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เป้าหมายและแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารส านักงาน 
 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

• มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โดยบริหารจดัการทรัพยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ  

• ด าเนินงานด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมท่ี

เกี่ยวข้อง 

• ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ด้านน า้ อากาศ แสง เสียง ขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อน าไป

ก าหนดแผนงานการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 

• สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตส านึกด้าน 

  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุค่า 

 
เป้าหมาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ (Net-Zero Emission Company) 

• เป้าหมายระยะยาว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ ในปี 2583 

• เป้าหมายระยะสัน้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 % ในปี 2565 เทียบกับปีฐาน 2564 

 

แผนงานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม แบ่งออกเป็น 4 แผน ดงันี ้

1. การบริหารจดัการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. การบริหารจดัการพลงังาน 
3. การบริหารจดัการน า้ 
4. การบริหารจดัการของเสีย 
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แผนงานปี 2565 

 
แผนงาน  :  การบริหารจดัการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป้าหมาย  :   ประเมินการปล่อยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปีแรก (2564) เพื่อ

ก าหนด Baseline  
รายละเอียด : จดัท ารายงานคาร์บอนฟุตปริน้ขององค์กร Scope 1-3 พร้อมทวนสอบ (ผู้

ทวนสอบท่ีได้รับการรับรองและปรึกษาอยู่ คณุธนนนท์) และขึน้ทะเบียน
ฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ขององค์กร กับองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

 
 
 
แผนงาน  : การบริหารจดัการพลงังาน 
เป้าหมาย  :   ลดการใช้พลงังาน โดยการเพิ่มประสิทธิ์ภาพเคร่ือง Chiller มากกว่า 5 %  
รายละเอียด : กิจกรรม Overhaul เคร่ือง Chiller ขนาด 400 ton จ านวน 3 ท่ีชัน้ 12 ฝ่ังลานจอด

รถยนต์ (ส่วน ตวั 150 ton เคร่ืองส ารอง ไม่ได้ Overhaul) คาดว่าประสิทธิภาพจะ
ดีขึน้กว่า 5 % 

 
แผนการ Overhaul Chiller 

 
 
 
 
 
 

1 Overhaul chiller

2 Replace new Vibration isolator of Chiller

1 Overhaul chiller

2 Replace new Vibration isolator of Chiller

1 Overhaul chiller

2 Replace new Vibration isolator of Chiller

Y'2022

28 Mar21 Mar14 Mar7 Mar28 Feb

Working days

9 May2 May25 Apr18 Apr11 Apr4 Apr

CHILLER NO.1

CHILLER NO.2

CHILLER NO.3

DetailNo.
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แผนงาน  : การบริหารจดัการน า้ 
เป้าหมาย :   ควบคมุไม่ให้มีเหตกุารณ์การสญูเสียน า้ หรือการสญูเสียน า้เป็นศนูย์ 
รายละเอียด : ก าหนดรอบการตรวจสอบอปุกรณ์สขุภณัฑ์ ทุกๆ 3 เดือน เปลี่ยนอปุกรณ์ 
    สขุภณัฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ  
 

 
 
 
 

ประจ ำปี :  _________________ เดอืนที่ท ำกำรตรวจสอบ : _________________

ผูต้รวจสอบ : _______________

จ ำนวน (ชุด) รำยละเอียด

ห้องน ้ำชำย

1 ชกัโครกและฝำรองนัง่ชกัโครก

2 ฟลชัวำลว์ ชกัโครก

3 โถปัสสำวะและตะแกรงโถปัสสำวะ

4 ฟลชัวำลว์ โถปัสสำวะ

5 อ่ำงลำ้งหน้ำและสะดอือ่ำงลำ้งหน้ำ

6 ก๊อกน ้ำ อ่ำงลำ้งหน้ำ

7 สำยน ้ำด ี อ่ำงลำ้งหน้ำ

8 อุปกรณ์ประต ูบำนพบัประต ูกลอนประตู

ห้องน ้ำหญิง

1 ชกัโครกและฝำรองนัง่ชกัโครก

2 ฟลชัวำลว์ ชกัโครก

3 อ่ำงลำ้งหน้ำและสะดอือ่ำงลำ้งหน้ำ

4 ก๊อกน ้ำ อ่ำงลำ้งหน้ำ

5 สำยน ้ำด ี อ่ำงลำ้งหน้ำ

6 อุปกรณ์ประต ูบำนพบัประต ูกลอนประตู

ตำรำงกำรตรวจสอบอปุกรณ์ในห้องน ้ำ ประจ ำชัน้ ___

สถำนะของอุปกรณ์

ช ำรดุ
ปกต ิ(ชุด)

จ ำนวน

ทัง้หมด
ล ำดบั รำยกำร
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แผนงาน  : การบริหารจดัการของเสีย 
 
มี 3 กิจกรรม คือ 
 
1. กิจกรรม SCGP Recycle 
เป้าหมาย  :   น ากระดาษท่ีใช้แล้วเข้าสู่ โครงการ SCGP Recycle และเก็บข้อมลูเพื่อเป็น 

Baselineของปี 2565 
รายละเอียด : เร่ิมกิจกรรม SCGP Recycle โดยก าหนดจุดรับกระดาษ Recycle และก าหนด

รอบเวลาในการเปิดรับกระดาษ Recycle  
 
2. กิจกรรมควบคุมคุณภาพน า้เสีย 
เป้าหมาย  :   ควบคมุคณุภาพน า้เสียให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏหมายก่อนปล่อยออกสู่

สาธารณะ 
รายละเอียด : ตรวจวดัและบนัทึกค่าคณุภาพน า้เสียทุกวนัและส่งรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย 
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AUTO OFF MANUAL ON OFF Open Cloes

EF-B/1 SWP.1

EF-B/2 SWP.2

EF-B/2 SWP.3
EF-B/3 SWP.4

หมายเหตุ : พดัระบายอากาศไม่ท  าหา้มเขา้ภายในบ่อใหแ้จ้งหวัหนา้งานทนัที BL.1
Bl.2

BL.3
AUTO OFF MANUAL Open Cloes EFP.1

MTV.1 EFP.2

MTV.2 EFP.3
MTV.3 EFP.4EFP.4

ไม่มี

COMMENT : 

WASTE WATER TREATMENT SYSTEM DAILY REPORT BKI BULIDING

SWITCH POSITION STATUS

ตรวจเช็คการท างานของพดัลมระบายอากาศก่อนเขา้ในพ้ืนท่ี ตรวจเช็คการท างานของ Pump

วิเคราะห์การท างาน

STATUS

AUTO

มี

      - มีตะกอนลอยหรือไม่ ..................................

2. ตกัน ้าในบ่อเติมอากาศบ่อท่ี 2 ทิง้ไวจ้นตกตะกอน

30 นาทีผา่นไป    5 -10 นาทีแรก

- มีตะกอนลอยหรือไม่ ..................................       - มีตะกอนลอยหรือไม่ ..................................

TIME CHECK BY SUPERVISOR

3. ตรวจวดัคา่ PH ดว้ยเคร่ืองวดั Electronic

บ่อเติมอากาศบ่อท่ี 1 ( บ่อในสุด ) บ่อเติมอากาศบ่อท่ี 2 ( บ่อกลาง )

5.0 - 9.0

DATE

4. มีบ่อใดเกิดการลน้หรือไม่

    5 -10 นาทีแรก

- มีการตกตะกอน .......................................ml

- มีการตกกตะกอน ..............................ml

- น ้าส่วนบนใสหรือไม่ .................................

บ่อพกัน ้าเสีย ( EQ )

OFF MANUAL

มาตรฐาน ( อาคารประเภท ก )

SWITCH POSITION

30 นาทีผา่นไป

- มีการตกกตะกอน ..............................ml

     - น ้าส่วนบนใสหรือไม่ .................................

ตรวจเช็คการท างานของ Valve เติมอากาศ

SWITCH POSITION

     - น ้าส่วนบนใสหรือไม่ .................................

- มีการตกตะกอน .......................................ml

- น ้าส่วนบนใสหรือไม่ .................................

- มีตะกอนลอยหรือไม่ ..................................

STATUS

1. ตกัน ้าในบ่อเติมอากาศบ่อท่ี 1 ทิง้ไวจ้นตกตะกอน
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3. กิจกรรมควบคุมสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เป้าหมาย  :   ควบคมุสภาพแวดล้อมในการท างาน คณุภาพอากาศและแสงสว่างให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของกฏหมาย 

รายละเอียด : ตรวจวดัและบนัทึกค่าคณุภาพอากาศและแสงสว่าง ปีละ 1 ครัง้ และส่งรายงาน
ต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดกฏหมาย 

 
แผนการด าเนินงานตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

คุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม 

จุดตรวจวดั ดชันีท่ีตรวจวดั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็

ตวัอย่าง 

คุณภาพอากาศ 
ในพื้นทีท่ างาน 

ชัน้2-11 : พื้นทีถ่่ายเอกสาร Total hydrocarbon 
Personal pump / Solids Sorbent 
Tube 

  Carbon dioxide (CO2) Personal pump / Sampling Bag 
  Total Dust  Personal pump / PVC Filter 

 ชัน้ 2- 11 :พื้นทีส่ านักงาน จุดที ่1 Total hydrocarbon 
Personal pump / Solids Sorbent 
Tube 

  Carbon dioxide (CO2) Personal pump / Sampling Bag 
  Total Dust  Personal pump / PVC Filter 

 ชัน้ 2- 11 :พื้นทีส่ านักงาน จุดที ่2 Total hydrocarbon 
Personal pump / Solids Sorbent 
Tube 

  Carbon dioxide (CO2) Personal pump / Sampling Bag 
  Total Dust  Personal pump / PVC Filter 

 
ชัน้ 1 ,3 และ 11 : หน้า Counter 
แลกบตัร รปภ. 

Total hydrocarbon 
Personal pump / Solids Sorbent 
Tube 

  Carbon dioxide (CO2) Personal pump / Sampling Bag 
  Total Dust  Personal pump / PVC Filter 
การตรวจวดัดา้น 
อาชวีอนามยั 

พื้นทีส่นง.ชัน้  2-11 และพื้นที่
ทัว่ไป 

แสงสว่าง (Light level) Digital Light Meter 
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วิธีการตรวจวัด 

คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั วิธีการเกบ็และวิเคราะห์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์

ตวัอย่าง 

คุณภาพอากาศ Total hydrocarbon NIOSH 1500 / Gas 
Chromatography 

Gas Chromatography 

ในพื้นทีท่ างาน Carbon dioxide (CO2) NIOSH 6603 / Gas 
Chromatography 

Gas Chromatography 

 Total Dust NIOSH 0501 / Gravimetric Analytical Balance 

การตรวจวดั
ดา้นอาชวีอนา
มยั 

แสงสว่าง (Light level) ISO / CIE 1931 Digital Light Meter 

 

 

........................................................................ 

 

 


