แบบประเมินตนเอง
โครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดาเนินโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานนาความรู้สานักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ในสานักงานและส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้าเสีย ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนาไปสู่การผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยหน่วยงานที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสานักงานสีเขียว (Green Office) จะต้องกรอกข้อมูลใน
แบบประเมินตนเองพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังหรือข้อมูลปัจจุบันก่อนดาเนิน
โครงการ และส่งไปที่ Email: gogreen1661@gmail.com
แบบประเมินตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดาเนินงานสานักงานสีเขียวเบื้องต้น จานวน 6 หมวด
หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบายการวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ตอบแบบประเมิน........................................................................ ตาแหน่ง.............................................................
โทรศัพท์........................................................................โทรสาร................................................................................
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน..................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................................
พื้นที่ในสานักงานของท่าน ขนาด........................................ตารางเมตร (พื้นที่สานักงาน รวมพื้นทีร่ อบสานักงานทีเ่ กี่ยวข้อง)
ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การดาเนินงาน Green Office ประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ................................
จานวนพนักงานภายในสานักงานของท่าน (มีจานวนบุคลากรรวม 15 คนขึ้นไป)
พนักงานประจา
จานวน..................................คน
พนักงานชั่วคราว
จานวน..................................คน
ผู้รับจ้างช่วง
จานวน..................................คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน..................................คน
ข้อมูลการใช้ทรัพยากร
รายการ
1.ปริมาณการใช้น้าประปา
2.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
3.ปริมาณการใช้กระดาษ
4.ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น)
4.1 ขยะทั่วไป
4.2 เศษอาหาร
5.ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
5.1 น้ามันดีเซล
5.2 ก๊าซโซลีน/น้ามันเบนซิน
5.3 ก๊าซโซฮอลล์

หน่วย

ปริมาณการใช้ทรัพยากร
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
2563
2563
2563
2564

ลูกบาศก์เมตร
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
ลิตร
ลิตร
ลิตร
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ส่วนที่ 2

ข้อมูลการดาเนินงานสานักงานสีเขียวเบื้องต้น
ให้กรอกข้อมูลหรือทาเครื่อง  ลงใน  ในข้อที่สานักงานดาเนินการ
รายละเอียด

คาอธิบาย / สาเนาเอกสาร/
หลักฐาน /ภาพถ่ายประกอบ

หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบายการวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.1 มีการกาหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสานักงาน
มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ของสานักงาน
มีการกาหนดขอบเขตกิจกรรมของสานักงาน
ยังไม่มีการดาเนินการ
1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามโดยผู้บริหา
นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
1.3 คณะทางาน ทีมงาน
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารลงนามในคาสั่งและระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
มีการดาเนินงานเรื่องใดบ้าง
มีการรวบรวมกิจกรรมของสานักงาน
ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน
จัดลาดับความสาคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสานักงาน
มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามความสาคัญ
ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
1.5 กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของสานักงาน
จัดทาทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสานักงาน
รวบรวมและทบทวนกฎหมายใหม่อยู่เสมอ
ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
1.6 หน่วยงานมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร
พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในเรื่องใดบ้าง
การใช้ไฟฟ้า
 การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
การใช้น้า
 การใช้กระดาษ
ปริมาณของเสีย
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ยังไม่เคยกาหนดเป้าหมายในเรื่องใดๆ
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สาเนาเอกสาร/
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1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานมีการดาเนินการเรื่องใดบ้าง
มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาคานวณก๊าซเรือนกระจก
o ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
o ปริมาณการใช้น้า
o ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
o ปริมาณการใช้กระดาษ
o ปริมาณการขยะที่นาไปฝังกลบ
o ไม่เคยเก็บรวมรวมข้อมูล
มีการนาเสนอข้อมูล/ กราฟ แสดงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของสานักงานให้พนักงานทราบ
มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
2.1 มีการจัดทาแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน
- กาหนดแผนและหลักสูตรการอบรมของสานักงาน
ปีละ...............ครั้ง  ไม่เคยกาหนด
- หน่วยงานเคยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องใดบ้าง
................................................................................................
................................................................................................
- รูปแบบการอบรม  การอบรมภายใน  ภายนอก
 อบรมกันเอง  มีวิทยากรมาอบรม
- จานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ ...................
- มีการประเมินความรู้ก่อน – หลังการอบรมหรือไม่ .......................
- มีการจัดทาประวัติการอบรมพนักงาน .....................................
- มีการเก็บข้อมูลประวัติวิทยากรในการอบรม ...........................
ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
- หน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
o บอร์ดประชาสัมพันธ์
o ประกาศเสียงตามสาย
o ประกาศในเวบไซต์ของหน่วยงาน
o ประกาศในเฟสบุคของหน่วยงาน
o Line กลุ่มของหน่วยงาน
o กิจกรรม morning talk อื่นๆ …………........................
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- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานมีเรื่อง
อะไรบ้าง
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) ........................................................................................
- หน่วยงานมีแนวทางการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการดาเนินงานสานักงานสีเขียว (Green Office)
อย่างไรบ้าง
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) ........................................................................................
ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
2.3 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
มีการกาหนดช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้แก่
...........................................................................................
ยังไม่มีการดาเนินการ
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
3.1 การใช้น้า
 มีมิเตอร์น้าแยกชัดเจนสาหรับพื้นที่ขอการรับรอง
 ไม่มีมิเตอร์น้า แต่สามารถคานวณปริมาณการใช้น้าในสานักงานได้
3.1.1 มาตรการประหยัดน้าของสานักงานมีเรื่องใดบ้าง
 ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า เช่น ..................................................
 มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชารุดเพื่อซ่อมบารุง
 มีการนาน้ากลับมาใช้ใหม่ เช่น น้าทิ้งจากสานักงานมารดน้าต้นไม้
 อื่น ๆ .....................................................................................
3.1.2 การเก็บข้อมูลการใช้น้าของสานักงาน
 มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ารายเดือน
 มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้าในแต่ละเดือน
3.1.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้าในสานักงานอย่างไร
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) ........................................................................................
ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
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3.2 การใช้พลังงาน
 มีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกชัดเจนสาหรับพื้นที่ขอการรับรอง
 ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า
3.2.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้าของสานักงานมีเรื่องใดบ้าง
 ใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น ระบบเซนเซอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5
 ลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จาเป็น
 กาหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในสานักงาน
 ใช้ timer ช่วยตั้งเวลาในการเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
 ใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์
 อื่น ๆ ......................................................................
3.2.2 การเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสานักงาน
 มีข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน
 มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
3.2.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้าในสานักงานอย่างไร
1) .....................................................................................
2) .....................................................................................
3) .....................................................................................
3.2.4 มาตรการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงในสานักงานมีเรื่องใดบ้าง
 มีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 มีการวางแผนการเดินทาง
 มีการซ่อมบารุงดูแลยานพาหนะของสานักงาน
 ทางเดียวกันไปด้วยกัน (car pool)
 การใช้จักรยานหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
 อื่น ๆ .........................................................................
3.2.5 การเก็บข้อมูลการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของสานักงาน
 มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงรายเดือน
 มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ในแต่ละเดือน
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3.2.6 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงใน
สานักงานอย่างไร
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ...................................................................................
 ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
3.3 การใช้กระดาษและอุปกรณ์สานักงาน
3.3.1 มาตรการประหยัดกระดาษและอุปกรณ์ในสานักงานมีเรื่อง
ใดบ้าง
 มีการกาหนดมาตรการในการเบิกกระดาษ/อุปกรณ์ต่างๆ
 มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR CODE
 มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
 มีการบารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์
ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดการสูญเสียกระดาษ
 มีจุดวางอุปกรณ์สานักงานสาหรับใช้งานร่วมกัน
3.3.2 การเก็บข้อมูลการใช้กระดาษของสานักงาน
 มีข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษรายเดือน
 มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ
ในแต่ละเดือน
3.3.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดกระดาษในสานักงาน
อย่างไร
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ...................................................................................
 ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการของสานักงานดาเนินการเรื่องใดบ้าง
 มีการกาหนดมาตรการในการใช้ห้องประชุม
 มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet
 การเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจานวนผู้ประชุม
 การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดการเกิดขยะ หรือลดบรรจุภัณฑ์ในการห่ออาหาร
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 ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วย
วัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 มีหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงาน
 มีการจดบันทึกจานวนผู้มาใช้บริการ  ไม่เคยจด
 ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสีย
หน่วยงานมีการจัดการขยะในสานักงาน อย่างไรบ้าง
 มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ภายในสานักงาน และติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้อง
 การทิ้งขยะถูกต้องในสานักงาน
 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภททุกเดือน
 มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 มีการจัดทาเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทในสานักงาน
 มีการติดตาม ตรวจสอบการกาจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการ
จัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
 มีกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก การเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะในสานักงาน
4.2 การจัดการน้าเสีย
หน่วยงานมีการดาเนินงานในการจัดการน้าเสีย อย่างไรบ้าง
มีผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการน้าเสีย และมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด
ถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะแต่ไม่ครบทุกจุด
ไม่มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะ
ระบบบาบัดน้าเสียแบบอื่นๆ
.................................................................................................
มีการบาบัดน้าเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้าเสีย
มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง (กรณีพื้นที่ใช้สอยของ
อาคารมากกว่า 5,000 ตร.ม.)
ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง (กรณีพื้นทีใ่ ช้สอยของ
อาคารมากกว่า 5,000 ตร.ม.)
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หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
5.1 อากาศในสานักงาน
5.1.1 หน่วยงานมีการดูแลคุณภาพอากาศในสานักงานอย่างไรบ้าง
 มีการกาหนดแผนในการดูแลทาความสะอาด
เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ม่าน มูลี่ พรมปูห้อง
พื้นห้อง เพดาน
 ปฏิบัติตามแผนทาได้ครบถ้วน
 ยังปฏิบัติตามแผนไม่ครบถ้วน
 ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
5.1.2 หน่วยงานมีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในและ
ภายนอกอย่างไรบ้าง
 มีการกาหนดจุดสูบบุหรี่
 มีการควบคุมไอเสียรถยนต์บริเวณสานักงาน
 มีการจัดการฝุ่นละอองจากก่อสร้าง/ปรับปรุงสานักงาน
 มีการกาหนดมาตรการรองรับหากเกิดมลพิษทางอากาศ
จากภายนอกสานักงาน
 ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
5.2 แสงสว่างในสานักงาน
5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสานักงาน อย่างไรบ้าง
 ตรวจวัดความเข้มแสงสว่างทุกปี
 เคยตรวจวัดความเข้มแสงบางครั้ง
 ไม่เคยตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
(ถ้าไม่เคยไม่ต้องตอบข้อ 5.2.2 และ 5.2.3)
5.2.2 ถ้ามีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างเครื่องมือที่ใช้
 ได้รับการสอบเทียบ
 ใช้แอพพลิเคชั่น
 อื่นๆ……………...........................................................
5.2.3 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสานักงาน
 ผ่านตามมาตรฐาน
 ไม่ผ่าน และแก้ไขแล้ว
 ไม่ผ่าน รอแก้ไข
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5.3 เสียงในสานักงาน
5.3.1 เสียงดังภายในสานักงานมีอะไรบ้าง
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ...................................................................................
5.3.2 มีการควบคุมเสียงดังภายในสานักงานอย่างไร
 มี  ไม่มี  ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ...................................................................................
5.3.3 เสียงดังภายนอกสานักงานมีอะไรบ้าง
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ...................................................................................
5.3.4 มีการควบคุมเสียงดังภายนอกสานักงานอย่างไร
 มี  ไม่มี  ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................
3) ...................................................................................
5.4 ความน่าอยู่
 มีการจัดทาแผนผังของสานักงาน และกาหนดพื้นที่ชัดเจน
เป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่ทางาน พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ส่วนรวม
 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบดูแลในแต่ละพื้นที่
 มีกิจกรรมทาความสะอาดประจาปี หรือ 5ส
 มีการจัดทาแผนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสานักงาน
 พื้นที่สีเขียวในสานักงานมีผู้รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาอยู่เสมอ
 เคยตรวจสอบสัตว์พาหะนาเชื้อในสานักงาน  ไม่เคย
o ไม่พบสัตว์พาหะนาเชื้อ
o พบสัตว์พาหะนาเชื้อ เช่น หนู นกพิราบ แมลงสาบ
อื่นๆ ……………………………………………………………………...
 ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
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5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
มีการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจาปี  ไม่เคยทา
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่………………………………………………………….
มีภาพถ่ายการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ  ไม่มี
มีการกาหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนาทาง
มีจุดรวมพล
อุปกรณ์ดับเพลิงมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน
มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงสม่าเสมอ และพร้อมใช้งาน
มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง
6.1 การจัดซื้อสินค้า
 มีผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าในสานักงาน
 มีการศึกษาคว้าเกี่ยวกับฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) ........................................................................................
2) ........................................................................................
3) ........................................................................................
4) ........................................................................................
 มีการจัดทาบัญชีรายการสินค้าที่จัดซื้อในสานักงาน
 ไม่มีการจัดทา
หน่วยงานมีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
 มีการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP  ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้………………………………………………………………
6.2 การจัดจ้าง
6.2.1 หน่วยงานมีการจัดจ้างบุคคลภายนอก/จ้างบริการในเรื่องใด
 จ้างทาความสะอาดสานักงาน
 จ้างดูแลความปลอดภัย
 จ้างดูแลสวน ต้นไม้ และบริเวณโดยรอบ
 จ้างล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
 บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 บริการจัดประชุมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 อื่นๆ …………………………………………………………………….
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6.2.2 ข้อตกลงงานจ้าง
 มีการจัดทาข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
 มีการอบรมให้ความรู้คาแนะนาด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้รับจ้าง
 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้
6.2.3 การเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีการค้นหาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
มีการจัดประชุมนอกสถานที่/โรงแรม
การจัดประชุมนอกสถานที่/โรงแรม เป็นแบบ Green meeting
ยังไม่เคยดาเนินการในเรื่องนี้

กรุณาส่งแบบประเมินตนเองไปยัง
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 0 2298 5653 หรือ 0 2278 8400 – 19 ต่อ 1661
โทรสาร. 0 2298 5653

Email: gogreen1661@gmail.com
ผู้ประสานงาน : 1) คุณงามนิจ อนุศาสนี
2) คุณพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ

086-1474936
081-1915503
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