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สาระจดหมายข่าว

• การประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office)
เครื่องมือการบริหารจัดการองค์กรสู่ความย่ังยืน

• ห้องสมุดสีเขียว 
กับบทบาทการให้บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว

• งาน SCP ในเดือนมิถุนายน 2565

• งาน SCP ในเดือนกรกฎาคม 2565

https://mantracare.org/employee-wellness/green-office-designs/

ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ที่ท างานมากกว่า

อยู่ที่บ้าน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในส านักงานจึงเกิดจากการใช้ไฟฟา้ส าหรับระบบปรับอากาศ แสงสว่าง และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานอย่างฟุม่เฟอืย

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมได้ด าเนินโครงการ “ส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Office)” ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในส านักงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และด าเนินกิจกรรมที่เป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม การด าเนินโครงการดังกล่าวช่วยส่งเสริมแนวคิดการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน 

ในจดหมายข่าวฉบับนี้ ท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และบทบาทของห้องสมุดในการให้บริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว หวังเป็นอย่างย่ิงว่า 

ข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเครือข่ายฯ ในการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนต่อไป
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การประเมินส านักงานสเีขยีว (Green Office)
เครือ่งมือการบรหิารจดัการองค์กรสูค่วามยั่งยนื

โดย ทองใบ เวชพันธ์

ผู้อ านวยการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวคิด ส านักงานสีเขียว (Green Office) ได้
ริเ ร่ิมข้ึนท่ีประเทศฟินแลนด์ ตั้งแต่ปี 2545 โดย 
WWF (World Wide Fund for Nature) และได้
ขยายไปยังประเทศต่างๆในปี 2556 ได้แก่ เวียดนาม 
อินโดนี เซีย จีน ปากีสถาน เนปาล เอสโทเนีย  
โรมาเนีย  ตุรกี สวิสเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ค ต่อมา
ได้มีการขยายแนวคิดสู่ทุกภูมิภาคท่ัวโลก โดยมีการ
น าแนวคิดไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละประเทศ  
ส า ห รั บปร ะ เ ทศ ไทย   กรมส่ ง เ ส ริ มคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้น าแนวคิด Green Office มาใช้เป็น
เครื่ องมือการด า เนินงานตั้ งแต่ปี  2557 ซึ่ งมี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้
ด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน พร้อมท้ัง
ขยายภาคีความร่วมมือไปยังหลายภาคส่วน เพ่ือ
ส่งเสริมให้หน่วยงานมีความตระหนักสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร มีการ
จัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดการของเสียหรือมลพิษอย่าง
ถูกต้อง เลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกสู่บรรยากาศ

กลุม่เป้าหมายด าเนินการ 

หน่วยงานท้ังภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา ท่ัวประเทศ ข้อมูลการด าเนินงาน
ตั้งแต่ ปี 2557-2564 มีหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ทั้งสิ้น 925 แห่ง อยู่ในพ้ืนที่ กรุงเทพฯ มากที่สุด  
ร องลงม า  ไ ด้ แ ก่  เ ชี ย ง ใ หม่  น ค รปฐม  แล ะ
นครราชสีมา  ตามล าดับ 

หัวใจส าคญัของ Green Office 

มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เ พ่ือลดการใช้
พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
ลดปริมาณน ้าเสีย และลดขยะโดยการใช้ซ ้า และน า
กลับมาใช้ใหม่ การลดเลิกใช้สารเคมีอันตราย ด าเนิน
กิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการจัดซื้อ
จัดจ้างสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เกณฑส์ านกังานสีเขยีว ประกอบดว้ย 6 หมวด
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Green Office ท าแลว้ไดอ้ะไร

 ลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
และมีประสิทธิภาพ

 เป็นองค์กรผู้น าด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อม

 ยกระดับส านักงานสู่มาตรฐานการจัดการ  
ด้านอื่นๆ

 ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ เ รื อ น กร ะ จก      
ขององค์กรสู่ความยั่งยืน

 เป็นเครื่องมือสร้างความร่วมมือแก่บุคลากร 
ก่อเกิดพลังความสามัคคี

 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

 ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ G-Green

ผลงานจากส านักงานจ านวน 87 แห่ง ระหวา่งปี 
2563-2564 ที่ด าเนินงานโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พบว่า  สามารถลดกระดาษ ได้มากที่สุด 
ร้อยละ 35.0  รองลงมา ได้แก่ น ้ามันเชื้อเพลิง ร้อย
ละ 22.4  พลังงานไฟฟา้ ร้อยละ 12 การใช้น ้า ร้อย
ละ 17.20 และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดลง ร้อยละ 9.64 

บันได 7 ขั้นสู่ความส าเร็จ
การด าเนินงาน Green Office

1. ผู้บริหารองค์กรประกาศนโยบาย            
แสดงความมุ่งม่ันสู่เป้าหมาย

2. สื่อสารองค์กรสร้างการรับรู้ในทุกระดับ

3. วางแผนมอบหมายภารกิจ และมีผู้รับผิดชอบ    
ทีช่ัดเจน

4. สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปญัหา

5. จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทรัพยากร        
และของเสียอย่างเป็นระบบ

6. ประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอ

7. ปรับปรุงและยกระดับสูงมาตรฐานที่สูงข้ึน
3

ขั้นตอนการเขา้รว่มโครงการ

1.  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับสมัครหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการ

2. หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องส่งใบสมัคร
และแบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้น

3. ตรวจสอบเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ แบบ
ตรวจประเมินตนเองเบื้องต้น และพิจารณาคัด
กรองหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

4. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียว

5.  Coaching ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวแก่หน่วยงานแต่ละแห่ง

6. ตรวจประเมินหน่วยงานตามเกณฑ์ส านักงานสี
เขียวโดยคณะกรรมการระดับประเทศ หรือ
คณะกรรมการระดับพ้ืนที่

มีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี โดยจะต้องมีคะแนน
รวม ร้อยละ 60 ขึ้นไป

การรับรอง

ระดับการรับรอง

ระดับดีเยีย่ม (G ทอง) ร้อยละ 90

ระดับดีมาก (G เงิน) ร้อยละ 80-89

ระดับดี (G ทองแดง) ร้อยละ 60-79

การจัดซือ้จัดจา้งเกีย่วขอ้งอยา่งไรกบักรนีออฟฟศิ    
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การขับเคลือ่นองคก์รสู่ความยัง่ยืน

Green Office  เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน การลด
การใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย และที่ส าคัญจะเป็นเครื่องมือสร้างพลัง
ความสามัคคีของคนในองค์กร และใช้แนวคิด PDCA (Plan Do Check Act) เป็นเครื่องมือในการรักษาความ
ต่อเน่ืองย่ังยืนในการด าเนินงาน ซึ่งจากผลงานท่ีได้แสดงข้างต้นและประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับเกิดข้ึนท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม และสามารถน าผลการด าเนินงานไปต่อยอดและยกระดับสู่มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมใน
ระดับสูงขึ้นอีกด้วย

จากการด าเนินงานท่ีผ่านมาส่งผลให้มีหน่วยงานสนใจเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เกิน
ศักยภาพท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมจะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอ จึงได้
พัฒนาแนวทางส่งเสริมบทภาคีต่างๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมด าเนินการ โดยการจัดท าหลักเกณฑ์ “การขึ้น
ทะเบียนผู้ด าเนินการส านักงานสีเขียว (Green Office)” เพ่ือรองรับและตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้า
ร่วมขับเคลื่อน เปน็จ านวนมาก อย่างต่อเนื่อง

การขึ้นทะเบยีนผู้ด าเนนิการส านกังานสีเขยีว (Green Office) 

เพ่ือให้โครงการ Green Office ขยายผลการด าเนินงานได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท้ังประเทศ อีกท้ัง
เป็นการส่งเสริมบทบาทให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  จึงได้ก าหนดคุณสมบัติการข้ึนทะเบียนผู้ด าเนินการส านักงานสีเขียว ประกอบด้วย ด้าน
คุณสมบัติของหน่วยงาน ด้านคุณสมบัติของทีมงาน ด้านความรู้และทักษะการด าเนินงาน เงื่อนไขการ
ด าเนินงานและรายละเอียดด้าน ค่าใช้จ่าย  ท้ังน้ี เปน็การด าเนินงานส าหรับหน่วยงานท่ีขอต่ออายุการรับรอง 
การขอยกระดับการรับรอง และหน่วยงานที่ประสงค์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเอง

รายละเอยีดการขึน้ทะเบยีนด าเนนิการ 
Green Office สามารถ Scan QR Code 

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที:่

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 022788400 ต่อ 1661 หรือ 022985653

www.deqp.go.th

Facebook: Green Office ส านักงานสีเขียว

http://www.deqp.go.th/
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ห้องสมดุสเีขยีว 
กับบทบาทการให้บริการความรู้บนเสน้ทางสเีขยีว

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานชมรมห้องสมุดสีเขียว

“ห้องสมุด” เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชนและสังคม 

ด้วยเหตุที่ห้องสมุดมีหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ เป็นแหล่งความรู้ท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงความรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดจึงมี
บทบาทส าคัญในการร่วมแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม ด้วยการเป็นแหล่งความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน เพ่ือขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเยาชนและประชาชนท่ัวไป ในการสร้างปัญญาด้วยการ
อ่าน และสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งเปน็อีกหน่ึงแนวทางของการพัฒนาสังคมบนเส้นทางสีเขียวอย่างย่ังยืน

“เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว”  เป็นเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดที่มีความสนใจด้านการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ได้มีการลงนามความร่วมมือเพ่ือพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัด
การพลังงานและส่ิงแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ โดยส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ขับเคลื่อนห้องสมุดบนเส้นทางสีเขียวมาตั้งแต่ปี 2554 จนประสบผลส าเร็จ ได้ขยายผลโดยการเป็นเจ้าภาพจัดให้มี
การลงนามความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 การ
ด าเนินงานของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย 
ผู้บริหาร และด้วยความสนับสนุนของที่ปรึกษาจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

พลังงานและส่ิงแวดล้อม  ได้จัดท า ”มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว” ขึ้นในปี พ.ศ. 2558 รวมท้ังได้ก าหนดแนวทางการ

ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานห้องสมุดสี

เขียว สนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมของประเทศ และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ของโลก โดยการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ได้เร่ิมด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 มีห้องสมุดต้นแบบ 1 แห่ง 

(ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และห้องสมุดน าร่องจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย

แม่โจ้  ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เพชรบุ รี   ส านั กหอสมุ ด  มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น   หอสมุ ดป๋ วย  อึ๊ งภากรณ์  หอสมุ ดแห่ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หอสมุดธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ศูนย์สารสนเทศส่ิงแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และโรงเรียนสา  ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเป็นคร้ังแรก

ของประเทศ  การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีห้องสมุดที่ผ่านการ

ตรวจประเมิน และได้รับการรับรองโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จ านวนรวม 41 แห่ง  
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การขับ เคลื่ อนงานห้องสมุดสี เขี ยว ได้
พัฒนาข้ึนเป็นล าดับ จนกระท่ังในปี 2563 สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ตามมติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563) 
ได้ประกาศจัดตั้ง “ชมรมห้องสมุดสีเขียว" เป็นชมรม
ที่ 9 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพ่ือท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการพัฒนา
งานห้องสมุดสีเขียว พัฒนางานความร่วมมือกับ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การ
ตรวจประเมินให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน  
โดยในปี 2565 จะมีการปรับปรุงมาตรฐานและเกณฑ์
การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยน าเกณฑ์การ
ตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นเกณฑ์การตรวจ
ประเมินด้านส่ิงแวดล้อม ร่วมกับเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว ตั้งแต่ป ี2567 เปน็ต้นไป 

ชมรมห้องสมุดสีเขียวได้ร่วมมือกับเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว ในการพัฒนาห้องสมุดก้าวสู่การ
เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นคลังความรู้ด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม โดยการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นและเสริมพลังการ
เรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
ผ่านกิจกรรม การจัดบรรยาย การฝึกอบรม การ
สัมมนา และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เ พ่ือให้
บุคลากรห้องสมุดพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ
ห้องสมุดท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเ พ่ือให้
ผู้ ใช้บริการเกิดความตระหนักรู้พัฒนาสู่การเป็น
พลเมืองสีเขียว (Green Citizen) 

ก า ร พัฒน า ห้ อ ง สมุ ด ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังด้านกายภาพ ด้านการให้บริการ 
และการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลากรและ
ผู้ ใช้บริการ นอกจากส่งผลดีต่อคุณภาพการ
ให้บริการแล้ว ยังมีผลสัมฤทธิ์ในด้านการประหยัด
พลังงานและลดการใช้ทรัพยากร จากการติดตาม
ผลการด าเนินงานและการให้บริการที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวซึ่งมี
จ านวนกว่า 100 แห่ง จากการสุ่มตัวอย่าง
ห้องสมุดสีเขียวที่มีการรายงานผล จ านวน 20 
แห่ง พบว่า การบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ส่งผลให้เกิดการลด
ใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะ 
ลดมลพิษ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้มากกว่า 8,800 ตัน (tCO2e) ต่อปี 

มหาอุ ทกภั ย ในปี  2554 ที่ ส ร้ างความ
เสียหายอย่างมหาศาล กอรปกับภัยพิบัติจากภาวะ
โลกร้อนที่ทุกคนต้องเผชิญหน้า ได้สร้างความ
ตระหนักรู้ให้เกิดกับคนจ านวนไม่น้อย เช่นเดียวกับ
ห้องสมุดสีเขียว ท่ีเร่ิมต้นจากการให้บริการหนังสือ 
อ่านเพ่ือคลายทุกข์ ของผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พัก
พิงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขยายผลไปสู่
การขับเคลื่อนงานบริการความรู้บนเส้นทางสีเขียว 
โดยการขยายแนวคิดการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
จากหนึ่งห้องสมุด ขยายผลไปสู่หลายร้อยห้องสมุด 
จากการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับผู้ใช้บริการ
หนึ่งคนสามารถขยายผลไปสู่ครอบครัว สู่ชุมชนและ
สังคม 

ด้วยแรงสนับสนุนจากหน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไดช้่วย

จุดประกายให้ห้องสมุดฉายแสงแห่งความรู้สีเขียว ด้วยการ “เริ่มต้นวันนี้ และเริ่มที่ตัวเรา”
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และการบรโิภคทีย่ัง่ยนื (ประเทศไทย)

ผู้บรหิารสมาคมสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคยัง่ยืน (ประเทศไทย)

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา         นายกสมาคมฯ

รศ.ดร. ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร. ไชยยศ บุญญากิจ         อุปนายกคนที่ 1

นายโกศล ใจรังษี            อุปนายกคนที่ 2

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล อุปนายกคนที่ 3 

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ กรรมการและเลขาธกิาร

ทีมงานจดหมายขา่ว 

รศ.ดร. ธ ารงรัตน์ มุ่งเจริญ       ที่ปรึกษา

ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์        บรรณาธกิาร

ดร. เหมือนจิต แจ่มศิลป์ ผู้ช่วยบรรณาธกิาร 
และจัดรูปเล่ม
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