โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563
1. หลักการและเหตุผล
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่
ผู้นาหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ
เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และ
นาระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร
เพื่ อ ให้ องค์ก รสามารถใช้แ ละพั ฒ นาความรู้ที่ มี อ ยู่ภ ายในองค์ ก รได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และปรับ เปลี่ ย น
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
สานักงานฯ และห้องทางานให้เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขวัญ
กาลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้และทีมงานที่มีคุณภาพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11
ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสั งกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
การบริ ก ารประชาชนให้ มี น้ าสะอาดเพี ยงพอส าหรับ การอุ ป โภคบริโภค เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (บริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดินและน้าใต้ดินแบบมีส่วนร่วมเป็นธรรมและพอเพียง)
ซึ่งยึดหลักการทางานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่น คงอาหาร พลังงาน และน้ า โดยยึ ดหลักการใช้องค์ความรู้ กระจายการพัฒ นาภายใต้การพั ฒ นาพื้น ที่ /
ภารกิจ/การมีส่วนร่วม และใช้เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าปี 2558 -2569 ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีเป้าปะสงค์เพื่อ
จัดหาน้าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ วางแผนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
พื้ น ที่ ซึ่งจ้ าเป็ น จะต้ องอาศั ย ข้อ มูล ผลการตรวจวิเคราะห์ ทางห้ อ งปฏิ บัติ การ เพื่ อ น้าไปประกอบการบ่ งชี้
สถานการณ์และวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ประกอบกับห้องปฏิบัติการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จึงจะได้ข้อมูล
ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น ห้องปฏิบัติการสานักงาน
สิ่งแวดล้ อมภาคที่ 3 จึ งมีความพร้อมในการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งน้าผิวดิน
และน้าใต้ดินให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค และสร้างความเท่าเทียมของประชาชนในการเข้าถึง
น้าสะอาดปลอดภัย และตามทิศทางการบริหารจัดการน้าของประเทศ 20 ปี ของคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ
ที่ระบุว่าทุกหมู่บ้าน พื้นที่เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ ได้รับการพัฒนาระบบประปา มีน้าประปาใช้ภายในปี 2560
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และน้ าประปาได้ ม าตรฐานภายในปี 2575 ซึ่ งการด าเนิ น การดั งกล่ าวจาเป็ น จะต้ อ งอาศั ย ผลการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้าประปาจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนประกอบการตัดสินใจ
ว่าแหล่งน้านั้น เหมาะสมสาหรับ การอุป โภคบริโภคมากน้อยเพียงใด และเพื่อนาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา
คุณภาพน้าประปาสาหรับการอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จึง
กาหนดให้ มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านความสะอาดเรียบร้อยตามเกณฑ์ 5 ส ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารตรวจวิเคราะห์และห้องทางานของเจ้าหน้า ควบคู่ ไปกับการพัฒนาระบบมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณ ภาพน้ าประปาหมู่บ้ านให้ ส ามารถตรวจวิเคราะห์ ตัว อย่างคุ ณ ภาพน้าประปาหมู่บ้านให้
ครอบคลุมตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้ประกาศนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร
การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่การเป็น “สานักงานสีเขียว (Green Office)” ประกอบด้วย 1) การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ 2) ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
3) การควบคุมและลดมลพิษ รวมทั้งของเสียจากสานักงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4) การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5) การจัดการความสะอาดและเป็น
ระเบี ย บเรีย บร้อ ยในสานัก งานตามหลัก 5 ส. และส่ง เสริม สภาวะแวดล้อ มที่เ หมาะสมกับ การทางาน
6) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
7) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีส่วนร่ วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
สานักงานอยู่เสมอ และ 8) พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสานักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการรับรองสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G-ทอง)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เฉพาะพื้นที่อาคาร
อานวยการ 1 อาคาร และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 มีความมุ่งมั่นในการดาเนินการเพื่อรักษามาตรฐานตามแนวทางสานักงานสีเขียว (Green Office)
ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานฯ ยังคงมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อรักษามาตรฐานการเป็น
สานักงานสีเขียว (Green Office) และเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินรับรองต่ออายุรางวัลสานักงานสีเขียว
(Green Office) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพิ่มพื้นที่ดาเนินการคลอบคลุมอาคารและพื้นที่โดยรอบของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จานวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารอานวยการ (อาคาร 2 ชั้น) อาคารส่วน
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (อาคารชั้นเดียว) อาคารบังคับใช้กฎหมาย (อาคาร 2 ชั้น) โรงจอดรถ 3 อาคาร
อาคารเอนกประสงค์ 1 อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารดาเนินการ โดยมี ขนาดพื้นที่สานั กงานประมาณ
10,500 ตารางเมตร เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกภายใต้เกณฑ์ 5 ส และสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปรับปรุงห้องทางาน
อาคารต่างๆ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ ยึดแนวทางการพัฒนาสานักงานอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อ
วิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการสร้างจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อนและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเป็นต้นแบบการดาเนินการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่จะสมัครเข้ารับการประเมินสานักงานสีเขียวในปี 2563 และปีต่อ ๆ ไป อีกทั้งจะเป็นสถานที่
ศึกษาดูงานการดาเนินงานสานักงานสีเขียว (Green Office) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สาหรับหน่วยงานอื่นที่มี
ความสนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ใช้ประโยชน์การศึกษาดูงานที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เป็นแนวทาง
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ในการปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อผ่ านการรั บรองส านั กงานสี เขี ยว (Green Office) เพื่ อประโยชน์ ต่ อเจ้ าหน้ าที่ ของ
หน่วยงาน ประชาชนผู้มาติดต่อ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ต่อไป โดยแนวทางการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
(Green Office) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ
เข็มแข็งและความสามัคคีในการทางานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากร
พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นลาดับแรก ควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
ของบุ คลากร เพื่อสร้างจิ ตส านึ ก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมี ส่ วนร่วมเชิงบูรณาการ ผ่ านกิจกรรม
การศึ กษาดูงาน/การฝึ กอบรม/การจั ดการองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องด้านการบริห ารจัดการองค์ กร การจัด การ
สิ่งแวดล้อม พลังงาน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกาหนดให้มีกิจกรรมและมาตรการสู่
ความส าเร็จ อาทิเช่น การสร้างค่านิย มหลักและการจัดการความรู้ ตามแนวทางการสร้างค่านิยมหลั กของ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 5ส มาตรการลดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร
กั บ สิ่ งแวดล้ อม การลดและก าจั ดของเสี ย ซึ่ งทุ กกิ จกรรมจะมี การรวบรวมข้ อมู ล สถิ ติ เพื่ อเปรียบเที ยบกั บ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการสื่อสารให้กับบุคลากรและบุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงการดาเนินงานของสานักงานฯ
เป็ นระยะผ่ านช่องทางการสื่ อสารที่ส านั กงานฯ มีทุ กช่องทาง ดังนั้น เพื่ อให้ การดาเนินกิจกรรมเพื่อรักษา
มาตรฐาน การพัฒนาในด้านต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดในแต่ละเรื่อง และเตรียมตัวเพื่อรับการรับรอง
ต่อ อายุ ส านั กงานสี เขี ย ว (Green Office) ของส านั กงานสิ่ งแวดล้ อ มภาคที่ 3 ในปี 2564 ภายใต้ ค าขวั ญ
“มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้สิน ค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม
มุ่งมั่นรักษามาตรฐานสานักงานสีเขียว” ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงกาหนดให้ดาเนินการ “โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563”
เพื่อให้บุคลากรของสานักงานฯ มีการนาความรู้ความเข้าใจในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถนาไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
ของส านั กงานฯ และค่านิ ยมของสานั กงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การสร้างที ม
(Team Building) ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนมีการสัมมนาระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการท างาน ตลอดจนมีกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ เพื่ อ ที่ จ ะส่ งเสริม ให้ ก ารจั ด การความรู้ในองค์ ก รมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกสานักงานอย่างยั่งยืนและบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการ
สร้างจิตสานึก รับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
และเป็นต้นแบบการดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานอื่น ต่อไป
2. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes)
1. เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพและปรั บเปลี่ ยนวิ ธี คิ ด วิ ธี การท างาน ของบุ คลากรและสร้ างที มงานที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่ อ พั ฒ นาสภาพแวดล้ อมของส านั กงานฯ ห้ อ งท างานและห้ องปฏิบั ติ การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของสานักงานฯ ทีเ่ หมาะสมในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณของ
เสีย และส่งเสริมการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อรักษามาตรฐานสานักงานสีเขียว (Green Office) และเป็นต้นแบบของสานักงานสีเขียวที่มี
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค
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3. เป้าหมายโครงการ (Output)
3.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การ
สัมมนา การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่ผ่านมา การระดมความคิดเห็ น ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง การ
ทางาน ตลอดจนมี กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในการกาหนดเป้ า หมายและแผนการทางานในปี
ต่ อ ไป เพื่ อ จะส่ ง เสริ ม ให้ ก ารจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก รมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
3.2 การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานควบคู่ไปกับการจัดการสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติ การฯ เพื่อส่งเสริม
ให้ห้องปฏิบัติการของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน
3.3 การดาเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และลดปริมาณของเสีย พัฒ นาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ดีต่อการปฏิบัติ งาน และส่งเสริมการ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เป็นต้นแบบสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
เจ้าหน้าที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จานวน 32 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
อาคารและพื้นที่โดยรอบของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จานวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร
อานวยการ (อาคาร 2 ชั้น) อาคารส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้ อม (อาคารชั้นเดียว) อาคารบังคับใช้กฎหมาย
(อาคาร 2 ชั้น) โรงจอดรถ 3 อาคาร อาคารเอนกประสงค์ 1 อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารดาเนินการ โดย
มีขนาดพื้นที่สานักงานประมาณ 10,500 ตารางเมตร
6. กิจกรรม - วิธีดาเนินการ (Activity)
6.1 แต่งตั้ง/ทบทวนคณะทางานโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) และประชุมคณะทางาน
6.2 จัดทา/ทบทวนโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 และจัดทาแผนปฏิบัติการ/
ทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
6.3 ด าเนิ น กิจ กรรมพั ฒ นาส านั กงานสี เขี ย ว (Green Office) ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม และ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จานวน 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบาย การ
วางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก หมวดที่ 3
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.4 การตรวจประเมินภายใน
6.5 อบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากร การลดปริมาณของเสีย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.6 การฝึกอบรมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและสารเคมี
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6.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานฯ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและเอื้ออานวยต่อกระบวนการทางานของแต่ละส่วน การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ เป็ น ที่ ยอมรับ และเป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม และสามารถปฏิบัติ งานให้ เกิดประโยชน์สู งสุดต่อ
องค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายสิ่งแวดล้อม และค่านิยมของสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เกณฑ์ประเมินโครงการสานักงานสีเขียว (Green Officee) กระบวน
การศึกษาดูงาน อบรม การสัมมนา กระบวนการสร้างทีมงาน (Team Building) การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่ผ่านมา
การระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการทางาน ตลอดจนมี กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใน
การกาหนดเป้ า หมายและวางแผนการทางานในปี ต่ อ ไป เพื่ อ จะส่ ง เสริ ม ให้ ก ารจั ด การความรู้ ใ น
องค์ ก รมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
6.8 สรุปผลการดาเนินงาน
7. ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. ลดการใช้ พลั งงานและทรั พยากร ลดปริมาณการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจก ลดปริมาณของเสี ย
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดอบรมจัดอบรมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่สานักงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 3 เกี่ยวกับ รายละเอียด
โครงการส านั ก งานสี เขีย ว (Green Office) การจัดการสิ่ งแวดล้ อม การใช้พ ลั งงานและทรัพ ยากร การลด
ปริมาณของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ครั้ง
3. จัดอบรม/ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จานวน 1 ครั้ง
4. ดาเนินกิจกรรมพัฒนาสานักงานสีเขียว (Green Office) จานวน 6 หมวด
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานฯ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้ อม การสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการการศึกษาดูงาน อบรม การสัมมนา กระบวนการสร้างทีมงาน (Team Building) การถอด
บทเรียนจากการปฏิบัติที่ผ่านมา การระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการทางาน ตลอดจนมี
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในการกาหนดเป้ า หมายและวางแผนการทางานในปี ต่ อ ไป เพื่ อ จะ
ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก ร มีประสิ ทธิภ าพและบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายใต้ “โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการทรัพยากรและการบริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” จานวน 1 ครั้ง
6. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 รักษามาตรฐานสานักงานสีเขียว (Green Office)
8. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
เดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
9. แผนงานและงบประมาณ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 271,980 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณปี 2563 ของส านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 3 งบร่ายจ่ายอื่น โครงการพัฒ นามาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้านปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียดแผนงานและงบประมาณ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ประชุมคณะทางาน

เป้าหมาย
1 คณะ
7 ครั้ง

3. จัดทาโครงการ/แผนปฏิบัติการสานักงานสีเขียวปี
63
4. ประกาศ/ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม

1 โครงการ

5. อบรมโครงการสานักงานสีเขียวปี 63 จัดโดย กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวภายในสานักงาน

วันที่ดาเนินการ
ต.ค.62, มี.ค.63

ผู้รับผิดชอบ
สราวุธ
คณะทางาน
สานักงานสีเขียว

งบประมาณ (บาท)
-

พ.ย.62

สราวุธ

-

2 ครั้ง

พ.ย.62,มี.ค.63

3,000

1 ครั้ง

มี.ค.63

2 ครั้ง

ก.พ.63,พ.ค.63

คณะทางาน
สานักงานสีเขียว
คณะทางาน
สานักงานสีเขียว
คณะทางาน

พ.ย.62,ม.ค.63, ธ.ค.
62, มี.ค.63,พ.ค.63,
ก.ค.63,ก.ย.63

7. ด าเนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาส านั ก งานสี เขี ย ว (Green
คณะทางานและ
Office) จานวน 6 หมวด
เจ้าหน้าที่ทุกคน
หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบาย การวางแผนการ
สราวุธ , ฉลอง
ดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้าน
1 คณะ
พ.ย.62
สราวุธ , ฉลอง
สิ่งแวดล้อม
1.2 การระบุประเด็น/ทบทวนปัญหาทรัพยากร
2 ครั้ง
ม.ค.63,เม.ย.63
สราวุธ , ฉลอง
และสิ่งแวดล้อม
1.3 จัดทาทะเบียน/ทบทวนกฎหมายและ
2 ครั้ง
ม.ค.63,เม.ย.63
สราวุธ , ฉลอง
ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 จัดทาข้อมูลและร้อยละของข้อมูลก๊าซ
12 ครั้ง
ต.ค.62-ก.ย.63
สราวุธ , ฉลอง
เรือนกระจก
1.5 จัดทาโครงการ/แผนงานที่นาไปสู่การ
1 โครงการ/8 เม.ย.-ก.ย.63 สราวุธ , ฉลอง และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และดาเนินการตามแผน
ครั้ง
เจ้าหน้าที่ทุกคน
1.6 สรุปผลสาเร็จของโครงการ แนวทางการ
1 ครัง้
ก.ย.63
สราวุธ , ฉลอง
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.7 การทบทวนฝ่ายบริหาร
2 ครัง้
มี.ค.63 ,ก.ค.63, สราวุธ , ฉลอง
ก.ย.63
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
1 ครั้ง
มี.ค.63
สุรียร์ ัตน์และ
เจ้าหน้าที่ทุกคน
โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคน
รายการ
1. ค่าอาหาร
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

หน่วย
คน/มื้อ
คน/มื้อ
ทุกครั้งที่มี
กิจกรรม

จานวน
32/1
32/2
ต.ค.62-ก.ย.63

ราคา (บาท)
150/คน
25/คน/มื้อ
สุรียร์ ัตน์

งบส่วนส่งเสริมฯ
-

6,400

จานวนเงิน (บาท)
4,800
1,600
-
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
3.1 การใช้น้า
3.1.1 กาหนดมาตรการการใช้น้า
3.1.2 จัดทาข้อมูลและร้อยละการใช้น้า และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามมาตรการประหยัดน้า
3.1.3 ตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์และ
จัดหา/เปลีย่ นอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายให้ใช้
งานได้เป็นปกติ
3.2 การใช้พลังงาน
3.2.1 กาหนดมาตรการใช้ไฟฟ้า
3.2.2 จัดทาข้อมูลและร้อยละการใช้
ไฟฟ้า และประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า
3.2.3 ตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์และ
จัดหา/เปลีย่ นอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหายให้
ใช้งานได้เป็นปกติ
3.2.3 กาหนดมาตรการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิง/การจัดการและการรณรงค์เพื่อ
การประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
3.2.4 จัดทาข้อมูลและร้อยละการใช้
น้ามันเชื้อเพลิงและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
3.2.5 ตรวจสอบบารุงรักษารถยนต์และ
จัดหาซ่อมแซมรถยนต์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ
3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ
3.3.1 กาหนดมาตรการการใช้กระดาษ
3.3.2 จัดทาข้อมูลการใช้กระดาษและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดกระดาษ
3.3.3 กาหนดมาตรการการใช้ หมึกพิมพ์
อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์
3.3.4 ประเมินผลของการดาเนินตาม
มาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์
อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์
3.3.5 ตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ และจัดหา/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่
ชารุดเสียหายให้ใช้งานได้เป็นปกติ
3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ
3.4.1 กาหนดมาตรการและรูปแบบการ
จัดประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
ทรัพยากร พลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น

เป้าหมาย

วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

1 มาตรการ
12 ครั้ง

พ.ย.62
ต.ค.62-ก.ย.63

ปริญญา
ปริญญา

-

4 ครั้ง

ธ.ค.62,มี.ค.63,
มิ.ย.63,ส.ค.63

ปริญญา

4,000

1 มาตรการ
12 ครั้ง

พ.ย.62
ต.ค.62-ก.ย.63

ปริญญา
ปริญญา

-

4 ครั้ง

ธ.ค.62,มี.ค.63,
มิ.ย.63,ส.ค.63

ปริญญา

4,000

1 มาตรการ

ม.ค.63

ปริญญา

-

12 ครั้ง

ต.ค.62-ก.ย.63

ปริญญา

-

12 ครั้ง

ต.ค.62-ก.ย.63

ปริญญา

-

1 มาตรการ
12 ครั้ง

พ.ย.62
ต.ค.62-ก.ย.63

ปริญญา
ปริญญา

-

1 มาตรการ

พ.ย.62

ปริญญา

-

12 ครั้ง

ต.ค.62-ก.ย.63

ปริญญา

-

4 ครั้ง

ธ.ค.62,มี.ค.63,
มิ.ย.63,ส.ค.63

ปริญญา

-

1 มาตรการ

พ.ย.62

ปริญญา

-
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
3.4.2 การดาเนินการจัดประชุมและ
ทุกครั้งที่จัด
นิทรรศการทีม่ ีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
ประชุม/อบรม
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน
และลดของเสียทีเ่ กิดขึ้น
3.4.3 การดาเนินการใช้สื่อ
ทุกครัง้ ที่จัด
อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อ
ประชุม/อบรม
เตรียมการประชุม
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสีย
4.1.1 การดาเนินงานตามแนวทางการคัดแยก
ทุกเดือน
รวบรวม และกาจัดขยะอย่างเหมาะสม
4.1.2 การบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละ
12 ครั้ง
ประเภทและประเมินร้อยละของปริมาณ
ขยะที่นากลับมาใช้ใหม่
4.1.3 จัดซื้อ/ซ่อมแซม/บารุงรักษาวัสดุ
2 ครั้ง
อุปกรณ์ และวัสดุอื่นที่จาเป็นในการ
ดาเนินการคัดแยก รวบรวม และกาจัดขยะ
4.2 การจัดการน้าเสีย
4.2.1 กาหนดผู้รบั ผิดชอบดูแลการ
1 ครั้ง
จัดการน้าเสีย
4.2.2 การบาบัดน้าเสียอย่างเหมาะสม
11 ครั้ง
และมีประสิทธิภาพ และการดาเนินการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์บาบัดน้าเสีย
4.2.3 การจัดจ้างกาจัดของเสียทีอ่ ยู่ใน
1 ครั้ง
บ่อ/ถังเก็บทุกอาคาร
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
5.1 อากาศในสานักงาน
5.1.1 จัดทาแผนการดูแลรักษา ได้แก่
1 ครั้ง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องทางาน พื้นห้อง
เพดาน ม่าน มู่ลี่ พรมปูพื้นห้อง และอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ และกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
5.1.2 ดาเนินการตามแผนการดูแลรักษา
11 ครั้ง
5.1.3 กาหนดมาตรการการควบคุมมลพิษ 1 มาตรการ
5.1.4 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
11 เดือน
5.1.5 กาหนดพื้นที่สูบบุหรี่ทเี่ หมาะสม
1 ครั้ง
5.2 แสงในสานักงาน
5.2.1 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
1 ครั้ง
5.3 เสียง
5.3.1 การตรวจวัดเสียง
1 ครั้ง
5.3.2 การควบคุมมลพิษทางเสียง
ทุกครั้งที่เกิด
ภายใน/ภายนอกสานักงาน
มลพิษ

วันที่ดาเนินการ
ต.ค.62-ก.ย.63

ผู้รับผิดชอบ
ปริญญา

งบประมาณ (บาท)
-

ต.ค.62-ก.ย.63

ปริญญา

-

ต.ค.62-ก.ย.63

มินตรา

-

ต.ค.62-ก.ย.63

มินตรา

-

ธ.ค.62,มี.ค.6

มินตรา

8,000

พ.ย.62

มินตรา

-

พ.ย.62-ก.ย.63

มินตรา

-

มี.ค.63

มินตรา

12,000

พ.ย.62

พัชรกิต

-

พ.ย.62-ก.ย.63
พ.ย.62
พ.ย.62-ก.ย.63
ธ.ค.62

พัชรกิต
พัชรกิต
พัชรกิต
พัชรกิต

ใช้เงินที่ตั้งไว้ใน
โครงการ 5ส

มี.ค.63

พัชรกิต

-

ม.ค.63
ต.ค.62-ก.ย.63

พัชรกิต
พัชรกิต

-
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
เป้าหมาย
5.4 ความน่าอยู่
5.4.1 จัดทาแผนผังในและนอกตัวอาคาร
1 ครั้ง
สานักงาน ป้ายบอกทางและป้ายบ่งชี้พื้นที่
ใช้งานที่เหมาะสม
5.4.2 กาหนดแผนงานการเพิ่มพืน้ ที่สี
1 ครั้ง
เขียว/การดูแลพื้นที่ กรอบเวลาการดูแล
รักษา ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
และกาหนดผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน
5.4.3 การปฏิบัตติ ามแผน เช่น กิจกรรม
2 ครั้ง
5ส/Big Cleamning Days/การ ปรับปรุง
สถานที่ทางาน ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
5.4.4 กาหนดมาตรการควบคุมสัตว์พาหะ 1 มาตรการ/
นาโรค และดาเนินการตามมาตรการ
8 เดือน
5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
5.5.1 จัดทาแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิง
1 แผน
ใหม้และสารเคมีอันตรายรั่วไหล
5.5.2 การอบรม/ซ้อมดับเพลิงและ
1 ครั้ง
อพยพหนีไฟ
รายการ
หน่วย
1. ค่าอาหาร
คน/มื้อ
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คน/มื้อ
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
ชม.
4. ค่าของสมนาคุณวิยากร
ชิ้น
5.5.3 จัดทาป้ายบ่งชี้แสดงจุดและพื้นที
2 ครั้ง
อย่างชัดเจน เช่น ป้ายจุดรวมพล เส้นทาง
หนีไฟ ธงนาหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน
ทางหนีไฟ และป้ายอื่นๆ
5.5.4 ตรวจสอบความพอเพียงและความ
2 ครั้ง
พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิงและ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนแจ้ง
เหตุไฟไหม้
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง
6.1 การจัดซื้อสินค้า
6.1.1 กาหนดผู้รบั ผิดชอบ
1 ครั้ง
6.1.2 จัดทาบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตร
1 ครั้ง
กับสิ่งแวดล้อมแหล่งสืบค้นข้อมูลสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.3 จัดทาข้อมูลและร้อยละการจัดซื้อ
12 ครั้ง
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดทา
ข้อมูลร้อยละของการจัดซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

ม.ค.63

พัชรกิต

ใช้เงินที่ตั้งไว้ใน
โครงการ 5ส

ม.ค.63

พัชรกิต

-

ม.ค.63,พ.ค.63

พัชรกิต

60,000

ม.ค.-ก.ย.63

พัชรกิต

-

ธ.ค.62

พัชรกิต

-

พ.ค.63

พัชรกิต

7,800

จานวน
32/1
32/1
2
2
ก.พ.63,เม.ย.63

ราคา (บาท)
150 บาท/คน
25 บาท/มื้อ/คน
600
500 บาท
พัชรกิต

จานวนเงิน (บาท)
4,800
800
1,200
1,000
ใช้เงินที่ตั้งไว้ใน
โครงการ 5ส

ม.ค.63,พ.ค.63

พัชรกิต

ใช้เงินที่ตั้งไว้ใน
โครงการ 5ส

พ.ย.62
ธ.ค.62

ณราวดี
ณราวดี

-

ต.ค.62-ก.ย.63

ณราวดี

-
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
6.2 การจัดจ้าง
6.1.1 กาหนดผู้รบั ผิดชอบ
6.1.2 จัดทาข้อมูลและร้อยละการจัดจ้าง
หน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดาเนินงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.3 จัดทาข้อมูลและร้อยละการ
ตรวจสอบ/ประเมิน การทางานด้านการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เข้ามาดาเนินการ
6.1.4 จัดทาข้อมูลและร้อยละการ
เลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. การสัมมนาถอดบทเรียน การระดมความคิดเห็น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
สานักงานสีเขียว (Green Office) การสร้างทีมงาน
เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน เพื่อที่จะส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในองค์กร และ
พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
ที่ผ่านมาและข้อเสนอเพื่อการดาเนินงานต่อไปในปีหน้า
ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ
จัดการทรัพยากร พลังงานและการบริหารจัดการองค์กร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าอาหารเย็น
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าที่พัก
5. ค่าเบี้ยเลีย้ ง
6. ค่าสมนาคุณวิทยากร
บุคคลากรของรัฐ
เอกชน
7. ค่าของสมนาคุณวิยากร
8. ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถบัสพร้อม
น้ามัน
รายการ
9. ค่าเอกสารประกอบการประชุม
9. จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

วันที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

1 ครั้ง
12 ครั้ง

พ.ย.62
ต.ค.62-ก.ย.63

ณราวดี
ณราวดี

-

12 ครั้ง

ต.ค.62-ก.ย.63

ณราวดี

-

12 ครั้ง

ต.ค.62-ก.ย.63

ณราวดี

-

1 ครั้ง

ก.ย.63
(3 วัน 2 คืน)

คณะทางานฯ และ
เจ้าหน้าที่ทุกคน

165,280

หน่วย
คน/มื้อ
คน/มื้อ
คน/มื้อ
คน/มื้อ
คน/วัน
คน/วัน

จานวน
32/3
32/2
32/4
32/2
32/2
32/3

ชม.
ชม.
ชิ้น
คัน/วัน

3
2
2
1/3

หน่วย
ชุด
เล่ม

จานวน
32
5

ราคา (บาท)
จานวนเงิน (บาท)
300 บาท/คน/มื้อ
28,800
300 บาท/คน/มื้อ
19,200
50 บาท/มื้อ/คน
6,400
25 บาท/มื้อ/คน
1,600
700 บาท/คน/วัน
44,800
80 บาท/คน/วัน
7,680
4,200
600
1,200
1,500 บาท
3,000
16,000 บาท/
48,000
คัน/วัน
ราคา (บาท)
จานวนเงิน (บาท)
50 บาท/ชุด
1,600
300 บาท
1,500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถถัวจ่ายได้

271,980
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10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. บุคลกรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน ของบุคลากรและสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สานักงานฯ มีสภาพแวดล้อมของสานักงานฯ ห้องทางานและห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของสานักงานฯ ทีเ่ หมาะสมในการปฏิบัติงาน
3. สานักงานฯ สามารถลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ลดปริมาณของเสีย และส่งเสริมการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ส านั กงานฯ สามารถรักษามาตรฐานส านักงานสี เขียว (Green Office) และเป็ นต้ นแบบของ
สานักงานสีเขียวที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค
11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทางานโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานทางานโครงการ
สานักงานสีเขียว (Green Office) ที่ 7/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
12. ผู้เสนอโครงการ

(นายสราวุธ สราศิริ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
ประธานคณะทางานโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
13. ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางบุษรา ผลทวี)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
14. ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น)
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

