โครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2562
มีผลการดาเนินงานดังนี้
1) การประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครสานักงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม กาหนดจัดประชุมชี้ แจงโครงการส่ งเสริมส านักงานสีเขียว (Green
Office) และรับสมัครสานักงานเข้าร่วมโครงการปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้า พระยา
ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับสานักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในสานักงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนาสู่สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานสานักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดี
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 580 คน

2) การส่งเอกสารประเมินตนเองเบื้องต้น
จากการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว (Green Office) และรับสมัครสานักงานเข้า
ร่วมโครงการ ปี 25๖2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีสานักงาน
สมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 102 แห่ง และหน่วยงานจะต้องส่งแบบประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อพิจารณา
ความพร้อมของหน่วยงานในการดาเนินการสานักงานสีเขียวในสานักงาน ซึ่งมีสานักงานส่งแบบประเมินตนเอง
เบื ้อ งต้น จ านวน 82 แห่ง และส านัก งานที่ยัง ไม่ส ่ง แบบประเมิน ตนเองเบื้อ งต้น จานวน 20 แห่ง ซึ่ง
หน่วยงานที่ไม่ส่งแบบประเมินตนเองเบื้องต้นจะไม่ดาเนินการตรวจประเมินในปี 25๖2 และสามารถสมัครเข้า
ร่วมโครงการในปีต่อไป

3) การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
กรมส่ง เสริม คุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ ม จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว
(Green Office) ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/25๖2 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 25๖2 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
อินทนิล ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองรายชื่อหน่วยงานที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
และส่งเอกสารประเมินตนเองเบื้องต้น จานวน 70 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเอกสารการส่งแบบ
ประเมิน ตนเองเบื้องต้น ตามเกณฑ์ประกอบด้วย 6 หมวด คือ หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบายการวางแผนการ
ดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง
ที่เป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม พบว่า มีหน่วยงานที่ส่งเอกสารแบบประเมินตนเองเบื้องต้นช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด
จานวน 5 แห่ง และมีหน่วยงานที่มีศักยภาพมีความพร้อมและมีการดาเนินกิจกรรมสานักงานสีเขียว จึงพิจารณา
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จานวน 82 แห่ง ซึ่งจะได้รับการอบรมและตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาในลาดับต่อไป

4) การอบรมสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖2
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดาเนินการจัดอบรมโครงการประเมินสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ดังนี้
4.1) การฝึกอบรมสานักงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(Green Office) ปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 25๖2 ณ อาคารสิ่งแวดล้ อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สานักงานที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การ
ประเมินสานักงานสีเขียว แนวทางการพัฒนาสานักงานสู่สานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม
เนื้อหาตามเกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และยังเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการคานวณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๙๐ คน

4.2) การฝึกอบรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 25๖2
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการฝึกอบรม
การตรวจประเมิน ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม มีก ารฝึก ปฏิบัติแ ละทดลองใช้เ กณฑ์ก ารตรวจประเมิน เพื่อ ให้ผู้เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรมมี ความเข้าใจสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค กระบวนการคิด และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนเองได้ และมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียว มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๑๐๐ คน

5) การตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖2
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม มีคาสั่งที่ 155/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ เพื่อตรวจประเมินให้คาปรึกษาแนะนา
และให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับพื้นที่ แบ่งออกเป็น 5
ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ภาคกลาง ชุดที่ 2 ภาคตะวันออก ชุดที่ 3 ภาคเหนือ ชุดที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และชุดที่ 5 ภาคใต้ มีสานักงานที่เข้ารับการตรวจประเมิน จานวน 70 แห่ง ซึ่งกาหนดแผนการตรวจประเมิ น
สานักงานสีเขียว(Green Office) ระดับพื้นที่ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2562
6) การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green
Office) ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/25๖2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 25๖2 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
กรรณิการ์ – ราชาวดี ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ สรุปและรายงานผลการตรวจประเมิน
สานักงานที่รับการตรวจประเมิน ซึ่ง มีหน่วยงานขอยกเลิกการตรวจประเมิน จานวน 16 แห่ง และ มีหน่วยงาน
รับการตรวจประเมิน จานวน 58 แห่ง ผลการตรวจประเมิน พบว่า หน่วยงานไม่ผ่านการตรวจประเมิน จานวน 4
แห่ง หน่วยงานผ่านการรับรอง จานวน 54 แห่ง ได้แก่ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จานวน 20 แห่ง ระดับดีมาก (G
เงิน) จานวน 15 แห่ง และระดับดี (G ทองแดง) จานวน 19 แห่ง ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านการรับรองในระดับดีเยี่ยม
(G ทอง) จานวน 20 แห่ง ต้องรับการตรวจประเมินอีกครั้งโดยคณะกรรมการระดับประเทศ

7) การตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖2
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีคาสั่งที่ 47/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ เพื่อตรวจประเมินให้คาปรึกษา
แนะนาและให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับประเทศ และ
พิจารณาผลการตรวจประเมินและรับรองสานักงานสีเขียว มีสานักงานที่เข้ารับการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว
ระดับประเทศ จานวน 20 แห่ง นอกจากนี้ยังรวมหน่วยงานระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ที่ดาเนินงานโดยสานั กงาน
สิ่งแวดล้อมภาค จานวน 34 แห่ง และหน่วยงานต่ออายุการรับรอง 8 แห่ง รวมตรวจประเมินเพื่อรับรอง G ทอง
จานวน 62 ซึ่งกาหนดแผนการตรวจประเมินในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2562 ซึ่งจะมีการประชุม
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เพื่อสรุปผลการดาเนินโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว
(Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ต่อไป
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน สานักงานสีเขียว
1) หน่ ว ยงานที่ส่ งใบสมั ครเข้ าร่ ว มโครงการบางแห่ งยั ง ไม่มี ก ารเก็ บข้ อ มูล เกี่ยวกับ การใช้ น้า ไฟฟ้ า
เชื้อเพลิง และทรัพยากรต่าง ๆ และขาดความเข้าใจในการดาเนินโครงการ
2) มีการเปลี่ยนตัวผู้อบรมสานักงานสีเขียวและอบรมการตรวจประเมิน ด้านสิ่งแวดล้อม และเข้ารับ
อบรมไม่ครบตามระยะเวลา จึงขาดความอย่างต่อเนื่องทาให้การถ่ายทอดองค์ความรู้การดาเนินงานสานักงานสี
เขียวกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์
3) การดาเนินงานโครงการของหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมีระยะเวลาน้อย
ทาให้ในบางขั้นตอนยังดาเนินการได้ไม่เต็มที่ ทาให้การเก็บข้อมูลเพื่อนาเสนอผลการดาเนินโครงการยังไม่ชัดเจน
4) ข้อจากัดของคณะกรรมการตรวจประเมินที่ติดภารกิจ ทาให้ไม่สามารถเดินทางต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน ในแต่ละภูมิภาค

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562

