
เท่านั้น หากไม่มกี ารดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดงข้อมูล
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ผู้เกี่ยวข้อง แต่มีการปฏิบัติในกิจกรรม ดังนั้น
จะต้องไปดูในแนวการปฏิบตั ิว่ามีส่วนนี้อยู่
หรือไม่ถ้ามีก็ได้ ๔คะแนน
การสร้างความรู้และการตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม จะเขียนนโยบายอย่างไรก็ได้แต่
จะต้องสะท้อนให้เห็นหรือรับทราบความรู้และ
ความตระหนัก
บางสานักงานมีนโยบายสิ่งแวดล้อมข้อเดียวแต่
มีทั้ง ๔ หัวข้อนี้รวมกัน ก็ไม่ผิดถือว่าได้ ๔
คะแนน
กรณีที่เข้าตรวจเดือนนี้ แต่นโยบายสิ่งแวดล้อม
ประกาศในเมื่อเดือนที่แล้ว สามารถให้คะแนน
เต็มได้
เอกสารนโยบายสิ่งแวดล้อมของสานักงานที่มี
หลักฐานการลงนามจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มี
อานาจ รวมถึงวันที่ประกาศใช้นโยบายอย่าง
ชัดเจน
สัมภาษณ์ผู้บริหารถึงวัตถุประสงค์และ
จุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสานักงานโดย
จะต้องสอดคล้องกับที่ระบุลงในนโยบาย
สิ่งแวดล้อม
สัมภาษณ์ผู้บริหารถึงแนวทางหรือวิธีการในการ
ติดตามผลการปฏิบัตติ ามนโยบาย ซึ่งหลักฐาน
อาจจะปรากฏในรายงานการประชุม
ประจาเดือนหรือการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ได้
หลักฐานการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม
สามารถดูได้จากหมวด1(1.8)การทบทวนฝ่าย
บริหาร ข้อ 1.8.2 วาระที่ 2 นโยบาย
สิ่งแวดล้อม

คาอธิบาย
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
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หมวด/ตัวชี้วัด
๑.๑.๔ มีการกาหนดแผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
ประจาปี
(๑) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการ
ดาเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
(๒) มีการกาหนดเวลาหรือความถี่ของการ
ดาเนินการของแต่ละหมวด
(๓) มีการกาหนดแผนดาเนินการเป็นลายลักษณ์
อักษร และได้รับการอนุมัตจิ ากผู้บริหาร

๑.๑.๕ มีการกาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้าน
การใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก ดังนี้
(๑) การใช้ไฟฟ้า
(๒) การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
(๓) การใช้น้า
(๔) การใช้กระดาษ
(๕) ปริมาณของเสีย
(๖) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 0
คะแนน
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือมีการดาเนินการเพียง
1 ข้อ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบทั้ง 2 ข้อ
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่ยังไม่มีการ
ปฏิบัติตามแผน
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ทั้ง ๓ ข้อ แต่มีปฏิบัติตาม
แผนงานเป็นบางส่วน
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ทั้ง ๓ ข้อ และมีปฏิบัติ
ตามแผนงานอย่างสมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน
๐ คะแนน = ไม่มีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
หรือกาหนดอย่างน้อย 4 ข้อ
๑ คะแนน = มีการกาหนดเป้าหมายอย่างน้อย 5 ข้อ
๒ คะแนน = มีการกาหนดเป้าหมายครบ 6 ข้อ แต่ไม่พบ
หลักฐานการลงนามอนุมตั ิ และ/หรือวันที่
ประกาศใช้ปัจจุบัน
๓ คะแนน = มีการกาหนดเป้าหมายครบ 6 และมีการลงนาม
อนุมัติ และวันที่ประกาศใช้ที่เป็นปัจจุบัน
๔ คะแนน = มีการกาหนดเป้าหมายครบ 6 ข้อ มีหลักฐาน
การลงนามอนุ มั ติ แ ละวั น ที่ ป ระกาศใช้ อ ย่ า ง
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยจะต้องนาเสนอการ
4

หลักฐานการตรวจประเมิน
เอกสารแผนการดาเนินการสานักงานสีเขียวประจาปี
พร้อมการลงนามอนุมัติ
หมายเหตุ แบบฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กร

(๑) เอกสารกาหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
พร้อมการลงนามอนุมัติ
(๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วม
กาหนดตัวเลข %เป้าหมาย 6 ด้าน

คาอธิบาย

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
ขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้อง และจะต้องสามารถ
อธิบายที่มาของการกาหนดเป้าหมายได้

หลักฐานการตรวจประเมิน

หมายเหตุ
1. สานักงานจะต้องกาหนดเป้าหมายของการใช้ไฟฟ้าและ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากไม่มีการกาหนด
จะไม่นามานับจานวนข้อในการให้คะแนน
2. การลงนามอนุมตั ิจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
3. กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน
๑.๒ คณะทางานด้านสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของสานักงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการ
หรือทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และ
บุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
(๒) กาหนดอานาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน

เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสานักงานสีเขียว
พร้อมลงนามอนุมัติจากผู้บริหาร
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการเพียงข้อใดข้อหนึ่ง
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ แต่มีการปฏิบัติเป็น
บางส่วน
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ และมีการปฏิบัติที่
ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน

๑.๒.๒ ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่มคี วามเข้าใจในบทบาท และหน้าที่
รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้
(๑) ประธาน/หัวหน้า

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและ/หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องในแต่ละ
หมวด
หมายเหตุ พิจารณาจากจานวนเจ้าหน้าที่ในทีมงาน
แต่ละหมวด
5
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เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน 2563
(๒) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ๐ คะแนน = ประธาน คณะกรรมการ หรือทีมงานด้าน
ที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้
สิ่งแวดล้อมไม่มคี วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)
และความรับผิดชอบของตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑ คะแนน= น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
ทุกหมวด
๒ คะแนน = ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของจานวนที่สุ่มสอบถามทุก
หมวด
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
ทุกหมวด
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนที่สุ่มสอบถามทุก
หมวด
๑.๓ การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑.๓.๑ กิจกรรมทั้งหมดของสานักงานภายใต้ขอบเขต
การขอการรับรองสานักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุ
และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ
(๑) มีการรวบรวมกิจกรรมของสานักงานครบถ้วน
ครบ 5 ข้อ
(๒) มีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบเหมาะสมและมีความ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อ
เข้าใจ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ
(๓) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของ 3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ ขึ้นไป และ/หรือไม่
เสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
พบหลักฐานการลงนามอนุมตั ิ และ/หรือวันที่
(๔) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
จัดทาที่เป็นปัจจุบัน และ/หรือขาดความสมบูรณ์
ครบถ้วน
ของข้อมูล
(๕) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และ
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ ขึ้นไป พบหลักฐาน
ฉุกเฉินครบถ้วน
การลงนามอนุมตั ิ และวันที่จดั ทาที่เป็นปัจจุบัน
(๖) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
และมีความสมบูรณ์ของข้อมูล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
(๗) การประเมินเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
หมายเหตุ
สิ่งแวดล้อม
(๑) การลงนามอนุมตั ิจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
(๒) หากไม่สามารถอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้ จะไม่ให้คะแนนในข้อ (7)
6
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คาอธิบาย

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๗) อ้างอิงแบบฟอร์ม
1.3(1)-(3) ในการแสดงข้อมูล
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) ผู้รับผิดชอบจะต้อง
สามารถอธิบายแนวทางการระบุและประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) ผู้รับผิดชอบจะต้อง
แสดงเกณฑ์การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
(๔) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๘) สามารถใช้แบบฟอร์ม
1.1(1) แผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
ประจาปีหลักฐานในการแสดงข้อมูล
(๕) ข้อ (9) กิจกรรมเพิ่มเติมภายในอนาคตอันใกล้
หมายถึงว่าสานักงานมีแผนงานชัดเจนว่าจะมี
การกิจกรรมเพิ่มเติมภายในปีปัจจุบันที่ทาการ
ตรวจประเมิน

(๑) ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิด
จากการดาเนินการของบุคลากร
ของสานักงาน
(๒) ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิด
จากบุคคลภายนอกสานักงาน
เช่น ผู้รับเหมา ผูร้ ับจ้างช่วง ผู้เข้า
มาใช้บริการ เป็นต้น
(๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิด
เป็นประจาทุกครั้งเมื่อทากิจกรรม
นั้นๆ
(๔) ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะผิดปกติ
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิด
เป็นครั้งคราว เช่น สารเคมีหก
รั่วไหลปริมาณไม่มาก ท่อน้าแตก
เป็นต้น

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
(๘) มีหลักฐานการกาหนดระยะเวลาในการทบทวนการ
ระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
และพลังงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๙) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรม
เพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือ
เพิ่มเติมกิจกรรมของสานักงานในอนาคตอันใกล้
เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
๑.๓.๒ การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่มีนยั สาคัญ
(๑) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมทีม่ ีนัยสาคัญ
(๒) กาหนดมาตรการ คูม่ ือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญ
(๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนยั สาคัญมีการดาเนินการตาม
มาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไขครบถ้วน
(๔) กาหนดมาตรการ คูม่ ือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติ
และสภาวะฉุกเฉิน
(๕) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและ
สภาวะฉุกเฉินมีการดาเนินการตามมาตรการ คู่มือ
หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
(๓) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน

๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ
ครบ 2 ข้อ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์ และ/หรือ ไม่พบหลักฐานการลงนาม
อนุมัติ และ/หรือวันที่จดั ทาที่เป็นปัจจุบัน
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ ขึ้นไป และมีความ
สมบูรณ์ พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ
วันที่จัดทาที่เป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ
(๑) การลงนามอนุมตั ิจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน

๑.๔ กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7

หลักฐานการตรวจประเมิน

คาอธิบาย
(๕) ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะฉุกเฉิน
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและมีความ
รุนแรงมากกว่าสภาวะผิดปกติ
เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล
ปริมาณมาก ก๊าซพิษรั่วไหล

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) อ้างอิงแบบฟอร์ม
1.3(4) ในการแสดงข้อมูล
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒)และ(๓) มี 2 ส่วน คือ
กรณีที่ ๑ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นนัยสาคัญที่
สามารถนามากาหนดเป็นแผนงานโครงการ
สิ่งแวดล้อม ให้ไปพิจารณาหลักฐานในหมวด
๑.๖
กรณีที่ ๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีไ่ ม่สามารถนามา
กาหนดเป็นแผนงานโครงการสิ่งแวดล้อมได้
สานักงานจะต้องแสดงหลักฐานมาตรการ
ควบคุมและมีการปฏิบัติจริงซึ่งสามารถอ้างอิง
ไปยังหมวดต่างๆ
หมายเหตุ การให้คะแนนจะต้องพิจารณาว่า
มาตรการและการปฏิบัตติ ามมาตรการจะต้อง
ครบถ้วนตามปัญหาสิ่งแวดล้อมทีม่ ีนัยสาคัญ
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) และ (๕) มี ๒ ส่วน คือ
กรณีที่ ๑ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติ
จะต้องเขียนมาตรการป้องกันให้ชัดเจนและมี
การปฏิบัติให้ผู้ตรวจประเมินเห็นอย่างชัดเจน
กรณีที่ ๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะฉุกเฉิน
สามารถอ้างอิงไปยังหมวด ๕.๕

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนยั สาคัญ
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปาน
กลาง (M) ขึ้นไป
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หมวด/ตัวชี้วัด
๑.๔.๑ มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานดังนี้
(๑) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้อง
(๒) จัดทารายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหา
สิ่งแวดล้อมและบริบทของสานักงาน
(๓) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกาหนด
ข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
(๔) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
(๕) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเป็นปัจจุบัน
(๖) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
หมายเหตุ สานักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่น
เพิ่มเติม

๑.๔.๒ ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการ
ดาเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสานักงาน โดยมี
การดาเนินการดังนี้
(๑) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมายกับการดาเนินงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
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หลักฐานการตรวจประเมิน
คาอธิบาย
(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) , (๓) และ (๔) ได้จาก (๑) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความ
การสัมภาษณ์ผู้รบั ผิดชอบโดยจะต้องสอบถาม
ปลอดภัย หมายถึง กฎหมายด้าน
ขั้นตอนการจัดทาทะเบียนกฎหมาย ตั้งแต่การ
สิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับปัญหา
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ
รวบรวมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ครบ 3 ข้อ
พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งการสืบค้น
ของสานักงานนั้นๆ โดยจะต้อง
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
กฎหมาย
พิจารณาประเด็นจากบริบทของ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) และ (5) อ้างอิง
สานักงาน และข้อ ๑.๓ การระบุ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อ แต่ขาดความ
แบบฟอร์ม 1.4(1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและ
ประเด็นปัญหาทรัพยากร และ
สมบูรณ์ และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนาม
ข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เช่น
อนุมัติ และ/หรือวันที่จดั ทาที่เป็นปัจจุบัน
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (6) อ้างอิงแบบฟอร์ม 1.1(1)
กฎหมายควบคุมมลพิษทางน้า
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อ และมีความสมบูรณ์
แผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียวประจาปี
การจัดการขยะ อัคคีภยั แสง
พบหลักฐานการลงนามอนุมตั ิ และวันที่จัดทาที่ หมายเหตุ จะต้องตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นใน
สว่าง บุหรี่ พลังงาน เป็นต้น
เป็นปัจจุบัน
ทะเบียนกฎหมาย
(๒) กฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
หมายเหตุ
หมายถึง บทบัญญัติเกี่ยวกับ
(๑) การลงนามอนุมตั ิจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่นที่
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
สานักงานนั้นๆตั้งอยู่
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
(๓) แหล่งที่มาของกฎหมาย จะต้อง
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
หน่วยงานราชการ website
แรก จะได้ 0 คะแนน
รวบรวมกฎหมายโดยเฉพาะ
(www.pcd.go.th,
www.diw.go.th,
www.shawpat.or.th
www.ratchakitcha.soc. go.th
เป็นต้น)
(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ (๑) สอดคล้องกับกฎหมาย หมายถึง
ถึงวิธีการพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมาย
สานักงานมีการปฏิบัตเิ ป็นไป
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) อ้างอิงแบบฟอร์ม
ตามที่กฎหมายนั้นๆได้กาหนดไว้
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ
1.4(1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนด
และจะต้องอ้างอิงหลักฐานของ
ครบ 1 ข้อ
ด้านสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัตติ ามกฎหมาย โดย
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
สามารถอ้างอิงจากภาพถ่าย
8
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หมวด/ตัวชี้วัด
(๒) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
ครบถ้วน
(๓) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัตติ ามกฎหมายอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง
กรณีที่พบว่าการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกาหนด
แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
(๔) มีการกาหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้อง
ของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ที่เหมาะสมและ
มีการปฏิบตั ิตามที่กาหนดได้

๑.๕ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
๑.๕.๑ การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
สานักงาน จะต้องประกอบไปด้วย
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(๒) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสาหรับการเดินทาง
(๓) ปริมาณการใช้น้าประปา
(๔) ปริมาณการใช้กระดาษ
(๕) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)
(โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจกล่าสุด)

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์ และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนาม
อนุมัติ และ/หรือวันที่จดั ทาที่เป็นปัจจุบัน
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์
พบหลักฐานการลงนามอนุมตั ิ และวันที่จัดทาที่
เป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ
(๑) การลงนามอนุมตั ิจะต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน

หลักฐานการตรวจประเมิน
คาอธิบาย
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓) อ้างอิงแบบฟอร์ม
เอกสารการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
1.4(1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อกาหนด
กับกฎหมายเรื่องนั้นๆ
ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่สอดคล้องกับ
(๒) ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
กฎหมายจะต้องมีเอกสารการวิเคราะห์
หมายถึง สานักงานไม่มีการ
หมายเหตุ สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบ
ปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายนั้นๆ
ขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้
ได้กาหนดไว้ หรือปฏิบัตผิ ิด
(๔) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) อ้างอิงแบบฟอร์ม
กฎหมาย หรือละเมิดกฎหมาย
1.1(1) แผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
(๓) เพื่อทราบ หมายถึง กฎหมายที่ไม
ประจาปี
ได้มีบทใช้บังคับกับสานักงาน แต่
หมายเหตุ
สามารถนามาใช้เป็นแนวทางใน
(๑) การตรวจเรื่องการประเมินความสอดคล้องของ
การปฏิบัตไิ ด้
กฎหมาย อย่าลืมตรวจในส่วนการประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมายท้องถิ่น
(๒) ในกรณีที่เข้าไปตรวจในพื้นที่พบว่า สานักงาน
นั้น ทาผิดกฎหมาย ทางผู้ตรวจจะดาเนินการ
ตรวจต่อไปตามปกติตรงไหนผิดหรือไม่ตรงตาม
เกณฑ์ก็ให้ตดั คะแนนตามตัวชี้วัดนั้นยกตัวอย่าง
ในกรณีที่พบก้นบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบซึ่งถือว่า
ผิดกฎหมายให้ตัดคะแนนในหมวด ๕.๑ เรื่อง
อากาศ
หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๕) ใช้แบบฟอร์ม 1.5(1)
คานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

๐ คะแนน = ไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก
หรือดาเนินการเพียง 2 ข้อ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ค่า Emission
Factor (EF) ไม่เป็นปัจจุบัน
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๕ ข้อ และค่า Emission
Factor (EF) เป็นปัจจุบัน
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แหล่งสืบค้นค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission
Factor ; EF) คือ
http://www.tgo.or.th/
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หมวด/ตัวชี้วัด
๑.๕.๒ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
กรณีบรรลุเป้าหมาย
(๑) สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(๑) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(๒) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
(๓) มีการติดตามผลหลังแก้ไข

๑.๕.๓ ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสานักงาน โดยจะต้อง
สอบถามดังนี้
(๑) ความสาคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทา
สานักงานสีเขียว
(๒) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(๓) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสานักงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
หมายเหตุ
๑. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง ๓ ข้อ
๒. สอบถามพนักงาน ๔ คนขึ้นไป
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หลักฐานการตรวจประเมิน
หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ แบบฟอร์ม
1.5(1) คานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
กรณีบรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ
๓ คะแนน = บรรลุเป้าหมาย
(๑) ในกรณีที่มีการควบคุมการใช้พลังงาน
๔ คะแนน = บรรลุเป้าหมาย สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การบรรลุ เพื่อ
ทรัพยากร และของเสีย โดยมีแนวโน้มลดลงแต่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ไม่แน่ใจว่าจะได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ต้องดูว่า
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
แนวโน้นที่ลดลงไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ลดเพราะ
๐ คะแนน = ไม่บรรลุเป้าหมาย และไม่มีการดาเนินการใดๆ
เหตุอะไร ให้ใช้ดุลยพินิจ เช่น ไม่ลดลงเนื่องจาก
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
มีการเพิ่มเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า มีการจัด
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
ประชุม มีการขยายพื้นที่ เพิ่มบุคลากร ถือว่าให้
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
4 คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความ
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลและ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล จะ
หารวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
ไม่ได้ 4 คะแนน
แรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
(๒) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ทุกปี
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้
หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน
หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๓) การสัมภาษณ์พนักงาน
๐ คะแนน = พนักงานไม่สามารถอธิบายได้
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
๒ คะแนน = ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
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หมวด/ตัวชี้วัด

๑.๖ แผนงานโครงการที่นาไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
๑.๖.๑ การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการ
สิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดาเนินการดังนี้
(๑) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับ
นโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิง่ แวดล้อมที่มี
นัยสาคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
(๒) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
(๓) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กาหนดในโครงการ
สิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
(๔) ระยะเวลาการทาโครงการมีความเหมาะสม
(๕) โครงการมีการกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
และจะต้องมีความเข้าใจ

๑.๖.๒ ผลสาเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนว
ทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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หลักฐานการตรวจประเมิน

คาอธิบาย

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๕) ใช้เอกสารโครงการ (๑) เป้าหมายที่กาหนดจะต้องมีความ
สิ่งแวดล้อม
แตกต่างจากเป้าหมายของการใช้
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ (๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทรัพยากร พลังงาน และปริมาณ
ครบ 2 ข้อ
ถึงความเข้าใจในการกาหนดวัตถุประสงค์
ของเสียที่กาหนดในข้อ ๑.๑.5
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
เป้าหมายและแผนงาน
(๒) เป้าหมายสามารถถูกวัดได้ในเชิง
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓) ผู้ตรวจประเมินจะต้อง
คุณภาพและเชิงปริมาณ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ
พิจารณาเพิ่มเติมว่ากิจกรรมในโครงการ
(๓) กิจกรรมในโครงการจะต้อง
สมบูรณ์ไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ/
สิ่งแวดล้อมจะต้องมีความแตกต่างจากกิจกรรม
แตกต่างจากมาตรการการใช้
หรือวันที่จัดทาที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการ หรือแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติภายใน
ทรัพยากรและพลังงาน มาตรการ
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์
สานักงาน
จัดการของเสีย และอื่นๆที่
พบหลักฐานการลงนามอนุมตั ิ และวันที่จัดทาที่ หมายเหตุ กรณีที่สานักงานไม่มีกิจกรรม มาตรการ
กาหนดในหมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔
เป็นปัจจุบัน
หรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการปัญหา
หมวดที่ ๕ และหมวดที่ ๖
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
สิ่งแวดล้อมที่มีนยั สาคัญมาก่อน สามารถอ้างอิง
(สามารถแสดงนวัตกรรม
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3 กิจกรรมที่ถูกกาหนดในตัวโครงการ
แนวทาง/แนวคิดใหม่)
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
(๔) ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
จะต้องพิจารณาจากความยาก
0 คะแนน
ง่ายของวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย
(๕) นวัตกรรม หมายถึง การทาสิ่ง
ต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด
กระบวนการทางาน หรือ
เทคโนโลยี เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ต่อยอด
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ (๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) , (๓)ใช้แบบฟอร์ม
ครบ 3 ข้อ
1.6(1) แผนงานโครงการและกิจกรรม
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(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

หมวด/ตัวชี้วัด
มีแผนการดาเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่
ชัดเจน
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดความถี่ในการติดตามผลและ
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ดาเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการ
ทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
มีการกาหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด

๑.๗ การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวภายในสานักงาน
(สาหรับหน่วยงานต่ออายุ)
๑.๗.๑ การวางแผนและดาเนินการตรวจประเมินสานักงาน
สีเขียวภายในสานักงาน
(๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียวภายในสานักงานประกอบด้วย
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่ง
จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว และหลักสูตรการ
ตรวจประเมินสานักงานสีเขียว
(๒) มีการกาหนดความถี่ในการตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียวภายในสานักงานอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
(๓) มีการจัดทากาหนดการตรวจประเมินภายใน
ครอบคลุมทุกหมวด

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อขึ้นไป แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อขึ้นไป และมีความ
สมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
และการวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ทุกปี
หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน

หลักฐานการตรวจประเมิน
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒),(๔) เอกสารรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการ หรือรายงานการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร อ้างอิงวาระที่ ๔
การติดตามผลการดาเนินงาน
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๕)-(๖) เอกสารสรุปผล
โครงการโดยจะต้องมีการวัดผลการดาเนินงาน
เทียบเป้าหมาย
กรณีที่บรรลุผล จะต้องเสนอแนวทางเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง เช่น นากิจกรรมหรือนวัตกรรม
หรือ แนวทางการดาเนินการไปเพิ่มเติมใน
มาตรการเดิมที่มี เป็นต้น
กรณีไม่บรรลุผล จะต้องแสดงหลักฐานการหาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไข ซึ่งสามารถใช้แบบฟอร์ม
1.7(1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง
ร่วมได้

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) เอกสารประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน ใบรับรองผู้ตรวจ
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ
ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
ครบ 2 ข้อ
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) แบบฟอร์ม 1.1(1)
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
แผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียวประจาปี
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓)-(๔) เอกสารกาหนดการ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ
ตรวจประเมิน โดยจะต้องมีรายการเรื่องที่
สมบูรณ์ และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนาม
จะต้องตรวจประเมินผูต้ รวจประเมิน ผู้รับการ
อนุมัติ และ/หรือวันที่จดั ทาที่เป็นปัจจุบัน
ตรวจประเมิน และเวลาที่ใช้ในการตรวจ
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์
ประเมิน
พบหลักฐานการลงนามอนุมตั ิ และวันที่จัดทาที่ (๔) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๕) เอกสารรายการตรวจ
เป็นปัจจุบัน
ประเมินของกรมส่งเสริมฯ หากพบข้อบกพร่อง
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
จะต้องใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไขและ
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
ป้องกันข้อบกพร่อง
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ความเป็นอิสระในการตรวจประเมิน
หมายถึง ผู้ตรวจประเมินจะต้องไม่มี
บทบาทและรับผิดชอบในประเด็นหรือ
หมวดที่จะต้องทาการตรวจประเมิน
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หมวด/ตัวชี้วัด
(๔) กาหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมี
ความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระ
ในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน
(๕) การดาเนินการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว
ภายในสานักงานครบถ้วนทุกหมวด

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
๑.๘.๑ การกาหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
(๑) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
(๒) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในแต่ละ
หมวดเข้าร่วมประชุม
(๓) จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของจานวนผู้ทเี่ ป็นคณะกรรมการ
สานักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนาม
เข้าร่วมประชุม
(๔) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้
จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้
รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ
๑.๘.๒ มีการกาหนดวาระการประชุม และทาการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
(๑) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
(๒) วาระที่ ๑ การติดตามผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงระบบฯที่ผา่ นมา

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง หมายเหตุ
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ (๑) สานักงานสามารถอบรม Internal Auditorโดย
0 คะแนน
ให้ วิ ท ยากรในส านั ก งานที่ ผ่ า นการอบรมได้
ใบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมิน และสามารถ
ให้สานักงานออกใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดง
ให้เห็นว่าผ่านการอบรมแล้ว เช่น ประวัติการ
ฝึกอบรม เป็นต้น ไว้เป็นหลักฐานได้ให้กรรมการ
ดูได้
(๒) ในกรณีที่ต้องการให้ Auditor ต่างพื้นที่แต่เป็น
หน่วยงานเดียวกันสามารถเข้ามาตรวจได้ แต่
ต้องทาหนังสือขอตัวจากต้นสังกัดก่อน
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินงาน
(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๓) ใบลงชื่อเข้าร่วม
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
ประชุม
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ แต่ขาดความ
แนวทางการรายงานผลการประชุม หรือแสดง
สมบูรณ์
หลักฐานการเวียนรายงานการประชุม ซึ่ง
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๔ ข้อ และมีความ
อาจจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสือ่
สมบูรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน
(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) แบบฟอร์ม 1.1(1)
แผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียวประจาปี
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ (๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) - (8) รายงานการ
ครบ 5 ข้อ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร หรือแสดงภาพถ่าย
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อ
การประชุม
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ
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วาระที่ ๖ การเปลีย่ นแปลงที่จะส่งผล
กระทบต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
แนวคิดผู้บริหาร กิจกรรม งบประมาณ
บุคลากร เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
ภายนอกสานักงาน เศรษฐกิจ เป็นต้น

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
(๓) วาระที่ ๒ นโยบายสิ่งแวดล้อม
(๔) วาระที่ ๓ ความมีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
(ความเพียงพอและความเหมาะสม)
(๕) วาระที่ ๔ การติดตามผลการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อม การปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
(๖) วาระที่ ๖ การเปลีย่ นแปลงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความสาเร็จในการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม
(๗) วาระที่ ๗ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และ
วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
(๘) จัดทารายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
๒.๑ การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
๒.๑.๑ กาหนดแผนการฝึกอบรม ดาเนินการอบรม การ
ประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
(๑) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงใน
แผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้
- ความสาคัญของสานักงานสีเขียว
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การจัดการมลพิษและของเสีย
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- ก๊าซเรือนกระจก

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความ
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) สัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อดู
สมบูรณ์
ถึงวิสัยทัศน์การดาเนินงานสานักงานสีเขียว
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ และมีความสมบูรณ์
อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) แบบฟอร์ม 2.1(1)
หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจาปี
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ (๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒)-(๓) แบบฟอร์ม 2.1(2)
ครบ 1 ข้อ
ใบลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) แบบฟอร์ม 2.1(3)
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
ประวัติการอบรม หรือสามารถแสดงในรูปของ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หมายเหตุ
(๑) สามารถแสดงหลักฐานหรือเอกสารการฝึกอบรมที่แสดง
ถึงรายละเอียดแต่ละหลักสูตร
14

คาอธิบาย
หากพบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะต้องนาเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทาง
หรือกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น ส่งผลให้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสามารถดาเนินการต่อเนื่อง
ได้

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
(๒) ดาเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมใน
ข้อ (๑) โดยผูร้ ับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
(๓) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ
ประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
(๔) จัดทาประวัติการอบรมของพนักงาน
๒.๑.๒ กาหนดผู้รบั ผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตร
มีความเหมาะสม
(๑) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหา
ในการอบรม
(๒) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐาน
แสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์

๒.๒ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
๒.๒.๑ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสานักงาน
(๑) กาหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย
ดังนี้
หัวข้อ
ความถี่
๑. นโยบายสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
๒. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
ทุกครั้งที่มีการ
นัยสาคัญและการจัดการ
เปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน

หลักฐานการตรวจประเมิน

๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ
(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๒) สัมภาษณ์วิทยากร
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ แต่ขาดความ
ในการอบรมถึงความเข้าใจและความสามารถใน
สมบูรณ์
การถ่ายทอด
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) ใบรับรองผ่านการ
สมบูรณ์
ฝึกอบรมสานักงานสีเขียวจากหน่วยงานที่มี
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความ
ความน่าเชื่อถือ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน
หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) แบบฟอร์ม 2.2(1)
แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจาปี พร้อมกับ
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ สัมภาษณ์เพื่อดูถึงความเข้าใจของผู้รับชอบในการ
ครบ 1 ข้อ
วางแผนสื่อสาร
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์
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เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
๓. การปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
๔. ความสะอาดและความ
ทุกครั้งที่มีการ
เป็นระเบียบ (5ส.)
เปลี่ยนแปลง
๕. เป้าหมายและมาตรการ
ทุกครั้งที่มีการ
พลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่
เปลี่ยนแปลง
น้า ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง
ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และ
อื่นๆ)
๖. เป้าหมายและมาตรการ
ทุกครั้งที่มีการ
จัดการของเสีย
เปลี่ยนแปลง
๗. ผลการใช้ทรัพยากร
ทุกเดือน
พลังงาน และของเสีย
๘.สินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตร ทุกครั้งที่มีการ
กับสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง
๙. ก๊าซเรือนกระจก
ทุกเดือน
(๒) กาหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จากัด
จานวนช่องทาง)
(๓) กาหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่
เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสานักงาน)
(๔) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการสื่อสาร
๒.๒.๒ มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรูต้ ามที่กาหนดใน
ข้อ ๒.๒.๑

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน
เท่านั้น หากไม่มกี ารดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 0
คะแนน

หลักฐานการตรวจประเมิน

๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ หลักฐานอ้างอิง จะต้องตรวจสอบการสื่อสารตาม
ครบ 6 ข้อ
แผนการสื่อสารที่กาหนดในข้อ ๒.๒.๑
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 9 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 9 ข้อ และมีความสมบูรณ์
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คาอธิบาย

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
๒.๒.๓ ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย ๔ คน) โดย
จะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ
๒.๒.๑(๑)

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
๐ คะแนน = พนักงานไม่มีความเข้าใจจากที่สุ่มสอบถาม
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
๒ คะแนน = ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนที่สุ่มสอบถาม
๒.๒.๔ มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้าน
0 คะแนน = ไม่มีการกาหนดช่องทางรับข้อเสนอแนะและ
สิ่งแวดล้อม และนามาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทาง
ข้อคิดเห็น หรือพบข้อร้องเรียนแต่ไม่มีการ
ดังนี้
ดาเนินการปรับปรุง หรือดาเนินการครบ 2 ข้อ
(๑) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้าน
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ QR Code การประชุม เว็บไซต์ ๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
(๒) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบูรณ์
(๓) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการ
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๕ ข้อ และมีความสมบูรณ์
จัดการ
หมายเหตุ
(๔) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (๑) กรณีที่ไม่พบข้อร้องเรียนได้ ๔ คะแนน แต่จะต้องมีการ
(บรรยายให้เหมาะสม)
กาหนดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไข
(๒) กรณีพบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับการจัดการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ 4 คะแนน
(๓) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อเสนอแนะ
และ/หรือข้อร้องเรียนย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการ
ดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี
หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน
หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
๓.๑ การใช้น้า
๓.๑.๑ มาตรการหรือแนวทางใช้น้ามีความเหมาะสมกับ
สานักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
(๑) การสร้างความตระหนักในการใช้น้า
๐ คะแนน = ไม่มีการกาหนดมาตรการหรือดาเนินการครบ 1
(๒) การกาหนดเวลาการใช้น้า เช่น เวลารดน้า
ข้อ
ต้นไม้ เป็นต้น
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
(๓) การกาหนดรูปแบบการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ 2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
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หลักฐานการตรวจประเมิน
หลักฐานอ้างอิง สัมภาษณ์พนักงานจะต้องสอบถาม
ความเข้าใจอย่างน้อย ๙ รายการตามข้อ ๒.๒.๒(๑)

คาอธิบาย

การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความ
เป็นไปได้อย่างมากที่ในระหว่างที่
(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) แบบฟอร์ม2.2(2) ใบ ดาเนินการจะมีการให้ข้อเสนอแนะ
รับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม หรือช่องทางอื่นๆ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนจากบุคลากร
ตามที่สานักงานเลือกใช้
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์กร เพื่อ
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ นาไปพัฒนาปรับปรุง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการรับ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) สามารถใช้หลักฐาน
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร วาระที่
๔ การติดตามผลการดาเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อม การปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยัดน้าของสานักงานประกอบการพิจาณา
ความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและความ
เป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการ

สานักงานควรมีการทบทวนมาตรการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่การใช้ทรัพยากรและพลังงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
(๔) การเปลีย่ นอุปกรณ์ประหยัดน้า

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
หมายเหตุ
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึง
ความเหมาะสมของมาตรการ เช่น หากกาหนด
มาตรการสอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 3 ข้อ แต่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณา
ถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี
๓.๑.๒ มีการจัดทาข้อมูลการใช้นาต่
้ อหน่วยเปรียบเทียบ การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
กับเป้าหมาย
๐ คะแนน = ไม่มกี ารดาเนินการ
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
(๑) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้าแต่ละเดือน ๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
(๒) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้าต่อหน่วย
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
(๓) บรรลุเป้าหมาย
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๔ ข้อ
(๔) สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
๐ คะแนน = ไม่มกี ารดาเนินการ
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
(๑) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้าแต่ละเดือน ๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
(๒) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้าต่อหน่วย
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลและ
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตาม การวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
ความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวน แรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบ หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ทุกปี
ต่อพื้นที่ เป็นต้น
หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน
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หลักฐานการตรวจประเมิน
(๒) กรณีต่ออายุ สามารถดูหลักฐานการทบทวน
มาตรการได้จากรายงานการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหารได้

(๑) หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย สามารถใช้
แบบฟอร์ม 3.1(1) บันทึกการใช้น้า และ
หลักฐานการสรุปสาเหตุของการบรรลุเป้าหมาย
(๒) หลักฐานแสดงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข
ในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ
(๑) ปริมาณการใช้น้าหากไม่ลดลงตามเป้าหมายที่
กาหนด ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณา เช่น ไม่ลดลงเนื่องจากมีการจัด
ประชุม มีการขยายพื้นที่ เพิ่มบุคลากร ถือว่าให้
๔ คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้
เพียง ๓ คะแนน
(๑) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้

คาอธิบาย

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน 2563

หลักฐานการตรวจประเมิน
(๒) ส่วนกรณีที่สานักงานย้ายสถานที่ จะไม่มี
ฐานข้อมูลย้อนหลังของปีที่ผา่ นมา อนุโลมให้
รวบรวมข้อมูลในปีลา่ สุด

๓.๑.๓ ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้า ๐ คะแนน = ไม่มีการปฏิบัติตามาตรการ
หลักฐานการสารวจพื้นที่ที่มีการใช้น้า ตามมาตรการ
ในพื้นที่ทางาน
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
๒ คะแนน = ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๓.๒ การใช้พลังงาน
๓.๒.๑ มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับ
๐ คะแนน = ไม่มีการกาหนดมาตรการหรือดาเนินการครบ 1 หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) ใช้เอกสารมาตรการ
สานักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
ข้อ
ประหยัดไฟฟ้าของสานักงานประกอบการ
(๑) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
พิจาณาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบท
(๒) การกาหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการ 2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
และความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของ
เปิด-ปิด เป็นต้น
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่
มาตรการ
(๓) การใช้พลังงานทดแทน
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
(๔) การเปลีย่ นอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
หมายเหตุ
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึง
ความเหมาะสมของมาตรการ เช่น หากกาหนด
มาตรการสอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 3 ข้อ แต่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน
(๓) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณา
ถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี
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คาอธิบาย

สานักงานควรมีการทบทวนมาตรการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่การใช้ทรัพยากรและพลังงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
๓.๒.๒ มีการจัดทาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(๑) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละ
เดือน
(๒) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
(๓) บรรลุเป้าหมาย
(๔) สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(๑) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละ
เดือน
(๒) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบ
ต่อพื้นที่ เป็นต้น
๓.๒.๓ ร้อยละของการปฏิบัตติ ามมาตรการประหยัด
ไฟฟ้าในพื้นที่ทางาน

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
๐ คะแนน = ไม่มกี ารดาเนินการ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๔ ข้อ
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
๐ คะแนน = ไม่มกี ารดาเนินการ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลและ
การวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
แรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ทุกปี
หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน
๐ คะแนน =
๑ คะแนน =
๒ คะแนน =
๓ คะแนน =
๔ คะแนน =

ไม่มีการปฏิบัติตามาตรการ
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ

๓.๒.๔ มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
การเดินทางที่เหมาะสมกับสานักงาน ดาเนินการดังนี้
(๑) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๐ คะแนน = ไม่มีการกาหนดมาตรการหรือดาเนินการครบ 1
(๒) การวางแผนการเดินทาง
ข้อ
(๓) การซ่อมบารุงดูแลยานพาหนะ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
(๔) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทางาน 2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
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หลักฐานการตรวจประเมิน
(๑) หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย สามารถใช้
แบบฟอร์ม 3.2(1) บันทึกการใช้ไฟฟ้า และ
หลักฐานการสรุปสาเหตุของการบรรลุเป้าหมาย
(๒) หลักฐานแสดงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข
ในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าหากไม่ลดลงตามเป้าหมาย
ที่กาหนด ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณา เช่น ไม่ลดลงเนื่องจากมีการจัด
ประชุม มีการขยายพื้นที่ เพิ่มบุคลากร ถือว่าให้
๔ คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้
เพียง ๓ คะแนน
(๒) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้
(๓) ส่วนกรณีที่สานักงานย้ายสถานที่ จะไม่มี
ฐานข้อมูลย้อนหลังของปีที่ผา่ นมา อนุโลมให้
รวบรวมข้อมูลในปีลา่ สุด
หลักฐานการสารวจพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า ตาม
มาตรการ

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยัดเชื้อเพลิงของสานักงานประกอบการ
พิจาณาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและ
ความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการ

คาอธิบาย

สานักงานควรมีการทบทวนมาตรการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่การใช้ทรัพยากรและพลังงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
หมายเหตุ
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึง
ความเหมาะสมของมาตรการ เช่น หากกาหนด
มาตรการสอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 3 ข้อ แต่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน
(๔) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณา
ถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี

หลักฐานการตรวจประเมิน

คาอธิบาย

๓.๒.๕ มีการจัดทาข้อมูลการใช้น้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(๑) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
แต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ต่อหน่วย
(๓) บรรลุเป้าหมาย
(๔) สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(๑) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
แต่ละเดือน
(๒) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ต่อหน่วย
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
๐ คะแนน = ไม่มกี ารดาเนินการ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๔ ข้อ
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
๐ คะแนน = ไม่มกี ารดาเนินการ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลและ
การวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
แรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ทุกปี
หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน

(๑) หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย สามารถใช้
แบบฟอร์ม 3.2(1) บันทึกการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
และหลักฐานการสรุปสาเหตุของการบรรลุ
เป้าหมาย
(๒) หลักฐานแสดงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข
ในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ
(๑) ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงไม่ลดลงตาม
เป้าหมายที่กาหนด ผูต้ รวจประเมินจะต้องใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น ไม่ลดลง
เนื่องจาก มีการจัดประชุม มีการเดินทาง เพิ่ม
บุคลากร ถือว่าให้ ๔ คะแนน แต่ถา้ สาเหตุเกิด
จากขาดความตระหนักจากการใช้หรือ
มาตรการไม่ได้ผล ได้เพียง ๓ คะแนน
(๒) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้

ปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงจะคิดจากการใช้
ที่เกี่ยวเนื่องกับสานักงาน เช่น การ
เดินทางไปประชุม การรับส่งเอกสาร
การติดต่อประสานงาน เป็นต้น
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เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบ
ต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น
๓.๓ การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
๓.๓.๑ มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษทีเ่ หมาะสม
กับสานักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
(๑) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
(๒) การกาหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
(๓) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๔) การนากระดาษกลับมาใช้ใหม่

เกณฑ์การให้คะแนน 2563

หลักฐานการตรวจประเมิน

๐ คะแนน = ไม่มีการกาหนดมาตรการหรือดาเนินการครบ 1
ข้อ
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
หมายเหตุ
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึงความ
เหมาะสมของมาตรการ เช่น หากกาหนดมาตรการ
สอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 3 ข้อ แต่มีความเหมาะสมกับ
องค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณา
ถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี
๓.๓.๒ มีการจัดทาข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
๐ คะแนน = ไม่มกี ารดาเนินการ
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
(๑) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละ ๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
เดือน
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
(๒) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อ
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๔ ข้อ
หน่วย
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
22

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยัดกระดาษของสานักงานประกอบการ
พิจาณาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบท
และความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของ
มาตรการ

(๑) หลักฐานแสดงการบรรลุเป้าหมาย เช่น บันทึก
ประมาณกระดาษ และหลักฐานการสรุปสาเหตุของ
การบรรลุเป้าหมาย
(๒) หลักฐานแสดงการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข
ในกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ

คาอธิบาย
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หมวด/ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
(๓) บรรลุเป้าหมาย
๐ คะแนน = ไม่มกี ารดาเนินการ
(๑) ปริมาณการใช้กระดาษไม่ลดลงตามเป้าหมายที่
(๔) สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การบรรลุ เพือ่ การปรับปรุง ๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๑ ข้อ
กาหนด ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจใน
อย่างต่อเนื่อง
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๒ ข้อ
การพิจารณา เช่น ไม่ลดลงเนื่องจาก มีการจัด
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๓ ข้อ
ประชุม มีกิจกรรม เพิม่ บุคลากร ถือว่าให้ ๔
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลและ
คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความ
(๑) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละ การวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้
เดือน
แรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
เพียง ๓ คะแนน
(๒) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อ
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ทุกปี
(๒) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
หน่วย
หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได้
(๓) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจานวน
พนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบ
ต่อพื้นที่ เป็นต้น
๓.๓.๓ ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
๐ คะแนน = ไม่มีการปฏิบัติตามาตรการ
กระดาษในพื้นที่ทางาน (ประเมินจากพฤติกรรม ๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
ของบุคลากรในพื้นที่)
๒ คะแนน = ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๓.๓.๔ มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์ ๐ คะแนน = ไม่มีการกาหนดมาตรการ
เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสานักงานจะต้อง ๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ
ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
(๑) การสร้างความตระหนักในการใช้
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ แต่มาตรการไม่
(๒) การกาหนดรูปแบบการใช้
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
(๓) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ และมาตรการ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
หมายเหตุ
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึงความ
เหมาะสมของมาตรการ เช่น หากกาหนดมาตรการ
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หลักฐานการสารวจพื้นที่ที่มีการใช้กระดาษ ตาม
มาตรการ

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๓) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยัดหมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์
ของสานักงานประกอบการพิจาณาความเหมาะสม
ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและความเป็นไปได้ในการใช้ได้
จริงของมาตรการ
หมายเหตุ วัสดุอุปกรณ์สานักงานสามารถใช้
เป้าหมายอ้างอิงมาตรฐาน 5ส. ได้ หรือสามารถ
กาหนดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวหรือส่วนรวม และ
มาเป็นตัวควบคุมว่าจะต้องมีอุปกรณ์สานักงานได้ไม่
เกินเท่าไหร่

คาอธิบาย
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เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
สอดคล้องกับเกณฑ์เพียง 2 ข้อ แต่มีความเหมาะสมกับ
องค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน
(๕) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณา
ถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละปี
๓.๓.๕ ร้อยละของการดาเนินตามมาตรการประหยัดการ ๐ คะแนน = ไม่มีการปฏิบัติตามาตรการ
หลักฐานการสารวจพื้นที่ที่มีการใช้หมึกพิมพ์
ใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สานักงาน ๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรการ
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
๒ คะแนน = ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ
๓.๔ การประชุมและการจัดนิทรรศการ
๓.๔.๑ ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่ง
ข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email,
Social Network, Intranet เป็นต้น

๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือน้อยกว่าร้อยละ ๒๕
ของการประชุมที่สุ่มตรวจสอบ
๑ คะแนน = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๕ ของการประชุม
ที่สุ่มตรวจสอบ
๒ คะแนน = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ ของการประชุม
ที่สุ่มตรวจสอบ
๓ คะแนน = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๕ ของการประชุม
ที่สุ่มตรวจสอบ
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของการประชุมที่สุ่มตรวจสอบ
๓.๔.๒ การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุ ๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร-พลังงาน
ครบ 2 ข้อ
และลดของเสียที่เกิดขึ้น จะต้องดาเนินการดังนี้
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
(๑) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
จานวนผู้เข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ
24

คาอธิบาย

หลักฐานอ้างอิง จะต้องขอดูหลักฐานการจัดประชุม
ตั้งแต่เริม่ ทาโครงการสานักงานสีเขียวจนถึงปัจจุบัน
และขอดูหลักฐานการเชิญประชุม แล้วนามา
พิจารณาถึงร้อยละการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) ขอดูหลักฐานการแบ่ง
ขนาดห้องประชุมตามความเหมาะสมของ
ผู้เข้าร่วมประชุมหรือนิทรรศการ
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) สารวจห้องประชุม
ทั้งหมดในสานักงานจะต้องไม่มีการตกแต่งด้วย

สถานที่จัดประชุมหรือนิทรรศการที่
สามารถลดการใช้พลังงานได้ ได้แก่
สถานที่ไม่มีการใช้พลังงานใดๆ หรือ
เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานให้

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
คาอธิบาย
(๒) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่ง 3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ
วัสดุที่ย่อยสลายยาก หากไปดอกไม้ประดิษฐ์ที่ น้อยลง ซึ่งสามารถอยู่ในตัวอาคารหรือ
ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียว
สมบูรณ์
ทามาจากผ้าหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้สามารถ
นอกอาคารก็ได้
แล้วทิ้ง
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์
ตกแต่งในห้องประชุมได้
(๓) การกาหนดแนวทางเลือกสถานทีภ่ ายนอก
(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓) สามารถใช้แบบฟอร์ม
สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.2(3) การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับ
(๔) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลด
สิ่งแวดล้อม และการสัมภาษณ์ความเข้าใจ โดย
การใช้กระดาษ หมึกพิมพ์
สานักงานต้องหาข้อมูลโรงแรมในพื้นที่ที่เป็น
(๕) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดืม่ เป็นมิตรกับ
โรงแรม green hotel หรือโรงแรมที่เป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อมไว้ ต้องแสดงหลักฐานว่าทาง
สานักงานมีการสืบค้นหาข้อมูลเพือ่ เป็นแผนไว้
สาหรับการจะจัดประชุมนอกสถานที่
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔)-(๕) สามารถสังเกตได้
จากวันที่ตรวจประเมิน
หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีโรงแรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สานักงานสามารถทาหนังสือขอ
ความร่วมมือกับโรงแรมที่จะเข้าใช้บริการว่าการใน
จัดประชุมขอให้จดั ประชุมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green meeting)
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
๔.๑ การจัดการของเสีย
๔.๑.๑ มีการดาเนินงานตามแนวทางการคัดแยก
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการตามแนวทางหรือดาเนินการ (๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) สารวจพื้นที่เพื่อดูว่าการ
รวบรวม และกาจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการ
ครบ 4 ข้อ
แบ่งประเภทของถังขยะถูกต้องและเหมาะสม
ดาเนินงาน ดังนี้
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
ตามกิจกรรมของแต่ละพื้นที่หรือไม่ (สุ่มพื้นที่
(๑) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้น 2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อ
ห้องทางาน ห้องอาหาร พื้นที่โดยรอบอาคาร
จากกิจกรรมภายในสานักงาน และจัดวางถัง 3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ แต่ขาดความ
เป็นต้น)
ขยะตามพื้นที่ทางานต่างๆอย่างเหมาะสมทุก
สมบูรณ์
(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) จะต้องพิจารณาถึง
จุดที่สุ่มตรวจสอบ
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ และมีความสมบูรณ์
ความชัดเจนของป้าย ความถูกต้องของป้าย
(๒) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้อง
การสังเกตเห็นได้ชัดของป้าย
และชัดเจนทุกถังที่สมุ่ ตรวจสอบ
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓) จุดพักขยะจะต้อง
จาแนกเพื่อรองรับประเภทขยะตามที่กาหนด
โดยจุดพักขยะจะต้องมีป้ายบ่งชี้ชัดเจน ห่างไกล
25
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(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

(๗)

หมวด/ตัวชี้วัด
มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดย
จะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละเภทจากข้อ (๑)
อย่างเพียงพอ
มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สมุ่ ตรวจสอบ
มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย
มีการติดตาม ตรวจสอบการกาจัดขยะของผู้
รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการ
จัดการอย่างเหมาะสม)
ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของ
สานักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาต
อย่างถูกต้อง)
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4.1.2 การนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนากลับมาใช้
ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกาจัดมีปริมาณน้อยลง
1. มีการนาขยะกลับมาใช้ใหม่
0 คะแนน = ไม่มีการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์/กลับมาใช้
2. มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วน
ใหม่ หรือมีการดาเนินการครบ 1 ข้อ
ทุกเดือน
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
3. มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
กาหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.5
4. ปริมาณขยะที่ส่งกาจัดมีแนวโน้มลดลง
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รางระบายน้า มีการรองรับเพื่อป้องกันน้าขยะ
รั่วไหลหรือขยะปลิวออกสูภ่ ายนอก อยู่ในที่ร่มที่
สามารถป้องกันแดดและฝนได้
หมายเหตุ จุดพักขยะสามารถกาหนดกระจายตาม
พื้นที่ได้ขึ้นอยู่กับบริบทและความจากัดของ
พื้นที่ของสานักงาน
(๔) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) สารวจพื้นที่ทิ้งขยะ
ถูกต้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์พนักงานถึงความ
เข้าใจขยะแต่ละประเภท (สุ่มพื้นทีห่ ้องทางาน
ห้องอาหาร พื้นที่โดยรอบอาคาร เป็นต้น) และ
มติที่ประชุมวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นว่า
การสุ่มการทิ้งขยะจะได้คะแนนเต็มต้องทิ้งถูก
ประเภท ๗๐% ของทุกจุดที่สุ่มตรวจ
(๕) หลักฐานอ้างอิงข้อ (5) หลักฐานการส่งขยะแต่
ละประเภทไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม
กฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
(๖) หลักฐานอ้างอิงข้อ (6) หลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่าสานักงานมีการติดตามเส้นทางการกาจัดขยะ
เช่น บันทึกยืนยันจากเทศบาล หรือหน่วยงาน
รับขยะกาจัดขยะรีไซเคิล หรือหน่วยงานรับขยะ
ติดเชื้อ
(๗) หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) สารวจพื้นที่ดูถึงร่องรอย
การเผาขยะ
หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 4.1(1) และเอกสาร
(๑) ร้อยละของปริมาณขยะที่นา
แสดงการคานวณร้อยละของปริมาณที่นาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ = (ปริมาณขยะที่
นากลับมาใช้ใหม่ x ๑๐๐)/ปริมาณ
ขยะสะสมที่เกิดขึ้นทั้งหมด
(๒) ร้อยละของปริมาณขยะทั่วไป =
(ปริมาณขยะทั่วไป x ๑๐๐)/
ปริมาณขยะสะสมที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด

๔.๒ การจัดการน้าเสีย
๔.๒.๑ การจัดการน้าเสียของสานักงาน และคุณภาพน้า
ทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมี
แนวทาง ดังนี้
(๑) การกาหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้าเสีย และ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
(๒) มีการบาบัดน้าเสียอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดัก
ไขมัน หรือมีระบบบาบัดน้าเสียเหมาะสมกับ
องค์ประกอบของน้าเสีย
(๓) มีการบาบัดน้าเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้าเสีย
(๔) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และสามารถนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าร้อยละ 45 แต่
ข้อมูลยังขาดความสมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และสามารถนาขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าร้อยละ 45 และ
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ หรือมีนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ในการนาขยะกลับมาใช้ใหม่
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลและ
การวิเคราะห์ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
แรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ยอ้ นหลังได้ทุกปี
หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน

หลักฐานการตรวจประเมิน

๐ คะแนน = ไม่มีการจัดการน้าเสียของสานักงาน หรือ
ดาเนินการครบ 1 ข้อ หรือคุณภาพน้าทิ้งไม่
ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดโดยไม่มีการ
วิเคราะห์หาสาเหตุและกาหนดแนวทางแก้ไข
๑ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
๒ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ หรือคุณภาพน้าทิ้ง
ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด แต่มีการ
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
๓ คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
๔ คะแนน = มีการดาเนินการครบ ๔ ข้อ และมีความ
สมบูรณ์
หมายเหตุ
1. หากสานักงานมีพื้นที่ของอาคารน้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.
และสามารถดาเนินการตั้งแต่ข้อ (๑)-(๓) และมีความ
สมบูรณ์จะได้ ๔ คะแนน หากไม่สมบูรณ์จะได้ 3 คะแนน
2. กรณีต่ออายุ สานักงานที่อยู่ในเกณฑ์ทจี่ ะต้องตรวจวัดน้าทิ้ง
หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลตรวจวัดน้าทิ้งย้อนหลัง

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) สัมภาษณ์ความเข้าใจ
ผู้รับผิดชอบ
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒)-(๓) ตรวจสอบความ
เหมาะสมของระบบบาบัดน้าเสีย ที่รองรับน้า
เสียของสานักงาน
(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) รายงานผลการตรวจวัด
น้าทิ้ง จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และผลการ
ตรวจวัดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
หมายเหตุ หากการตรวจวัดน้าทิ้งไม่ผ่านในรอบแรก
แต่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและมีตรวจวัดใหม่อีก
ครั้ง หากพบการตรวจวัดผ่านทุกจะได้ ๔
คะแนน
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หมวด/ตัวชี้วัด

๔.๒.๒ การดูแลอุปกรณ์บาบัดน้าเสีย โดยมีแนวทางดังนี้
(๑) มีการดูแลระบบบาบัดน้าเสีย หรือมีการตักและทา
ความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรง
ดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กาหนดอย่าง
เหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน
(๒) มีการนากากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย หรือ
เศษอาหาร น้ามันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไป
กาจัดอย่างถูกต้อง
(๓) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบาบัดน้า
เสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(๔) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้าเสียอย่าง
สม่าเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้าเสียไปยัง
แหล่งอื่นๆ
หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
๕.๑ อากาศในสานักงาน
๕.๑.๑ การควบคุมมลพิษทางอากาศในสานักงาน
(๑) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer)
พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสานักงาน)
(๒) มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการ
ดูแลรักษา
(๓) มีการปฏิบตั ิตามแผนที่กาหนดในข้อ 1
(๔) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติในข้อ
1
(๕) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้
ห่างไกลผู้ปฏิบตั ิงาน
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ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน
0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 1 ข้อ (๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) แบบฟอร์ม 4.1(2)
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
บันทึกการตักคราบน้ามันและไขมัน
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒) สัมภาษณ์ผู้รับผิดขอบ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
ถึงการจัดการเศษอาหารและไขมัน
สมบูรณ์
(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓)-(๔) สารวจ สภาพ
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์
ของระบบบาบัดน้าเสีย และ/หรือหลักฐาน
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลหลัง
เอกสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน
เท่านั้น หากไม่มกี ารดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 0
คะแนน

0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 5 ข้อ (๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑)-(๒) แบบฟอร์ม 5.1(1)
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อ
แผนการบารุงรักษาประจาปี
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) หลักฐานแสดงถึงการ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความ
ดูแลรักษา เช่น บันทึกการล้าง
สมบูรณ์
เครื่องปรับอากาศทั้งจากหน่วยงานภายใน หรือ
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หน่วยงานภายนอก บันทึกการซ่อมบารุงเครื่อง
หมายเหตุ
ถ่ายเอกสาร เครือ่ งปริ้นเตอร์
(๑) หากสานักงานไม่มีการป้องกันและกาจัดแมลงที่จะสร้าง (๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4)-(8) สัมภาษณ์และ
มลพิษอากาศภายในสานักงาน จะไม่คิดคะแนนในข้อ 7
สารวจถึงการควบคุมมลพิษจากแหล่งต่างๆ
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลัง
ได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3
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คาอธิบาย

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
(๖) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสานักงาน เช่น
ติดป้ายดับเครื่องยนต์
(๗) การป้องกันและกาจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษอากาศ
ภายในสานักงาน (ถ้ามี)
(๘) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทาง
อากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียมความ
พร้อมและระวังการได้รับอันตราย
(สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่ายเป็น
หลักฐานประกอบ)

๕.๑.๒ มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกาหนดพื้นที่
สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัตติ ามที่กาหนด
(๑) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
(๒) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
(๓) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
(๔) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนที่อยู่
บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า –
ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณทีเ่ ปิดเผยอัน
เป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผมู้ าใช้สถานที่นั้น
(๕) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบ
บุหรี่

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้
แรก จะได้ 0 คะแนน

0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 2 ข้อ
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีไม่มีพื้นที่สูบบุหรี่หรือกาหนดเป็นพื้นที่ปลอด
บุหรี่ทั้งหมดให้ ๔ คะแนน และควรไม่มีหลักฐาน
หรือร่องรอยการสูบบุหรี่ หากพบจะได้ ๐
คะแนนทันที
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หลักฐานการตรวจประเมิน

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) เช่น โปสเตอร์ หรือ
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้เลิกสูบบุหรี่
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒)-(๓) ตรวจสอบความถูก
ต้องของสัญลักษณ์ตามกฎหมาย
(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) สารวจสานักงานถึง
พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่
(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๕) สารวจพื้นที่หากพบว่า
มีการสูบบุหรี่หรือก้นบุหรี่ ในพื้นที่ปลอดบุหรี่
จะได้ ๐ คะแนน

คาอธิบาย

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
๕.๑.๓ การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง
ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสานักงานที่ส่งผลต่อ
พนักงาน
(๑) กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการมลพิษ
อากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กาหนดในข้อ(๑)
แนวทางการกาหนดมาตรการมีดงั นี้
- มีพื้นที่ทางานสารองให้กับพนักงาน
- มีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศกระทบกับ
พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการ
เตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
๕.๒ แสงในสานักงาน
๕.๒.๑ มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดย
อุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และ
ดาเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกาหนด
(๑) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจาปี
พร้อมแสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสง
เฉพาะจุดทางานแลพื้นที่ทางาน
(๒) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับ
การสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
(๓) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานกฎหมายกาหนด
(๔) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ กรณีทมี่ ีแหล่งกาเนิดมลพิษ สารวจพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง
ทางอากาศ
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หมายเหตุ หากไม่มีก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร แต่ทาง
สานักงานจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม ได้ 4
คะแนน
0 คะแนน = ไม่มีการตรวจวัดความเข้มของแสงประจาปี
หรือผลการตรวจวัดแสงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กฎหมาย และไม่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการ
ดาเนินการ 1 ข้อ
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ หรือผลการตรวจวัด
แสงไม่ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด แต่อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุง
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลการ
ตรวจวัดแสงสว่างย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆ
หรือไม่สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน
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(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) รายงานผลการตรวจวัด
แสงสว่าง
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒) เครื่องวัดแสงจะต้องได้
มาตรฐาน และเครื่องวัดแสงจะต้องมีใบรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือ
หมายเหตุ ห้ามนาโปรแกรมในมือถือมาใช้ในการวัด
แสง
(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) รายงานผลการตรวจวัด
แสงสว่าง หากพบว่าแสงสว่างไม่ผา่ นตามที่
กฎหมายกาหนดสามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง เพื่อวาง
แผนการแก้ไข
หมายเหตุ หากการตรวจวัดแสงสว่างไม่ผ่านในรอบ แรก แต่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและมีตรวจวัด
ใหม่อีกครั้ง หากพบการตรวจวัดผ่านทุกจุดจะ
ได้ ๔ คะแนน

คาอธิบาย

1. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
จะต้องอ้างอิงวิธีการตรวจวัด และมีผู้
ตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรือ่ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการ
วิเคราะห์สภาวะการทางานเกีย่ วกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่
ต้องดาเนินการ ๒๕๖๑ คือ
หมวด ๓ การตรวจวัดความเข้มของ
แสงสว่างและประเภทกิจการที่ต้อง
ดาเนินการ
หมวด ๕ คุณสมบัตผิ ู้ตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการทางาน
2. สานักงานที่จะต้องปฏิบัตติ าม
กฎหมายในข้อ 1 คือสานักงานที่อยู่
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หมวด/ตัวชี้วัด
๕.๓ เสียง
๕.๓.๑ การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร
สานักงาน
(๑) กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการเสียงดังที่
มาจากภายในสานักงาน
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กาหนดในข้อ(๑) ถ้า
พบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสานักงาน

๕.๓.๒ การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุง
อาคารหรืออื่นๆ ในสานักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
(๑) กาหนดมาตรการรอบรับเพื่อจัดการเสียงดังที่
เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กาหนดในข้อ(๑) ถ้า
พบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสานักงาน
แนวทางการกาหนดมาตรการมีดังนี้
- มีพื้นที่ทางานสารองให้กับพนักงาน
- มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการ
เตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
๕.๔ ความน่าอยู่
๕.๔.๑ มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสานักงาน
โดยจะต้องดาเนินการดังนี้
(๑) จัดทาแผนผังของสานักงานทั้งในตัวอาคารและ
นอกอาคาร โดยจะต้องกาหนดพื้นที่ใช้งานอย่าง
ชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว

เกณฑ์การให้คะแนน 2563

หลักฐานการตรวจประเมิน
(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) ตรวจสอบผู้ตรวจ
ประเมินจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาต

๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ กรณีมีแหล่งกาเนิดเสียง
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ และมีความสมบูรณ์

เดินสารวจสานักงานถึงแหล่งกาเนิดเสียงและการ
ควบคุม

สารวจพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง
๐ คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ กรณีที่มเี สียงดัง
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หมายเหตุ หากไม่มีการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร แต่ทาง
สานักงานจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม ได้ 4
คะแนน

0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 1 ข้อ
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
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หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑)-(๔) แบบฟอร์ม5.4(1)
แผนการดูแลพื้นที่ของสานักงานประจาปี พร้อมเดิน
สารวจพื้นที่เพื่อดูถึงการบ่งชี้การใช้ประโยชน์ และ
สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบตามพื้นที่ต่างๆ

คาอธิบาย
ภายใต้กระทรวงแรงงาน แต่จะต้องมี
การแสดงผลการตรวจวัดแสงสว่าง

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทางาน เป็นต้น สามารถ
สื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้
(๒) มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป ทั้งใน
อาคารและนอกอาคาร
(๓) มีการกาหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะ
และพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
(๔) การกาหนดแผนงานการเพิม่ พื้นที่สีเขียว และคง
รักษาไว้ของสานักงาน รวมไปถึงมีการปฏิบัตจิ ริง
ตามแผนงาน
๕.๔.๒ ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่สานักงานกาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
สมบูรณ์
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน

๐ คะแนน = การใช้สอยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ใช้สอยที่สุ่ม
ตรวจสอบ
๒ คะแนน = ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ใช้สอยที่สุ่ม
ตรวจสอบ
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ใช้สอยที่สุ่ม
ตรวจสอบ
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดที่สุ่ม
ตรวจสอบ
๕.๔.๓ ร้อยละการดูแลบารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ ๐ คะแนน = ไม่มีการดูแลรักษาพื้นที่ตามแผนงานที่กาหนด
สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ ๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ใช้สอยที่สุ่ม
ทางาน เป็นต้น
ตรวจสอบ
๒ คะแนน = ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ใช้สอยที่สุ่ม
ตรวจสอบ
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ใช้สอยที่สุ่ม
ตรวจสอบ
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดที่สุ่ม
ตรวจสอบ
๕.๔.๔ มีการควบคุมสัตว์พาหะนาโรคและดาเนินการได้ 0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 2 ข้อ
ตามที่กาหนด
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
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คาอธิบาย

สารวจพื้นที่ตามที่กาหนดวัตถุประสงค์การใช้สอย
หมายเหตุ หากสานักงานมีพื้นที่จากัด อาจมีการ
จัดเก็บของหรือใช้พื้นที่ร่วมกัน ดังนั้นหากไม่มีการ
แยกพื้นทีได้อย่างชัดเจน สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้
งานและจัดเก็บของภายในพื้นที่นั้นได้ ทั้งนี้ผู้ตรวจ
ประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาร่วมด้วย
ต่อสถานที่จริง

การใช้สอยพื้นที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หมายถึง พื้นที่ที่
สานักงานกาหนดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
ด้านใดด้านหนึ่ง และได้มีการใช้พื้นที่
ดังกล่าวตามทีไ่ ด้กาหนดจริง โดยไม่มี
สิ่งอื่นมาเกี่ยวข้อง

สารวจพื้นที่ โดยพื้นที่เหล่านั้นจะต้องมีความสะอาด 1. พื้นที่สีเขียว สามารถประยุกต์ใช้ให้
และเป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียวได้รบั การดูแล
เข้ากับสานักงาน เช่น การทาสวน
แนวดิ่งกรณีที่ไม่มีพื้นที่สาหรับปลูก
ต้นไม้จากพื้นดิน การปลูกไม้กระถาง
บริเวณด้านนอกสานักงานหรือระเบียง
ทางเดินนอกห้องทางาน
2. ในการพิจารณาจะต้องดูถึงความ
สะอาดและเป็นระเบียบร่วมด้วย
(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑), (๒), (๔) แบบฟอร์ม
5.4(2) แผนการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
หมายเหตุ การควบคุมสัตว์พาหะนาโรค สานักงาน
สามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้าง
หน่วยงานเฉพาะมาดาเนินการแทน
(๑) มีการกาหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนา
โรคในสานักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่
นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
(๒) มีการกาหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอย
สัตว์พาหะนาโรคอย่างน้อยที่สุดเดือนละ ๑
ครั้ง
(๓) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้
กาหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
(๔) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบ
ร่องรอยสัตว์พาหะนาโรค
(๕) ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์นาโรคในระหว่างการ
ตรวจประเมินของกรมฯ
๕.๕ การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
๕.๕.๑ การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตาม
แผนที่กาหนด
(๑) มีการกาหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนี
ไฟ
(๒) จานวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น
จะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔๐ ของพนักงาน
ทั้งหมด
(๓) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๔) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กาหนด
พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม
ภาพถ่าย เป็นต้น
(๕) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่กาหนด พร้อม
แสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็น
ต้น

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) แบบฟอร์ม 5.4(3)
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ
บันทึกผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อ
สมบูรณ์
หมายเหตุ จะต้องมีการสารวจพื้นที่และสัมภาษณ์ถึง
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์ ความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) แบบฟอร์ม 2.1(1)
0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 5 ข้อ
หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจาปี หรือ
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 6 ข้อ
หลักฐานที่แสดงหลักฐานการกาหนดแผนการ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 7 ข้อ
ฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความ
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒),(๔) รายงานการ
สมบูรณ์
ฝึกอบรมการดับเพลิงขึ้นต้น (ดพ.๑) ภาพถ่าย
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ และมีความสมบูรณ์ (๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓),(๕) รายงานการฝึกซ้อม
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (ดพ.๒) ภาพถ่าย
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3 (๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๖) จุดรวมพลจะต้อง
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
สามารถรองรับพนักงานได้ และจะต้องไม่นาจุด
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
รวมพลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น จอดรถ
0 คะแนน
หรือวางของ เป็นต้น
(๕) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๗) แบบฟอร์ม5.5(1) แผน
ฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟจะต้องอ่านง่าย และเป็น
ปัจจุบัน
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เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด
(๖) มีการจุดรวมพลทีส่ ามารถรองรับได้ พร้อมมี
ป้ายแสดงอย่างชัดเจน
(๗) มีการกาหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนาทางหนีไฟ
ไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพืน้ ที่
ปฏิบัติงาน
(๘) มีการกาหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อม
มีป้ายแสดงอย่างชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน 2563

หลักฐานการตรวจประเมิน
คาอธิบาย
(๖) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๘) สารวจพื้นที่
หมายเหตุ มติที่ประชุมวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒เห็น
ว่า สานักงานที่เช่าพื้นที่ กรณีที่ทางเจ้าของพื้นที่
ไม่ซ้อมแผนฉุกเฉิน สานักงานต้องทาหนังสือถึง
เจ้าของตึกเช่าขอความร่วมมือสาหรับทาแผน
ฝึกซ้อมดับเพลิง หรือสานักงานไม่สามารถ
ฝึกซ้อมเองเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
พื้นที่ ทางสานักงานสามารถดาเนินการได้คือ
จะต้องแสดงถึงจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้
พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน มีการกาหนด
เส้นทางหนีไฟ ธงนาทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล
พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการกาหนด
ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดง
อย่างชัดเจน
๕.๕.๒ มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบนั และเหมาะสม และ ๐ คะแนน = ไม่มีแผนฉุกเฉิน หรือแผนฉุกเฉินไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และสุม่ สัมภาษณ์
แผนฉุกเฉินจะต้องประกอบไปด้วย
ร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน
พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนฉุกเฉิน
พนักงานตามโครงสร้างหน้าที่รบั ผิดชอบกรณีเกิด
1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)
กรณีแผนฉุกเฉินเป็นปัจจุบัน
เหตุฉุกเฉิน
ได้แก่ แผนการอบรมป้องกันและระงับ
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จากที่สุ่มสอบถาม
อัคคีภัย แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั
๒ คะแนน = ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ จากที่สุ่มสอบถาม
แผนการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ จากที่สุ่มสอบถาม
2. ขณะเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผนระงับ
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ จากทีส่ ุ่มสอบถาม
อัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟ
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
3. หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผน
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
บรรเทาทุกข์ แผนปฏิรูปฟื้นฟู
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน
๕.๕.๓ ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ 0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 2 ข้อ (๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑)-(๒) สารวจดูการติดตั้ง ความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณ 1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
โดยอ้างอิงตามกฎหมาย
ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบ
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) แบบฟอร์ม 5.5(2) ใบ (๑) ถังดับเพลิงตรวจสอบทั่วไปเดือน
วิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดงั กล่าว
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความ
ตรวจสอบถังดับเพลิง หรือใบตรวจสอบอุปกรณ์
ละ ๑ ครั้ง ได้แก่ ชนิดของถัง
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)
สมบูรณ์
ดับเพลิงอื่นๆทีส่ านักงานมีไว้
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(๑)

(๒)

(๓)
(๔)
(๕)

หมวด/ตัวชี้วัด
มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
- ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน
(กาหนดระยะห่าง อย่างน้อย ๒๐ เมตร/ถัง
ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน ๑๕๐
เซนติเมตรนับจากดคันบีบ และถ้าเป็นวาง
กับพื้นที่จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติด
ป้ายแสดง
- ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิง (ถ้ามี)
- สายฉีดน้าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด
(Hose and Hose Station) ถ้ามี)
ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อม
ใช้งาน
- สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นทีม่ ากกว่า
๓๐๐ ตารางเมตรหรืออาคารสูงเกิน ๒ ชั้น
ขึ้นไป)
- ติดตั้งตัวดักจับควัน(smoke detector)
หรือความร้อน (heat detector)
มีการตรวจสอบข้อ (๑)-(๒) และหากพบว่า
ชารุดจะต้องดาเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้ง
เตือนอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ จากทีส่ ุ่มสอบถาม
ไม่มสี ิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 1-3
คะแนน เท่านัน้ หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุ ปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้
0 คะแนน
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คาอธิบาย
หากอุปกรณ์เกิดชารุด
ดับเพลิง สิ่งกีดขวาง ความดัน
กรณีที่ 1 จะต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าตอนนี้อยู่ใน
สภาพชารุดเสียหาย
ระหว่างการแก้ไข จะถือว่าได้คะแนน
(๒) ถังดับเพลิงตรวจสอบทางเทคนิค
กรณีที่ 2 ไม่มีการแสดงหลักฐานว่าอยู่ในระหว่างการ
๖เดือน/ครั้ง จากผู้ผลิต
แก้ไข จะถือว่าไม่ได้คะแนน
(๓) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire
(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) สัมภาษณ์พนักงาน
alarm) ปีละ ๑ ครั้ง
(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (5) สารวจพื้นที่จุดที่จัดเก็บ (๔) ติดตัง้ ตัวดักจับควัน(smoke
และติดตั้งอุปกรณ์กับเพลิงและสัญญาณแจ้ง
detector)หรือความร้อน (heat
เหตุเพลิงไหม้
detector) ปีละ ๑ ครั้ง
(๕) ระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิง(ดีเซล)
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
(๖) ระบบเครื่องสูบน้าดับเพลิง
(มอเตอร์ไฟฟ้า) เดือนละ ๑ ครั้ง
(๗) สายฉีดน้าดับเพลิงและตู้เก็บสาย
ฉีด (Hose and Hose Station)
เดือนละ ๑ ครั้ง
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หมวด/ตัวชี้วัด

หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง
๖.๑ การจัดซื้อสินค้า
๖.๑.๑ การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) กาหนดผูร้ ับผิดชอบ และมีความเข้าใจ
(๒) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้นได้
(๓) จัดทาบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทีส่ อดคล้องกับสินค้าทีใ่ ช้จริงใน
สานักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ
ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรองของ
สินค้านั้น หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของ
ต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศ
ให้การรับรองนั้นๆด้วย
(๔) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการ
สั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีที่
ไม่มรี ้านค้าที่จาหน่ายสินค้าทีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น
สินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น
ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕

เกณฑ์การให้คะแนน 2563

หลักฐานการตรวจประเมิน

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑)-(๒) สัมภาษณ์ความ
0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 1 ข้อ
เข้าใจผู้รับผิดชอบ จะอธิบายถึงแนวทางการ
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
แหล่งที่ใช้ในการสืบคนข้อมูล
3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความ
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) แบบฟอร์ม 6.1(1)
สมบูรณ์
บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์ (๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) หลักฐานการขอความ
หรือหรือดาเนินการข้อ (๑)-(๓) กรณีที่มรี ้านค้า
ร่วมมือในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับ
จาหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ
(๑) สานักงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถรายงาน
ปริมาณการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยผ่านทาง http://gp.pcd.go.th/member-21-ssl
(๒) สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมดอายุ และยัง
ไม่มีการต่ออายุ และไม่มียี่ห้ออื่นที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จะอนุโลมให้สามารถซื้อสินค้านั้นได้
แต่จะต้องยังมีฉลากสิ่งแวดล้อมกากับที่สินค้า
36
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ฉลากสิ่งแวดล้อม
ฉลากเขียว
http://gp.pcd.go.th/
ฉลากตะกร้าเขียว
http://gp.pcd.go.th/
ฉลากฉลากลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลด
โลกร้อน
http://thaicarbonlabel.t
go.or.th/reduction_app
roval/reduction_appro
val.pnc
http://gp.pcd.go.th/
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์
5
http://labelno5.egat.co
.th/new58/#to_label_i
nfo
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หมวด/ตัวชี้วัด
ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลด
โลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
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๖.๑.๒ ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์
ในสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะ
เทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า
1. แสดงรายการสินค้าสานักงานทีจ่ ัดซื้อทั้งหมดโดยระบุ
ยี่ห้อ และรุ่นสินค้า
2. แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
3. คานวณจานวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณสินค้า
และมูลค่า
หมายเหตุ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น
สินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น
ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕
ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลด
โลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

๐ คะแนน = ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือไม่มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
๑ คะแนน = ดาเนินการครบ 3 ข้อ และจัดซื้อต่ากว่า 9
รายการ และ/หรือสินค้าเป็นมิตรฯน้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐ ของสินค้าที่สั่งซื้อ
๒ คะแนน = ดาเนินการครบ 3 ข้อ และจัดซื้อได้ 9 รายการ
และ/หรือสินค้าเป็นมิตรฯอยู่ระหว่างร้อยละ
๑๐-30 ของสินค้าที่สั่งซื้อ
๓ คะแนน = ดาเนินการครบ 3 ข้อ และจัดซื้อได้มากกว่า 9
รายการ และ/หรือสินค้าเป็นมิตรฯ ร้อยละ 40
ขึ้นไป ของสินค้าที่สั่งซื้อ
๔ คะแนน = ดาเนินการครบ 3 ข้อ และจัดซื้อสินค้าได้
มากกว่า 3 ฉลากขึ้นไป และมากกว่า 9
รายการ และสินค้าเป็นมิตรฯ ร้อยละ 40 ขึ้น
ไป ของสินค้าที่สั่งซื้อ
หมายเหตุ
1. การแสดงร้อยละสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หาก ปริมาณ
สินค้า และมูลค่า อย่างใดอย่างหนึง่ มากกว่าร้อยละ 40 จะ
ได้รับการพิจารณาได้ 3-4 คะแนน แต่จะต้องดูปจั จัยอืน่ ในการ
ให้คะแนนด้วย

คาอธิบาย
ฉลากประหยัดพลังงาน
(Energy Star) ของ
สหรัฐอเมริกา สานักงาน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมของ
สหรัฐฯ (EPA)
ฉลากประสิทธิภาพสูง
http://labelling.dede.go.t
h/survey/product/listproduct?productTypeId=
1
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หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.1(2) รายงานจัดซื้อจัด
จ้าง พร้อมสัมภาษณ์ความเข้าใจในการคานวณร้อย
ละของการจัดซื้อสินค้า (คะแนนการสัมภาษณ์จะ
นาไปพิจารณารวมกับข้อ ๖.๑.๑ (๑))

การคานวณร้อยละการจัดซื้อสินค้า
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ร้อยละปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรฯ
= (ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรฯ x 100) /
ปริมาณสินค้าที่ซื้อทั้งหมดในรอบเวลา
ที่คานวณ
2. ร้อยละมูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรฯ
= (มูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรฯ x 100) /
มูลค่าสินค้าที่ซื้อทั้งหมดในรอบเวลาที่
คานวณ

เกณฑ์การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวแก้ไขครั้งที่ 1/2563

หมวด/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
2. กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูลย้อนหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน
เท่านั้น หากไม่มกี ารดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครัง้ แรก จะได้ 0
คะแนน
๖.๑.๓ ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุ
๐ คะแนน = ไม่มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
สารวจสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสานักงาน
อุปกรณ์ในสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ หลักในการสุ่มสินค้าที่เป็นมิตรกับ
หมายเหตุ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จากที่สุ่มสินค้าตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นสินค้าที่ถูกขึ้นทะเบียน
สินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ๒ คะแนน = ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ จากที่สุ่มสินค้าตรวจสอบ
ในแบบฟอร์ม 6.1(1) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็น
ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ จากที่สุ่มสินค้าตรวจสอบ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลด ๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ จากทีส่ ุ่มสินค้าตรวจสอบ
โลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก
สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
๖.๒ การจัดจ้าง
๖.๒.๑ ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลทีม่ ี 0 คะแนน = ไม่มีการดาเนินการ หรือดาเนินการครบ 1 ข้อ (๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) ใบรับรองจาก
การดาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 2 ข้อ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่าหน่วยงานเป็นมิตรกับ
(๑) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้าน
2 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 3 ข้อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ISO๑๔๐๐๑ ฉลากเขียว
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรอง 3 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบูรณ์
ฉลากตะกร้าเขียว เป็นต้น
โดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรอง
4 คะแนน = มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์ (๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
ดังกล่าว
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการดาเนินการหรือแสดงข้อมูล
ถึงวิธีการพิจารณาและแนวทางการคัดเลือก
(๒) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้าน
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1หรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการคัดเลือก
สิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสานักงานจะต้องทา 3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการดาเนินการใดๆหรือไม่สามารถ (๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) แบบฟอร์ม 6.2(1)
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วย
แสดงข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
ใบอนุญาตปฏิบตั ิงานและข้อตกลงด้าน
เบื้องต้น
แรก จะได้ 0 คะแนน
สิ่งแวดล้อม หรือสัญญาว่าจ้างที่มขี ้อตกลงด้าน
(๓) มีการจัดทาสัญญาหรือข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบตั ิงานใน
(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔)
สานักงาน
แบบฟอร์ม 2.1(1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม
(๔) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้อง
ประจาปี และหลักฐานการฝึกอบรม แบบฟอร์ม
ได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับ
2.1(2) ใบลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร
สานักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการ
หรือภาพถ่ายการอบรมหน่วยงานภายนอก
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สิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับกิจกรรมของ
ตนเอง
(๕) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถ
อธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้
หมายเหตุ
- หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อ
ยกเว้นข้อ (๒)
- หากหน่วยงานภายนอกไม่มมี าตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (๒)-(๕)

เกณฑ์การให้คะแนน 2563

๖.๒.๒ ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน ของหน่วยงานหรือบุคคล
ที่เข้ามาดาเนินการ เช่น ผูร้ ับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน
รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น
หมายเหตุ
(๑) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจาสานักงาน
จะต้องทาการประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑
ครั้ง
(๒) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจาสานักงาน
จะต้องทาการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานในสานักงาน
๖.๒.๓ ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(นอกสานักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆ
ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ:
(๑) สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี เช่ น ISO๑๔๐๐๑ Green

๐ คะแนน = ไม่มีการประเมินการทางานด้านสิ่งแวดล้อม
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จากจานวนผู้รับจ้าง
ทั้งหมด ของทุกการจ้างงาน
๒ คะแนน = ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ จากจานวนผู้รับจ้าง
ทั้งหมดของทุกการจ้างงาน
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ จากจานวนผู้รบั จ้าง
ทั้งหมดของทุกการจ้างงาน
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ จากจานวนผู้รับจ้างทั้งหมด ของ
ทุกการจ้างงานและมีเกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสม ชัดเจน

หลักฐานการตรวจประเมิน
แบบฟอร์ม 2.2(1) แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
ประจาปี หรือจัดทาคู่มือสิ่งแวดล้อม หรือ
ขั้นตอนการทางานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
ภาพถ่ายการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอก
จะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารด้าน
สิ่งแวดล้อมครบถ้วนทุกหน่วยงานถึงจะได้
คะแนน
(๕) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๕) สุ่มสัมภาษณ์หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับกิจกรรมของตนเอง
และจะต้องตอบคาถามให้ได้ทั้งหมด ถึงจะได้
คะแนน
(๑) หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.2(2) การประเมิน
ประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง จะต้องครบถ้วน
ตามจานวนหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
(๒) สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ประเมินหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก ได้แก่ แนวทางการกาหนด
เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน การ
ดาเนินการต่อหลังจากทราบผลการประเมิน
หมายเหตุ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์
การตรวจสอบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน

๐ คะแนน = ไม่มีแนวทางในการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตร (๑) หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.2(3) การคัดเลือก
กับสิ่งแวดล้อม
สถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนครั้งที่มีการจัด (๒) สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้คัดเลือกสถานที่ที่
งานทั้งหมดของหน่วยงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งการสืบค้น
๒ คะแนน = ระหว่างร้อยละ ๕๐-๘๔ ของจานวนครั้งที่มี
ข้อมูล แนวทางการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก
การจัดงานทั้งหมดของหน่วยงาน
หากไม่สามารถอธิบายจะได้ ๐ คะแนน (ถือว่า
ไม่มีแนวทางการเลือกใช้บริการ)
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Hotel ใบไม้ เ ขี ย ว ฉลากเขี ย ว Green Office หรื อ ๓ คะแนน =
Green Building เป็นต้น และมีการจัดการประชุมที่
คานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ๔ คะแนน =
และลดการก่อให้เกิดมลพิษ
(๒) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุม ที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสานักงาน จะต้อง
เลื อ กสถานที่ ที่ ใ ช้ เ วลาเดิ น ทางน้ อ ยที่ สุ ด และจั ด
ประชุ ม ในรู ป แบบ Green Meeting (ตามความ
เหมาะสมและเป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลักฐาน
การคัดเลือกสถานที่เหล่านั้น

เกณฑ์การให้คะแนน 2563
หลักฐานการตรวจประเมิน
มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของจานวนครั้งที่มีการจัด หมายเหตุ กรณีที่ไม่เคยจัดประชุมภายนอก หรือใช้
งานทั้งหมดของหน่วยงาน
สถานที่อื่นภายนอกสานักงาน อย่างน้อยจะต้อง
ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนครั้งที่มีการจัดงาน
ทราบแหล่งการสืบค้นข้อมูล แนวทางการ
ทั้งหมดของหน่วยงาน และมีการรวบรวมรายชื่อ พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก
สถานที่ที่ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
หรือมีเกณฑ์การประเมินการเลือกใช้บริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมีคู่มอื Green
Meeting ของหน่วยงานที่ขอรับการรับรอง

40

คาอธิบาย

