แบบฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานห้องสมุดสเี ขียวและระด ับคะแนน
ื่ หน่วยงานขอร ับการตรวจประเมิน
ชอ
ผูต
้ รวจประเมิน
ว ันทีต
่ รวจประเมิน
มาตรฐานทีท
่ าการตรวจประเมินความสอดคล้อง

มาตรฐานห ้องสมุดสเี ขียว (เมษายน, 2559)

ผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานห้องสมุดสเี ขียวและระด ับคะแนน
หมวด

ข้อกาหนด

1 ทั่วไป
(10 คะแนน)

ผู ้บริหารห ้องสมุดมีการกาหนด
นโยบายด ้านการอนุรักษ์ พลังงาน
และสิง่ แวดล ้อม ให ้เป็ นส่วนหนึง่
ของนโยบายการบริหารงาน
ห ้องสมุด รวมทัง้ กาหนดแนวทาง
การดาเนินงานทีส
่ อดคล ้องกับ
ั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และ
วิสย
ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห ้องสมุด
สีเขียว และมีการประกาศให ้ทราบ
ทั่วกัน

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
ั
การสมภาษณ์
(5 คะแนน)
 มีก ารก าหนดนโยบายด ้านการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
การสัมภาษณ์ผู ้บริหาร เกีย
่ วกับนโยบาย และสิง่ แวดล ้อมโดยผู ้บริหารห ้องสมุด
ห ้องสมุดสีเขียว รวมทัง้ แนวทางการ  มีเ อกสารนโยบายด ้านการอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งานและ
ั ทัศน์
ดาเนินงานทีส
่ อดคล ้องกับวิสย
สิ่ง แวด ล อ
้ ม รวมทั ้ ง แนวทา งกา รด า เ นิ น งา นที่
พันธกิจ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ตาม สอดคล อ
้ งกั บ วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิจ เป้ าหมาย และ
ข ้อกาหนดมาตรฐานห ้องสมุดสีเขียว
ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห ้องสมุดสีเขียว
 มีการประกาศให ้ทราบทั่วกัน
การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
การตรวจสอบเอกสาร
แสดงนโยบาย
ห ้องสมุดสีเขียว รวมทัง้ แนวทางการ
ั ทัศน์
ดาเนินงานทีส
่ อดคล ้องกับวิสย
พันธกิจ เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ตาม
ข ้อกาหนดมาตรฐานห ้องสมุดสีเขียว
และมีการประกาศให ้ทราบทัว่ กัน
วิธก
ี ารตรวจประเมิน

คะแนน

หมวด
2 โครงสร ้าง
พืน
้ ฐาน
ทางด ้าน
กายภาพและ
เทคโนโลยีท ี่
เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อม
(10 คะแนน)

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน

ห ้องสมุดต ้องมีโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่
หรือลักษณะทางกายภาพ ทีเ่ อือ
้
การตรวจสอบเอกสาร
ต่อการลดการใช ้พลังงานและลด
1. แบบแปลนแสดงการออกแบบและ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม โดยใช ้
ก่อสร ้างอาคารให ้เอือ
้ ต่อการอนุรักษ์
เทคโนโลยีทเี่ ป็ นมิตรกับ
พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
โดย
สิง่ แวดล ้อมในการให ้บริการและ
เลือกใช ้วัสดุกอ
่ สร ้างส่วนทีเ่ ป็ น
การบริหารจัดการห ้องสมุด
โครงสร ้างสถาปั ตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอาคารทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่
สิง่ แวดล ้อม ให ้อ ้างอิงข ้อกาหนดที่
มีการออกแบบก่อสร ้างอาคารโดย
เกีย
่ วข ้องภายใต ้เกณฑ์การประเมิน
คานึงถึงมาตรฐานและข ้อกฎหมาย
ความยัง่ ยืนทางพลังงานและ
ด ้านการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อมไทย (Thai's Rating of
สิง่ แวดล ้อม โดยเฉพาะการใช ้วัสดุ
Energy
and
Environmental
ก่อสร ้างส่วนทีเ่ ป็ นโครงสร ้าง
Sustainability:
TREES)
ของ
สถาปั ตยกรรมหรือวัสดุประกอบ
สถาบันอาคารเขียวไทย
(5
อาคารทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมให ้
คะแนน)
อ ้างอิงข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. มีแผนงานและมาตรการกาหนด
ภายใต ้เกณฑ์การประเมินความ
โครงสร ้างสถาปั ตยกรรมหรือวัสดุ
ยัง่ ยืนทางพลังงานและสิง่ แวดล ้อม
ประกอบอาคาร หรือ มาตรการอืน
่ ใด
ไทย (Thai's Rating of Energy
ทีเ่ ทียบเท่า
ทีเ่ อือ
้ ต่อการอนุรักษ์
and
Environmental
พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
ในเรือ
่ ง
Sustainability: TREES) ของ
ต่อไปนี้
สถาบันอาคารเขียวไทย
(3 คะแนน)
1. มีการกาหนดโครงสร ้างอาคาร
และวัสดุประกอบอาคารทีเ่ อือ
้ ต่อ
การอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
2. มีการติดตัง้ ระบบปรับอากาศทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
3. มีการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
คะแนน
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่
 มี แ บบแปลนแสดงการออกแบบและก่ อ สร า้ ง
อาคารให ้เอือ
้ ต่อการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
โด ยเ ลื อ กใ ช ว้ ั ส ดุ ก่ อ สร า้ งส่ ว นที่ เ ป็ นโค รงสร า้ ง
สถาปั ตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล ้อม
 มีแผนงานและมาตรการติดตัง้ ระบบปรับอากาศทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ

มีแผนงานและมาตรการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าแสง
สว่างทีป
่ ระหยัดพลังงาน
 มีการปลูกต ้นไม ้เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีส
่ เี ขียว โดยเลือก
ปลูกพืชทีช
่ ว่ ยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช ้
น้ าน ้อย
หรือพืชทีใ่ ช ้ประโยชน์เพือ
่ เป็ นอาหารและ
จัดการภูมท
ิ ัศน์ให ้มีความร่มรืน
่ สวยงาม

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและมาตรการติดตัง้ ระบบปรับอากาศทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและมาตรการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างที่
ประหยัดพลังงาน
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปลูกต ้นไม ้เพือ
่ เพิม
่
พืน
้ ทีส
่ เี ขียว
และจัดการภูมท
ิ ัศน์ให ้มีความร่มรืน
่
สวยงาม

หมวด

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน

4.

ทีป
่ ระหยัดพลังงาน
มีการปลูกต ้นไม ้เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีส
่ ี
เขียว โดยเลือกปลูกพืชทีช
่ ว่ ยดูด
ซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืช
ใช ้น้ าน ้อย หรือพืชทีใ่ ช ้ประโยชน์
เพือ
่ เป็ นอาหารและจัดการภูม ิ
ทัศน์ให ้มีความร่มรืน
่ สวยงาม

การตรวจหล ักฐานการดาเนินงาน
เชงิ ประจ ักษ์
มีการดาเนินการตามมาตรการกาหนด
โครงสร ้างสถาปั ตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอาคาร หรือ มาตรการอืน
่ ใดที่
เทียบเท่า ทีเ่ อือ
้ ต่อการอนุรก
ั ษ์ พลังงาน
และสิง่ แวดล ้อม (2 คะแนน)
1. มีการกาหนดโครงสร ้างอาคาร
และวัสดุประกอบอาคารทีเ่ อือ
้ ต่อ
การอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
2. มีการติดตัง้ ระบบปรับอากาศทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
3. มีการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
ทีป
่ ระหยัดพลังงาน
4. มีการปลูกต ้นไม ้เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ี
เขียว โดยเลือกปลูกพืชทีช
่ ว่ ยดูด
ซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืช
ใช ้น้ าน ้อย หรือพืชทีใ่ ช ้ประโยชน์
เพือ
่ เป็ นอาหารและจัดการภูม ิ
ทัศน์ให ้มีความร่มรืน
่ สวยงาม

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

กรณีเป็นอาคารเก่า
มีแผนงานและมาตรการ
ในการ
ปรับปรุงโครงสร ้างสถาปั ตยกรรม
หรือวัสดุประกอบอาคารให ้เอือ
้ ต่อ
การอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม

วิธก
ี ารตรวจประเมิน

กรณีเป็นอาคารเก่า
การตรวจสอบเอกสาร
มีการศึกษาปั ญหาและสภาพอาคาร
เดิมทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการจัด
การพลังงานและสิง่ แวดล ้อม
(3
คะแนน)
- มีแผนงานและมาตรการการปรับปรุง
โครงสร ้างสถาปั ตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอาคาร
หรือมาตรการอืน
่ ที่
เทียบเท่า
ให ้เอือ
้ ต่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล ้อมในเรือ
่ งต่อไปนี้
(2 คะแนน)
1. มีการปรับปรุงโครงสร ้างอาคาร
และวัสดุประกอบอาคารให ้เอือ
้
ต่อการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
2. มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศ
ให ้มีประสิทธิภาพ
3. มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้ าแสง
สว่างทีป
่ ระหยัดพลังงาน
4. มีการปรับปรุงการปลูกต ้นไม ้
เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีส
่ เี ขียว โดยเลือก
ปลูกพืชทีช
่ ว่ ยดูดซับก๊าซเรือน
กระจก หรือปลูกพืชใช ้น้ าน ้อย
หรือพืชทีใ่ ช ้ประโยชน์เพือ
่ เป็ น
อาหารและจัดการภูมท
ิ ัศน์ให ้มี
ความร่มรืน
่ สวยงาม

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
กรณีเป็นอาคารเก่า
 มีเ อกสารแสดงผลการศึก ษาปั ญหาและสภาพ
อาคารเดิมทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
 มีแผนงานและมาตรการติดตัง้ ระบบปรับอากาศทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ

มีแผนงานและมาตรการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าแสง
สว่างทีป
่ ระหยัดพลังงาน
 มีการปลูกต ้นไม ้เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีส
่ เี ขียว โดยเลือก
ปลูกพืชทีช
่ ว่ ยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช ้
น้ าน ้อย
หรือพืชทีใ่ ช ้ประโยชน์เพือ
่ เป็ นอาหารและ
จัดการภูมท
ิ ัศน์ให ้มีความร่มรืน
่ สวยงาม

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและมาตรการติดตัง้ ระบบปรับอากาศทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและมาตรการติดตัง้ ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างที่
ประหยัดพลังงาน
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปลูกต ้นไม ้เพือ
่ เพิม
่
พืน
้ ทีส
่ เี ขียว
และจัดการภูมท
ิ ัศน์ให ้มีความร่มรืน
่
สวยงาม

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)

การตรวจหล ักฐานการดาเนินงาน
เชงิ ประจ ักษ์
มีการดาเนินงานตามแผนงานและ
มาตรการการปรับปรุงโครงสร ้าง
สถาปั ตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร
หรือมาตรการอืน
่ ทีเ่ ทียบเท่า ให ้เอือ
้ ต่อ
การอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
ตามเอกสารในเชิงประจักษ์
(5 คะแนน)
3 การจัดการ ห ้องสมุดมีการกาหนดมาตรการใน
ทรัพยากรและ การใช ้ทรัพยากรและการใช ้
พลังงาน
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(20 คะแนน)

การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน)
1. มีแผนงานและมาตรการประหยัด
ไฟฟ้ า น้ า และทรัพยากร
2. มีแผนงานและมาตรการลดปริมาณ
ของเสีย
3. มีข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการว่าจ ้าง
(Term of Reference: TOR) เพือ
่
ควบคุมหน่วยงานภายนอกทีเ่ ข ้ามา
ใช ้พืน
้ ทีภ
่ ายในห ้องสมุดให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามข ้อกาหนดด ้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
่ สารประชาสัมพันธ์
4. มีเอกสารการสือ
ในการรณรงค์ให ้ผู ้รับบริการและ
บุคลากรห ้องสมุด
ประหยัดไฟฟ้ า
ประหยัดน้ า และประหยัดทรัพยากร
ตามแผนงานทีก
่ าหนด
้ /จัดจ ้าง สินค ้า
5. มีเอกสารการจัดซือ
และบริการรวมทัง้ กิจกรรมการ
ประชุมและจัดนิทรรศการโดย
พิจารณาถึงการอนุรักษ์ พลังงานและ

1. มาตรการประหย ัดไฟฟ้า นา้ และทร ัพยากร

มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการประหยัด
ไฟฟ้ า น้ า และทรัพยากร
 มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการลดปริมาณ
ของเสีย
ี
2. มาตรการลดของเสย
 มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการลดปริมาณ
ของเสีย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย
3. มาตรการว่าจ้าง
 มีเอกสารแสดงข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการว่าจ ้าง
(Term of Reference: TOR) เพือ
่ ควบคุมหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่ ข ้ามาใช ้พืน
้ ทีภ
่ ายในห ้องสมุดให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามข ้อกาหนดด ้านการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการว่าจ ้าง
(Term
of
6. มีแผนการบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ Reference: TOR) เพือ
่ ควบคุมหน่วยงานภายนอกที่
มีในห ้องสมุด และมีเอกสารแสดง เข ้ามาใช ้พืน
้ ทีภ
่ ายในห ้องสมุดให ้ปฏิบต
ั ต
ิ าม
การกากับติดตามให ้ดาเนินการตาม
ข ้อกาหนดด ้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
แผนอย่างต่อเนือ
่ ง
ั ันธ์
ื่ สารประชาสมพ
7. มีเอกสารการบันทึกข ้อมูลปริมาณ
4. มาตรการการสอ
้ เพลิง น้ า กระดาษ  มีเอกสารแสดงการสือ
การใช ้ไฟฟ้ า เชือ
่ สารประชาสัมพันธ์ในการ
และทรัพยากรอืน
่ ๆ และมีรายงาน รณรงค์ให ้ผู ้รับบริการและบุคลากรห ้องสมุด ประหยัด
ผลประจาทุกปี
พร ้อมแสดงการ ไฟฟ้ า ประหยัดน้ า และประหยัดทรัพยากร ตาม
เปรียบเทียบข ้อมูลย ้อนหลังเพือ
่ ดู
แผนงานทีก
่ าหนด
พัฒนาการ

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานการ
8. มีแผนการส่งเอกสาร
และการ สือ
่ สารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให ้ผู ้รับบริการและ
เดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบ บุคลากรห ้องสมุด ประหยัดไฟฟ้ า ประหยัดน้ า และ
รถร่วม หรือหลักฐานการใช ้จดหมาย ประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานทีก
่ าหนด
อิเล็กทรอนิกส์ eMail, การประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ eMeeting หรือระบบ 5.
ื้ /จ ัดจ้าง
ิ ค้าและ
มาตรการการจ ัดซอ
สน
อืน
่ ๆ เพือ
่ ลดเวลา และลดต ้นทุน บริการรวมทงกิ
ั้ จกรรมการประชุมและจ ัด
การส่งเอกสารหรือการเดินทางมา
นิทรรศการ
ประชุม
้ /จัดจ ้าง สินค ้าและ
 มีเอกสารแสดงการจัดซือ
9. มีแผนและรายงานผลการประเมิน
บริการ รวมทัง้ กิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบ
จาแนกจุดปรับปรุง
มีแผนและ ต่อสิง่ แวดล ้อม
มาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานการ
เรือนกระจก
และ/หรือ
การทา จัดซือ
้ /จัดจ ้าง สินค ้าและบริการรวมทัง้ กิจกรรมการ
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
ประชุมและจัดนิทรรศการโดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์
พลังงานและผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
การตรวจหล ักฐานการดาเนินงาน
เชงิ ประจ ักษ์ (10 คะแนน)
6. มาตรการบารุงร ักษา
1. มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
 มีเอกสารแสดงแผนการบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่
ประหยัดไฟฟ้ า น้ า และทรัพยากร มีในห ้องสมุด และมีเอกสารแสดงการกากับติดตาม
วิธก
ี ารตรวจประเมิน

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ตลอดจน ดาเนินการตามแผนงาน
และมาตรการทีก
่ าหนด
มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
ลดปริมาณของเสีย
ตลอดจน
ดาเนินการตามแผนงานและ
มาตรการทีก
่ าหนด
มีการกาหนดแผนงานและดาเนินการ
ควบคุมหน่วยงานภายนอกทีเ่ ข ้ามา
ใช ้พืน
้ ทีภ
่ ายในห ้องสมุดให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามข ้อกาหนดด ้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
มีการกาหนดแผนงานและดาเนินการ
่ สารและจัดกิจกรรมรณรงค์ให ้
สือ
ผู ้รับบริการและบุคลากรห ้องสมุด
ประหยัดไฟฟ้ า ประหยัดน้ า และ
ประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่
กาหนด
มีการกาหนดแผนงานและดาเนินการ
้ /จัดจ ้าง
จัดซือ
สินค ้าและบริการ
รวมทัง้
กิจกรรมการประชุมและจัด
นิทรรศการโดยใช ้บัญชีรายการ
สินค ้าและบริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล ้อม (อ ้างอิงรายการสินค ้า
และบริการทีพ
่ จ
ิ ารณาใน
Green
Product/Service Procurement)
มีการกาหนดแผนงานและดาเนินการ
บารุงรักษาระบบต่าง
ๆ
ทีม
่ ใี น
ห ้องสมุด และมีการกากับติดตามให ้
ดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดแผนงานและดาเนินการ

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
ให ้ดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนือ
่ ง

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนการบารุงรักษาระบบต่าง ๆ ทีม
่ ใี นห ้องสมุด และ
มีเอกสารแสดงการกากับติดตามให ้ดาเนินการตาม
แผนอย่างต่อเนือ
่ ง
7. มาตรการบ ันทึกข้อมูลปริมาณการใชไ้ ฟฟ้า
้ื เพลิง นา้ กระดาษ และทร ัพยากรอืน
เชอ
่ ๆ

มีเอกสารแสดงการบันทึกข ้อมูลปริมาณการใช ้
้ เพลิง น้ า กระดาษ และทรัพยากรอืน
ไฟฟ้ า เชือ
่ ๆ
และมีรายงานผลประจาทุกปี
พร ้อมแสดงการ
เปรียบเทียบข ้อมูลย ้อนหลังเพือ
่ ดูพัฒนาการ
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานบันทึก
้ เพลิง น้ า กระดาษ
ข ้อมูลปริมาณการใช ้ไฟฟ้ า เชือ
และทรัพยากรอืน
่
ๆ และมีรายงานผลประจาทุกปี
พร ้อมแสดงการเปรียบเทียบข ้อมูลย ้อนหลังเพือ
่ ดู
พัฒนาการ
่ เอกสาร และการเดินทาง
8. มาตรการสง

มีเอกสารแสดงแผนการส่งเอกสาร
และการ
เดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือ
หลักฐานการใช ้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ eMail, การ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ eMeeting หรือระบบอืน
่ ๆ
เพือ
่ ลดเวลา
และลดต ้นทุนการส่งเอกสารหรือการ
เดินทางมาประชุม

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหาร
จัดการระบบรถร่วม
หรือหลักฐานการใช ้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ eMail, การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
eMeeting หรือระบบอืน
่ ๆ เพือ
่ ลดเวลา และลด

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน
รวบรวมและบันทึกข ้อมูลปริมาณการ
้ เพลิง น้ า กระดาษ
ใช ้ไฟฟ้ า เชือ
และทรัพยากรอืน
่
ๆ
โดยมีการ
รายงานผลเป็ นประจาทุกปี พร ้อมกับ
เปรียบเทียบข ้อมูลย ้อนหลังเพือ
่ ดู
พัฒนาการ
8. มีการกาหนดแผนงานและดาเนินการ
ด ้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง
โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม
หรือการใช ้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
eMail,
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
eMeeting หรือระบบอืน
่ ๆ เพือ
่ ลด
เวลา และลดต ้นทุนการส่งเอกสาร
หรือการเดินทางมาประชุม
9. มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
จาแนกจุดปรับปรุง
วางแผนและดาเนินมาตรการเพือ
่ ลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และ/หรือ
การทากิจกรรมชดเชย
คาร์บอน

4 การจัดการ ห ้องสมุดมีการจัดการของเสียและ
ของเสียและ
มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ
มลพิษ
(10 คะแนน)

การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
1. แผนงานการจัดการขยะ
2. แผนงานการจัดการน้ าเสีย
3. แผนงานการจัดการมลพิษทาง
อากาศ
4. แผนการเตรียมความพร ้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
การตรวจหล ักฐานการดาเนินงาน

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
ต ้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม
9. มาตรการประเมินและจ ัดการก๊าซเรือนกระจก
 มีเอกสารแสดงแผนและรายงานผลการประเมิน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จาแนกจุด
ปรับปรุง
มีแผนและมาตรการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การทากิจกรรมชดเชย
คาร์บอน
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดาเนินงานตามแผน
และรายงานผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จาแนกจุดปรับปรุง มีแผนและมาตรการ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การ
ทากิจกรรมชดเชยคาร์บอน

1. การจ ัดการขยะ
 มีเอกสารแสดงแผนการจัดการขยะ

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการขยะ
ี
2. การจ ัดการนา้ เสย
 มีเอกสารแสดงแผนการจัดการน้ าเสีย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการน้ าเสีย

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน
เชงิ ประจ ักษ์ (5 คะแนน)
1. มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
การจัดการขยะอย่างเหมาะสม
- ลดปริมาณขยะ (Reduce) การ
ใช ้ซ้า (Reuse) การนากลับมา
ใช ้ใหม่ (Recycle)
- ตรวจสอบ ความถูกต ้องในการ
คัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ
- มีพน
ื้ ทีร่ วบรวมขยะก่อนส่งกาจัด
และการส่งกาจัดทีเ่ หมาะสม
สาหรับขยะแต่ละประเภท
2. มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
จัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสม
- ลดปริมาณการใช ้น้ าหรือใช ้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เลือกใช ้น้ ายาทาความสะอาดที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
- มีการบาบัดน้ าเสียอย่าง
เหมาะสม
3. มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
จัดการมลพิษทางอากาศอย่างเหมาะสม
- มีการจัดการสิง่ เจือปนในอากาศ
้ รา
เช่น ฝุ่ นละออง ไรฝุ่ น เชือ
้ แบคทีเรีย สารเคมี ควัน
เชือ
บุหรี่ เป็ นต ้น
- มีการจัดการสภาพแวดล ้อม
ภายในอาคารให ้สะอาด
เป็ น
ระเบียบเรียบร ้อย
- มีการจัดการสภาพอากาศทีด
่ ี
อากาศถ่ายเทสะดวก

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
ี
3. การจ ัดการนา้ เสย
 มีเอกสารแสดงแผนการจัดการมลพิษทางอากาศ
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการมลพิษทางอากาศ
4. การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน
 มีเอกสารแสดงแผนการเตรียมความพร ้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนการเตรียมความพร ้อมและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน
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สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)

มีการจัดการเพือ
่ ควบคุมเสียง
4. มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
เตรียมความพร ้อมและตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน
- มีการวางแผนจัดการในการ
ป้ องกันปั ญหาสิง่ แวดล ้อม ระงับ
เหตุฉุกเฉิน
เช่น
อัคคีภย
ั
อุทกภัย และวาตภัย เป็ นต ้น
- มีการปรับปรุงแผนตามรอบ
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม และตาม
กฎหมายทีก
่ าหนด
- มีการดูแลอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช ้
ระงับเหตุฉุกเฉิน
-

5. การบริหาร
จัดการและการ
ให ้บริการ
ห ้องสมุด
(20 คะแนน)

ห ้องสมุดมีการบริหารจัดการด ้าน
การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน) 
มีเอกสารแสดงนโยบายการพัฒนาห ้องสมุดสี
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
1. มีประกาศนโยบายการพัฒนา
เขียว และมีแผนงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
การให ้บริการ และการส่งเสริมการ
ห ้องสมุด
ห ้องสมุดสีเขียว
มีเอกสารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
เรียนรู ้
สีเขียว
และมีแผนงบประมาณ อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
ซึง่ ประกอบด ้วย
ทีส
่ นับสนุนการอนุรักษ์ พลังงาน
สนับสนุนการดาเนินงานห ้องสมุดสี
ผู ้บริหารและผู ้แทนบุคลากรห ้องสมุดแต่ละฝ่ าย
มี
และสิง่ แวดล ้อม
เขียว มีเอกสารแต่งตัง้ คณะกรรมการ แผนการดาเนินงาน และมีรายงานผลการดาเนินงาน
อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม ซึง่ ตามแผนอย่างน ้อยทุก 6 เดือน
ประกอบด ้วยผู ้บริหารและผู ้แทน

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
บุคลากรห ้องสมุด
นโยบายการพัฒนาห ้องสมุดสีเขียว
และแผน
แต่ละฝ่ าย
มีแผนการดาเนินงาน งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานห ้องสมุดสีเขียว
และมีรายงานผลการดาเนินงานตาม  มีเอกสารแสดงแผนงานและเอกสารแสดงผลการ
แผนอย่างน ้อยทุก 6 เดือน
จัดกิจกรรมให ้บุคลากรห ้องสมุด
ผู ้รับบริการ
2. มีการกาหนดแผนงานและเอกสาร
ผู ้ประกอบการ
และผู ้เกีย
่ วข ้อง
มีสว่ นร่วมและมี
แสดงผลการจัดกิจกรรมให ้บุคลากร เอกสารสารวจหรือหลักฐานการแสดงความคิดเห็น
ห ้องสมุด ผู ้รับบริการ ผู ้ประกอบการ  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินกิจกรรมให ้
และผู ้เกีย
่ วข ้อง
มีสว่ นร่วมและมี บุคลากรห ้องสมุด ผู ้รับบริการ ผู ้ประกอบการ และ
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3.

4.

5.

6.

เอกสารสารวจหรือหลักฐานการ
แสดงความคิดเห็น
มีการกาหนดแผนงานและรายงาน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
เกีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงานและ
้ และ/หรือ
สิง่ แวดล ้อม ทัง้ ทีจ
่ ัดซือ
การขอรับบริจาค
ใน
แต่ละปี งบประมาณ
และมีรายงาน
แสดงทรัพยากรสารสนเทศที่
เกีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงานและ
สิง่ แวดล ้อมจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อย
่ ทรัพยากร
ละ
5
ของรายชือ
สารสนเทศทัง้ หมด
ทีพ
่ ร ้อม
ให ้บริการ
มีการกาหนดแผนงานและรายงาน
ผลการให ้บริการสืบค ้นสารสนเทศ
การสอนการรู ้สารสนเทศ และการ
ส่งเสริมการใช ้สารสนเทศรวมทัง้
ให ้บริการยืมระหว่างห ้องสมุดหรือ
การแลกเปลีย
่ นสารสนเทศด ้านการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
ระหว่างห ้องสมุดหรือหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง
มีการกาหนดแผนงานและรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู ้ด ้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
สาหรับ
ผู ้รับบริการแต่ละกลุม
่ ทีม
่ ค
ี วามสนใจ
แตกต่างกัน
มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
ผู ้เกีย
่ วข ้อง
มีสว่ นร่วมและมีเอกสารสารวจหรือ
หลักฐานการแสดงความคิดเห็น

มีเอกสารแสดงแผนงานและรายงานการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงานและ
้ และ/หรือการขอรับบริจาค
สิง่ แวดล ้อม ทัง้ ทีจ
่ ด
ั ซือ
ในแต่ละปี งบประมาณ และมีรายงานแสดงทรัพยากร
สารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงานและ
่
สิง่ แวดล ้อมจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของรายชือ
ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หมด ทีพ
่ ร ้อมให ้บริการ

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและรายงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงานและสิง่ แวดล ้อม
ทัง้ ที่
้
จัดซือ
และ/หรือการขอรับบริจาค
ในแต่ละ
ปี งบประมาณ
และมีรายงานแสดงทรัพยากร
สารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงานและ
่
สิง่ แวดล ้อมจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของรายชือ
ทรัพยากรสารสนเทศทัง้ หมด ทีพ
่ ร ้อมให ้บริการ

มีเอกสารแสดงแผนงานและรายงานผลการ
ให ้บริการสืบค ้นสารสนเทศ การสอนการรู ้สารสนเทศ
และการส่งเสริมการใช ้สารสนเทศรวมทัง้ ให ้บริการยืม
ระหว่างห ้องสมุดหรือการแลกเปลีย
่ นสารสนเทศด ้าน
การอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อมระหว่างห ้องสมุด
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและรายงานผลการให ้บริการสืบค ้น
สารสนเทศ
การสอนการรู ้สารสนเทศ
และการ
ส่งเสริมการใช ้สารสนเทศรวมทัง้ ให ้บริการยืมระหว่าง
ห ้องสมุดหรือการแลกเปลีย
่ นสารสนเทศด ้านการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อมระหว่างห ้องสมุด
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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รายงานผลการจัดการฝึ กอบรมหรือ
การพัฒนาบุคลากรห ้องสมุด ให ้มี
ความรู ้ด ้านการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
เป็ นประจาทุกปี
7. มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
รายงานผลการจัดกิจกรรมประหยัด
พลังงาน และการรักษาสิง่ แวดล ้อม
ทีจ
่ ัดต่อเนือ
่ งตลอดทัง้ ปี
การตรวจหล ักฐานการดาเนินงาน
เชงิ ประจ ักษ์ (10 คะแนน)
1. มีการกาหนดนโยบายการพัฒนา
ห ้องสมุดสีเขียว จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินงาน
แต่งตัง้
คณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
ซึง่ ประกอบด ้วย
ผู ้บริหารและผู ้แทนบุคลากร
ห ้องสมุดแต่ละฝ่ าย
เพือ
่ ร่วมกัน
วางแผนและกากับติดตามการ
ดาเนินงานและให ้มีการรายงานผล
ตามแผนไม่ต่ากว่าปี ละ 2 ครัง้
2. มีการกาหนดแผนงานและจัด
กิจกรรมให ้บุคลากรห ้องสมุด
ผู ้รับบริการ
ผู ้ประกอบการและ
ผู ้เกีย
่ วข ้อง มีสว่ นร่วมและมีสว่ นใน
การแสดงความคิดเห็น
3. มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
 มีเอกสารแสดงแผนงานและรายงานผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้ด ้านการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม สาหรับผู ้รับบริการ
แต่ละกลุม
่ ทีม
่ ค
ี วามสนใจแตกต่างกัน
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู ้ด ้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
สาหรับผู ้รับบริการแต่ละกลุม
่ ทีม
่ ค
ี วามสนใจแตกต่าง
กัน
 มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการจัดการ
ฝึ กอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห ้องสมุด ให ้มี
ความรู ้ด ้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อมเป็ น
ประจาทุกปี

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและมาตรการจัดการฝึ กอบรมหรือการพัฒนา
บุคลากรห ้องสมุด
ให ้มีความรู ้ด ้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
 มีเอกสารแสดงแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรม
ประหยัดพลังงานและการรักษาสิง่ แวดล ้อม
อย่าง
ต่อเนือ
่ งตลอดทัง้ ปี
 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดาเนินงานตาม
แผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน
และการรักษาสิง่ แวดล ้อม
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4.

5.

6.

7.

เกีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม จานวนไม่น ้อยกว่าร ้อย
่ ทรัพยากร
ละ
5
ของรายชือ
้
สารสนเทศทัง้ หมดโดยการจัดซือ
หรือการขอรับบริจาค และจัดเตรียม
ให ้พร ้อมบริการ
มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
ให ้บริการสืบค ้นสารสนเทศ การสอน
การรู ้สารสนเทศ
และการส่งเสริม
การใช ้สารสนเทศ รวมทัง้ ให ้บริการ
ยืมระหว่างห ้องสมุดหรือการ
แลกเปลีย
่ นสารสนเทศด ้านการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
ระหว่างห ้องสมุดหรือหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง
มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู ้ด ้านการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม สาหรับผู ้รับบริการแต่ละ
กลุม
่ ทีม
่ ค
ี วามสนใจแตกต่างกัน
มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
จัดการฝึ กอบรมหรือการพัฒนา
บุคลากรห ้องสมุด ให ้มีความรู ้ด ้าน
การอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
เป็ นประจา
ทุกปี
มีการกาหนดแผนงานและมาตรการ
จัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน
และ
การรักษาสิง่ แวดล ้อม อย่างต่อเนือ
่ ง
ตลอดทัง้ ปี

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)

คะแนน

หมวด

6.
บทบาท
ของบุคลากร
ห ้องสมุดและผู ้
มีสว่ น
เกีย
่ วข ้อง
(10 คะแนน)

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน

ั
ห ้องสมุดมีการกาหนดบทบาทของ การสมภาษณ์
(5 คะแนน)
ผู ้บริหาร บุคลากรห ้องสมุด และ 1. สัมภาษณ์ผู ้บริหารและ
ผู ้เกีย
่ วข ้อง ในการอนุรักษ์ พลังงาน
คณะกรรมการประจาหน่วยงาน
และสิง่ แวดล ้อม
เกีย
่ วกับแผนการพัฒนาห ้องสมุดสี
เขียว
2. สัมภาษณ์ผู ้ประกอบการที่
ดาเนินการในอาคารห ้องสมุด หรือ
ผู ้ประกอบการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
กิจการห ้องสมุด
ว่ารับทราบ
นโยบายการเป็ นห ้องสมุด
สีเขียว และให ้ความร่วมมือในการ
ดาเนินกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการ
ว่าจ ้าง (Term of Reference:
TOR)
หรือตามรายละเอียดที่
ห ้องสมุดกาหนด
การตรวจสอบเอกสาร (2 คะแนน)
1. มีเอกสารแสดงสถิตก
ิ ารเข ้าร่วม
่ ผู ้ร่วม
กิจกรรมของบุคลากร รายชือ
กิจกรรม
การอบรมทีห
่ น่วยงานจัด
หรือการ
ประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู ้
่ การเรียนรู ้ต่าง ๆ ใน
เพิม
่ เติมจากสือ
เรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงาน
หรือสิง่ แวดล ้อม
2. มีเอกสารแสดงหลักฐานการ
มอบหมายให ้บุคลากรมีสว่ นร่วม
ดาเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
 มี ก ารก าหนดบทบาทของผู บ
้ ริ ห าร บุ ค ลากร
ห ้องสมุด และผู ้เกีย
่ วข ้อง ในการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม โดยผู ้บริหารห ้องสมุด
 มีการแจ ้งให ้ผู ้ประกอบการทีด
่ าเนินการในอาคาร
ห ้องสมุด หรือ ผู ้ประกอบการที่เ กี่ย วข ้องกั บ กิจ การ
ห ้องสมุด ทราบเกีย
่ วกับนโยบายการเป็ นห ้องสมุด
สีเ ขียว และให ้ความร่ว มมือ ในการดาเนินกิจกรรมที่
เกี่ย วข อ้ ง ตามข อ้ ก าหนดและเงื่ อ นไขการว่ า จ า้ ง
(Term of Reference: TOR) หรือตามรายละเอียดที่
ห ้องสมุดกาหนด

 มี เ อกสารแสดงสถิต ิก ารเข า้ ร่ ว มกิจ กรรมของ
บุ ค ล า ก ร ร า ย ชื่ อ ผู ้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
การอบรมทีห
่ น่วยงานจัด หรือการประชุมสัมมนา หรือ
่ การเรียนรู ้ต่าง ๆ ใน
ศึกษาหาความรู ้เพิม
่ เติมจากสือ
เรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งพลังงานหรือสิง่ แวดล ้อม
 มีเ อกสารแสดงการมอบหมายให ้บุค ลากรมีส่ว น
ร่ ว มด าเนิ น งานในการจั ด กิจ กรรม และ/หรื อ การ
ให บ
้ ริ ก ารสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ
้ งกั บ การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
 มีเอกสารแสดงการแจ ้งผู ้ประกอบการ และการร่วม
กิจกรรม

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)

หรือ
การให ้บริการสารสนเทศที่
เกีย
่ วข ้องกับการอนุรักษ์ พลังงาน
และสิง่ แวดล ้อม
3. มีเอกสารแสดงหลักฐานการแจ ้ง
ผู ้ประกอบการ และการร่วมกิจกรรม
การตรวจหล ักฐานการดาเนินงาน
เชงิ ประจ ักษ์ (3 คะแนน)
ตรวจหลักฐานและประเมินว่าผู ้รับบริการ 
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ าผู ้รับบริการให ้ความ
ให ้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน ร่วมมือในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
และอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อม ตามมาตรการที่ สิง่ แวดล ้อม ตามมาตรการทีห
่ ้องสมุดกาหนด
ห ้องสมุดกาหนด
7. เครือข่าย
และความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ห้องสมุด(10
คะแนน)

ห ้องสมุดจะต ้องมีความร่วมมือกับ
ห ้องสมุดอืน
่
ๆ หรือหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง ในการจัดการความรู ้หรือ
มีการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ร่วมกัน ใน
เรือ
่ งการบริหารจัดการและการ
ให ้บริการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
การอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม

ั
การสมภาษณ์
(5 คะแนน)
สัมภาษณ์ผู ้บริหารเกีย
่ วกับการสร ้าง
เครือข่ายการเรียนรู ้
แลกเปลีย
่ น
ประสบการณ์และจัดการความรู ้ร่วมกัน
ในเรือ
่ งการบริหารจัดการและการ
ให ้บริการแบบอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม โดยมีความร่วมมือระหว่าง
ห ้องสมุดและหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือ
มีการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ร่วมกัน ในเรือ
่ งที่
เกีย
่ วข ้องกับการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
มีเอกสารแสดงการจัดกิจกรรม
และ/
หรือ เข ้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู ้
แลกเปลีย
่ นประสบการณ์และจัดการ
ความรู ้ร่วมกัน
ในเรือ
่ งพลังงานและ

 มีความร่วมมือกับห ้องสมุดอืน
่ ๆ หรือหน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้อง ในการจัดการความรู ้หรือมีการแลกเปลีย
่ น
เรียนรู ้ร่วมกัน
ในเรือ
่ งการบริหารจัดการและการ
ให ้บริการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม

 มีเอกสารแสดงการจัดกิจกรรม และ/หรือ เข ้าร่วม
กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู ้ แลกเปลีย
่ นประสบการณ์
และจัดการความรู ้ร่วมกัน
ในเรือ
่ งพลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม โดยมีความร่วมมือระหว่างห ้องสมุดและ

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

8.
การ
ประเมิน
คุณภาพ
ห้องสมุดสี
เขียว
(10 คะแนน)

ผู ้บริหารห ้องสมุด
ต ้องกาหนด
ตัวชีว้ ด
ั การอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
โดยติดตาม
ประเมินผลเป็ นประจาทุกปี
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
สิง่ แวดล ้อม โดยมีความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หรือมีการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ห ้องสมุดและหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง หรือ ร่วมกัน
ในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการอนุรักษ์ พลังงาน
มีการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ร่วมกัน ในเรือ
่ งที่ และสิง่ แวดล ้อม
เกีย
่ วข ้องกับการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
วิธก
ี ารตรวจประเมิน

ั
การสมภาษณ์
(5 คะแนน)
สัมภาษณ์ผู ้บริหารเกีย
่ วกับการพิจารณา
คัดเลือกตัวชีว้ ด
ั และระบบการติดตาม
ประเมินผลด ้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม
การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
มีเอกสารแสดงว่ามีการรายงานและ
ตรวจสอบรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลด ้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อมประจาปี อย่างน ้อยปี ละ 1
ครัง้ ในเรือ
่ งต่อไปนี้
1. ประเมินประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน
ไฟฟ้ าทีเ่ หมาะสม เช่น Energy
Utilization Index (EUI)
2. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ
เช่น ปริมาณขยะลดลง และร ้อยละ
ของปริมาณขยะทีน
่ ามา
Reuse,
Recycle เพิม
่ ขึน
้
3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ า
เสีย
4. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
มลพิษทางอากาศ เช่น ไม่มเี รือ
่ ง
ร ้องเรียนจากผู ้รับบริการเกีย
่ วกับ


มีการกาหนดตัวชีว้ ด
ั การอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล ้อม โดยผู ้บริหารห ้องสมุด และมีการติดตาม
ประเมินผลเป็ นประจาทุกปี อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้

 มีเอกสารแสดงการรายงานและตรวจสอบรายงาน
ผลการติดตามประเมินผลด ้านการอนุรักษ์ พลังงาน
และสิง่ แวดล ้อมประจาปี อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ ใน
เรือ
่ งต่อไปนี้
1. ประเมินประสิทธิภาพการใช ้พลังงานไฟฟ้ าที่
เหมาะสม เช่น Energy Utilization Index
(EUI)
2. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ
เช่น
ปริมาณขยะลดลง
และร ้อยละของปริมาณ
ขยะทีน
่ ามา Reuse, Recycle เพิม
่ ขึน
้
3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย
4. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทาง
อากาศ
เช่น
ไม่มเี รือ
่ งร ้องเรียนจาก
ผู ้รับบริการเกีย
่ วกับสภาพอากาศและ
สภาพแวดล ้อมภายในอาคาร จานวนครัง้ ของ
การล ้างระบบปรับอากาศต่อปี
5. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือน
กระจก
เช่น
ร ้อยละของการลด

คะแนน

หมวด

ข้อกาหนด

วิธก
ี ารตรวจประเมิน

5.

สภาพอากาศและสภาพแวดล ้อม
ภายในอาคาร จานวนครัง้ ของการ
ล ้างระบบปรับอากาศต่อปี
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก เช่น ร ้อยละของการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค่า
คาร์บอนฟุตพริน
้ ท์องค์กรต่อจานวน
ผู ้มารับบริการ เป็ นต ้น

สงิ่ ทีต
่ รวจพบ
(กากบาท หากพบหล ักฐานจากการตรวจ
ประเมิน)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค่าคาร์บอนฟุตพ
ริน
้ ท์องค์กรต่อจานวนผู ้มารับบริการ เป็ นต ้น

แบบฟอร์มแสดงผลการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานห้องสมุดสเี ขียวและระด ับคะแนน
หมวดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียด

คะแนน
10
10
20
10
20
10
10
10

ทั่วไป
โครงสร ้างพืน
้ ฐานทางด ้านกายภาพและเทคโนโลยีทเี่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
การจัดการของเสียและมลพิษ
การบริหารจัดการและการให ้บริการห ้องสมุดเพือ
่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
บทบาทของบุคลากรห ้องสมุดและผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห ้องสมุด
การประเมินคุณภาพห ้องสมุดสีเขียว
รวม

คะแนน

แบบฟอร์มสรุปข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานห้องสมุดสเี ขียว
หมวดที่
1

รายละเอียด
ทั่วไป

2

โครงสร ้างพื้น ฐานทางด ้านกายภาพและเทคโนโลยีท ี่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

3

การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

4

การจัดการของเสียและมลพิษ

5

การบริหารจัดการและการให ้บริการห ้องสมุดเพือ
่ ส่งเสริม
การอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล ้อม

ข้อบกพร่อง

6

บทบาทของบุคลากรห ้องสมุดและผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง

7

เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห ้องสมุด

8

การประเมินคุณภาพห ้องสมุดสีเขียว

...........................................................................
(ผู ้ตรวจประเมิน)
(วันทีต
่ รวจประเมิน............................)

