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GREEN OFFICE
โดย นางสาวศุภลักษณ์  ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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โครงการส านักงานสีเขียว Green Office 
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน เพื่อลดการใช้
พลังงาน ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลด
ปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ  า การน ากลับมาใช้
ใหม่ การลดและเลิกใช้ สารเคมีอันตราย รวมทั งการจัดซื อ 
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



ประเด็นที่ 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้ง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ สังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่ยั่งยืน

สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น



แผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายและประเดน็ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

เฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบและ

ควบคุมมลพิษตาม
หลักวิชาการ

เสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการมลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพลดการ
ผลิตและการบริโภค
สินค้าจากวัสดุที่ย่อย

สลายยาก

ประชาชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการด าเนิน
กิจกรรมในชีวิตเพื่อแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ทุกภาคส่วนร่วม
แก้ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ



ที่มา www.deqp.go.th

โครงการ “ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”



การประเมินส่วนราชการปรับปรงุประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 2562

• การลดพลังงาน 
• มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
• การประหยัดงบประมาณ 
• การก ากับดูแลการทุจริต
• ภาวะผู้น า
• ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์กร

• การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
• การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
• การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
• การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน



โครงการส านักงานสีเขียว Green Office 
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน เพื่อลดการใช้
พลังงาน ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลด
ปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ  า การน ากลับมาใช้ใหม่ 
การลดและเลิกใช้ สารเคมีอันตราย รวมทั งการจัดซื อ จัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



วัตถุประสงค์
การด าเนินงานส านักงานสีเขียว Green Office
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ส่งเสริมให้ส านักงานในหน่วยงานเป็น
ส านักงานสีเขียวตามเกณฑ์การประเมิน
ส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

GREEN OFFICE

ส่งเสริมให้ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณ ขยะโดย
การใช้ซ  า การน ากลับมาใช้ใหม่ ลดการ
ใช้สารเคมีอันตราย 

GREEN OFFICE

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ส านักงานเพ่ือลดการใช้พลังงาน และ
ทรัพยากร 

GREEN OFFICE

ส่งเสริมให้พนักงานในส านักงานมีการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการ
จัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

GREEN OFFICE



ท า แ ล้ ว ไ ด้ อ ะ ไ ร

01 ลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน

ลดค่าใช้จ่ายในส านักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

02 ดีต่อสุขภาพ

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตอ่สุขภาพของพนกังาน 

03 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เป็นการยกระดับมาตรฐานส านกังานใหเ้ปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน

04 ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน



ค านิยามส านักงาน
GREEN OFFICE ? 

ค านิยามส านักงาน สถานที่ท างานที่มีการออกแบบและก่อสร้างของ
หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั งภายในอาคารและภายนอก

อาคาร ที่ผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ ปฏิบัติงานด้านเอกสาร 

ด้านการประชุมและการจัด นิทรรศการ รวมไปถึงพื นที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ 

ภายใน ได้แก่ พื นที่รับประทานอาหาร พื นที่ประกอบอาหาร ห้องน  า ลาน

จอดรถ พื นที่รองรับของเสียระบบบ าบัดของเสีย



เครือข่ายร่วมด าเนินโครงการ Green Office
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16มหาวิทยาลัยมหิดล



สรุปหน่วยงานปี 2561
ส านักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (Green Office) 

70 แห่ง

26 แห่ง 29 แห่ง



ปริมาณต่อการใช้ของทรัพยากรของแต่ละประเภท และค่าก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2560-2561 

ประเภท หน่วย ปริมาณต่อคน/
หน่วยงาน/เดือน

ปริมาณต่อพื้นที่/
หน่วยงาน/เดือน

น้ าประปา ลูกบาศก์เมตร 19.44387 1.7025
ไฟฟ้า กิโลวัตต์-ชั่วโมง 306.2263 10.1749

กระดาษ กิโลกรัม 2.152478 0.0975
น้ ามันดีเซล ลิตร 13.53956 0.6681

น้ ามันเบนซิน ลิตร 1.468917 0.0302
ก๊าซโซฮอล์ ลิตร 2.0187 0.1405
ก๊าซ LPG กิโลกรัม 1.6484 0.0787
ยาง หนัง กิโลกรัม 0.0008 0.000043



ปริมาณต่อการใช้ของทรัพยากรของแต่ละประเภท และค่าก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2560-2561 

ประเภท หน่วย ปริมาณต่อคน/
หน่วยงาน/เดือน

ปริมาณต่อพื้นที/่
หน่วยงาน/เดือน

ของเสียกระดาษ กิโลกรัม 0.6136 0.0201

เศษอาหาร กิโลกรัม 1.0376 0.0504

เศษผ้า กิโลกรัม 0.0017 0.004972

กิ่งไม้ ต้นหญ้า จากสวน กิโลกรัม 2.0228 0.0422

ขยะอื่นๆ กิโลกรัม 5.9956 0.1064

ปุ๋ยหมักอินทรีย์ กิโลกรัม 2.3339 0.000129

ก๊าซเรือนกระจก kgCO2eq 220.6688 8.6461



ขั นตอนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
GREEN OFFICE



ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับสมัคร
ส านักงานเข้าร่วมโครงการ ปี 2562

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

ส่งเอกสารการประเมินตนเองเบื้องต้นพร้อมหลักฐาน
ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพิจารณาคัดกรองเอกสาร
ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมหน่วยงานและผู้ตรวจประเมิน
เพื่อให้ความรู้

ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน



ตรวจเยี่ยม Coaching ให้ค าแนะน า และ
ปรับปรุงตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว

ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

ตรวจประเมินส านักงานสีเขียว
ระดับพื้นที่

ช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562

ตรวจประเมินส านักงานสีเขียว
ระดับดีเยี่ยม 

ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562



สรุปผลการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
ส านักงานสีเขียว

ภายในเดือนกันยายน 2562

รับใบประกาศพร้อมโล่
ส านักงานที่ผ่านการรับรองส านักงาน

สีเขียว (Green Office)
มกราคม 2563



พิธีมอบตราสัญลักษณ์ G-Green
G r e e n  O f f i c e



สมัครส านักงานสเีขียว

สมัคร ส านักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สามารถสมัครออนไลน์หรือดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.deqp.go.th

ข้อมูลเพิ่มเติม FACEBOOK : GREENOFFICE DEQP  



หมวดที่ ๑  
การก าหนดนโยบาย การวางแผนการ

ด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



หมวดที่ ๑  

การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์ส านักงาน

สีเขียว ภายใต้บริบทและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณะกรรมการหรือ

ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกหมวด และมีส่วนร่วมด้วยกันทุกฝ่าย ก าหนด

อ านาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบชัดเจน

 ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมทั้งหมดของส านักงานภายใต้

ขอบเขตการขอการรับรองส านักงานสีเขียว พร้อมท้ังวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาที่มีนัยส าคัญ



 รวบรวมกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย

กับการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของส านักงาน

 สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พนักงานเรื่องก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าหมาย

และเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส านักงาน 

 ก าหนดแผนงานโครงการที่น าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 ตรวจประเมินส านักงานสีเขียวภายในส านักงาน (ส าหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)

 ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร





ตัวอย่างการเผยแพร่นโยบาย
Green Office



หมวดที่ ๒  
การสื่อสารและสร้างจิตส านึก



หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านกึ

 ก าหนดแผนงานและเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรให้ความรู้ส านักงานสีเขียว (Green 

Office) โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เมื่อด าเนินการฝึกอบรมให้แก่พนักงานแล้วจะต้องมี

การประเมินผล และบันทึกประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 ก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกส านักงาน 

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน  โดยให้ความส าคัญในเรื่องประสิทธิภาพการ

สื่อสาร ได้แก่ หัวข้อและความถี่การสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ความรู้และ

เข้าใจ ผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและผู้รับสาร ก าหนดช่องทางรับข้อเสนอแนะ และน า

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข



หมวดที่ 2 การด าเนินงาน



หมวดที่ ๓
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน



หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

 น ามาตรการการใช้น้ ามาประยุกต์ใช้ในส านักงานเหมาะสม ได้แก่ การสร้างความ

ตระหนักในการใช้น้ า การก าหนดเวลาการใช้น้ า การก าหนดรูปแบบการใช้น้ า การ

เปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ า 

 น ามาตรการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงมาประยุกต์ใช้ในส านักงานเหมาะสม ได้แก่ 

การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้าและน ามันเชื้อเพลิง การก าหนดเวลาการใช้

ไฟฟ้า การก าหนดรูปแบบการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง การเปลี่ยนอุปกรณ์

ประหยัดไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง 



หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

 จัดการและรณรงค์เพื่อการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง มาประยุกต์ใช้ใน

ส านักงาน เช่น การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การวางแผนการเดินทาง ซ่อม

บ ารุงดูแลยานพาหนะ การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาท างาน 

 น ามาตรการกระดาษมาประยุกต์ใช้ในส านักงานเหมาะสม ได้แก่ การสร้างความ

ตระหนักในการใช้กระดาษการก าหนดรูปแบบการใช้กระดาษ การใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ การน ากระดาษกลับมาใช้ใหม่ 



หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

 น ามาตรการใช้ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับส านักงาน มา

ประยุกต์ใช้ในส านักงานเหมาะสม ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการใช้ การก าหนด

รูปแบบการใช้ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 น ามาตรการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ในการจัดประชุมและนิทรรศการ มา

ประยุกต์ใช้ ได้แก่ จัดเตรียมขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม  การเลือกสถานที่ประชุม

ภายนอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน ามาตรการเพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นมา

ประยุกต์ใช้



หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

 เก็บข้อมูลการทรัพยากร น  า ไฟฟ้าและน ามันเชื อเพลิง กระดาษ และ

ทรัพยากรอื่นๆ ต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

 วิเคราะห์ความส าเร็จ หรือแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง พนักงานสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง



ตัวอย่างมาตรการลดใช้พลังงาน









หมวดที่ ๔
การจัดการของเสีย



หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย

ก าหนดแนวทางการคัดแยก รวบรวม และก าจัดขยะอย่างเหมาะสม โดย 

 คัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในส านักงาน 

 จัดวางถังขยะตามพื้นที่ท างานต่างๆอย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ

 ติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจน

 ก าหนดจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการและเพียงพอ

 พนักงานทิ้งขยะถูกต้องตามประเภท



หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย

 บันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน

 ส านักงานจัดส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 ติดตาม ตรวจสอบการก าจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

 ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของส านักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่าง

ถูกต้อง)

 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ และสามารถแสดงปริมาณขยะที่น ากลับมา

ใช้ใหม่ไดช้ัดเจน



หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย

ก าหนดแนวทางและวิธีการจัดการน้ าเสียที่เกิดขึ้น 

คุณภาพน้ าทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมาย 

มีการดูแลอุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย 



1. การจัดการขยะ ของเสีย ของส านักงาน

จุดคัดแยกขยะแบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน 
พร้อมป้ายให้ความรู้



มีจุดคัดแยกขยะรีไซเคิล 

อย่างชัดเจน

มีจุดคัดแยกเศษอาหาร อย่างชัดเจน



ถังคดัแยก
ขยะเศษ
อาหาร



การจัดการของเสียในส านักงาน
การทิ้งขยะของพนักงาน

ข้อมูลขยะมูลฝอย ข้อมูลปีฐาน 
(2558) 

ปี 2561 ลดลงร้อยละ

ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวัน 79.8 46.2
44 %

ปริมาณขยะ (กิโลกรัม/คน/วัน) 0.150 0.084

ปริมาณถุงพลาสติก (ใบ/คน/วัน) 0.296 0.13 56.08 %

ปริมาณกล่องโฟม (กล่อง/คน/วัน) 0.006 0.0002 96.66 %

ปริมาณแก้วน้ าพลาสติก (ใบ/คน/วัน) 0.070 0.0022 96.85 %



การจัดการของเสียในส านักงาน
3. จุดพักขยะก่อนส่งก าจัด
4. การส่งขยะก าจัดของส านักงาน

มีจุดรวบรวมขยะ และจุดพักขยะ บริเวณด้านหลังอาคาร และด าเนินการส่ง
ก าจัดในช่วงวันหยุดราชการโดยมีรถเก็บขยะจาก กทม.มาจัดเก็บ



การจัดการของเสียในส านักงาน
แนวทางการลดปริมาณขยะ และการน าไปใช้ประโยชน์  

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการจัดการขยะภายในหน่วยงาน โดยใชรู้ปแบบที่หลากหลาย ได้แก่
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
2. ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ให้ความรู้ แผ่นความรู้ ในจุดต่างๆของอาคาร 
3. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผ่านภาพ INFOGRAPHIC ช่องทาง Line Facebook



Reduce การลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
1. ประกาศเจตนารมณ์ ห้ามน าถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้า
ส านักงาน
2. กิจกรรมให้ยืมถุงผ้าไปตลาด
3. กิจกรรมรณรงค์ใช้กล่องข้าว จานให้อาหาร หรือใช้แก้วน้ าส่วนตัวใส่เครื่องดื่ม
4. ส่งเสริมการประชุมสีเขียว โดยใช้เบรกกาแฟแบบตักแทนกาแฟซองทรีอินวัน
ขนมเบรกที่มีบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ใบตอง 
5. ลดราคา 3 บาทให้แก่ผู้น าแก้วน้ าส่วนตัวมาซื้อน้ าที่ร้านชิมแอนด์ชม

การประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน



Reuse การใช้ซ ้าให้คุ้มค่า ได้แก่
1. กจิกรรมรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า
2. การใช้วสัดุในส านักงานมาดดัแปลงใช้ประโยชน์ เช่น กล่องกระดาษน ามาใช้เกบ็กระดาษใช้แล้ว 1 หน้า 
ถุงกระสอบหรือถุงใบใหญ่ๆเป็นถุงคดัแยกขยะรีไซเคลิ เป็นต้น
3. กจิกรรมรณรงค์ให้ใช้บรรจุภณัฑ์ที่ใช้ซ ้าได้ เช่น กระบอกน า้ กระตกิน า้ ป่ินโต เป็นต้น
4. กจิกรรมให้ยืมถุงผ้า 
5. กจิกรรมรับบริจาคถุงผ้า ร่วมกบัโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า

การประยุกต์ใช้หลกัการ 3Rs ในการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน



Recycle การรวบรวมน ากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่
1. กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
2. กิจกรรมรับบริจาคอลูมิเนียมเพื่อน าไปท าขาเทียม
3. กิจกรรมรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มเพื่อส่งให้แก่โครงการหลังคาเขียว
4. กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
5. กิจกรรมรับคืนชุดชั้นใน (bra) ร่วมกับ บ.วาโก้

การประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน



การปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดน้ าเพื่อลด
ปริมาณการใช้น้ า

ระบบน้ าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ BAC

มาตรการและกิจกรรมเพื่อลดปริมาณน้ าทิ้งอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การจัดการน้ าเสียในส านักงาน



ระบบโปรยกรองแบบเติมอากาศ Fixed Film Aeration
• จุดเก็บน้ าที่ 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• จุดเก็บน้ าที่ 2 บริเวณห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์

การปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การจัดการน้ าเสียในส านักงาน
1. การจัดการน้ าเสียจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง



4.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน
2. การดูแลอุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย

การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสีย หากพบความ
ผิดปกติจะด าเนินการตรวจเช็คระบบและซ่อมบ ารุง



4.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน
3. เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ ามันและสิ่งสกปรกต่างๆ ได้รับการก าจัดอย่างเหมาะสม

แยกเศษอาหารก่อนล้างภาชนะ
ติดตั้งถังดักไขมัน



ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้



หมวดที่ ๕
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย



หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

มีกิจกรรมเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในส านักงาน ดังนี้ 

 ก าหนดแผนการดูแลรักษาและผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและควบคุมก ากับให้ปฏิบัติ

ตามแผนที่ก าหนด 

 สื่อสารหรือแจ้งให้พนักงานทราบสาเหตุมลพิษอากาศ วิธีการเตรียมความพร้อม และ

มาตรการลดการสัมผัสมลพิษทางอากาศอย่างถูกต้องและเหมาะสม



หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

 จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  ก าหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 

ติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ชัดเจน และพนักงานสามารถปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
(หมายเหตุ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศในส านักงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร 

(Printer) เครื่องฟอกอากาศ ห้อง พื นห้อง เพดาน ม่าน มูลี่ พรมปูพื นห้อง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ควันไอเสียรถยนต์ การ

ปรับปรุงก่อสร้างส านักงาน การป้องกันและก าจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษอากาศภายในส านักงาน ควันบุหรี่)



หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

 ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยใช้วิธีการตรวจวัดความเข้มแสงตามกฎหมาย (วิธีการ

ตรวจวัดแสง เคร่ืองวัดแสง ผู้ตรวจวัดแสง ความถี่ของการตรวจวัดและการแสดงผลการ

ตรวจวัดแสง) และด าเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานก าหนด

 ก าหนดมาตรการเพื่อลดการเกิดเสียงมาประยุกต์ใช้ในส านักงาน

 วางแผนจัดการความน่าอยู่ของส านักงาน โดย จัดท าแผนผังของส านักงาน ก าหนดพื้นที่ใช้

งานอย่างชัดเจน  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป มีแผนงานการเพิ่ม

และคงรักษาไว้พื้นที่สีเขียวของส านักงาน การควบคุมก ากับงานให้เป็นไปตามแผนงาน



หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

 ดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพ้ืนที่

ท างาน เป็นต้น

 ป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะน าโรคในส านักงาน (นกพิราบ หนู แมลงสาบ) อย่างเหมาะสม 

ก าหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าโรค และจัดการแก้ไขปัญหาเมื่อพบร่องรอย

สัตว์พาหะน าโรค

 เตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยก าหนดแผนจัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จัดท า

แผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและ

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพียงพอ พร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

พนักงานเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเตือน 









หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความเข้าใจในการจัดซื อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สืบค้น

รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบุแหล่งข้อมูลสืบค้น จัดท าบัญชีรายชื่อและ

มูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในส านักงาน สื่อสาร

ผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการส่ังซื อสินค้าทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

 รวบรวมข้อมูลและมูลค่า สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จ านวน ๙ รายการ อ้างอิงจากแผนส่งเสริมการจัดซื อที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔



หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• รวบรวมการซื อและมูลค่า สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จ านวนทั งสิ น ๙ รายการ จากฐานข้อมูลตะกร้าเขียวกรมควบคุมมลพษิ 
http://gp.pcd.go.th (กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป แฟ้มเอกสาร ซองเอกสาร ผลิตภัณฑ์
ลบค าผิด ตลับหมึก เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ปากกาไวท์บอร์ด กระดาษช าระ )

• รวบรวมการซื อและมูลค่า สินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว G-Green ฉลากคาร์บอนฟุตปริ นท์ สินค้า OTOP ที่มีเลขจด
แจ้ง /ทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ 



หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• จัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่แสดงถึง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรอืได้ผ่านการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื องต้น 
ได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับส านักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง สามารถอธิบายแนวทางในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้

• ตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื นทีป่ฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามา
ด าเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น



การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบโครงการ รายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปริมาณ

http://www.tei.or.th/greenlabel/

http://ptech.pcd.go.th/gp/test.php



การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

รายการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นๆ



เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว
Green Office

เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว ระดับคะแนนส านักงานสีเขียว
ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ร้อยละ 90

ระดับดีมาก (เงิน) ร้อยละ 80 - 89

ระดับดี (ทองแดง) ร้อยละ 60 - 79

ไม่ผ่านการรับรอง ต่ ากว่าร้อยละ 60


