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ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ใน

ทุกระดับและทุกสาขา โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกัน คือ 

เน้นการเลือกปฏิบัติอย่าง พอประมาณ มีเหตุผล และ

สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม โดยด าเนินการด้วย 

ความรอบคอบ ระมัดระวัง สร้างเครือข่าย เพื่อร่วมมือใน

กิจกรรมต่าง ๆ โดยที่รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอน การ

ปฏิบัติจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาภารกิจ



การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

ความเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ียึดปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไม่ได้แตกต่างกับบุคคลหรือชุมชน คือต้องช่วยกันสร้าง

คุณค่า จิตส านึกใหม่ให้พ้นจาก ความเอารัดเอาเปรียบ การ

เบียดเบียนผู้อื่น การคอร์รับชั่น การจัดสรรเลือกใช้เทคโนโลยี 

ระบบสื่อสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า

เหมาะสมกับการใช้งาน และศักยภาพของคนในองค์กรอันจะ

น าไปสู่การประหยัด งบประมาณค่าใช้จ่าย อีกท้ังส่งเสริมการ

พัฒนานวัตกรรม ใหม่ๆท่ีสอดคล้องกับองค์กร 



The SDGs in Highlights 17 Goals – 169 Targets  



อะไร คอื การผลติและบรโิภคอยา่งย ัง่ยนื 
(SUSTAINABLE CONSUMPTION AND 
PRODUCTION-SCP)

ค ำจ ำกัดควำม 
กำรใช้ผลผลิต เพื่อตอบสนองควำมจ ำเป็นพืน้ฐำนและ
คุณภำพชีวิต  โดยกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรและสำรเคมี
อันตรำย และลดกำรปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยไม่เป็นอันตรำยต่อ
ควำมต้องกำรของคนรุ่นต่อไป
Definition: The use of products, which respond to basic 
needs and quality of life, while reducing the use of resources 
and toxic materials as well as the emissions to the 
environment over the life cycle of the product, without 
jeopardising the needs of future generations.
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การด าเนินชีวิตประจ าวัน การบริโภคที่มีส่วนส าคัญ
ท าให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมมากที่สุด :

อาหารและเครื่องดื่ม

17 % ของการปล่อย GHGs

28 % ของการใช้ทรัพยากร

สิ่งก่อสร้าง

35 % ของการปล่อย GHGs

19 % ของการใช้ทรัพยากร

ยานพาหนะ

25 % ของการปล่อย GHGs

22 % ของการใช้ทรัพยากร



ส านักงานสีเขียว  Green Office
ส านักงานสีเขียว หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายในส านักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทาง
ในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกมาในปริมาณต่ า 



ส านักงานสีเขียว  Green Office

มุ่งเน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน 
เพ่ือลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณน  าเสีย และขยะโดยการ
ลดการใช้ การใช้ซ  า การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดและ
เลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั งการจัดซื อ จัดจ้างสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



• เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานน าความรู้ส านักงานสีเขียว
(GREEN OFFICE) ไปประยุกต์ใช้

• เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

• เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยการตรวจประเมินและรับรอง
ส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)

ท ำไป เพื่ออะไร (Green Office) 



ท ำแล้ว ได้อะไร (Green Office)

ลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน จากการใช้ทรัพยากร พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธภิาพ

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน
 เป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งใน

การช่วยลดโลกร้อน



ขอบเขตส ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE)

สถานที่ท างานท่ีมีการออกแบบ และก่อสร้าง
ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 
ที่ผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่
ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ด้านการประชุมและ
การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนที่รับประทานอาหาร พ้ืนที่
ประกอบอาหาร ห้องน้ า ลานจอดรถ พ้ืนที่
รองรับของเสีย ระบบบ าบัดของเสีย เป็นต้น



ใช้แนวคิดเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 

การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การลดของเสีย (WASTE MINIMIZATION) 

ก า ร ป้ อ ง กั น ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( POLLUTION

PREVENTION) เป็นหลักในการก าหนดทิศทางการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมภายในส านักงานอย่างเป็นระบบ 

เกณฑส์ ำนักงำนสีเขียว (Green Office)



เกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประกอบด้วย 7 + 1 องค์ประกอบ



หมวดที่ 1 
การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ

• ก าหนด
นโยบาย

• วางแผน

• ทบทวน

หมวดที่ 2
การด าเนินงาน 
Green Office

• สื่อสารและการ
อบรม
• จัดประชุม
นิทรรศการ
• ความสะอาด
ความเป็น
ระเบียบ
• การจัดการก๊าซ
เรือนกระจก
• การขนส่งและ
การเดินทาง

หมวดที่ 3 
การใช้
พลังงาน
และ
ทรัพยากร

•การใช้

พลังงาน

•การใช้น  า

•ทรัพยากร

อื่น ๆ

หมวดที่ 4 
การจัดการ
ของเสีย

• การ
จัดการของ
เสียใน
ส านักงาน

• การ
จัดการน  า
เสียใน
ส านักงาน

หมวดที่ 5 
สภาพแวด
ล้อมภายใน
และ
ภายนอก
ส านักงาน

•อากาศ

•แสง

•เสียง

•ความน่าอยู่

หมวดที่ 6
การจัดซื อ
และจัด
จ้าง

• การ
จัดซื อวัสดุ
และ
อุปกรณ์ใน
ส านักงาน

หมวดที่ 7
การ
ปรับปรุง
อย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการ
และ
กิจกรรม
ต่อเนื่อง



เกณฑส์ ำนักงำนสเีขยีวแบง่ออกเป็น 7 หมวด แตล่ะหมวดมนี ้ำหนักแตกตำ่งกนั
กำรใหค้ะแนน แบง่ออกเป็น 5 ระดบั คอื 0, 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 
ผำ่นเกณฑส์ ำนักงำนสเีขยีวที ่60 คะแนน
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15%

15%

10%
กำรบรหิำรจัดกำร

กำรด ำเนนิงำน

พลังงำนและทรัพยำกร

กำรจัดกำรของเสยี

สภำพแวดลอ้ม

กำรจัดซือ้จัดจำ้ง

กำรปรับปรงุตอ่เนือ่ง



ระดับคะแนนส านักงานสีเขียว

ระดับดีเย่ียม ตั งแต่ 
90 คะแนนขึ นไป

ระดับดีมาก

80 – 89 คะแนน

ระดับดี

60 -79 คะแนน



รบั
สมคัร
ส ำนัก
งำนเข้ำ
ร่วม
โครง
กำร

ส่ง
เอกสำร
กำรประ
เมิน

ตนเอง
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กำร
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เมิน
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เย่ียม
เพ่ือให้
ค ำ

แนะน ำ 

ตรวจ
ประเมิน
ส ำนัก
งำน
โดย
คณะ
กรรม
กำร
ระดบั
พืน้ท่ี

ตรวจ
ประเมิน
ส ำนัก
งำนท่ี
ผำ่น
เกณฑ์

ร้อยละ 
90
โดย
คณะ

กรรม
กำร
ระดบั
ประเทศ

ประชมุ
สรปุผล
กำร
ตรวจ
ประเมิน
และ
รบัรอง
ส ำนัก
งำน
สีเขียว

ขั้นตอนการด าเนินงาน
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ร้อยละของส านักงานที่ผ่านการประเมิน GREEN
OFFICE ปี 2557 และ ปี 2558

ระดับดี
เย่ียม
37.5%

ระดับดี
มาก

44.6%

ระดับดี
14.3%

ไม่ผ่าน
การ

ประเมิน
3.6%

ระดับดี
เย่ียม
50.8%

ระดับดี
มาก

30.5%

ระดับดี
18.6%

ส านักงานที่ผ่านการประเมิน
จ านวน 54 หน่วยงาน

ปี 2557

ส านักงานที่ผ่านการประเมิน
จ านวน 59 หน่วยงาน

ปี 2558



ร้อยละของส านักงานที่ผ่านการประเมิน 
GREEN OFFICE ปี 2559

ระดับดีเยี่ยม
32, 58.2%

ระดับดีมาก
6, 10.9%

ระดับดี 14, 25.5%

ไม่ผ่านการประเมิน
3, 5.5%

ส านักงานที่ผ่านการประเมิน
จ านวน 55 หน่วยงาน



ส านักงานที่ผ่านเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (แห่ง)

2557 2558 2559 รวม

54 59 71 184





รายงานปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรหลักของแต่ละส านักงาน 

โดยให้ส านักงานส่งข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น 

ไฟฟ้า น  าประปา น  ามันดีเซล น  ามันโซลีน (น  ามันเบนซิน) 

กระดาษ เป็นต้น 

น าข้อมูลมาค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  โดย

ปี 2558 รวบรวมข้อมูลจากส านักงานได้จ านวน 47 ส านักงาน

ปี 2559 รวบรวมข้อมูลจากส านักงานได้จ านวน 38 ส านักงาน

สามารถสรุปผลได้ดังนี 



ปริมาณต่อการใช้ของทรัพยากรของแต่ละประเภท 
ตั งแต่เดือน ก.ย. 58 – ก.ค.59

ประเภท หน่วย ปริมาณต่อคน
/หน่วยงาน/เดอืน

ปริมาณต่อพื นท่ี
/หน่วยงาน/เดอืน

ไฟฟ้า กิโลวัตต์-ชั่วโมง 325.8053 5.8107

น ้าประปา ลูกบาศก์เมตร 58.3472 2.2247

น ้ามันดีเซล ลิตร 38.5299 0.8479

ก๊าซโซฮอล์ ลิตร 3.9319 0.0808

ก๊าซ LPG กิโลกรัม 4.5645 0.2894

น ้ามันเบนซิน ลิตร 10.0689 0.8060

ไบโอดีเซลล์ กิโลกรัม 16.0717 0.9203

ขยะติดเชื อ กิโลกรัม 9.1566 0.5243

กระดาษ กิโลกรัม 1.7121 0.0703

ก๊าซเรือนกระจก kgCO2e 308.7447 6.7549





รู้หรือไม่???

ในรอบ 8 เดือนที่ผ่ำนมำ พวกเรำ สส. ใช้ทรัพยำกรเหล่ำนีไ้ปมำกน้อยแค่ไหน ?

8,100,000 ลติร
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
213.84 กิโลกรัม CO2e

49,024 ลติร
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
21,388.2 กิโลกรัม CO2e

785,277 กิโลวตัต์-ชัว่โมง
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
440,540 กิโลกรัม CO2e

3,275 ลติร
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
9,595.72 กิโลกรัม CO2e



รายงานปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ปี 2558 ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจก GHGS (kgCO2e) 
ต่อคนของแต่ละหน่วยงาน คือ 218.24

• ปี 2558 ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจก GHGS (kgCO2e) 
ต่อพื นที่ของแต่ละหน่วยงาน คือ 7.46

• ปี 2559 ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจก GHGS (kgCO2e) 
ต่อคนของแต่ละหน่วยงาน คือ 308.74

• ปี 2559 ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซเรือนกระจก GHGS (kgCO2e) 
ต่อพื นที่ของแต่ละหน่วยงาน คือ 6.75





ส านักงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเย่ียม 
ระดับทอง ปี 2558

1. กรมควบคุมมลพิษ

2. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

3. กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี

4. การไฟฟ้านครหลวง เขตปทุมวัน 

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๑๒ แห่ง 

6. การบินไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารศูนย์ปฏิบัติการ

7. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

8. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9. เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี



ส านักงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม 
ระดับทอง ปี 2558

10.บริษัท ธัลวิลล์ จ ากัด 

11.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ง จ ากัด (มหาชน)

12.บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

13.บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จ ากัด 

14.โรงแรมดุสิตธานี 

15.โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

17.ส านักงานเทศบาลต าบลสอง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

18.ส านักงานส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

19.ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้านวน 24 แห่ง

2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ

3. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต

4. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

5. เทศบาลนครสกลนคร

6. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น

7. ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี

8. โรงพยาบาลอานันทมหิดล 

9. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดระยอง

10. ส้านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ 1 เชียงใหม่

11. อาคารฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้าและสถานีต้นทางชดิลม 
การไฟฟ้านครหลวง

ส านักงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเย่ียม 
ระดับทอง ปี 2559



ส านักงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม 
ระดับทอง ปี 2559

12. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

13. การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ 

14. เทศบาลต้าบลท่าข้าม

15. ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี

16. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร

17. กองทุนบ้าเหน็จบ้านาญขา้ราชการ

18. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

19. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัร้อยเอ็ด

20. บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ ง (ไทยแลนด์) จ้ากัด



ส านักงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม 
ระดับทอง ปี 2559

21. ส้านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ 2 ล้าปาง

22. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

23. ส้านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ 5 นครปฐม

24. ส้านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ 11 นครราชสีมา

25. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขขุันธ์

26. บริษัท สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จ้ากัด/
บริษัท สยามเคียวซัน เด็นโซ่ จ้ากัด

27. เทศบาลเมืองสีคิ ว

28. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 15) ศูนย์การเรียนรู้
ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



2557



2558



2559



ระบบการ
บริหาร
จัดการ

ท่ีดี

ติดตาม
ตรวจสอบ

และ
ประเมินผล
สม่ าเสมอ

วิสัยทัศน์
และมุ่งม่ัน

ของ
ผู้บริหาร

พัฒนาและ
ปรับปรุง

ระบบอย่าง
ต่อเนื่อง

การมีส่วน
ร่วมของ
พนักงาน

การสร้าง
แรงจูงใจ

การพัฒนา
บุคลากร
อย่าง

ต่อเนื่อง

น าเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ส านักงานสีเขียว




