
สํานกังานสเีขยีว  
(Green Office)



ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานส่งเอกสารประเมินตนเองเบื้องต้น

สำนักงานเข้ารับการอบรมสำนักงานสีเขียว

ให้คำแนะนำและปรับปรุงตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

ลงพื้นที่ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

สรุปผลการตรวจประเมินและมอบรางวัล

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ



ขั้นตอนการดำเนินงาน

มิ.ย. - ก.ค. ส.ค. - ก.ย.



คณะกรรมการตรวจประเมิน อาคารสํานักงาน ฝ่ายเลขาฯ (สส.) ระยะเวลา 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ 

เข้ารับการอบรม 
การดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 

สรุปข้อมูลผู้สมัคร 

เข้ารับการอบรม 
การเป็นผู้ตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว 

ประชุมครั้งที่ 1 (มี.ค. 64) 
คัดกรองหน่วยงานเพื่อเข้ารับการประเมิน 

จัดอบรมการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 
จํานวน 1 ครั้ง 

จัดอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว
และทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน 

จํานวน 1 ครั้ง 

o รับการ Coaching (แบบออนไลน)์ 
o ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินงาน 
o จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมิน 

o รับการตรวจประเมิน 
o ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 

ผ่านการรับรองสํานักงานสีเขียว 

ประชุมครั้งที่ 2 (มิ.ย. 64) 
พิจารณารายงานผลการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน 
สํานักงานที่เข้าร่วมโครงการ  

ประชุมครั้งที่ 3 (ก.ย. 64) 
รับรองผลการตรวจประเมิน 

ขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ตรวจประเมิน 

สรุปข้อมูลจากการลงพื้นที ่

สรุปข้อมูลการตรวจประเมิน 

ประกาศผล 

ม.ค. - ก.พ. 64 

มิ.ย. 64 
แบบออนไลน์ 

มิ.ย. - ก.ค. 64 
แบบออนไลน์ 

ก.ย. 64 

ผ่านการทดสอบ 

ส.ค. - ก.ย. 64 

แผนการดำเนินงาน



นิยาม

สํานักงาน

การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ภายในสำนักงาน ได้แก่ พื้นที่รับประทานอาหาร 

พื้นที่ประกอบอาหาร ห้องน้ำ ลานจอดรถ พื้นที่รองรับของเสีย ระบบบำบัดของเสีย

หมายถงึ สถานทีท่ำงานทีม่กีารออกแบบ และ

กอ่สรา้งของหนว่ยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ 

และเอกชน ทัง้ภายในอาคารและภายนอก

อาคาร ทีผู่ท้ำงานหรอืผูป้ระกอบอาชพีใชเ้ปน็

ทีป่ฏบิตังิานดา้นเอกสาร ดา้นการประชมุ และ



สํานกังานสเีขยีว (Green Office)

สำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสานักงาน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม

น้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการ

ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาในปริมาณต่ำ

นิยาม



ความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายในองค์กร ?

✤ สำนักงานสามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

✤ มีภาพลักษณ์ที่ดีในการมีสว่นร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ยกระดับ

สำนักงานให้ได้มาตรฐานการบริการที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

✤ โล่ห์และเกียรติบัตรแสดงการรับรองสำนักงานสีเขียวจากกรมสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี

ระยะเวลาการับรอง 3 ปี

ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีการปรับปรุง

สมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง 



สํานักงานสีเขียว (Green Office) ทําแล้วได้อะไร ?

ลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากร มีการใช้พลังงานอยา่งคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน

สร้างการสื่อสารและการมสี่วนร่วมภายในองค์กร

เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นเมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน



ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

ผู้บริหารหรือผู้นำ

การวางแผน
องค์ความรู้

การสื่อสาร

การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในองค์กร 

(Team Work)



ปัจจัยที่นำไปสูค่วามสำเร็จในการดำเนินงาน 

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

ผู้บริหารหรือผู้นำ 

เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งต้องร่วมคิดและลงมือปฏิบัติไปด้วยกัน

การสื่อสาร 

การสร้างความรู้ความเข้าใจใในองค์กร เพื่อให้พนักงานทราบ เกิดความตระหนักและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การวางแผน 

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในแต่ละขั้นตอนต้องมีการวางแวนกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว ้รวมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบ

ที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม

องค์ความรู้ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจัดอบรมและการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวแล้ว จะช่วยให้หน่วยงาน

เข้าใจการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานตนเอง

การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในองค์กร (Team Work) 

การสร้างการมสี่วนร่วม การเรียนรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ของบุคลากรจะช่วยให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวบรรลุผลสำเร็จ



หมวดที่ 1

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6

หมวด 3

หมวด 2

นโยบายการวางแผนการดำเนินงาน

และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การจัดการของเสีย

สภาพแวดล้อม 

และความปลอดภัย

การจัดซื้อ 

และจัดจ้าง

องค์ประกอบเกณฑ์

หมวดที่ 4

🚰
💡📠

🗑

ให้ความสำคัญ 

เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 6 เรื่อง



หมวด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน

1 นโยบายวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 25

2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก 15

3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 15

4 การจัดการของเสีย 15

5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 15

6 การจัดซื้อและจัดจ้าง 15

รวม 100

เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564



สรุปผลการตรวจประเมินและมอบรางวัล



ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการ 

สำนักงานสีเขียว (Green Office)



การตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการลดการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์

พลังงาน ของเเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย (การประเมินนัยสำคัญ) 

การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และ

ความปลอดภัย 

การประเมินศักยภาพการลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงาน และการลดของเสีย

แนวทางการพัฒนาระบบบริหารบจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สู่ความยั่งยืน

การประเมินสถานภาพการพัฒนาระบบสำนักงานสีเขียว (ทบทวนกระบวนการที่ผ่านมา) 

การกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน 

การจัดตั้งคณะทำงาน 

การสำรวจ และประเมินสถานภาพ และการระบุประเด็นปญัหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

การรวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนและการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย ปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งแผนงาน มาตรการและกิจกรรมที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดบริองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

สำนักงาน

ขั้นตอนที่ 2 การจัดตั้งคณะทำงานดา้นสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ปริมาณก๊าซเรือน

กระจก กฎหมายที่เกี่ยข้อง

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการ

พัฒนาระบบสำนักงานสีเขียว
ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดเป้าหมายและแผนการลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย 

และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม ฯ

ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม ฯ

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตาม วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

ลดการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์พลังงาน และของเเสีย  

และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนที่ 4 การประกาศนโยบายการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย  

 และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

การกำหนดมาตรการและแผนลดการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์

พลังงาน และของเเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

การกำหนดมาตรการและแผนการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

ความปลอดภัย ของเสีย  และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

การจัดทำแผนการฝึกอบรม 

การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริม ฯ





ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดบริองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดลอ้มในสำนักงาน



ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดบริองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดลอ้มในสำนักงาน

ลงลายมือชื่อ

ตราสัญลักษณ์ 

หน่วยงาน

ระบุตำแหน่งในรูป



ขั้นตอนที่ 2 การจัดตั้งคณะทำงานดา้นการจัดการสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ 1 : แต่งตั้งคณะกรรมการในภาพรวม ไม่แบ่งหมวด 

-  ประธาน/หัวหน้า เป็นผู้บริหารระดับสูง 

-  คณะทำงาน เป็นตัวแทนบุคลากร ที่ครอบคลุมทุกแผนก หรือส่วนงาน 

-  กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ครอบคลุมการดำเนินงาน ทั้ง 6 หมวด 

-  ลงนามแต่งตั้งโดยผู้บริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร มีวันที่ชัดเจน 

กรณีที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการแยกแต่ละหมวด



เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์และพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อให้ทราบถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใชท้รัพยากรและพลังงานที่มีนัยสำคัญ  

เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางที่จะแก้ไขผลกระทบดังกล่าวต่อไป

• กำหนดผู้รับผิดชอบ 

• รวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน 

• การบ่งชี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

• ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม 

• การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงาน ภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียว 

จะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ปริมาณก๊าซเรือนกระจก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



3.1 การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ปริมาณก๊าซเรือนกระจก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 การรวบรวมและจัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

3.3 การจัดการก๊าซเรือนกระจก



Input (ปจัจัยนำเข้า_ด้านทรัพยากร)
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Output (ปัจจัยนำออก_ด้านมลพิษ)
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น้ำเสีย

3.1 การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว



ตัวอย่างการประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว

ตัวอย่างการระบุกิจกรรม 

และลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

Input OutputProcess



ตัวอย่างการระบุกิจกรรม และลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว

Input OutputProcess



Input (ทรัพยากร) Process Output (มลภาวะ)

กระดาษ 

เครื่องพิมพ ์

คอมพิวเตอร์ 

เครื่องเขียน (ปากกา ยางลบ ดินสอ ลิควิด)

การจัดทำเอกสารสำนักงาน

กระดาษเสีย 

กลิ่นจากหมึกพิมพ์ 

ฝุ่นจากหมึกพิมพ์ 

ตลับหมึกที่ใช้หมด 

ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เศษขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน

ตัวอย่างการบ่งชี้ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว



เกณฑ์ประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดลอ้ม)

ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระดับนัยสำคัญ

Low Medium High

การใช้ทรัพยากร (Resource Usage) 
ทางตรง 12 - 36 37 - 60 มากกว่า 60

ทางอ้อม 15 - 45 46 - 75 มากกว่า 75

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

ทางอ้อม 28 – 56 57 – 84 มากกว่า 84

มลภาวะ (Pollution)

โอ
ก
าส
ท
ี่จ
ะเก

ิด
 L
ik
el

y
ho

o
d
)

ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น (Consequence)

การใช้ทรัพยากร (Resource Usage)

ปัญ
หาส

ิ่งแว
ดล้อ

ม

Low

High

(L1 - L5) x (C1 - C3)

(L1 - L7) x (C1 - C3)



โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

1 2 3

L1 

มีคู่มือ ขั้นตอน มาตรการปฏิบติ

มีคู่มือ ขั้นตอน มาตรการปฏิบัติงานอ้างอิง

ครบถ้วน หรือ ไม่จำเป็น

มีคู่มือ ขั้นตอน มาตรการปฏิบัติงานอ้างอิง

ครบถ้วนเพียงบางส่วน
ไม่มีคู่มือ ขั้นตอน มาตรการปฏิบัติงาน

L2 

การฝึกอบรม
ทุกคน มากกว่าร้อยละ 50 น้อยกว่าร้อยละ 50

L3 

การบำรุงรักษา

มีแผนเชิงป้องกันและปฏิบัติได้ครบถ้วนตาม

แผน

มีแผนเชิงป้องกันเพียงบางส่วนหรือปฏิบัติได้

ไม่ได้ครบถ้วนตามแผน

ไม่มีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิง

ป้องกัน

L4 

ความถี่ของการใช้ทรัพยากร

ไม่เคยใช้หรือใช้น้อยมาก 

(ไม่เกิน 1 ปีต่อครั้ง)

ใช้บ้างพอสมควร 

(ประมาณ 1 เดือนต่อครั้ง)

ใช้เป็นประจำ 

(ทุกวันหรือมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห)์

L5 

การควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง 

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

สามารถปฏิบัติตามได้ครับถ้วน สามารถปฏิบัติตามได้เพียงบางถ้วน ไม่สามารถปฏิบัติตามได้

ทางตรง  > L1 - L4

ด้านการใช้ทรัพยากร (Resource Usage)

ทางอ้อม  > L1 - L5



ความรุนแรงที่เกิดขึ้น (Consequence)

1 2 3

C1 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ไม่มีกฎหมายควบคุม 

มีกฎหมายควบคุมและปฏิบิติตามได้

มีกฎหมายควบคุม 

แต่มีแนวโน้มที่จะผิดกฎหมาย

มีกฎหมายควบคุม 

แต่ทำผิดกฎหมาย 

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

C2 

การสร้างทรัพยากรและวัตถุดิบใหม่ 

มาทดแทน

สร้างใหม่ทดแทนได้ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี

สร้างใหม่ทดแทนได้ 

ภายในระยะเวลาเกิน 1 ปี
ไม่สามารถสร้างใหม่มาทดแทนได้

C3 

การนำกลับมาใช้ซ้ำ/ 

การนำกลับมาใช้ใหม่

นำกลับมาได้มากกว่า 50 %  

ของทั้งหมด

นำกลับมาได้ต่ำกว่า 50 %  

ของทั้งหมด
ไม่สามารถนำกลับมาได้อีก

ด้านการใช้ทรัพยากร



โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

1 2 3

L1 

มีคู่มือ ขั้นตอน มาตรการปฏิบติ

มีคู่มือ ขั้นตอน มาตรการปฏิบัติงานอ้างอิง

ครบถ้วน หรือ ไม่จำเป็น

มีคู่มือ ขั้นตอน มาตรการปฏิบัติงานอ้างอิง

ครบถ้วนเพียงบางส่วน
ไม่มีคู่มือ ขั้นตอน มาตรการปฏิบัติงาน

L2 

การฝึกอบรม
พนักงานทุกคน พนักงานมากกว่าร้อยละ 50 พนักงานน้อยกว่าร้อยละ 50

L3 

การบำรุงรักษา

มีแผนเชิงป้องกันและปฏิบัติได้ครบถ้วนตาม

แผน

มีแผนเชิงป้องกันเพียงบางส่วนหรือปฏิบัติได้

ไม่ได้ครบถ้วนตามแผน

ไม่มีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิง

ป้องกัน

L4 

การควบคุมมลพิษ การกักเก็บ การป้องกัน

การรั่วไหล แพร่กระจาย

สามารถควบคุมได้ทั้งหมด สามารถควบคุมได้บางส่วน
ไม่สามารถควบคุมได้ 

หรือระบบควบคุมชำรุด

L5 

ความถี่ของกิจกรรม

ไม่เคยใช้หรือใช้น้อยมาก 

(ไม่เกิน 1 ปีต่อครั้ง)

ใช้บ้างพอสมควร 

(ประมาณ 1 เดือนต่อครั้ง)

ใช้เป็นประจำ 

(ทุกวันหรือมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห)์

L6 

ข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก
ไม่เคยมีข้อร้องเรียน

มีขอ้ร้องเรียนไม่เกิน 1 ครั้ง 

ในรอบ 1 ปี
มีขอ้ร้องเรียนเกิน 1 ครั้งในรอบ 1 ปี

L7 

การควบคุมผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง 

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

สามารถปฏิบัติตามได้ครับถ้วน สามารถปฏิบัติตามได้เพียงบางถ้วน ไม่สามารถปฏิบัติตามได้

ด้านมลภาวะ (Pollution)



ความรุนแรงที่เกิดขึ้น (Consequence)

1 2 3

C1 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ไม่มีกฎหมายควบคุม 

มีกฎหมายควบคุมและปฏิบิติตามได้

มีกฎหมายควบคุม 

แต่มีแนวโน้มที่จะผิดกฎหมาย

มีกฎหมายควบคุม 

แต่ทำผิดกฎหมาย 

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

C2 

ระดับความอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีอันตราย  

หรือมีผลกระทบใด ๆ เล็กน้อย

มี / อาจมีอันตราย  

หรือมีผลกระทบบางอย่าง  

หรือระดับปานกลาง

มีอันตรายถึงทุพพลภาพ สิ้นชีวิต  

หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก

C3 

ความสามารถในการบำบัด ฟื้นฟู
สามารถบำบัดได้เองตามธรรมชาติ

สามารถบำบัดได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี 

และ/หรือ ต้องใช้เทคโนโลยีในการบำบัด/

รีไซเคิล

สามารถบำบัดได้โดยใช้เวลามากกว่า 1 ปี 

และ/หรือ ไม่สามารถบำบัดได้  

และ/หรือยังไม่มีเทคโนโลยีในการบำบัดอย่าง

เหมาะสม

C4 

ระดับของผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง
ไม่ส่งผลกระทบ ส่งผลกระทบภายในบริษัท ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

ด้านมลภาวะ (Pollution)



แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว



การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว



การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว



การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว



3.2 การรวบรวมและจัดทำทะเบียนกฎหมายและขอ้กำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

น้ำเสีย 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สิ่งปฏิกูล 

อากาศ 

พลังงาน 

อื่น ๆ ที่เกี่่ยวข้อง



3.2 การรวบรวมและจัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม



ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3.3 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การแยกประเภทของกิจกรรมในสำนักงาน 

ขั้นตอนที่  2  การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเภทที่ 1 การเดินทางที่เกิดขึ้นจากพาหนะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานในรูปของการใช้เชื้อเพลิง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

บำบัดน้ำเสียของสำนักงาน (ถา้มี)  

ประเภทที่ 2 ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าของพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อไฟฟ้า 

ประเภทที่ 3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ได้แก่ ปริมาณการใช้น้ำประปา การใช้กระดาษภายในสำนักงาน ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน 

ปริมาณสารเคมีที่ใช้ ในห้องปฏิบัติการ



3.3 การจัดการก๊าซเรือนกระจก



3.3 การจัดการก๊าซเรือนกระจก



3.3 การจัดการก๊าซเรือนกระจก



ขั้นตอนที่ 4 การประกาศนโยบายการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณกา๊ซเรือนกระจก

ประกาศบริษัท................................. 

เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

บริษัท.................ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรและพลังงาน

อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงกำหนดนโยบายด้าน

สิ่งแวดลอ้มของบริษัท.............. ดังนี ้

1. สร้างการรับรู้แก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความเขา้ใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาขั้นตอนการดำเนินงาน 

2. สง่เสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ และลดการสร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน 

3. การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าและบริการ โดยให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างสภาพแวดล้อมในสำนักงานใหเ้ป็นสำนักงานสีเขียว เอื้อต่อการทำงานและมีสุขภาวะที่ดี  

5. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนื่อง บรรลุผลตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว 

6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียวอย่างเคร่งครัด 

  

  ประกาศ ณ วันที่......มกราคม 2564 

                      (……………………………………………….) 

  ตำแหน่ง

สาระสำคัญของประกาศนโยบาย

ก. ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และป้องกันมลภาวะตามความเหมาะสม

ข. ความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียว

ค. ความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

ง. กำหนดกรอบในการกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็น 

ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง



ขั้นตอนที่ 4 การประกาศนโยบายการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ประกาศบริษัท................................. 

เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

บริษัท.................ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรและพลังงาน

อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงกำหนดนโยบายด้าน

สิ่งแวดลอ้มของบริษัท.............. ดังนี ้

1. สร้างการรับรู้แก่บุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความเขา้ใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรและพลังงาขั้นตอนการดำเนินงาน 

2. สง่เสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ และลดการสร้างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน 

3. การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าและบริการ โดยให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างสภาพแวดล้อมในสำนักงานใหเ้ป็นสำนักงานสีเขียว เอื้อต่อการทำงานและมีสุขภาวะที่ดี  

5. ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนื่อง บรรลุผลตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว 

6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสีเขียวอย่างเคร่งครัด 

  

  ประกาศ ณ วันที่......มกราคม 2564 

                      (……………………………………………….) 

  ตำแหน่ง

สาระสำคัญของประกาศนโยบาย

ก. ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และป้องกันมลภาวะตามความเหมาะสม

ข. ความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียว

ค. ความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

ง. กำหนดกรอบในการกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็น 

ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง



ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดเป้าหมายและแผนการลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม ฯ

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 

ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก แนวทางในการกำหนดเป้าหมาย 
มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเชน 

โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กร ความเป็นไปได้ในการจัดการ 

และปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  

ผู้บริหารลงนาม และประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง 

ครอบคลุมตัวชี้วัด ต่อไปนี้ 

(1) การใช้ไฟฟ้า 

(2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 

(3) การใช้น้ำ 

(4) การใช้กระดาษ 

(5) ปริมาณของเสีย 

(6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ประกาศ...................................... 

เรือ่ง กำหนดเปา้หมาย และตวัชีว้ดัดา้นการใชท้รพัยากร พลงังาน  

ปรมิาณของเสยี และปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก ประจำป ี2564 

 ..........................ตระหนกัถงึความสำคญัของการดำเนนิงานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม และมุง่

มัน่ทีจ่ะพฒันาหนว่ยงานใหเ้ปน็สำนกังานสเีขยีว (Green Office) เพือ่สง่เสรมิใหห้นว่ยงานมกีาร

ดำเนนิงานโดยใชท้รพัยากรและพลงังานอยา่งคุม้คา่และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตลอดจนสามารถ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดการของเสีย เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก จงึกำหนดเปา้หมาย และตวัชีว้ดัในการดำเนนิงานสำนกังานสเีขยีว ของหนว่ยงาน 

ประจำป ี2564 ดงันี ้

 1. การใช้ไฟฟา้  ลดลง 3% จากปรมิาณการใชง้านในป ี2563 

 2. การใชน้ำ้มนัเชือ้เพลงิ  ลดลง 2% จากปรมิาณการใชง้านในป ี2563 

 3. การใชน้ำ้  ลดลง 2% จากปรมิาณการใชง้านในป ี2563 

 4. การใชก้ระดาษ  ลดลง 5% จากปรมิาณการใชง้านในป ี2563 

 5. ปรมิาณของเสยี  สามารถนำกลบัมาใช้ใหมไ่ด้ไมน่อ้ยกวา่ 45% ของปรมิาณของเสยีทัง้หมด 

 6. ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก  ลดลง 2% จากปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในป ี2563 

  ทัง้นี ้ตัง้แตป่ดันีเ้ปน็ตน้ไป 

 ประกาศ ณ วนัที.่.....มกราคม 2564 

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

  ตำแหนง่

แนวทางในการกำหนดค่าเป้าหมาย 

★ กำหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาข้อมูลในอดีต 

★ ใช้ค่าต่ำสุดของอุปกรณ์หรือการใช้พลังงานที่องค์กรเคยทำได้ต่ำสุด 

★ ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 

(Benchmarking)



แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ

✤ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการ จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด  

✤ มีการประเมินผลลัพธ์/ศักยภาพของการดำเนินมาตรการ  

✤ ระบุระยะเวลาและตัวเลขค่าเป้าหมายที่ชัดเจน 

✤ จัดทำแผนปฏิบัติของมาตรการทีผ่่านการคัดเลือกแล้วเป็นเอกสาร 

ซึ่งแผนปฏิบัติต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน (อาจมีเอกสารประกอบแนบกับแผนปฏิบัติตามความจำเป็น)

• กำหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจน

• กำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินการและกรอบระยะเวลาทีต่อ้งบรรลุ

• มีการทวนสอบวิธีการที่ใช้ ในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

• มีวิธีการทวนสอบผลของการปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติจะต้องจัดทำเปน็เอกสารและ Update ตามช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดเป้าหมายและแผนการลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม ฯ



ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดเป้าหมายและแผนการลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม ฯ



ขั้นตอนที่ 5  การกำหนดเป้าหมายและแผนการลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม ฯ

ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอรม์ 

แผนปฏิบัติการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน



ขั้นตอนที่ 6 การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก แผนการฝึกอบรม

และกิจกรรมส่งเสริม ฯ

(1) การดำเนินการตามแผนการฝกึอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

 (2) การดำเนินการตามแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดลอ้ม 

 (3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือน

กระจก 

➡ การดำเนินมาตรการควบคุม ป้องกัน และปรับปรุงเพื่อลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

➡ การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

➡ การดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา แผนฉุกเฉิน

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตาม วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนลดการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์พลังงาน และของ

เเสีย  และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(1) การดำเนินการตามแผนการฝกึอบรมด้านสิ่งแวดล้อม



(1) การดำเนินการตามแผนการฝกึอบรมด้านสิ่งแวดล้อม



(1) การดำเนินการตามแผนการฝกึอบรมด้านสิ่งแวดล้อม



(2) การดำเนินการตามแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดลอ้ม



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



(3) การดำเนินการตามแผนลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก



ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการพัฒนาระบบสำนักงานสีเขียว

การจัดให้มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กำหนดวาระการประชุม ได้แก่ 

วาระที่ 1 การติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารทีผ่่านมา 

วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม 

วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดลอ้ม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)  

วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตาม

กฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อ

เนื่อง 

จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง



Q & A 
ขอบคุณครับ


