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เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขยีว (Green Office) 
 

ส านักงานสีเขียว (Green Office) หมายถึง ส านักงานที่กิจกรรมต่างๆ ภายในส านักงานมีการบริหารจัดการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางใน
การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน 
การประเมิน:  ๖ หมวด  ๒๓ ประเด็น ๖๓ ตัวช้ีวัด  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หมวด (๑) นโยบายวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง   ร้อยละ ๒5  
หมวด (๒) การสื่อสารและสร้างจติส านึก                                ร้อยละ 15 
หมวด (๓) การใช้ทรัพยากรและพลังงาน                                ร้อยละ ๑๕  
หมวด (๔) การจดัการของเสีย                                            ร้อยละ ๑๕  
หมวด (๕) สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย                          ร้อยละ ๑๕  
หมวด (๖) การจดัซื้อและจัดจา้ง                                          ร้อยละ ๑๕  

** ค่าคะแนน ๐ – ๔ (แต่ละตัวช้ีวัดคะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 
 
หมายเหตุ  

1. การแสดงหลักฐานข้อมลูต่างๆ สามารถแสดงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
2. กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุหรือยกระดับผู้ตรวจประเมินจะต้องทราบช่วงเวลาที่ส านักงานเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียวในครั้งแรก เพื่อพิจารณาถึงเกณฑ์ที่ในการตรวจประเมิน  
3. แบบฟอร์มที่ส านักงานใช้ในการบนัทึกข้อมูล อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่แต่ละองค์กร  
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ตวัช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนน  
หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 

หมวดที่ ๑ การก าหนดนโยบาย การวางแผนการ
ด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

   

๑.๑ การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม    
๑.๑.๑ มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในส านักงาน 
(๑) มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีของส านักงาน 
(๒) มีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมของส านักงาน 

 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ  
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๒ ข้อ  
๓ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๒ ข้อ และเป็นไปตามค า    

นิยามของส านักงาน แต่ไม่พบหลกัฐานการลงนาม
อนุมัติ หรือวันท่ีจัดท าปัจจุบัน 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๒ ข้อ และเป็นไปตามค า
นิยามของส านักงาน พร้อมกับหลกัฐานการลงนาม
อนุมัติ หรือวันท่ีจัดท าปัจจุบัน 

หมายเหตุ  
1. การลงนามอนุมัติจะต้องเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจ 
2. กรณตี่ออายุ หากมกีารด าเนนิการหรือแสดงข้อมลูยอ้นหลังไดบ้าง
ปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านัน้ หาก
ไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลูยอ้นหลังได้ทุกปี 
หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

(๑) เอกสารที่แสดงแผนผังของส านักงานโดยเน้น
พื้นที่ภาพรวมให้เห็นถึงขอบเขตทางกายภาพที่
จะขอการรับรอง 

(๒) เอกสารที่แสดงกิจกรรมทั้งหมดทีอ่ยู่ภายใต้ข้อ 
(๑) 

 

ส านักงาน หมายถึง สถานท่ีท างานท่ีมี
การออกแบบและก่อสร้างของ
หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และ
เอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคาร ท่ีผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพ
ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ดา้น
การประชุมและการจัดนิทรรศการ 
รวมไปถึงพื้นที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆภายใน 
ได้แก่ พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร พ้ืนท่ี
ประกอบอาหาร ห้องน้ า ลานจอดรถ 
พื้นที่รองรับของเสีย ระบบบ าบัดของ
เสีย 

๑.๑.๒ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและ
ครอบคลมุประเด็นตามเกณฑส์ านกังานสีเขียวโดย
แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
(๑) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง  
(๒) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้

ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไป
ถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซ

 
 
 
๐ คะแนน = รายละเอียดนโยบายไม่สอดคล้องกับเกณฑ์

ส านักงานสีเขียว 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๓ ข้อ 
๔ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๔ ข้อ 

(๑) เอกสารนโยบายสิ่งแวดล้อมของส านักงาน 
(๒) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาเนือ้หาของ

นโยบายสิ่งแวดล้อมว่าสอดคล้องกับเกณฑ์
หรือไม ่

หมายเหตุ  
(๑) การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไมจ่ ากัดจ านวน

ข้อ แต่จะต้องมีเนื้อหาครอบคลมุข้อ (๑)-(๔) 
ของการเกณฑ์การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม 

(๒) นโยบายสิ่งแวดล้อมไมไ่ดร้ะบุการสร้างความรู้

การปรบัปรุงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยจะต้อง
ค านึงถึง 
1. ความเพียงพอของทรัพยากรใน

การด าเนินงาน 
2. การเปลีย่นแปลงท่ีจะส่งผล

กระทบต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

3. การติดตามผลการด าเนินงานด้าน
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
เรือนกระจก 

(๓) การปฏิบัตติามกฎหมายและเกณฑ์การเป็น
ส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

(๔) การสร้างความรู้และความตระหนกัด้าน
สิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง 

และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง แต่มีการปฏิบัติในกิจกรรม ดังนั้น
จะต้องไปดูในแนวการปฏิบตัิว่ามสี่วนน้ีอยู่
หรือไม่ถ้ามีก็ได้ ๔คะแนน  

(๓) การสร้างความรู้และการตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม จะเขียนนโยบายอย่างไรก็ได้แต่
จะต้องสะท้อนให้เห็นหรือรับทราบความรู้และ
ความตระหนัก  

(๔) บางส านักงานมีนโยบายสิ่งแวดล้อมข้อเดียวแต่
มีทั้ง ๔ หัวข้อน้ีรวมกัน ก็ไมผ่ิดถือว่าได้ ๔ 
คะแนน  

(๕) กรณีที่เข้าตรวจเดือนนี้ แต่นโยบายสิ่งแวดล้อม
ประกาศในเมื่อเดือนที่แล้ว สามารถให้คะแนน
เต็มได ้

สิ่งแวดล้อม ข้อร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 

๑.๑.๓ การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บรหิาร
ระดับสูง 
(๑) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
(๒) มีการระบุวันท่ีการประกาศใช้นโยบาย

สิ่งแวดล้อมอยา่งชัดเจน 
(๓) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจจะต้องสามารถอธิบาย

ถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ของส านักงาน 

(๔) ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจจะต้องมสีว่นในการ
ติดตามผลการปฏิบัตติามนโยบายสิ่งแวดล้อม
ของส านักงาน 

 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการอย่างน้อย 1 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ อย่างน้อย 2 ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนินการครบทั้ง 3 ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ แต่มีการขับเคลื่อน

(น าไปปฏิบัติ)ไม่ชัดเจนหรือเป็นบางส่วน 
๔ คะแนน = มีการด าเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ และมีการขับ

เคลื่อนที(่น าไปปฏิบัติ)ชัดเจน  
หมายเหตุ      
1. กรณีต่ออายุ หากมีการเปลีย่นแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อม วันท่ี

ประกาศนโยบายต้องเป็นปัจจุบัน 
2. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้

บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน 

(๑) เอกสารนโยบายสิ่งแวดล้อมของส านักงานท่ีมี
หลักฐานการลงนามจากผู้บรหิารสงูสุดหรือผู้มี
อ านาจ รวมถึงวันท่ีประกาศใช้นโยบายอย่าง
ชัดเจน 

(๒) สัมภาษณผ์ู้บริหารถึงวัตถุประสงคแ์ละ
จุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของส านักงานโดย
จะต้องสอดคล้องกับท่ีระบลุงในนโยบาย
สิ่งแวดล้อม  

(๓) สัมภาษณผ์ู้บริหารถึงแนวทางหรือวิธีการในการ
ติดตามผลการปฏิบัตติามนโยบาย ซึ่งหลักฐาน
อาจจะปรากฏในรายงานการประชุม
ประจ าเดือนหรือการประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร
ได ้

(๔) หลักฐานการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม
สามารถดูได้จากหมวด1(1.8)การทบทวนฝ่าย
บริหาร ข้อ 1.8.2 วาระที่ 2 นโยบาย
สิ่งแวดล้อม 

 



เกณฑ์การตรวจประเมินส านักงานสีเขยีวแก้ไขคร้ังที่ 1/2563 

4 
 

หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๑.๑.๔ มีการก าหนดแผนการด าเนินงานส านักงานสี
เขียวประจ าป ี
(๑) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการด าเนินงาน

ครบถ้วนทุกหมวด 
(๒) มีการก าหนดเวลาหรือความถี่ของการ

ด าเนินการของแตล่ะหมวด 
(๓) มีการก าหนดแผนด าเนินการเป็นลายลักษณ์

อักษร และได้รับการอนุมัตจิากผู้บริหาร 

 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือมีการด าเนินการเพียง 1 

ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบทั้ง 2 ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนินการครบทั้ง 3 ข้อ แต่ยังไม่มีการปฏิบัติ

ตามแผน  
๓ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ท้ัง ๓ ข้อ แต่มีปฏิบตัิตาม

แผนงานเป็นบางส่วน 
๔ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ท้ัง ๓ ข้อ และมีปฏิบัตติาม

แผนงานอย่างสมบรูณ ์
หมายเหตุ กรณตี่ออายุ หากมกีารด าเนินการหรือแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้1-3 
คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

เอกสารแผนการด าเนินการส านักงานสีเขียวประจ าปี 
พร้อมการลงนามอนุมัต ิ
หมายเหตุ แบบฟอร์มสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้าม
ความเหมาะสมขององค์กร 

 

๑.๑.๕  มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน
ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้  
(๑) การใช้ไฟฟ้า  
(๒) การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
(๓) การใช้น้ า  
(๔) การใช้กระดาษ 
(๕) ปริมาณของเสีย 
(๖) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
 

 
 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด  
                หรือก าหนดอย่างน้อย 4 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการก าหนดเปา้หมายอย่างน้อย 5 ข้อ 
๒ คะแนน = มีการก าหนดเปา้หมายครบ 6 ข้อ แตไ่ม่พบ

หลักฐานการลงนามอนุมตั ิและ/หรือวันท่ี
ประกาศใช้ปัจจุบัน  

๓ คะแนน = มีการก าหนดเปา้หมายครบ 6 และมีการลงนาม
อนุมัต ิและวันท่ีประกาศใช้ที่เป็นปัจจุบัน 

๔ คะแนน = มีการก าหนดเป้าหมายครบ 6 ข้อ มีหลักฐานการลง
นามอนุมัติและวันท่ีประกาศใช้อย่างชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน โดยจะต้องน าเสนอการขับเคลื่อนได้อย่าง
ถูกต้อง และจะต้องสามารถอธิบายที่มาของการ

(๑) เอกสารก าหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
พร้อมการลงนามอนุมัต ิ

(๒) สัมภาษณผ์ู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วม
ก าหนดตัวเลข %เป้าหมาย 6 ด้าน  
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
ก าหนดเป้าหมายได้ 

หมายเหตุ  
1. ส านักงานจะต้องก าหนดเป้าหมายของการใช้ไฟฟ้าและ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากไม่มีการก าหนดจะ
ไม่น ามานบัจ านวนข้อในการให้คะแนน 

2. การลงนามอนุมตัิจะต้องเป็นผู้บรหิารหรือผู้มีอ านาจ 
3. กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้

บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน 

๑.๒ คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม    
๑.๒.๑  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
(๑) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้าน

สิ่งแวดล้อมของส านักงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร และลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการ
หรือทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และ
บุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน  

(๒) ก าหนดอ านาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน 

 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการเพียงข้อใดข้อหนึ่ง 
๒ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๒ ข้อ แต่มีการปฏิบัติเป็น

บางส่วน 
๔ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๒ ข้อ และมีการปฏิบัติที่ชัดเจน 

และเป็นปัจจุบัน 
หมายเหตุ กรณตี่ออายุ หากมกีารด าเนินการหรือแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้1-3 
คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส านักงานสีเขียว 
พร้อมลงนามอนุมัติจากผู้บริหาร 

 

๑.๒.๒ ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมคีวามเข้าใจในบทบาท และหน้าท่ี
รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังน้ี 
(๑) ประธาน/หัวหน้า 
(๒) คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

 
 
 
๐ คะแนน = ประธาน คณะกรรมการ หรือทีมงานด้าน

สิ่งแวดล้อมไม่มคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และ

สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบและ/หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องในแต่ละ
หมวด  
หมายเหตุ พิจารณาจากจ านวนเจา้หน้าท่ีในทีมงาน
แต่ละหมวด 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
ที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้
ผู้ตรวจประเมินแตล่ะหมวดสุ่มสอบถามได้) 

ความรับผิดชอบของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑ คะแนน=  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนที่สุ่มสอบถามทุก

หมวด 
๒ คะแนน = ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของจ านวนที่สุ่มสอบถามทุกหมวด 
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนที่สุ่มสอบถามทุก

หมวด 
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนที่สุ่มสอบถามทุกหมวด 

๑.๓ การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  

   

๑.๓.๑ กิจกรรมทั้งหมดของส านักงานภายใต้
ขอบเขตการขอการรับรองส านักงานสีเขียวจะต้อง
ได้รับการระบุและประเมินปญัหาสิ่งแวดล้อม 
(๑) มีการรวบรวมกิจกรรมของส านักงานครบถ้วน 
(๒) มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบเหมาะสมและมีความ

เข้าใจ 
(๓) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ 

ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน 
(๔) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม

ครบถ้วน 
(๕) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกต ิผิดปกติ 

และฉุกเฉินครบถ้วน 
(๖) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง

กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

(๗) การประเมินเพื่อจดัล าดับความส าคัญของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(๘) มีหลักฐานการก าหนดระยะเวลาในการทบทวน
การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

(๙) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรอืมีกิจกรรม
เพิ่มเตมิ (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือ

 
 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

5 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ ข้ึนไป และ/หรือไม่พบ

หลักฐานการลงนามอนุมตัิ และ/หรือวันท่ีจัดท าที่
เป็นปัจจุบัน และ/หรือขาดความสมบูรณ์ของข้อมลู 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ ข้ึนไป พบหลักฐานการ
ลงนามอนุมัติ และวันท่ีจัดท าที่เปน็ปัจจุบันและมี
ความสมบรูณ์ของข้อมูล  

 
หมายเหตุ  
(๑) การลงนามอนุมตัิจะต้องเป็นผู้บรหิารหรือผู้มีอ านาจ 
(๒) หากไมส่ามารถอธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินปญัหา

สิ่งแวดล้อมได้ จะไม่ให้คะแนนในข้อ (7) 
(๓) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้

บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๗) อ้างอิงแบบฟอร์ม 
1.3(1)-(3) ในการแสดงข้อมูล  

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (2) ผู้รับผดิชอบจะต้อง
สามารถอธิบายแนวทางการระบุและประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) ผู้รับผดิชอบจะต้อง
แสดงเกณฑ์การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 

(๔) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๘) สามารถใช้แบบฟอร์ม 
1.1(1) แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
ประจ าปีหลักฐานในการแสดงข้อมูล 

(๕) ข้อ (9) กิจกรรมเพิ่มเติมภายในอนาคตอันใกล้ 
หมายถึงว่าส านักงานมีแผนงานชัดเจนว่าจะมี
การกิจกรรมเพิ่มเติมภายในปีปัจจบุันท่ีท าการ
ตรวจประเมิน 

 

(๑) ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรง 
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
จากการด าเนินการของบุคลากร
ของส านักงาน 

(๒) ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอ้อม 
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
จากบุคคลภายนอกส านักงาน 
เช่น ผู้รับเหมา ผูร้ับจ้างช่วง ผู้เข้า
มาใช้บริการ เป็นต้น 

(๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ 
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
เป็นประจ าทุกครั้งเมื่อท ากิจกรรม
นั้นๆ 

(๔) ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะผิดปกติ 
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
เป็นครั้งคราว เช่น สารเคมีหก
รั่วไหลปริมาณไม่มาก ท่อน้ าแตก 
เป็นต้น 

(๕) ปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะฉุกเฉิน 
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและมีความ
รุนแรงมากกว่าสภาวะผิดปกติ 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
เพิ่มเตมิกิจกรรมของส านักงานในอนาคตอันใกล้ 
เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้า
มี) 

คะแนน เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล
ปริมาณมาก ก๊าซพิษรั่วไหล  

๑.๓.๒ การวเิคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญ 
(๑) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญั 
(๒) ก าหนดมาตรการ คูม่ือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคญั 
(๓) ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคญัมีการด าเนินการ

ตามมาตรการ คู่มือ หรือแนวทางการแก้ไข
ครบถ้วน   

(๔) ก าหนดมาตรการ คูม่ือ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกนัปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะ
ผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

(๕) ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิในสภาวะผิดปกติและ
สภาวะฉุกเฉินมีการด าเนินการตามมาตรการ 
คู่มือ หรือแนวทางการป้องกันครบถ้วน  

 
 

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

2 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ์ 

และ/หรือ ไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ/
หรือวันท่ีจัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ข้ึนไป และมีความ
สมบูรณ์ พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และวันท่ี
จัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

หมายเหตุ  
(๑) การลงนามอนุมตัิจะต้องเป็นผู้บรหิารหรือผู้มีอ านาจ 
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้

บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) อ้างอิงแบบฟอร์ม 
1.3(4) ในการแสดงข้อมูล  

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒)และ(๓) มี 2 ส่วน คือ 
กรณีที่ ๑ ปญัหาสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นนัยส าคญัที่

สามารถน ามาก าหนดเป็นแผนงาน
โครงการสิ่งแวดล้อม ใหไ้ปพิจารณา
หลักฐานในหมวด ๑.๖   

กรณีที่ ๒ ปญัหาสิ่งแวดล้อมท่ีไม่สามารถน ามา
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการสิ่งแวดล้อม
ได้ ส านักงานจะต้องแสดงหลักฐาน
มาตรการควบคุมและมีการปฏิบัตจิริงซึ่ง
สามารถอ้างอิงไปยังหมวดตา่งๆ 

หมายเหตุ การให้คะแนนจะต้องพจิารณาว่า
มาตรการและการปฏิบัตติามมาตรการ
จะต้องครบถ้วนตามปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมี
นัยส าคญั 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) และ (๕) ม ี๒ ส่วน คือ  
กรณีที่ ๑ ปญัหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิในสภาวะผิดปกต ิ

จะต้องเขียนมาตรการป้องกันให้ชัดเจน
และมีการปฏิบตัิให้ผูต้รวจประเมนิเห็น
อย่างชัดเจน 

กรณีที่ ๒ ปญัหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกดิในสภาวะฉุกเฉิน
สามารถอ้างอิงไปยังหมวด ๕.๕ 

 
 
 
 
 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคญั 
หมายถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปาน
กลาง (M) ขึ้นไป 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๑.๔ กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
๑.๔.๑ มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานดังนี้ 
(๑) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวม

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
(๒) จัดท ารายการกฎหมายที่ครอบคลมุปัญหา

สิ่งแวดล้อมและบริบทของส านักงาน  
(๓) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและ

ข้อก าหนดข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งได้ 
(๔) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับ

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ 
(๕) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่

เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน 
(๖) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปี

ละ ๑ ครั้ง  
หมายเหตุ ส านักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่น
เพิ่มเตมิ 

 
 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

3 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ์ 

และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ/
หรือวันท่ีจัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ และมีความสมบูรณ์ 
พบหลักฐานการลงนามอนุมตัิ และวันท่ีจัดท าที่เป็น
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ  
(๑) การลงนามอนุมตัิจะต้องเป็นผู้บรหิารหรือผู้มีอ านาจ 
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้

บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน 

 
 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) , (๓) และ (๔) ได้จาก
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบโดยจะตอ้งสอบถาม
ขั้นตอนการจัดท าทะเบียนกฎหมาย ตั้งแต่การ
รวบรวมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งการสืบค้น
กฎหมาย 

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) และ (5) อ้างอิง
แบบฟอร์ม 1.4(1) บันทึกทะเบียนกฎหมาย
และข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (6) อ้างอิงแบบฟอร์ม 
1.1(1) แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
ประจ าป ี

หมายเหตุ จะต้องตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นใน
ทะเบียนกฎหมาย 
 

(๑) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย หมายถึง กฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ของส านักงานนั้นๆ โดยจะต้อง
พิจารณาประเด็นจากบริบทของ
ส านักงาน และข้อ ๑.๓ การระบุ
ประเด็นปัญหาทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เช่น 
กฎหมายควบคุมมลพิษทางน้ า 
การจัดการขยะ อัคคีภยั แสง
สว่าง บุหรี่ พลังงาน เป็นต้น 

(๒) กฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
หมายถึง บทบัญญตัิเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในท้องถิ่นที่
ส านักงานนั้นๆตั้งอยู ่

(๓) แหล่งที่มาของกฎหมาย จะต้อง
เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น 
หน่วยงานราชการ website 
รวบรวมกฎหมายโดยเฉพาะ 
(www.pcd.go.th, 
www.diw.go.th, 
www.shawpat.or.th 
www.ratchakitcha.soc. go.th 
เป็นต้น) 

๑.๔.๒ ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการ
ด าเนินงานการจดัการสิ่งแวดล้อมของส านักงาน โดย
มีการด าเนินการดังนี้ 
(๑) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความ

สอดคล้องของกฎหมายกับการด าเนินงานการ

 
 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

1 ข้อ 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
ถึงวิธีการพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมาย  

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) อ้างอิงแบบฟอร์ม 
1.4(1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม 

(๑) สอดคล้องกับกฎหมาย หมายถึง 
ส านักงานมีการปฏิบัตเิป็นไป
ตามที่กฎหมายนั้นๆได้ก าหนดไว้ 
และจะต้องอ้างอิงหลักฐานของ
การปฏิบัตติามกฎหมาย โดย
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
จัดการสิ่งแวดล้อม 

(๒) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย
ครบถ้วน 

(๓) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัตติามกฎหมาย
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง  
กรณีที่พบว่าการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย จะต้องมีการวเิคราะห์สาเหตุ และ
ก าหนดแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) 

(๔) มีการก าหนดความถี่ในการประเมนิความ
สอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ที่เหมาะสมและมีการปฏิบตัิตามที่ก าหนดได ้

๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ์ 

และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ/
หรือวันท่ีจัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์ 
พบหลักฐานการลงนามอนุมตัิ และวันท่ีจัดท าที่เป็น
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ  
(๑) การลงนามอนุมตัิจะต้องเป็นผู้บรหิารหรือผู้มีอ านาจ 
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้

บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓) อ้างอิงแบบฟอร์ม 
1.4(1) บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไมส่อดคลอ้งกับ
กฎหมายจะต้องมีเอกสารการวิเคราะห์ 

      หมายเหตุ สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบ
ขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องร่วมได ้

(๔) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) อ้างอิงแบบฟอร์ม 
1.1(1) แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
ประจ าป ี

หมายเหตุ  
(๑) การตรวจเรื่องการประเมินความสอดคล้องของ

กฎหมาย อย่าลืมตรวจในส่วนการประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมายท้องถิ่น 

(๒) ในกรณีที่เข้าไปตรวจในพ้ืนท่ีพบวา่ ส านักงาน
นั้น ท าผิดกฎหมาย ทางผู้ตรวจจะด าเนินการ
ตรวจต่อไปตามปกติตรงไหนผิดหรือไมต่รงตาม
เกณฑ์ก็ให้ตดัคะแนนตามตัวช้ีวัดนั้นยกตัวอย่าง
ในกรณีที่พบก้นบุหรี่ในสถานท่ีห้ามสูบซึ่งถือว่า
ผิดกฎหมายใหต้ัดคะแนนในหมวด ๕.๑ เรื่อง
อากาศ 

สามารถอ้างอิงจากภาพถ่าย 
เอกสารการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายเรื่องนั้นๆ 

(๒) ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
หมายถึง ส านักงานไม่มีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายนั้นๆ
ได้ก าหนดไว้ หรือปฏิบัตผิิด
กฎหมาย หรือละเมิดกฎหมาย 

(๓) เพื่อทราบ หมายถึง กฎหมายที่ไม
ได้มีบทใช้บังคับกับส านักงาน แต่
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัตไิด ้

 

๑.๕ ข้อมลูก๊าซเรือนกระจก    
๑.๕.๑ การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ส านักงาน จะต้องประกอบไปด้วย 

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
(๒) ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงส าหรับการเดินทาง 
(๓) ปริมาณการใช้น้ าประปา 
(๔) ปริมาณการใช้กระดาษ 
(๕) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ) 
(โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือน
กระจกล่าสุด) 

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือ

ด าเนินการเพียง 2 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3  ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ  
๓ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ค่า Emission 

Factor (EF) ไม่เป็นปจัจุบัน 
๔ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๕ ข้อ และค่า Emission 

Factor (EF) เป็นปัจจุบัน 

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๕) ใช้แบบฟอร์ม 1.5(1) 
ค านวณปรมิาณกา๊ซเรือนกระจก 
 

แหล่งสืบค้นค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission 
Factor ; EF) คือ 
http://www.tgo.or.th/ 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๑.๕.๒ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย 
กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) สรปุสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพือ่การปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการวิเคราะหส์าเหตุในกรณีที่ไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
(๒) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๓) มีการตดิตามผลหลังแก้ไข 

 

 
 
กรณีบรรลเุป้าหมาย 
๓ คะแนน = บรรลเุปา้หมาย  
๔ คะแนน = บรรลเุปา้หมาย สรปุสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพื่อการ

ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 
กรณไีม่บรรลเุปา้หมาย 
๐ คะแนน = ไม่บรรลุเปา้หมาย และไมม่ีการด าเนินการใดๆ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูและหาร
วิเคราะห์ยอ้นหลังไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1-3 คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ย้อนหลังไดทุ้กปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานแสดงการบรรลเุปา้หมาย ได้แก่ แบบฟอร์ม 
1.5(1) ค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
หมายเหตุ  
(๑) ในกรณีที่มีการควบคุมการใช้พลังงาน 

ทรัพยากร และของเสีย โดยมีแนวโน้มลดลงแต่
ไม่แน่ใจว่าจะไดต้ามเป้าหมายหรือไม่ ต้องดูว่า
แนวโน้นที่ลดลงไมไ่ด้ตามเป้าหรือไม่ลดเพราะ
เหตุอะไร ให้ใช้ดุลยพินิจ เช่น ไม่ลดลงเนื่องจาก
มีการเพิ่มเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า มีการจัด
ประชุม มีการขยายพื้นท่ี เพิ่มบุคลากร ถือว่าให้ 
4 คะแนน แต่ถา้สาเหตุเกิดจากขาดความ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล จะ
ไม่ได้ 4 คะแนน 

(๒) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได ้

 

๑.๕.๓ ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของส านักงาน โดยจะต้อง
สอบถามดังนี้ 
(๑) ความส าคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการท า

ส านักงานสีเขียว 
(๒) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(๓) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของส านักงานเมื่อ

เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ 
๑. พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง ๓ 

ข้อ 
๒. สอบถามพนักงาน ๔ คนขึ้นไป 
 
 
 

 
 
 
๐ คะแนน = พนักงานไม่สามารถอธิบายได ้
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม  
๒ คะแนน = ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๓) การสมัภาษณ์พนักงาน  
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๑.๖ แผนงานโครงการที่น าไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 

   

๑.๖.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
โครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการด าเนินการดังนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับ

นโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีมี
นัยส าคญั หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม  

(๒) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้  
(๓) กิจกรรม/นวัตกรรมที่ก าหนดในโครงการ

สิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย  

(๔) ระยะเวลาการท าโครงการมีความเหมาะสม  
(๕) โครงการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

และจะต้องมีความเข้าใจ 

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

2 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณไ์ม่

พบหลักฐานการลงนามอนุมตัิ และ/หรือวันท่ีจดัท าที่
เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์ 
พบหลักฐานการลงนามอนุมตัิ และวันท่ีจัดท าที่เป็น
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ  กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้1-3 
คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทกุปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๕) ใช้เอกสารโครงการ
สิ่งแวดล้อม  

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) สัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้อง
ถึงความเข้าใจในการก าหนดวตัถปุระสงค์ 
เป้าหมายและแผนงาน 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓) ผู้ตรวจประเมินจะต้อง
พิจารณาเพิ่มเติมว่ากิจกรรมในโครงการ
สิ่งแวดล้อมจะต้องมีความแตกต่างจากกิจกรรม 
มาตรการ หรือแนวทางเดมิที่เคยปฏิบัติภายใน
ส านักงาน 

หมายเหตุ กรณีที่ส านักงานไม่มีกิจกรรม มาตรการ
หรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคัญมาก่อน สามารถอ้างอิง
กิจกรรมที่ถูกก าหนดในตัวโครงการ  

(๑) เป้าหมายที่ก าหนดจะต้องมีความ
แตกต่างจากเป้าหมายของการใช้
ทรัพยากร พลังงาน และปริมาณ
ของเสียที่ก าหนดในข้อ ๑.๑.5 

(๒) เป้าหมายสามารถถูกวัดได้ในเชิง
คุณภาพและเชิงปรมิาณ 

(๓) กิจกรรมในโครงการจะต้อง
แตกต่างจากมาตรการการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน มาตรการ
จัดการของเสยี และอื่นๆที่
ก าหนดในหมวดที่ ๓ หมวดที่ ๔ 
หมวดที่ ๕ และหมวดที่ ๖ 
(สามารถแสดงนวัตกรรม 
แนวทาง/แนวคิดใหม่) 

(๔) ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
จะต้องพิจารณาจากความยาก
ง่ายของวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย 

(๕) นวัตกรรม หมายถึง การท าสิ่ง
ต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ  เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด 
กระบวนการท างาน หรือ
เทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ต่อยอด 

๑.๖.๒ ผลส าเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนว
ทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๑) มีแผนการด าเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน 
(๒) ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งต่อเนื่อง 
(๓) มีการก าหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติ

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

3 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ  

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) , (๓)ใช้แบบฟอร์ม
1.6(1) แผนงานโครงการและกิจกรรม  

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒),(๔) เอกสารรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการ หรือรายงานการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร อ้างอิงวาระที่ ๔ 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
ตามอย่างต่อเนื่อง 

(๔) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
(๕) ด าเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนด / กรณีที่ไมบ่รรลุเป้าหมายมีการ
ทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข 

(๖) มีการก าหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืนหลังบรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนด 

 

2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อขึ้นไป แต่ขาดความ

สมบูรณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อขึ้นไป และมีความ

สมบูรณ์  
หมายเหตุ  กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูและการ
วิเคราะห์ยอ้นหลังไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1-3 คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ย้อนหลังไดทุ้กปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
 
 

การติดตามผลการด าเนินงาน 
(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๕)-(๖) เอกสารสรุปผล

โครงการโดยจะต้องมีการวดัผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย  

กรณีที่บรรลุผล จะต้องเสนอแนวทางเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง เช่น น ากิจกรรมหรอืนวัตกรรม 
หรือ แนวทางการด าเนินการไปเพิ่มเติมใน
มาตรการเดิมที่มี เป็นต้น 

กรณีไม่บรรลุผล จะต้องแสดงหลกัฐานการหา
สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ข ซึ่งสามารถใช้
แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไขและป้องกัน
ข้อบกพร่องร่วมได ้

๑.๗ การตรวจประเมินส านักงานสีเขียวภายใน
ส านักงาน (ส าหรับหน่วยงานต่ออายุ) 

   

๑.๗.๑ การวางแผนและด าเนินการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน 

(๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวภายในส านักงานประกอบด้วย
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่ง
จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว 

(๒) มีการก าหนดความถี่ในการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวภายในส านักงานอย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 

(๓) มีการจัดท าก าหนดการตรวจประเมินภายใน
ครอบคลุมทุกหมวด 

(๔) ก าหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความ
เพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการ
ตรวจประเมินอย่างชัดเจน  

(๕) การด าเนินการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

2 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ์ 

และ/หรือไม่พบหลักฐานการลงนามอนุมัติ และ/หรือ
วันท่ีจัดท าที่เป็นปัจจุบัน 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์ 
พบหลักฐานการลงนามอนุมตัิ และวันท่ีจัดท าที่เป็น
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 
 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) เอกสารประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน ใบรบัรองผู้ตรวจ
ประเมินการจดัการสิ่งแวดล้อม 

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) แบบฟอร์ม 1.1(1) 
แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขยีวประจ าป ี

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓)-(๔) เอกสารก าหนดการ
ตรวจประเมิน โดยจะต้องมีรายการเรื่องที่
จะต้องตรวจประเมินผูต้รวจประเมิน ผู้รับการ
ตรวจประเมิน และเวลาที่ใช้ในการตรวจ
ประเมิน 

(๔) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๕) เอกสารรายการตรวจ
ประเมินของกรมส่งเสรมิฯ หากพบข้อบกพร่อง
จะต้องใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไขและ
ป้องกันข้อบกพร่อง 

หมายเหต ุ
(๑) ส านักงานสามารถอบรม Internal Auditorโดย

ให้วิทยากรในส านักงานที่ผ่านการอบรมได้

ความเป็นอิสระในการตรวจประเมนิ 
หมายถึง ผู้ตรวจประเมินจะต้องไมม่ี
บทบาทและรับผิดชอบในประเด็นหรือ
หมวดที่จะต้องท าการตรวจประเมนิ 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
ภายในส านักงานครบถ้วนทุกหมวด ใบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมิน และสามารถ

ให้ส านักงานออกใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดง
ให้เห็นว่าผ่านการอบรมแล้ว เช่น ประวัติการ
ฝึ กอบรม  เป็นต้ น  ไ ว้ เป็ นหลักฐานได้ ให้
กรรมการดูได้  

(๒) ในกรณีที่ต้องการให้ Auditor ต่างพื้นที่แต่เป็น
หน่วยงานเดียวกันสามารถเข้ามาตรวจได้ แต่
ต้องท าหนังสือขอตัวจากต้นสังกัดก่อน 

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร    
๑.๘.๑ การก าหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
(๑) มีผู้บรหิารเข้าร่วมประชุม  
(๒) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/สว่นงานท่ีมี

ความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในแต่ละหมวด
เข้าร่วมประชุม  

(๓) จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อย
ละ ๗๕ ของจ านวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการ
ส านักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้า
ร่วมประชุม 

(๔) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไมส่ามารถเข้าร่วมได้ 
จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้
รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ 

 
๐ คะแนน = ไม่มีการด าเนินงาน 
๑ คะแนน =  มีการด าเนินการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน =  มีการด าเนินการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน =  มีการด าเนินการครบ ๓ ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
๔ คะแนน =  มีการด าเนินการครบ ๔ ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๓) ใบลงช่ือเข้าร่วม
ประชุม  

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
แนวทางการรายงานผลการประชุม หรือแสดง
หลักฐานการเวียนรายงานการประชุม ซึ่ง
อาจจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์

 

๑.๘.๒ มีการก าหนดวาระการประชุม และท าการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี ้
(๑) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
(๒) วาระที่ ๑ การติดตามผลการด าเนนิงาน

ปรับปรุงระบบฯที่ผา่นมา 
(๓) วาระที่ ๒ นโยบายสิ่งแวดล้อม 
(๔) วาระที่ ๓ ความมีประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

5 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ และมีความสมบูรณ์  
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) แบบฟอร์ม 1.1(1) 
แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขยีวประจ าป ี

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) - (8) รายงานการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร หรือแสดงภาพถ่าย
การประชุม 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) สัมภาษณผ์ู้บริหารเพื่อดู
ถึงวิสัยทัศน์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว
อย่างต่อเนื่อง 

วาระที่ ๖ การเปลีย่นแปลงท่ีจะสง่ผล
กระทบต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
แนวคิดผู้บรหิาร กิจกรรม งบประมาณ 
บุคลากร เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกส านักงาน เศรษฐกิจ เปน็ต้น 
หากพบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
จะต้องน าเข้าท่ีประชุมเพื่อหาแนวทาง
หรือกลยุทธ์ในการป้องกันปัญหาที่จะ
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
(ความเพียงพอและความเหมาะสม)  

(๕) วาระที่ ๔ การติดตามผลการด าเนนิงานด้าน
สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพฒันา 

(๖) วาระที่ 5 การเปลีย่นแปลงท่ีจะสง่ผลกระทบ
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้น
สิ่งแวดล้อม 

(๗) วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และ
วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บรหิารของการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียวอย่างตอ่เนื่อง 

(๘) จัดท ารายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบรหิาร 
และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นวา่มีการประชุมจริง 

ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 
 
 
 
 

เกิดขึ้น ส่งผลให้ระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินการต่อเนื่อง
ได ้

หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านึก    
๒.๑ การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ    
๒.๑.๑ ก าหนดแผนการฝึกอบรม ด าเนินการอบรม 
การประเมินผล และบันทึกประวัตกิารฝึกอบรม 
(๑) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงใน

แผนการฝึกอบรม โดยหลักสตูรมรีายละเอียด
อย่างน้อย ดังน้ี 

- ความส าคญัของส านักงานสเีขียว 
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- การจัดการมลพิษและของเสยี 
- การจัดซื้อจดัจ้างท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 
- ก๊าซเรือนกระจก  

(๒) ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝกึอบรมในข้อ 
(๑) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 
๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร 

(๓) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมิน

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

1 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์  
หมายเหตุ  
(๑) สามารถแสดงหลักฐานหรือเอกสารการฝึกอบรมที่แสดงถึง

รายละเอียดแต่ละหลักสูตร 
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้

บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) แบบฟอร์ม 2.1(1) 
หลักสตูรและแผนการฝึกอบรมประจ าปี 

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒)-(๓) แบบฟอร์ม 2.1(2) 
ใบลงทะเบียนและประเมินผลบคุลากร 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) แบบฟอร์ม 2.1(3) 
ประวัติการอบรม หรือสามารถแสดงในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
ขณะปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

(๔) จัดท าประวตัิการอบรมของพนักงาน 

๒.๑.๒ ก าหนดผู้รบัผิดชอบดา้นการอบรมแต่ละ
หลักสตูรมคีวามเหมาะสม  

(๑) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเขา้ใจเนื้อหาใน
การอบรม 

(๒) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมหีลักฐาน
แสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจาก
หน่วยงานภายนอก ประวตัิ ประสบการณ ์

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการ  
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ

สมบูรณ ์
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๒) สัมภาษณ์วิทยากร
ในการอบรมถึงความเข้าใจและความสามารถใน
การถ่ายทอด 

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) ใบรับรองผ่านการ
ฝึกอบรมส านักงานสเีขียวจากหน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ 

 

๒.๒ การรณรงค์และประชาสมัพนัธ์แก่พนักงาน     
๒.๒.๑ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสาร
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกส านักงาน 
(๑) ก าหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย 

ดังนี ้
หัวข้อ ความถี ่

๑. นโยบายสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๒. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคญัและการจดัการ 

ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. การปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๔. ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบ (5ส.) 

ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๕. เป้าหมายและมาตรการ
พลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่ 

ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

1 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ์  
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนนิการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) แบบฟอร์ม 2.2(1) 
แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจ าป ีพร้อมกับ
สัมภาษณ์เพื่อดูถึงความเข้าใจของผู้รับชอบในการ
วางแผนสื่อสาร 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
น้ า ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง 
ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และ
อื่นๆ) 
๖. เป้าหมายและมาตรการ
จัดการของเสยี 

ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๗. ผลการใช้ทรัพยากร 
พลังงาน และของเสีย 

ทุกเดือน 

๘.สินคา้และบริการทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ทุกครั้งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๙. ก๊าซเรือนกระจก ทุกเดือน 
(๒) ก าหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับ

หัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไมจ่ ากัดจ านวน
ช่องทาง) 

(๓) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่
เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกส านักงาน) 

(๔) ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการสื่อสาร 
๒.๒.๒  มีการรณรงคส์ื่อสารและใหค้วามรูต้ามที่

ก าหนดในข้อ ๒.๒.๑  
 

๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 
6 ข้อ 

๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 9 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 9 ข้อ และมีความสมบูรณ์  

หลักฐานอ้างอิง จะต้องตรวจสอบการสื่อสารตาม
แผนการสื่อสารที่ก าหนดในข้อ ๒.๒.๑   

 

๒.๒.๓  ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและ
การด าเนินงานส านักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย ๔ คน) 
โดยจะต้องสอบถามพนักงานแตล่ะคนอย่างน้อยตาม
ข้อ ๒.๒.๑(๑) 

๐ คะแนน =  พนักงานไม่มีความเข้าใจจากที่สุ่มสอบถาม 
๑ คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม  
๒ คะแนน =  ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
๓ คะแนน =  มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
๔ คะแนน =  ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนที่สุ่มสอบถาม 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง สัมภาษณ์พนักงานจะต้องสอบถาม
ความเข้าใจอย่างน้อย ๙ รายการตามข้อ ๒.๒.๒(๑) 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๒.๒.๔ มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อม และน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมี
แนวทางดังนี้ 
(๑) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ QR Code การประชุม 
เว็บไซต์ 

(๒) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
(๓) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการ 
(๔) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่

ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม) 

 
 
 
0 คะแนน = ไม่มกีารก าหนดช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็น 

หรือพบข้อร้องเรียนแตไ่มม่ีการด าเนินการปรับปรุง หรือ
ด าเนนิการครบ 1 ข้อ 

๑ คะแนน =  มกีารด าเนนิการครบ 2 ข้อ 
๒ คะแนน =  มกีารด าเนนิการครบ 3 ข้อ 
๓ คะแนน =  มกีารด าเนนิการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
๔ คะแนน =  มกีารด าเนนิการครบ 4 ข้อ และมีความสมบรูณ ์
หมายเหตุ  
(๑) กรณีที่ไม่พบข้อร้องเรียนได้ ๔ คะแนน แต่จะต้องมีการก าหนด

แนวทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไข 
(๒) กรณีพบข้อร้องเรยีนด้านสิ่งแวดลอ้มและได้รับการจดัการ

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้ 4 คะแนน  
(๓) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อเสนอแนะและ/

หรือข้อร้องเรยีนย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้ง
แรก จะได้ 1-3 คะแนน เทา่นั้น หากไมม่ีการด าเนินการใดๆ
หรือไมส่ามารถแสดงข้อมลูย้อนหลังได้ทุกป ีหลังจากการขอการ
รับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

 
 
 
(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) แบบฟอร์ม2.2(2) ใบ

รับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม หรอืช่องทางอื่นๆ
ตามที่ส านักงานเลือกใช้ 

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการรบั
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อรอ้งเรียน 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (4) สามารถใช้หลักฐาน
รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร วาระที่ 
๔ การตดิตามผลการด าเนินงานดา้น
สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพฒันา 

 
 
 
การด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง มีความ
เป็นไปได้อย่างมากที่ในระหว่างที่
ด าเนนิการจะมีการให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรยีนจากบคุลากร
ทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์กร เพื่อ
น าไปพัฒนาปรบัปรุง 

หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน    
๓.๑ การใช้น  า    
๓.๑.๑ มาตรการหรือแนวทางใช้น้ ามีความเหมาะสม
กับส านักงานจะต้องประกอบไปดว้ย รายละเอียด
ดังนี ้
(๑) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ า 
(๒) การก าหนดเวลาการใช้น้ า เช่น เวลารดน้ าต้นไม้ 

เป็นต้น 
(๓) การก าหนดรูปแบบการน าน้ ากลับมาใช้ใหม ่
(๔) การเปลีย่นอุปกรณ์ประหยัดน้ า 

 
 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการหรือด าเนินการครบ 1 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการเหมาะสม

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยดัน้ าของส านักงานประกอบการพิจาณา
ความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบรบิทและความ
เป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการ 

(๒) กรณีต่ออายุ สามารถดูหลักฐานการทบทวน
มาตรการได้จากรายงานการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหารได ้

 

ส านักงานควรมีการทบทวนมาตรการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่การใช้ทรัพยากรและพลังงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
กับบริบทขององค์กร 

หมายเหตุ  
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึงความ

เหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนดมาตรการ
สอดคล้องกับเกณฑ์เพยีง 3 ข้อ แต่มีความเหมาะสมกับ
องค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน 

(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละป ี

๓.๑.๒  มีการจัดท าข้อมลูการใช้น้ าต่อหน่วย
เปรียบเทยีบกับเป้าหมาย 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น้ าแต่ละเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น้ าตอ่หน่วย 
(๓) บรรลเุป้าหมาย 
(๔) สรปุสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพือ่การปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น้ าแต่ละเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น้ าตอ่หน่วย 
(๓) มีการวิเคราะหส์าเหตุและแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้
ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อ
จ านวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
เปรียบเทยีบต่อพื้นที่ เป็นต้น 

 
 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
๐ คะแนน = ไม่มกีารด าเนนิการ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
๔ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๔ ข้อ 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
๐ คะแนน = ไม่มกีารด าเนนิการ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูและการ
วิเคราะห์ยอ้นหลังไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1-3 คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ย้อนหลังไดทุ้กปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

(๑) หลักฐานแสดงการบรรลเุปา้หมาย สามารถใช้
แบบฟอร์ม 3.1(1) บันทึกการใช้น้ า และ
หลักฐานการสรปุสาเหตุของการบรรลุเปา้หมาย  

(๒) หลักฐานแสดงการวเิคราะหส์าเหตุและการแกไ้ข 
ในกรณไีมบ่รรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ  
(๑) ปริมาณการใช้น้ าหากไม่ลดลงตามเป้าหมายที่

ก าหนด ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณา เช่น ไมล่ดลงเนื่องจากมีการจดั
ประชุม มีการขยายพื้นท่ี เพิ่มบุคลากร ถือว่าให้ 
๔ คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้
เพียง ๓ คะแนน 

(๑)  สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได ้

(๒) ส่วนกรณีที่ส านักงานยา้ยสถานที่ จะไมม่ี
ฐานข้อมูลย้อนหลังของปีท่ีผา่นมา อนุโลมให้
รวบรวมข้อมลูในปีลา่สดุ 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๓.๑.๓  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการ

ประหยดัน้ าในพ้ืนท่ีท างาน 
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพ้ืนท่ี) 

 
 

๐ คะแนน =  ไม่มีการปฏิบัติตามาตรการ  
๑ คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๒ คะแนน =  ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๓ คะแนน =  มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
๔ คะแนน =  ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการใช้น้ า ตามมาตรการ  

๓.๒ การใช้พลังงาน    
๓.๒.๑ มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับ
ส านักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า 
(๒) การก าหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการ

เปิด-ปิด เป็นต้น 
(๓) การใช้พลังงานทดแทน 
(๔) การเปลีย่นอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 

 
 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการหรือด าเนินการครบ 1 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการเหมาะสม

กับบริบทขององค์กร 
หมายเหตุ  
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึงความ

เหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนดมาตรการ
สอดคล้องกับเกณฑ์เพยีง 3 ข้อ แต่มีความเหมาะสมกับ
องค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน 

(๓) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละป ี

 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยดัไฟฟ้าของส านักงานประกอบการ
พิจาณาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบท
และความเป็นไปได้ในการใช้ได้จรงิของ
มาตรการ 

ส านักงานควรมีการทบทวนมาตรการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่การใช้ทรัพยากรและพลังงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๓.๒.๒  มีการจัดท าข้อมลูการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
เปรียบเทยีบกับเป้าหมาย 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย 
(๓) บรรลเุป้าหมาย 
(๔) สรปุสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพือ่การปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย 
(๓) มีการวิเคราะหส์าเหตุและแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้
ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อ
จ านวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
เปรียบเทยีบต่อพื้นที่ เป็นต้น 

 
 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
๐ คะแนน = ไม่มกีารด าเนนิการ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
๔ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๔ ข้อ 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
๐ คะแนน = ไม่มกีารด าเนนิการ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูและการ
วิเคราะห์ยอ้นหลังไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1-3 คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ย้อนหลังไดทุ้กปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

(๑) หลักฐานแสดงการบรรลเุปา้หมาย สามารถใช้
แบบฟอร์ม 3.2(1) บันทึกการใช้ไฟฟ้า และ
หลักฐานการสรปุสาเหตุของการบรรลุเปา้หมาย  

(๒) หลักฐานแสดงการวเิคราะหส์าเหตุและการแกไ้ข 
ในกรณไีมบ่รรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ  
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าหากไมล่ดลงตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณา เช่น ไมล่ดลงเนื่องจากมีการจดั
ประชุม มีการขยายพื้นท่ี เพิ่มบุคลากร ถือว่าให้ 
๔ คะแนน แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากขาดความ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้
เพียง ๓ คะแนน 

(๒) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได ้

(๓) ส่วนกรณีที่ส านักงานยา้ยสถานที่ จะไมม่ี
ฐานข้อมูลย้อนหลังของปีท่ีผา่นมา อนุโลมให้
รวบรวมข้อมลูในปีลา่สดุ 

 

๓.๒.๓ ร้อยละของการปฏิบัตติามมาตรการประหยัด
ไฟฟ้าในพื้นที่ท างาน 

๐ คะแนน =  ไม่มีการปฏิบัติตามาตรการ  
๑ คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๒ คะแนน =  ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๓ คะแนน =  มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
๔ คะแนน =  ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการใช้ไฟฟ้า ตาม
มาตรการ 

 

๓.๒.๔  มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ในการเดินทางที่เหมาะสมกับส านกังาน ด าเนินการ
ดังนี ้
(๑) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(๒) การวางแผนการเดินทาง 
(๓) การซ่อมบ ารุงดูแลยานพาหนะ 
(๔) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาท างาน 

 
 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการหรือด าเนินการครบ 1 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยดัเช้ือเพลิงของส านักงานประกอบการ
พิจาณาความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและ
ความเป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการ 

ส านักงานควรมีการทบทวนมาตรการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่การใช้ทรัพยากรและพลังงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการเหมาะสม

กับบริบทขององค์กร 
หมายเหต ุ
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึงความ

เหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนดมาตรการ
สอดคล้องกับเกณฑ์เพยีง 3 ข้อ แต่มีความเหมาะสมกับ
องค์กรควรพิจารณาให้ 4 คะแนน 

(๔) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละป ี

๓.๒.๕ มีการจัดท าข้อมลูการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่อ
หน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

แต่ละเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

ต่อหน่วย 
(๓) บรรลเุป้าหมาย 
(๔) สรปุสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพือ่การปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

แต่ละเดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

ต่อหน่วย 
(๓) มีการวิเคราะหส์าเหตุและแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้
ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อ

 
 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
๐ คะแนน = ไม่มกีารด าเนนิการ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
๔ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๔ ข้อ 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
๐ คะแนน = ไม่มกีารด าเนนิการ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูและการ
วิเคราะห์ยอ้นหลังไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1-3 คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ย้อนหลังไดทุ้กปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน  

(๑) หลักฐานแสดงการบรรลเุปา้หมาย สามารถใช้
แบบฟอร์ม 3.2(1) บันทึกการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง และหลกัฐานการสรุปสาเหตุของการ
บรรลเุปา้หมาย  

(๒) หลักฐานแสดงการวเิคราะหส์าเหตุและการแกไ้ข 
ในกรณไีมบ่รรลุเป้าหมาย 

หมายเหต ุ
(๑) ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไมล่ดลงตาม

เป้าหมายที่ก าหนด ผูต้รวจประเมนิจะต้องใช้
ดุลยพินิจในการพจิารณา เช่น ไมล่ดลง
เนื่องจาก มีการจัดประชุม มีการเดินทาง เพิ่ม
บุคลากร ถือว่าให้ ๔ คะแนน แต่ถา้สาเหตุเกิด
จากขาดความตระหนักจากการใช้หรือ
มาตรการไม่ได้ผล ไดเ้พียง ๓ คะแนน 

(๒) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได ้

 

ปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงจะคิดจากการใช้
ที่เกี่ยวเนื่องกับส านักงาน เช่น  การ
เดินทางไปประชุม การรับส่งเอกสาร 
การติดต่อประสานงาน เป็นต้น 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
จ านวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
เปรียบเทยีบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง 
เป็นต้น 
๓.๓  การใช้ทรัพยากรอื่นๆ    
๓.๓.๑ มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่
เหมาะสมกับส านักงานจะต้องประกอบไปด้วย 
รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ 
(๒) การก าหนดรูปแบบการใช้กระดาษ  
(๓) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(๔) การน ากระดาษกลับมาใช้ใหม ่

 
 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการหรือด าเนินการครบ 1 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่มาตรการไม่

เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมาตรการเหมาะสม

กับบริบทขององค์กร 
หมายเหตุ  
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึงความ

เหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนดมาตรการสอดคล้อง
กับเกณฑ์เพยีง 3 ข้อ แต่มีความเหมาะสมกับองค์กรควร
พิจารณาให้ 4 คะแนน 

(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละป ี

 
 
 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๔) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยดักระดาษของส านักงานประกอบการพิจาณา
ความเหมาะสม ซึ่งจะต้องดูถึงบรบิทและความ
เป็นไปได้ในการใช้ได้จริงของมาตรการ 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๓.๓.๒ มีการจัดท าข้อมลูการใช้กระดาษต่อหน่วย
เปรียบเทยีบกับเป้าหมาย 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
(๑) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้กระดาษแต่ละ

เดือน 
(๒) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้กระดาษต่อหน่วย 
(๓) บรรลเุป้าหมาย 
(๔) สรปุสาเหตุที่น าไปสู่การบรรลุ เพือ่การปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 

(๑) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้กระดาษแต่
ละเดือน 

(๒) มีการเก็บข้อมลูปรมิาณการใช้กระดาษต่อ
หน่วย 

(๓) มีการวิเคราะหส์าเหตุและแนวทางแก้ไข 
หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้
ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อ
จ านวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือ
เปรียบเทยีบต่อพื้นที่ เป็นต้น 

 
 
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย 
๐ คะแนน = ไม่มกีารด าเนนิการ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
๔ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๔ ข้อ 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย 
๐ คะแนน = ไม่มกีารด าเนนิการ 
๑ คะแนน = มกีารด าเนนิการครบ ๑ ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๒ ข้อ 
๓ คะแนน = มีการด าเนนิการครบ ๓ ข้อ 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูและการ
วิเคราะห์ยอ้นหลังไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1-3 คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ย้อนหลังไดทุ้กปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

(๑) หลักฐานแสดงการบรรลเุปา้หมาย เช่น บันทึก
ประมาณกระดาษ และหลักฐานการสรปุสาเหตุของ
การบรรลเุป้าหมาย  

(๒) หลักฐานแสดงการวเิคราะหส์าเหตุและการแกไ้ข 
ในกรณไีมบ่รรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ  
(๑) ปริมาณการใช้กระดาษไม่ลดลงตามเป้าหมายที่

ก าหนด ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณา เช่น ไมล่ดลงเนื่องจาก มีการจัด
ประชุม มีกิจกรรม เพิม่บุคลากร ถอืว่าให้ ๔ 
คะแนน แต่ถ้าสาเหตเุกิดจากขาดความ
ตระหนักจากการใช้หรือมาตรการไม่ได้ผล ได้
เพียง ๓ คะแนน 

(๒) สามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) ใบขอให้แก้ไข
และป้องกันข้อบกพร่องร่วมได ้

 

 

๓.๓.๓  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยดักระดาษในพื้นที่ท างาน (ประเมิน
จากพฤติกรรมของบุคลากรในพ้ืนที่) 
 
 

๐ คะแนน =  ไม่มีการปฏิบัติตามาตรการ  
๑ คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๒ คะแนน =  ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๓ คะแนน =  มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
๔ คะแนน =  ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการส ารวจพืน้ท่ีที่มีการใช้กระดาษ ตาม
มาตรการ 

 

๓.๓.๔  มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ 
อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณเ์หมาะสมกับ
ส านักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี ้
(๑) การสร้างความตระหนักในการใช้ 
(๒) การก าหนดรูปแบบการใช้ 
(๓) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการก าหนดมาตรการ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ แต่มาตรการไม่

หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑)-(๓) ใช้เอกสารมาตรการ
ประหยดัหมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ 
ของส านักงานประกอบการพิจาณาความเหมาะสม 
ซึ่งจะต้องดูถึงบริบทและความเป็นไปได้ในการใช้ได้
จริงของมาตรการ 
หมายเหตุ วัสดุอุปกรณส์ านักงานสามารถใช้
เป้าหมายอ้างอิงมาตรฐาน 5ส. ได ้หรือสามารถ
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ และมาตรการเหมาะสม
กับบริบทขององค์กร 

หมายเหตุ  
(๑) ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรถึงความ

เหมาะสมของมาตรการ เช่น หากก าหนดมาตรการสอดคล้อง
กับเกณฑ์เพยีง 2 ข้อ แต่มีความเหมาะสมกับองค์กรควร
พิจารณาให้ 4 คะแนน 

(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินจะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการปรับเปลี่ยนมาตรการของแต่ละป ี

ก าหนดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวหรือส่วนรวม และ
มาเป็นตัวควบคมุว่าจะต้องมีอุปกรณส์ านักงานไดไ้ม่
เกินเท่าไหร ่

๓.๓.๕ ร้อยละของการด าเนินตามมาตรการประหยัด
การใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณเ์ครื่องเขยีน วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพ้ืนท่ี) 
 

๐ คะแนน =  ไม่มีการปฏิบัติตามาตรการ  
๑ คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๒ คะแนน =  ร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๓ คะแนน =  มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่สุ่มตรวจสอบ 
๔ คะแนน =  ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ท่ีสุ่มตรวจสอบ 

หลักฐานการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการใช้หมึกพิมพ์ 
อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรการ 
 
 

 

๓.๔ การประชุมและการจัดนิทรรศการ    
๓.๔.๑  ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่ง
ข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, 
Email, Social Network, Intranet เป็นต้น 

๐ คะแนน =  ไม่มีการด าเนินการ หรือน้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ
การประชุมที่สุ่มตรวจสอบ 

๑ คะแนน =  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๕ ของการประชุมที่สุ่ม
ตรวจสอบ 

๒ คะแนน =  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ ของการประชุมที่
สุ่มตรวจสอบ 

๓ คะแนน =  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๕ ของการประชุมที่
สุ่มตรวจสอบ 

๔ คะแนน =  ร้อยละ ๑๐๐ ของการประชุมที่สุ่มตรวจสอบ 
 

หลักฐานอ้างอิง จะต้องขอดูหลักฐานการจัดประชุม
ตั้งแต่เริม่ท าโครงการส านักงานสีเขียวจนถึงปัจจุบัน 
และขอดูหลักฐานการเชิญประชุม แล้วน ามา
พิจารณาถึงร้อยละการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๓.๔.๒  การจดัการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้
วัสดุที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร-
พลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น จะต้องด าเนินการ
ดังนี ้
(๑) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับ

จ านวนผู้เข้าประชุม หรือจดันิทรรศการ 
(๒) ห้องประชุมหรือพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการไมม่ีการ

ตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้
ครั้งเดียวแล้วท้ิง 

(๓) การก าหนดแนวทางเลือกสถานท่ีภายนอก
ส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การจัดเตรียมสื่อท่ีใช้ในการประชุม โดยจะต้อง
ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ ์

(๕) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดืม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

2 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ์  
 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) ขอดูหลักฐานการแบ่ง
ขนาดห้องประชุมตามความเหมาะสมของ
ผู้เข้าร่วมประชุมหรือนิทรรศการ 

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) ส ารวจห้องประชุม
ทั้งหมดในส านักงานจะต้องไม่มีการตกแต่งด้วย
วัสดุที่ย่อยสลายยาก หากไปดอกไม้ประดิษฐ์ท่ี
ท ามาจากผ้าหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้สามารถ
ตกแต่งในห้องประชุมได ้

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓) สามารถใช้แบบฟอร์ม 
6.2(3) การคัดเลือกสถานท่ีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการสัมภาษณค์วามเข้าใจ โดย
ส านักงานต้องหาข้อมูลโรงแรมในพ้ืนท่ีที่เป็น
โรงแรม green hotel หรือโรงแรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมไว้ ต้องแสดงหลักฐานว่าทาง
ส านักงานมีการสืบค้นหาข้อมลูเพือ่เป็นแผนไว้
ส าหรับการจะจัดประชุมนอกสถานท่ี 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔)-(๕) สามารถสังเกตได้
จากวันที่ตรวจประเมิน 

หมายเหตุ กรณีที่ไมม่ีโรงแรมที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ส านักงานสามารถท าหนังสือขอ
ความร่วมมือกับโรงแรมที่จะเข้าใช้บริการว่าการใน
จัดประชุมขอให้จดัประชุมเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green meeting) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีจัดประชุมหรือนิทรรศการที่
สามารถลดการใช้พลังงานได้ ได้แก่ 
สถานท่ีไมม่ีการใช้พลังงานใดๆ หรอื
เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานให้
น้อยลง ซึ่งสามารถอยู่ในตัวอาคารหรือ
นอกอาคารก็ได ้
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย    
๔.๑ การจัดการของเสีย    
๔.๑.๑  มีการด าเนินงานตามแนวทางการคัดแยก 
รวบรวม และก าจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทาง
การด าเนินงาน ดังนี ้
(๑) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมภายในส านักงาน และจดัวางถังขยะ
ตามพื้นที่ท างานต่างๆอย่างเหมาะสมทุกจุดทีสุ่่ม
ตรวจสอบ 

(๒) มีการตดิป้ายบ่งช้ีประเภทขยะอยา่งถูกต้องและ
ชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ 

(๓) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดย
จะต้องมีพื้นท่ีรองรับขยะแต่ละเภทจากข้อ (๑) 
อย่างเพียงพอ 

(๔) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุม่ตรวจสอบ 
(๕) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย 
(๖) มีการตดิตาม ตรวจสอบการก าจดัขยะของผู้

รับจ้างให้มีการจดัการอยา่งเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการจัดการ
อย่างเหมาะสม) 

(๗) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของส านักงาน 
(ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง) 

 

 
 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการตามแนวทางหรือด าเนินการครบ 

4 ข้อ 
๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ  
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ และมีความสมบูรณ์  
 
 

(๑) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๑) ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือดูว่าการ
แบ่งประเภทของถังขยะถูกต้องและเหมาะสม
ตามกิจกรรมของแตล่ะพื้นท่ีหรือไม่ (สุ่มพื้นท่ี
ห้องท างาน ห้องอาหาร พื้นที่โดยรอบอาคาร 
เป็นต้น) 

(๒) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๒) จะต้องพิจารณาถึงความ
ชัดเจนของป้าย ความถูกต้องของป้าย การ
สังเกตเห็นได้ชัดของป้าย 

(๓) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๓) จุดพักขยะจะต้อง
จ าแนกเพ่ือรองรับประเภทขยะตามที่ก าหนด 
โดยจดุพักขยะจะต้องมีป้ายบ่งช้ีชัดเจน ห่างไกล
รางระบายน้ า มีการรองรับเพื่อป้องกันน้ าขยะ
รั่วไหลหรือขยะปลิวออกสูภ่ายนอก อยู่ในท่ีร่มที่
สามารถป้องกันแดดและฝนได ้

หมายเหตุ จุดพักขยะสามารถก าหนดกระจายตาม
พื้นที่ได้ขึ้นอยู่กับบริบทและความจ ากัดของ
พื้นที่ของส านักงาน 

(๔) หลักฐานอ้างอิงข้อ (๔) ส ารวจพ้ืนที่ท้ิงขยะ
ถูกต้อง ร่วมกบัการสมัภาษณ์พนักงานถึงความ
เข้าใจขยะแตล่ะประเภท (สุ่มพื้นท่ีห้องท างาน 
ห้องอาหาร พ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร เป็นต้น) และ
มติที่ประชุมวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นว่า
การสุ่มการทิ้งขยะจะไดค้ะแนนเตม็ต้องทิ้งถูก
ประเภท ๗๐% ของทุกจุดที่สุ่มตรวจ 

(๕) หลักฐานอ้างอิงข้อ (5) หลักฐานการส่งขยะแต่
ละประเภทไปยังหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตาม
กฎหมาย เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

(๖) หลักฐานอ้างอิงข้อ (6) หลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่าส านักงานมีการติดตามเส้นทางการก าจัดขยะ 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
เช่น บันทึกยืนยันจากเทศบาล หรอืหน่วยงาน
รับขยะก าจดัขยะรีไซเคิล หรือหน่วยงานรับขยะ
ติดเชื้อ 

(๗) หลักฐานอ้างอิงข้อ (7) ส ารวจพ้ืนที่ดูถึงร่องรอย
การเผาขยะ 

4.1.2 การน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ หรือน า
กลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะสง่ไปก าจัดมีปริมาณ
น้อยลง 
(๑) มีการน าขยะกลับมาใช้ใหม ่
(๒) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแตล่ะประเภท

ครบถ้วนทุกเดือน 
(๓) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบคา่เป้าหมายที่

ได้ก าหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.5 
(๔) ปริมาณขยะที่ส่งก าจดัมีแนวโนม้ลดลง  

 
 
0 คะแนน = ไม่มีการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์/กลับมาใช้ใหม่ 

หรือมีการด าเนินการครบ 1 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ  
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และสามารถน าขยะ

กลับมาใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าร้อยละ 45   แต่
ข้อมูลยังขาดความสมบรูณ์  

4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และสามารถน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ไดม้ากกว่าร้อยละ 45 และ
ข้อมูลมีความสมบรูณ์ หรือมีนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ในการน าขยะกลับมาใช้ใหม ่

หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูและการ
วิเคราะห์ยอ้นหลังไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 
1-3 คะแนน เท่านัน้ หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ย้อนหลังไดทุ้กปี หลังจากการขอการรับรอง
ครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 4.1(1) และเอกสาร
แสดงการค านวณร้อยละของปรมิาณที่น าของเสีย 

(๑) ร้อยละของปรมิาณขยะที่น า
กลับมาใช้ใหม่ = (ปริมาณขยะที่น า
กลับมาใช้ใหม ่x ๑๐๐)/ปริมาณ
ขยะสะสมที่เกดิขึ้นท้ังหมด 

(๒) ร้อยละของปรมิาณขยะทั่วไป = 
(ปริมาณขยะทั่วไป x ๑๐๐)/
ปริมาณขยะสะสมที่เกิดขึ้นท้ังหมด 

๔.๒ การจัดการน  าเสีย    
๔.๒.๑  การจดัการน้ าเสียของส านักงาน และ
คุณภาพน้ าท้ิงจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง ดังนี ้

(๑) การก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจดัการน้ าเสีย 
และจะต้องมีความรู้ความเขา้ใจในการดูแล 

(๒) มีการบ าบัดน้ าเสยีอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มี

 
 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการจดัการน้ าเสยีของส านักงาน หรือด าเนินการ

ครบ 1 ข้อ หรือคณุภาพน้ าท้ิงไม่ผา่นเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดโดยไม่มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และก าหนดแนวทางแก้ไข 

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) สัมภาษณค์วามเข้าใจ
ผู้รับผิดชอบ 

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒)-(๓) ตรวจสอบความ
เหมาะสมของระบบบ าบัดน้ าเสีย ที่รองรับน้ า
เสียของส านักงาน  

(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) รายงานผลการตรวจวัด
น้ าท้ิง จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และผลการ
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
บ่อดักไขมัน หรือมีระบบบ าบัดน้ าเสียเหมาะสม
กับองค์ประกอบของน้ าเสีย 

(๓) มีการบ าบัดน้ าเสยีครบทุกจดุที่ปลอ่ยน้ าเสีย 
(๔) มีผลการตรวจสอบคณุภาพน้ าท้ิงที่อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  

๑ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
๒ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ หรือคุณภาพน้ าทิ้งไม่

ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด แตม่ีการวิเคราะห์
สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 

๓ คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ์  
๔ คะแนน = มีการด าเนินการครบ ๔ ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ  
1. หากส านักงานมีพื้นท่ีของอาคารน้อยกว่า ๕,๐๐๐  ตร.ม. และ

สามารถด าเนินการตั้งแต่ข้อ (๑)-(๓) และมคีวามสมบูรณ์จะ
ได้ ๔ คะแนน หากไม่สมบูรณ์จะได้ 3 คะแนน 

2. กรณตี่ออายุ ส านักงานที่อยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะต้องตรวจวดัน้ าทิ้ง หาก
มีการด าเนนิการหรือแสดงข้อมลูตรวจวัดน้ าทิ้งย้อนหลังได้บางปี 
หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านัน้ 
หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดงข้อมลูย้อนหลังได้
ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

ตรวจวัดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
หมายเหตุ หากการตรวจวดัน้ าทิ้งไม่ผ่านในรอบแรก 

แต่ไดม้ีการแกไ้ขปรับปรุงและมีตรวจวัดใหม่อีก
ครั้ง หากพบการตรวจวัดผ่านทุกคา่จะได้ ๔ 
คะแนน 

 

๔.๒.๒  การดูแลอุปกรณ์บ าบดัน้ าเสีย โดยมีแนวทาง
ดังนี ้

(๑) มีการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสยี หรือมีการตักและ
ท าความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจาก
ตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ท่ี
ก าหนดอย่างเหมาะสมกับปรมิาณและการ
ปนเปื้อน 

(๒) มีการน ากากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสยี 
หรือเศษอาหาร น้ ามันและไขมันจากถัง/บ่อดัก
ไขมันไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

(๓) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบ าบดั
น้ าเสียใหส้ามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

(๔) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ าเสียอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ าเสียไป
ยังแหล่งอื่นๆ 

 
 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 1 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูหลังได้
บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน เทา่นั้น 
หากไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไม่สามารถแสดงข้อมลูย้อนหลังได้ทุก
ปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) แบบฟอรม์ 4.1(2) 
บันทึกการตักคราบน้ ามันและไขมนั 

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒) สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
ถึงการจัดการเศษอาหารและไขมนั 

(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓)-(๔) ส ารวจ   สภาพ
ของระบบบ าบัดน้ าเสีย และ/หรือหลักฐาน
เอกสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสยี 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย    
๕.๑ อากาศในส านักงาน    
๕.๑.๑  การควบคมุมลพิษทางอากาศในส านักงาน 
(๑) มีแผนการดูแลรักษา ไดแ้ก่ เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร 
(Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับส านักงาน) 

(๒) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบตาม
แผนการดูแลรักษา 

(๓) มีการปฏิบตัิตามแผนท่ีก าหนดในข้อ 1 
(๔) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติ

ในข้อ 1  
(๕) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร

ให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน 
(๖) การควบคุมควันไอเสยีรถยนต์บริเวณส านักงาน 

เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต ์
(๗) การป้องกันและก าจดัแมลงที่จะสร้างมลพิษ

อากาศภายในส านักงาน (ถ้ามี)  
(๘) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษ

ทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียม
ความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย  
(สามารถพิจารณาจากเอกสารหรอืภาพถ่ายเป็น
หลักฐานประกอบ) 

 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 5 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ  
(๑) หากส านกังานไม่มีการป้องกันและก าจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษ

อากาศภายในส านักงาน จะไมค่ิดคะแนนในข้อ 7  
(๒) กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมลูย้อนหลังได้

บางปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 
คะแนน 

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑)-(๒) แบบฟอร์ม 5.1(1) 
แผนการบ ารุงรักษาประจ าป ี 

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) หลักฐานแสดงถึงการ
ดูแลรักษา เช่น บันทึกการล้าง
เครื่องปรับอากาศท้ังจากหน่วยงานภายใน หรือ
หน่วยงานภายนอก บันทึกการซ่อมบ ารุงเครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร ์

(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (4)-(8) สัมภาษณ์และ 
ส ารวจถึงการควบคุมมลพิษจากแหล่งต่างๆ 

 

 

๕.๑.๒  มีการรณรงค์ไม่สูบบหุรี่หรือมีการก าหนด
พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบตัิตามที่ก าหนด 
(๑) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี ่
(๒) มีการตดิสญัลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 
(๓) มีการตดิสญัลักษณ์เขตสูบบุหรี ่
(๔) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนท่ีอยู่บริเวณ
ข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของ
สถานท่ีที่ให้มีการคุม้ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ

 
 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 2 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ กรณีไมม่ีพื้นท่ีสูบบุหรี่หรือก าหนดเป็นพื้นท่ีปลอดบุหรี่

ทั้งหมดให้ ๔ คะแนน และควรไมม่ีหลักฐานหรือ

 
 
(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) เช่น โปสเตอร์ หรือ

กิจกรรมทีส่่งเสริมให้เลิกสูบบหุรี ่
(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒)-(๓) ตรวจสอบความถูก

ต้องของสัญลักษณต์ามกฎหมาย 
(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) ส ารวจส านักงานถึง

พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่และพื้นท่ีสูบบุหรี่ 
(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๕) ส ารวจพื้นท่ีหากพบว่า
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
บุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณทีเ่ปิดเผยอันเป็นท่ีเห็น
ได้ชัดแก่ผูม้าใช้สถานท่ีนั้น 

(๕) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี ่

ร่องรอยการสูบบุหรี่ หากพบจะได ้๐ คะแนนทันที มีการสูบบุหรี่หรือก้นบุหรี่ ในพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ 
จะได้ ๐ คะแนน 

 
๕.๑.๓  การจดัการมลพิษอากาศจากการก่อสรา้ง 
ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในส านกังานท่ีส่งผลต่อ
พนักงาน 
(๑) ก าหนดมาตรการรองรับเพื่อจดัการมลพิษ

อากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดในข้อ(๑)  
 แนวทางการก าหนดมาตรการมีดงันี้ 

- มีพื้นท่ีท างานส ารองให้กับพนักงาน  
- มีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศกระทบกับ

พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- มีการสื่อสารหรือตดิป้ายแจ้งเตือน เพื่อการ

เตรียมความพร้อมและระวังการได้รับ
อันตราย  

 
 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการ กรณีทีม่ีแหล่งก าเนิดมลพิษทาง

อากาศ  
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ

สมบูรณ ์
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ หากไม่มีก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร แต่ทางส านักงาน
จะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม ได้ 4 คะแนน 

ส ารวจพ้ืนท่ีที่มีการก่อสร้าง  

๕.๒ แสงในส านักงาน    
๕.๒.๑  มีการตรวจวดัความเข้มของแสงสว่าง (โดย
อุปกรณ์การตรวจวดัความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) 
และด าเนินการแกไ้ขตามที่มาตรฐานก าหนด 
(๑) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจ าปี พร้อม

แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุด
ท างานแลพื้นท่ีท างาน 

(๒) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการ
สอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง) 

(๓) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กฎหมายก าหนด 

(๔) ผู้ที่ตรวจวดัความเขม้แสงจะต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

 
 
 
 
0 คะแนน = ไม่มีการตรวจวัดความเข้มของแสงประจ าป ีหรือผล

การตรวจวดัแสงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย 
และไม่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมกีารด าเนินการ 1 
ข้อ 

1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ หรือผลการตรวจวัด

แสงไมผ่่านเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด แต่อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุง 

3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ ์

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) รายงานผลการตรวจวัด
แสงสว่าง 

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒) เครื่องวัดแสงจะต้องได้
มาตรฐาน และเครื่องวัดแสงจะต้องมีใบรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือ 

หมายเหตุ ห้ามน าโปรแกรมในมือถือมาใช้ในการวัด
แสง 

(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) รายงานผลการตรวจวัด
แสงสว่าง หากพบว่าแสงสว่างไมผ่า่นตามที่
กฎหมายก าหนดสามารถใช้แบบฟอร์ม 1.7(1) 
ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง เพื่อวาง
แผนการแกไ้ข 

หมายเหตุ หากการตรวจวดัแสงสว่างไม่ผ่านในรอบ
แรก แต่ได้มีการแกไ้ขปรับปรุงและมีตรวจวัด

1. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
จะต้องอ้างอิงวิธีการตรวจวัด และมีผู้
ตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการ
วิเคราะหส์ภาวะการท างานเกีย่วกบั
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสยีง 
รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่
ต้องด าเนินการ ๒๕๖๑ คือ 

- หมวด ๓ การตรวจวดัความเข้มของ
แสงสว่างและประเภทกิจการที่ต้อง
ด าเนินการ  

- หมวด ๕ คุณสมบัตผิู้ตรวจวัดและ
วิเคราะหส์ภาวะการท างาน 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูการ
ตรวจวดัแสงสว่างย้อนหลังได้บางป ีหลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก 
จะได ้1-3 คะแนน เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนินการใดๆหรอืไมส่ามารถ
แสดงข้อมลูย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้
0 คะแนน 

ใหม่อีกครั้ง หากพบการตรวจวัดผา่นทุกจุดจะ
ได้ ๔ คะแนน 

(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) ตรวจสอบผู้ตรวจ
ประเมินจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่อนุญาต 

2. ส านักงานท่ีจะต้องปฏิบัตติาม
กฎหมายในข้อ 1 คือส านักงานท่ีอยู่
ภายใต้กระทรวงแรงงาน แต่จะต้องมี
การแสดงผลการตรวจวัดแสงสว่าง 

๕.๓ เสียง    
๕.๓.๑  การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคาร
ส านักงาน 
(๑) ก าหนดมาตรการรองรับเพื่อจดัการเสยีงดังที่มา

จากภายในส านักงาน 
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดในข้อ(๑) ถ้า

พบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในส านักงาน 
 

 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการ กรณีมีแหล่งก าเนดิเสยีง 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ

สมบูรณ ์
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีความสมบูรณ ์

เดินส ารวจส านักงานถึงแหล่งก าเนดิเสียงและการ
ควบคุม 
 

 

๕.๓.๒  การจดัการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคารหรืออ่ืนๆ ในส านักงานท่ีส่งผลต่อพนักงาน 
(๑) ก าหนดมาตรการรองรับเพื่อจดัการเสยีงดังที่

เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดในข้อ(๑)  
แนวทางการก าหนดมาตรการมีดังนี้ 

- มีพื้นท่ีท างานส ารองให้กับพนักงาน  
- มีการสื่อสารหรือตดิป้ายแจ้งเตือน เพื่อการ

เตรียมความพร้อมและระวังการได้รับ
อันตราย 

 
 
 
๐ คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการ กรณีที่มเีสียงดัง  
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 1 ข้อ แต่ข้อมูลมีความ

สมบูรณ ์
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ หากไม่มีการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร แต่ทาง
ส านักงานจะต้องมมีาตรการป้องกนัอย่างเหมาะสม ได้ 4 คะแนน 
 
 
 
 
 

ส ารวจพ้ืนท่ีที่มีการก่อสร้าง  
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๕.๔ ความน่าอยู่     
๕.๔.๑  มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของ
ส านักงานโดยจะต้องด าเนินการดงันี้  
(๑) จัดท าแผนผังของส านักงานท้ังในตัวอาคารและ

นอกอาคาร โดยจะต้องก าหนดพื้นที่ใช้งานอย่าง
ชัดเจน เช่น พ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนท่ีสีเขียว 
พื้นที่ส่วนรวม และพื้นท่ีท างาน เป็นต้น 
สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออ่ืนๆที่เหมาะสม
เพื่อบ่งช้ี 

(๒) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบอย่าง
เหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ท่ัวไป ทั้งใน
อาคารและนอกอาคาร 

(๓) มีการก าหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะ 
และพื้นที่ท่ัวไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร 

(๔) การก าหนดแผนงานการเพิม่พื้นท่ีสีเขียว และ
คงรักษาไว้ของส านักงาน รวมไปถงึมีการปฏิบัติ
จริงตามแผนงาน 

 
 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 1 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑)-(๔) แบบฟอร์ม5.4(1) 
แผนการดูแลพื้นที่ของส านักงานประจ าป ีพร้อมเดิน
ส ารวจพ้ืนท่ีเพื่อดูถึงการบ่งช้ีการใช้ประโยชน์ และ
สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบตามพื้นที่ต่างๆ 
 

 

๕.๔.๒   ร้อยละการใช้สอยพ้ืนท่ีเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ส านักงานก าหนด 
 

 

๐ คะแนน = การใช้สอยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ใช้สอยท่ีสุ่ม

ตรวจสอบ 
๒ คะแนน = ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ใช้สอยท่ีสุ่ม

ตรวจสอบ 
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ใช้สอยท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ใช้สอยท้ังหมดที่สุ่ม

ตรวจสอบ 

ส ารวจพ้ืนท่ีตามที่ก าหนดวตัถุประสงค์การใช้สอย 
หมายเหตุ หากส านักงานมีพื้นที่จ ากัด อาจมีการ
จัดเก็บของหรือใช้พื้นที่ร่วมกัน ดังนั้นหากไม่มีการ
แยกพ้ืนทีได้อย่างชัดเจน สามารถแบ่งสัดส่วนการใช้
งานและจัดเก็บของภายในพื้นที่น้ันได้ ท้ังนี้ผู้ตรวจ
ประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาร่วมด้วย
ต่อสถานท่ีจริง 

การใช้สอยพ้ืนท่ีเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หมายถึง พ้ืนท่ีที่
ส านักงานก าหนดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์
ด้านใดด้านหนึ่ง และได้มีการใช้พื้นที่
ดังกล่าวตามทีไ่ด้ก าหนดจริง โดยไม่มี
สิ่งอื่นมาเกี่ยวข้อง 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๕.๔.๓  ร้อยละการดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น 
พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง 
และพื้นที่ท างาน เป็นต้น 
 

๐ คะแนน = ไมม่ีการดูแลรักษาพ้ืนท่ีตามแผนงานท่ีก าหนด 
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ใช้สอยท่ีสุ่ม

ตรวจสอบ  
๒ คะแนน = ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ ของพื้นที่ใช้สอยท่ีสุ่ม

ตรวจสอบ 
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ใช้สอยท่ีสุ่มตรวจสอบ 
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ใช้สอยท้ังหมดที่สุ่ม

ตรวจสอบ 

ส ารวจพ้ืนท่ี โดยพื้นท่ีเหลา่นั้นจะต้องมีความสะอาด
และเป็นระเบยีบ พ้ืนท่ีสีเขียวได้รบัการดูแล  

1. พื้นที่สีเขียว สามารถประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับส านักงาน เช่น การท าสวน
แนวดิ่งกรณีที่ไม่มีพื้นที่ส าหรับปลกู
ต้นไม้จากพ้ืนดิน การปลูกไม้กระถาง
บริเวณด้านนอกส านักงานหรือระเบียง
ทางเดินนอกห้องท างาน 
2. ในการพิจารณาจะต้องดูถึงความ
สะอาดและเป็นระเบียบร่วมด้วย 

๕.๔.๔  มีการควบคุมสัตว์พาหะน าโรคและ
ด าเนินการไดต้ามที่ก าหนด 
(๑) มีการก าหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะน า

โรคในส านักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่  
นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ 

(๒) มีการก าหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอย
สัตว์พาหะน าโรคอย่างน้อยท่ีสุดเดอืนละ ๑ ครั้ง  

(๓) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ท่ีได้ก าหนด 
(เฉพาะตอนกลางวัน) 

(๔) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบ
ร่องรอยสัตว์พาหะน าโรค 

(๕) ไม่พบร่องรอยหรือสตัว์น าโรคในระหว่างการ
ตรวจประเมินของกรมฯ 

หมายเหตุ การควบคมุสตัว์พาหะน าโรค ส านักงาน
สามารถควบคุมและจดัการได้เอง หรือว่าจ้าง
หน่วยงานเฉพาะมาด าเนินการแทน 

 
 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 2 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 
 

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑), (๒), (๔) แบบฟอร์ม 
5.4(2) แผนการควบคุมสัตว์พาหะน าเช้ือ  

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) แบบฟอร์ม 5.4(3) 
บันทึกผลการตรวจสอบร่องรอยสัตวพ์าหะน าเช้ือ 

หมายเหตุ จะต้องมีการส ารวจพื้นที่และสัมภาษณ์ถึง
ความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย 

 

๕.๕ การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน    
๕.๕.๑  การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ตามแผนที่ก าหนด  
(๑) มีการก าหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ 
(๒) จ านวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

จะต้องไมต่่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ของพนักงาน
ทั้งหมด  

 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 5 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 8 ข้อ และมีความสมบูรณ ์

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑) แบบฟอร์ม 2.1(1) 
หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจ าปี หรือ
หลักฐานที่แสดงหลักฐานการก าหนดแผนการ
ฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ 

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒),(๔) รายงานการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงขึ้นต้น (ดพ.๑) ภาพถ่าย 
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(๓) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๔) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนท่ีก าหนด 

พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม 
ภาพถ่าย เป็นต้น 

(๕) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนท่ีก าหนด พร้อม
แสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น 

(๖) มีการจุดรวมพลทีส่ามารถรองรับได้ พร้อมมี
ป้ายแสดงอย่างชัดเจน 

(๗) มีการก าหนดเส้นทางหนไีฟ ธงน าทางหนีไฟ ไป
ยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

(๘) มีการก าหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อม
มีป้ายแสดงอย่างชัดเจน 

หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 
 

(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓),(๕) รายงานการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (ดพ.๒) ภาพถ่าย 

(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๖) จุดรวมพลจะต้อง
สามารถรองรับพนักงานได้ และจะต้องไม่น าจดุ
รวมพลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น จอดรถ 
หรือวางของ เป็นต้น 

(๕) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๗) แบบฟอร์ม5.5(1) แผน
ฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟจะต้องอ่านง่าย และเป็น
ปัจจุบัน  

(๖) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๘) ส ารวจพ้ืนท่ี  
หมายเหตุ มติที่ประชุมวันท่ี ๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒เห็น
ว่า ส านักงานท่ีเช่าพ้ืนท่ี กรณีที่ทางเจ้าของพื้นที่ไม่
ซ้อมแผนฉุกเฉิน ส านักงานต้องท าหนังสือถึงเจ้าของ
ตึกเช่าขอความร่วมมือส าหรับท าแผนฝึกซ้อมดับเพลิง 
หรือส านักงานไม่สามารถฝึกซ้อมเองเนื่องจากไม่ไดร้ับ
อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ ทางส านักงานสามารถ
ด าเนินการได้คือจะต้องแสดงถึงจุดรวมพลที่สามารถ
รองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน มีการ
ก าหนดเส้นทางหนีไฟ ธงน าทางหนีไฟ ไปยังจุดรวม
พล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบตัิงาน มีการก าหนด
ทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่าง
ชัดเจน 

๕.๕.๒  มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจบุนัและเหมาะสม 
และร้อยละของพนักงานท่ีเข้าใจแผนฉุกเฉิน  
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน) 
 

๐ คะแนน = ไม่มีแผนฉุกเฉิน หรอืแผนฉุกเฉินไม่เป็นปัจจุบัน 
พนักงานไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนฉุกเฉิน 

กรณีแผนฉุกเฉินเป็นปจัจุบัน 
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จากท่ีสุ่มสอบถาม 
๒ คะแนน  =  ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ จากที่สุ่มสอบถาม 
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ จากท่ีสุ่มสอบถาม 
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ จากท่ีสุ่มสอบถาม 
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 

ตรวจสอบแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และสุม่สมัภาษณ์
พนักงานตามโครงสร้างหน้าท่ีรบัผดิชอบกรณีเกดิ
เหตุฉุกเฉิน 

แผนฉุกเฉินจะต้องประกอบไปด้วย 
1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม ้
ได้แก่ แผนการอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั 
แผนการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคภีัย 
2. ขณะเหตเุพลิงไหม้ ได้แก่ แผนระงับ
อัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟ 
3. หลังเกดิเหตเุพลิงไหม ้ได้แก่ แผน
บรรเทาทุกข ์แผนปฏิรูปฟื้นฟู 
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เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 

๕.๕.๓  ความเพยีงพอและการพรอ้มใช้งานของ
อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และ
ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้และร้อยละของ
พนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์
ดังกล่าว 
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน) 

(๑) มีการตดิตั้งและเตรียมอุปกรณด์ับเพลิง 
- ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน 

(ก าหนดระยะห่าง อย่างน้อย ๒๐ 
เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจาก
พื้นไม่เกิน ๑๕๐ เซนตเิมตรนับจากด
คันบีบ และถ้าเป็นวางกับพ้ืนท่ีจะต้อง
มีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง 

- ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (ถ้า
มี) 

- สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉดี 
(Hose and Hose Station) ถ้ามี) 

(๒) ติดตั้งระบบสญัญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้
งาน 

- สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่
มากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรหรืออาคาร
สูงเกิน ๒ ช้ันข้ึนไป) 

- ติดตั้งตัวดักจับควัน(smoke 
detector)หรือความร้อน (heat 
detector) 

(๓) มีการตรวจสอบข้อ (๑)-(๒) และหากพบว่า
ช ารุดจะต้องด าเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข 

(๔) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และ
ตรวจสอบอุปกรณด์ับเพลิงและสญัญาณแจ้ง

0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 2 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรอืแสดงข้อมลูย้อนหลัง
ไดบ้างปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน 
เท่านั้น หากไม่มกีารด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลู
ย้อนหลังได้ทุกปี หลงัจากการขอการรบัรองครัง้แรก จะได ้0 คะแนน 
 

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑)-(๒) ส ารวจดูการตดิตั้ง
โดยอ้างอิงตามกฎหมาย 

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) แบบฟอร์ม 5.5(2) ใบ
ตรวจสอบถังดับเพลิง หรือใบตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิงอ่ืนๆทีส่ านักงานมีไว ้

หากอุปกรณเ์กิดช ารดุ  
กรณีที่ 1 จะต้องแสดงหลักฐานใหเ้ห็นว่าตอนนี้อยู่ใน

ระหว่างการแกไ้ข จะถือว่าได้คะแนน  
กรณีที่ 2 ไม่มีการแสดงหลักฐานวา่อยู่ในระหว่าง

การแก้ไข จะถือว่าไม่ได้คะแนน 
(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) สัมภาษณพ์นักงาน 
(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (5) ส ารวจพ้ืนท่ีจุดที่จัดเก็บ

และตดิตั้งอุปกรณ์กับเพลิงและสญัญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม ้

ความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ์
ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
(๑) ถังดับเพลิงตรวจสอบทั่วไปเดือน

ละ ๑ ครั้ง ได้แก่ ชนิดของถัง
ดับเพลิง สิ่งกีดขวาง ความดัน 
สภาพช ารดุเสยีหาย  

(๒) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้(Fire 
alarm) ปีละ ๑ ครั้ง 

(๓) ติดตั้งตัวดักจับควัน(smoke 
detector)หรือความร้อน (heat 
detector) ปีละ ๑ ครั้ง 

(๔) ระบบเครื่องสูบน้ าดบัเพลิง(ดีเซล) 
สัปดาหล์ะ ๑ ครั้ง 

(๕) ระบบเครื่องสูบน้ าดบัเพลิง
(มอเตอรไ์ฟฟ้า) เดือนละ ๑ ครั้ง 

(๖) สายฉีดน้ าดับเพลิงและตู้เก็บสาย
ฉีด (Hose and Hose Station) 
เดือนละ ๑ ครั้ง 
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เตือนอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ จากท่ีสุ่มสอบถาม 

(๕) ไม่มสีิ่งกีดขวางอุปกรณด์ับเพลิง และสญัญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม ้

หมวดที่ ๖ การจัดซื อและจัดจ้าง    
๖.๑ การจัดซื อสินค้า    
๖.๑.๑  การจดัซื้อสินคา้ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) ก าหนดผูร้ับผดิชอบ และมีความเข้าใจ 
(๒) ค้นหารายการสินคา้ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบคน้ได ้
(๓) จัดท าบัญชีรายชื่อสินค้าท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับสินค้าทีใ่ช้จริงใน
ส านักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ 
ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรองของ
สินค้านั้น หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของ
ต่างประเทศจะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศ
ให้การรับรองนั้นๆด้วย 

(๔) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมอืในการสั่งซื้อ
สินค้าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่มี
ร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าทีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น
สินค้าท่ีได้รับการรับรองจากสถาบนัท่ีเป็นที่ยอมรับ 
เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยดัไฟ เบอร์ 
๕ ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ 
ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน 
ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 
0 คะแนน = ไม่มีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 1 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ ์

หรือหรือด าเนินการข้อ (๑)-(๓) กรณีที่มรี้านค้า
จ าหน่ายสินค้าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 

(๑) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๑)-(๒) สัมภาษณ์ความ
เข้าใจผู้รับผิดชอบ จะอธิบายถึงแนวทางการ
จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
แหล่งที่ใช้ในการสืบคนข้อมูล 

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) แบบฟอร์ม 6.1(1) 
บัญชีรายชื่อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) หลักฐานการขอความ
ร่วมมือในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ  
(๑) ส านักงานท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถรายงาน

ปริมาณการซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยผ่านทาง http://gp.pcd.go.th/member-21-ssl 

(๒) สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมดอายุ และยัง
ไม่มีการต่ออายุ และไม่มียี่ห้ออื่นที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จะอนุโลมให้สามารถซื้อสินค้านั้นได้ 
แต่จะต้องยังมีฉลากสิ่งแวดล้อมก ากับที่สินค้า 

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/ 

 

ฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 
5 
http://labelno5.egat.co
.th/new58/#to_label_i
nfo 

 

ฉลากประหยัดพลังงาน 
(Energy Star) ของ
สหรัฐอเมริกา ส านักงาน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมของ
สหรัฐฯ (EPA) 

 

ฉลากประสิทธิภาพสูง 
http://labelling.dede.go.t
h/survey/product/list-
product?productTypeId=
1  

http://gp.pcd.go.th/member-21-ssl
http://gp.pcd.go.th/
http://gp.pcd.go.th/
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/reduction_approval/reduction_approval.pnc
http://gp.pcd.go.th/
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
http://labelno5.egat.co.th/new58/#to_label_info
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๖.๑.๒  ร้อยละของการจดัซื้อสินคา้ประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลคา่สินค้า 
(๑) แสดงรายการสินค้าส านักงานท่ีจดัซื้อท้ังหมด

โดยระบุยี่ห้อ และรุ่นสินค้า 
(๒) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มของสินค้า 
(๓) ค านวณจ านวนร้อยละสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดงให้เหน็ถึงรายการ
สินค้า ปริมาณสินค้า และมลูค่า  

หมายเหตุ สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น
สินค้าท่ีได้รับการรับรองจากสถาบนัท่ีเป็นที่ยอมรับ 
เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยดัไฟ เบอร์ 
๕ ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ 
ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน 
ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
๐ คะแนน = ไม่มีการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หรือไมม่ีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
๑ คะแนน = ด าเนินการครบ 3 ขอ้ และจัดซื้อต่ ากว่า 9 รายการ 

และ/หรือสินค้าเป็นมติรฯน้อยกวา่ร้อยละ ๑๐ ของ
สินค้าที่สั่งซื้อ 

๒ คะแนน = ด าเนินการครบ 3 ขอ้ และจัดซื้อได้ 9 รายการ 
และ/หรือสินค้าเป็นมติรฯอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๐-
30 ของสินค้าท่ีสั่งซื้อ 

๓ คะแนน = ด าเนินการครบ 3 ขอ้ และจัดซื้อได้มากกว่า 9 
รายการ และ/หรือสินค้าเป็นมิตรฯ ร้อยละ 40 ขึ้น
ไป ของสินค้าท่ีสั่งซื้อ 

๔ คะแนน = ด าเนินการครบ 3 ขอ้ และจัดซื้อสินค้าได้มากกว่า 
3 ฉลากขึ้นไป และมากกว่า 9 รายการ และสินค้า
เป็นมิตรฯ ร้อยละ 40 ขึ้นไป ของสินค้าท่ีสั่งซื้อ 

หมายเหตุ  
1. การจดัซื้อสินค้าไดม้ากกว่า 3 ฉลากข้ึนไป และสนิค้าทีเ่ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมโดยทีป่ริมาณสินค้า และมลูค่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
มากกว่าร้อยละ 40 จะไดร้ับการพิจารณาได้ 3-4 คะแนน แต่
จะต้องดูปจัจยัอื่นในการให้คะแนนดว้ย 
2. กรณตี่ออายุ หากมกีารด าเนนิการหรือแสดงข้อมลูยอ้นหลังไดบ้าง
ปี หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 1-3 คะแนน เท่านัน้ หาก
ไมม่ีการด าเนินการใดๆหรือไมส่ามารถแสดงข้อมลูยอ้นหลังได้ทุกปี 
หลังจากการขอการรบัรองครั้งแรก จะได้ 0 คะแนน 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.1(2) รายงานจัดซื้อ
จัดจ้าง พร้อมสมัภาษณ์ความเข้าใจในการค านวณ
ร้อยละของการจัดซื้อสินค้า (คะแนนการสัมภาษณ์
จะน าไปพิจารณารวมกับข้อ ๖.๑.๑ (๑)) 
  

การค านวณร้อยละการจดัซื้อสินคา้
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1. ร้อยละปรมิาณสินค้าท่ีเป็นมิตรฯ 
= (ปริมาณสินค้าท่ีเป็นมิตรฯ x 100) 
/ ปริมาณสินค้าที่ซื้อทั้งหมดในรอบ
เวลาที่ค านวณ 
2. ร้อยละมลูค่าสินค้าท่ีเป็นมติรฯ 
= (มูลค่าสินค้าที่เป็นมติรฯ x 100) / 
มูลค่าสินค้าท่ีซื้อท้ังหมดในรอบเวลาที่
ค านวณ 
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
๖.๑.๓  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น
สินค้าท่ีได้รับการรับรองจากสถาบนัท่ีเป็นที่ยอมรับ 
เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยดัไฟ เบอร์ 
๕ ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ 
ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน 
ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น 

๐ คะแนน = ไม่มีสินคา้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน 

๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จากท่ีสุ่มสินคา้ตรวจสอบ 
๒ คะแนน  =  ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ จากที่สุ่มสินค้าตรวจสอบ 
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ จากท่ีสุ่มสินค้าตรวจสอบ 
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ จากท่ีสุ่มสินค้าตรวจสอบ 

ส ารวจสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 
หมายเหตุ หลักในการสุ่มสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นสินค้าที่ถูกข้ึนทะเบียนใน
แบบฟอร์ม 6.1(1) บัญชีรายชื่อสนิค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

๖.๒  การจัดจ้าง    
๖.๒.๑  ร้อยละของการจดัจ้างหนว่ยงานหรือบุคคลที่
มีการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานท่ีได้การรับรองโดย
จะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดงักล่าว 

(๒) หากหน่วยงานไมม่ีมาตรฐานดา้นสิ่งแวดล้อม
รับรอง ทางส านักงานจะต้องท าการประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องตน้ 

(๓) มีการจัดท าสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในส านักงาน 

(๔) หน่วยงานหรือบุคคลที่ไดร้ับคัดเลอืกจะต้อง
ได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับส านักงานสี
เขียว และแนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง 

(๕) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบาย
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของตนเองได ้

หมายเหตุ  
- หากหน่วยงานภายนอกมมีาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อ 
ยกเว้นข้อ (๒) 

- หากหน่วยงานภายนอกไม่มมีาตรฐาน

 
 
0 คะแนน = ไมม่ีการด าเนินการ หรือด าเนินการครบ 1 ข้อ 
1 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 2 ข้อ 
2 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ 
3 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ ์
4 คะแนน = มีการด าเนินการครบ 4 ข้อ และมีความสมบูรณ ์
หมายเหตุ กรณีต่ออายุ หากมีการด าเนินการหรือแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้บางปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 1-3 
คะแนน เท่านั้น หากไม่มีการด าเนนิการใดๆหรือไมส่ามารถแสดง
ข้อมูลย้อนหลังได้ทุกปี หลังจากการขอการรับรองครั้งแรก จะได้ 0 
คะแนน 

(๑) หลักฐานอา้งอิง ข้อ (๑) ใบรับรองจาก
หน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือว่าหน่วยงานเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ISO๑๔๐๐๑ ฉลากเขียว ฉลาก
ตะกร้าเขียว เป็นต้น  

(๒) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๒) สัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
ถึงวิธีการพิจารณาและแนวทางการคัดเลือก 
หรือมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามกีารคัดเลือก 

(๓) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๓) แบบฟอร์ม 6.2(1) 
ใบอนุญาตปฏิบตัิงานและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือสญัญาว่าจ้างที่มขี้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อม 

(๔) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๔) แบบฟอร์ม 2.1(1) 
หลักสตูรและแผนการฝึกอบรมประจ าปี และ
หลักฐานการฝึกอบรม แบบฟอร์ม 2.1(2) ใบ
ลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร หรือ
ภาพถ่ายการอบรมหน่วยงานภายนอก 

แบบฟอร์ม 2.2(1) แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
ประจ าป ีหรือจัดท าคู่มือสิ่งแวดลอ้ม หรือ
ขั้นตอนการท างานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
ภาพถ่ายการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลภายนอก
จะต้องไดร้ับการอบรมหรือสื่อสารด้าน
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาขอ้ (๒)-
(๕) 

สิ่งแวดล้อมครบถ้วนทุกหน่วยงานถึงจะได้
คะแนน 

(๕) หลักฐานอ้างอิง ข้อ (๕) สุ่มสัมภาษณ์หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการจดัการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับกิจกรรมของตนเอง 
และจะต้องตอบค าถามใหไ้ด้ทั้งหมด ถึงจะได้
คะแนน 

๖.๒.๒  ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีปฏิบตัิงาน ของหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เข้ามาด าเนินการ เช่น ผู้รบัจ้าง ผู้รับจ้างช่วง 
แม่บ้าน รปภ. พนกังานส่งเอกสาร เป็นต้น 
หมายเหตุ  
(๑) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจ าส านักงาน

จะต้องท าการประเมินอย่างน้อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง 

(๒) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจ าส านักงาน 
จะต้องท าการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานในส านักงาน 

๐ คะแนน = ไม่มีการประเมินการท างานด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ คะแนน = น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จากจ านวนผู้รับจ้างท้ังหมด 

ของทุกการจ้างงาน 
๒ คะแนน  =  ระหว่างร้อยละ ๕๐-๗๕ จากจ านวนผู้รับจ้างท้ังหมด

ของทุกการจ้างงาน 
๓ คะแนน = มากกว่าร้อยละ ๗๕ จากจ านวนผู้รบัจ้างทั้งหมด

ของทุกการจ้างงาน 
๔ คะแนน = ร้อยละ ๑๐๐ จากจ านวนผู้รับจ้างท้ังหมด ของทุก

การจ้างงานและมีเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม 
ชัดเจน 

(๑) หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.2(2) การ
ประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง จะต้อง
ครบถ้วนตามจ านวนหน่วยงานหรอื
บุคคลภายนอก 

(๒) สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้ประเมนิหน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอก ได้แก่ แนวทางการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมนิ การ
ด าเนินการต่อหลังจากทราบผลการประเมิน 

หมายเหตุ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์
การตรวจสอบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน 

 

๖.๒.๓  ร้อยละของการเลือกใช้บรกิารที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(นอกส านักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานท่ีจัดงาน หรือ
อื่นๆที่ได้มีการขึ้นทะเบยีนการบรกิารที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
หมายเหต:ุ   
(๑) สถานท่ีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO๑๔๐๐๑ Green 
Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office 
หรือ Green Building เป็นต้น และมีการ
จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ที่ ค า นึ ง ถึ ง ก า ร อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการ
ก่อให้เกิดมลพิษ 

๐ คะแนน =  ไมม่ีแนวทางในการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

๑ คะแนน =  น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครั้งท่ีมีการจดังาน
ทั้งหมดของหน่วยงาน 

๒ คะแนน =  ระหว่างร้อยละ ๕๐-๘๔ ของจ านวนครั้งท่ีมีการจัด
งานท้ังหมดของหน่วยงาน 

๓ คะแนน =  มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของจ านวนครั้งท่ีมีการจัดงาน
ทั้งหมดของหน่วยงาน 

๔ คะแนน =  ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนครั้งท่ีมีการจดังานท้ังหมด
ของหน่วยงาน และมีการรวบรวมรายชื่อสถานท่ีที่
ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือมีเกณฑ์การ
ประเมินการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หรือมีคู่มือ Green Meeting ของหน่วยงานท่ีขอรับ

(๑) หลักฐานอ้างอิง แบบฟอร์ม 6.2(3) การ
คัดเลือกสถานท่ีที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(๒) สัมภาษณ์ความเข้าใจของผู้คัดเลือกสถานท่ีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น แหลง่การสืบค้น
ข้อมูล แนวทางการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก 
หากไมส่ามารถอธิบายจะได้ ๐ คะแนน (ถือว่า
ไม่มีแนวทางการเลือกใช้บริการ) 

หมายเหตุ กรณีที่ไมเ่คยจดัประชุมภายนอก หรือใช้
สถานท่ีอื่นภายนอกส านักงาน อย่างน้อยจะต้อง
ทราบแหล่งการสืบค้นข้อมลู แนวทางการ
พิจารณาเกณฑ์การคดัเลือก  
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หมวด/ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานการตรวจประเมิน ค าอธิบาย 
(๒) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการ

รับรองฯ อยู่ ในบริเวณใกล้เคียงส านักงาน 
จะต้องเลือกสถานท่ีที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด 
และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting 
(ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ ) โดย
จะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่
เหล่านั้น 

การรับรอง 
 

 


