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คู่มือการปฏิบัติงาน 
โครงการส านักงานสีเขยีว  

(Green Office) 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 

 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 พัฒนาและประยุกต์ใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 1.2 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายตามจุดเน้นของหน่วยงาน 
และจัดท ารายงานให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และมหาวิทยาลัยมหิดล 
  1.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การวางระบบและกลไก วิธีการ/
กระบวนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน การติดตามและประเมินผล การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน 
จนถึงการตรวจประเมินตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวเพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการและเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงานขององค์กร 
  
3. ค าจ ากัดความ 
 ส านักงานสีเขียว (Green Office) หรือส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ถูกพัฒนาขึ้น 
โดยนักวิชาการจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยประกาศใช้กับส านักงานท่ีให้ความส าคัญกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนของโลก 
  ส านักงานสีเขียว หมายถึง ส านักงานและกิจกรรมต่างๆภายในส านักงานท่ีส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสีย 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท่ี
ส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า   
  ค านิยามส านักงาน สถานที่ท างานท่ีมีการออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร  
ด้านการประชุมและการจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆภายใน ได้แก่ พ้ืนที่รับประทานอาหาร 
พ้ืนที่ประกอบอาหาร ห้องน้ าลานจอดรถ พ้ืนที่รองรับของเสีย ระบบบ าบัดของเสีย 
  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ ด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวใน 7 หมวด เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ประธานกรรมการ มีหน้าที่ ก ากับดูแลและมอบหมายการด าเนินงานตามเกณฑส์ านักงานสีเขียวไปยัง
หมวดต่าง ๆ ตามบริบทของหน่วยงานโดยการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
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3. ผู้อ านวยการ มีหน้าที ่ก ากับดูแลและมอบหมายบุคลากรที่รับผิดชอบด าเนินการ 
4. บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว และรายงาน

เสนอความเห็นต่อผู้บังบัญชาพิจารณาสั่งการ  
 

5. การตรวจเอกสาร/การอ้างอิง 
  ข้อก าหนดนี้เป็นข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการอื่น ๆ 
 
6. ค าศัพท์และนิยาม (Term and definitions) 
 จุดประสงค์ของมาตรฐานนี้จะมีการใช้ค าศัพท์และนิยามเพ่ือป้องกันการผิดพลาดหรือความเข้าใจผ่าน
ขอบเขตที่ก าหนด 
 6.1 องค์กร (Organization) 
 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ กันด้วยความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 หมายเหตุ : แนวคิดของการเป็นองค์กรรวมไปถึง กิจการซื้อมาขายไป บริษัท บรรษัท กิจการ องค์การ 
ห้างหุ้นส่วน องค์กรการกุศลหรือสถาบันหรือส่วนใดส่วนหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ไม่ว่าจะ เป็นองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน  

 6.2 ผู้บริหารสูงสุด (Top management)  

 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอ านาจสูงสุดในการควบคุมโดยตรงในองค์กร  

 หมายเหตุ :  

 1) ผู้บริหารสูงสุดสามารถกระจายอ านาจและทรัพยากรภายในองค์กร  

 2) ถ้าขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมบางส่วนขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารสูงสุดจะ
หมายถึงผู้ที่มีอ านาจควบคุมและกระจายทรัพยากรโดยตรงในองค์กรนั้นๆ  

 6.3 ระบบการจัดการ (Management system)  
 กลุ่มของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ในองค์กรตามข้อ (6.1) เพ่ือเป็นการ ก าหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ (6.16) และกระบวนการต่าง ๆ (6.26) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ 

 หมายเหตุ :  

 1) ระบบมาตรฐานการจัดการนี้สามารถประยุกต์ได้เป็นระบบมาตรฐานเดียวและ/หรือหลาย ระบบ
มาตรฐานร่วมกันได ้เช่น ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 2) องค์ประกอบของระบบการจัดการนี้จะรวมไปถึงโครงสร้างการบริหารขององค์กร บทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ การวางแผนและการปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับปรุง                 
อย่างต่อเนื่อง  

 3) ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนี้อาจรวมทั้งองค์กรหรือบางส่วน หรือกิจกรรมที่           
ชี้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางส่วนจากกิจกรรมทั้งหมดในองค์กร  
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 6.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) 
 เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ  (6.3) เพ่ือการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  (6.9) ที่ด าเนินการ            
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง (6.20) และระบุถึงความเสี่ยงที่อาจคุกคามและโอกาส   
ในการจัดการ   
 6.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party)  
 บุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบ หรืออาจรับทราบว่าจะ ได้รับ
ผลกระทบโดยกระบวนการตัดสินใจหรือกิจกรรมขององค์กร  

 หมายเหตุ : 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมไปถึงบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับ ผลจากการ
ด าเนินงานขององค์กร  
 2) การรับรู้หรือการรับทราบว่าตนเองได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร  
 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมไปถึง ลูกค้า ชุมชนข้างเคียง ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ผู้ก ากับดูแล
ตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ ผู้ลงทุน ผู้รับจ้าง ช่วงและพนักงานใน
องค์กร  
 6.6 นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)  
 เป็นความตั้งใจและทิศทางขององค์กรซึ่งก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารสูงสุดและเกี่ยวข้องกับ ประสิทธิภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม (6.15)  
 6.7 เอกสารข้อมูล (Documented information)  
 ข้อมูลที่ต้องมีมาตรการในการควบคุมและเก็บรักษาข้อมูลโดยองค์กร หรือสื่อต่างๆ ที่มีข้อมูลเหล่านั้นอยู่  
 หมายเหตุ :  
 1) เอกสารข้อมูลสามารถอยู่ในสื่อรูปใดๆ ก็ได้  
 2) เอกสารข้อมูลหมายถึง ข้อมูลด้านกระบวนท างานที่เกี่ยวข้องในองค์กร เอกสารที่องค์กร สร้างข้ึนมา
เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม (เอกสารในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) หลักฐาน ของการปฏิบัติ 
ตามข้อก าหนดเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบันทึกนั่นเอง  
 6.8 สิ่งแวดล้อม (Environment)  
 สิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบการด าเนินงานขององค์กรรวมไปถึง อากาศน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ 
มนุษย์และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น  
  หมายเหตุ :   
 1) สิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบนั้นครอบคลุมไปถึงสิ่งต่างๆ ภายในองค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาคและระบบ ของ
โลกใบนี้  
 2) สิ่งต่างๆ ที่อยู่โดยรอบนั้นสามารถอธิบายได้ถึง ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูมิอากาศ
และสภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ระบุมาแล้ว  
 6.9 ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental aspect)  
 องค์ประกอบขององค์กร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนสัมพันธ์หรืออาจมีส่วนสัมพันธ์ 
กับสิ่งแวดล้อม (6.8)  
  หมายเหตุ :  
 1) ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (6.10) ปัญหา สิ่งแวดล้อม
อย่างใดอย่างหนึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้  
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 2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งอาจท าให้องค์กรต้องก าหนดเกณฑ์มากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้  
 
 6.10 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact)  
 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นผลด้านลบและด้านบวก ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งหมดหรือ
บางส่วน ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานขององค์กรและจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน  
 6.11 สถานภาพของสิ่งแวดล้อม (Environmental condition)  
 คุณลักษณะและสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้อย่างชัดเจนภายใต้กรอบของเวลาที่ก าหนด  
  6.12 ผลการด าเนินการ (Performance)  
  ผลการท างานที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้  
  หมายเหตุ :  
  1) ผลการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  2) ผลการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดการในเรื่องของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในระบบและ
องค์กร  
  6.13 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)  
  ผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระบบมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม  
  หมายเหตุ : ในบริบทของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานที่สามารถ วัดได้
ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมหรือเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจก าหนด มาเป็น
ตัวชี้วัดได้ 
  6.14 การป้องกันการเกิดมลพิษ (prevention of pollution)  
 เป็นกระบวนการการปฏิบัติ เทคนิค การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือพลังงาน หรือการ
ลดหรือควบคุม (อย่างใดอย่างหรือรวมกัน) ตามเกณฑ์ การปล่อยหรือการทิ้งมลพิษ ของเสียสู่ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
เพ่ือลดผลกระทบทางลบออกสู่สิ่งแวดล้อม  
 หมายเหตุ  : การป้องกันการเกิดมลพิษครอบคลุมไปถึงการลดจากแหล่งก า เนิด การก าจัด 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ การใช้ทรัพยากร วัตถุดิบและพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ
หรือทดแทน การน ามาใช้ใหม่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อน ากลับมาใช้อีกครั้ง การรีไซเคิลและการบ าบัดของเสีย  
 6.15 วัตถุประสงค์ (Objective)  
 ผลที่ได้รับตามที่คาดไว้  
 หมายเหตุ :  
 1) วัตถุประสงค์อาจเป็นกลยุทธ์ เทคนิคหรือการปฏิบัติการ  
 2) วัตถุประสงค์สามารถเชื่อมโยงกับงานหลายๆ  งานได้ เช่น เป้าหมายด้านการเงิน  สุขภาพ           
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และสามารถประยุกต์ได้หลายระดับ เช่น ระดับยุทธศาสตร์ องค์กร โครงการ 
แผนก กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ  
 3) วัตถุประสงค์สามารถก าหนดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความคาดหวัง เกณฑ์
ในการปฏิบัติงาน หรืออาจใช้ค าอ่ืนแทนก็ได้ เช่น เป้าหมาย จุดประสงค์ เป็นต้น  
 6.16 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental objective)  
 เป็นวัตถุประสงค์ซึ่งก าหนดโดยองค์กรและมีความสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม  
 6.17 ความสามารถ (Competence)  
 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพ่ือให้ได้ผลตามที่คาดไว้ 
 6.18 ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)  
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 อยู่ภายใต้ขอบเขตของกิจกรรมที่มีการวางแผนไว้แล้ว  และผลที่เกิดตามที่คาดการณ์เอาไว้ อย่าง
สมบูรณ์  

 6.19 ข้อก าหนด (Requirement)  
 ความต้องการหรือความคาดหวังที่ได้ระบุไว้  ซึ่งเป็นพันธะที่ต้องด าเนินการให้ได้ตามที่ก าหนดไว้ 
(obligation หมายถึง กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง)  
 หมายเหตุ :  
 1) โดยทั่วไปจะหมายถึง เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นมาหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติส าหรับองค์กรและผู้มี ส่วนได้ส่วน
เสียตามความต้องการหรือความคาดหวังภายใต้ข้อพิจารณาที่คาดไว้  
 2) ข้อก าหนดเฉพาะที่ระบุไว้ ควรมีการระบุไว้เป็นเอกสารข้อมูล  
 3) ข้อก าหนดอื่นๆ ที่ไม่ใช่กฎหมายเป็นข้อก าหนดที่องค์กรตัดสินใจที่จะปฏิบัติตาม  
 6.20 ความสอดคล้องกับข้อก าหนด (Compliance obligation)  
 ข้อก าหนดที่องค์กรเลือกที่จะปฏิบัติให้เป็นตามที่ก าหนดไว้  
 หมายเหตุ : ข้อผูกพันสามารถยกระดับเป็น ข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น การปฏิบัติตาม กฎหมาย
และข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม หรือข้อผูกพันที่ไม่บังคับในการปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติที่ดีด้าน อุตสาหกรรม 
พันธะสัญญา หลักการปฏิบัติที่ดี พันธะสัญญากับชุมชน มาตรฐานทางด้านจริยธรรม  
 6.21 ความสอดคล้องกับข้อก าหนด (Comformity)  
 การปฏิบัติตามข้อก าหนดได้อย่างสมบูรณ์ 
 6.22 ความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด (nonconformity)  
 การปฏิบัติตามข้อก าหนดได้อย่างไม่สมบูรณ ์ 
 หมายเหตุ : ความไม่สอดคล้องครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด รวมไปถึงมาตรฐาน ฉบับนี้และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อก าหนดนี้ด้วย หรือเป็นข้อก าหนดที่สร้างขึ้นเองในองค์กรก็ได้  
 6.23 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action)  
 การด าเนินการเพ่ือก าจัดความไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้นและการป้องกันการเกิดซ้ า  
 6.24 กระบวนการ (Process)  
 เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันเกีย่วเนื่องกันที่เปลี่ยนปัจจัยน าเข้าไปสู่ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น  
 หมายเหตุ : กระบวนการสามารถก าหนดออกมาเป็นเอกสารหรือไม่ก็ได้  
 6.25 การวัด (Measurement)  
 กระบวนการก าหนดคุณค่า  
 6.26 การตรวจประเมิน (Audit)  
 เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีความเป็นอิสระและก าหนดด้วยระบบเอกสาร เพ่ือให้ได้
ซึ่งหลักฐานและการประเมินผลของการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์  ภายใต้ขอบเขตของเกณฑ์
ในการตรวจประเมิน  
 หมายเหตุ :  
 1) การตรวจประเมินภายในซึ่งสามารถด าเนินการโดยองค์กรเองหรือองค์กรภายนอกก็ได้  
 2) การตรวจประเมินสามารถด าเนินการร่วมกันหลายๆ มาตรฐาน  
 3) ความเป็นอิสระสามารถแสดงได้ด้วยความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในกิจกรรมที่ท าการ ตรวจ
ประเมิน หรือความเป็นอิสระต่อผลประโยชน์ทับซ้อนของความล าเอียงหรือความขัดแย้ง  
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 4) หลักฐานการตรวจประเมินประกอบด้วย บันทึก รายงานข้อเท็จจริง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม
เกณฑ์ของการตรวจประเมิน ส่วนเกณฑ์การตรวจประเมินหมายถึง ข้อก าหนดนโยบาย ระเบียบ ปฏิบัติและ
ข้อก าหนดที่ใช้ในการอ้างอิงเทียบเคียงกับหลักฐานตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 19011 
 
 
 6.27 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)  
 การทบทวนกิจกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (3.12)  
 หมายเหตุ :  
 1) การเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพในการด า เนินงานที่ เกี่ยวเนื่องกับระบบมาตรฐานการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนดตามนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
 2) กิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่จ าเป็นต้องเกิดในทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  
 6.28 การติดตามผล (Monitoring)  
 เป็นการแสดงสถานะของระบบ กระบวนการหรือกิจกรรม  
 หมายเหตุ : การแสดงสถานะของระบบอาจต้องมีระบบการตรวจสอบ  การก ากับดูแล การสังเกต 
จุดวิกฤตต่างๆ ของการท างาน 
 6.29 การจัดจ้างภายนอก (Outsource)  
 เป็นกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมาท างาน ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานหรือกระบวนการของ
องค์กร  
 หมายเหตุ : หน่วยงานภายนอกเป็นส่วนที่อยู่นอกขอบเขตของระบบการจัดการ ถึงแม้กิจกรรม  และ
กระบวนการของหน่วยงานภายนอกจะเกิดขึ้นภายในขอบเขตของระบบการจัดการ  
 6.30 ตัวช้ีวัด (Indicator)  
 เป็นการชี้วัดถึงประสิทธิภาพของการจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน เงื่อนไขหรือสถานะ 
ของการปฏิบัติตามระบบการจัดการ ที่เป็นเงื่อนไขที่สามารถก าหนดวัดออกมาเป็นตัวเลข  
 6.31 ส านักงาน (Office)  
 สถานที่ท างานที่มีการออกแบบและก่อสร้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งภายใน
อาคารและภายนอกอาคาร ที่ผู้ท างานหรือผู้ประกอบอาชีพใช้เป็นที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ด้านการประชุมและ
การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆภายในที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับส านักงาน ได้แก่ พ้ืนที่
รับประทานอาหาร พ้ืนที่ประกอบอาหาร ห้องน้ า ลานจอดรถ พ้ืนที่รองรับ ของเสีย ระบบบ าบัดของเสีย  

 6.32 การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  
 การจัดการวัสดุเหลือใช้ โดยน าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ เพ่ือให้เป็นวัสดุใหม่แล้วน ากลับ         
มาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ 
 6.33 การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse)  
 การจัดการวัสดุเหลือใช้ โดยยังไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพ กลับมาใช้ใหม่  
 6.34 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Product)  
 สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือให้
กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงานจากน้ าและไฟฟ้าในการผลิต อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 
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จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์รอการบรรจุลงในหีบห่อและ  บรรจุภัณฑ์ส าหรับเตรียมการ
ขนส่งและจัดจ าหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์นั้นอย่างถูกวิธี   
 
 

 6.35 ส านักงานสีเขียว (Green Office)  
 ส านักงานและกิจกรรมต่างๆภายในส านักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  โดยการ          
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมไปถึง         
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และที่ส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซ             
เรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า  
 6.36 หลักเกณฑ์  
 ข้อก าหนดที่ส านักงานจะต้องมีหรือ ต้องปฏิบัติ  
 6.37 นวัตกรรม (Innovation)  
 การน าสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด กระบวนการ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้ มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูง
กว่าเดิม  
 6.38 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  
 การปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับปรุงจาก 
มาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการท างานประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น  
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
ชื่อกระบวนการ โครงการส านักงานสีเขียว 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ การด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานส านักงานสีเขียวอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 

3 วัน 1. ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมใหจ้ัดส่ง
บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 
2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ตามก าหนดการฯ 
3. จัดท าเรื่องไปราชการ 

1.เกณฑ์การด าเนินงานตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีวมี
ค าอธิบายที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน 

1.คู่มือมาตรฐานส านักงาน
สีเขียว 

1.กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
2.กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

2  
 
 
 

5 วัน 1. ด าเนินการศึกษาหรือท าการ
อ่านเกณฑ์แต่ละหมวดให้ชัดเจน 

1. เกณฑ์การด าเนินงานตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีวมี
ค าอธิบายที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจนรวมถึงวิธีคิด
ค านวณเชิงปริมาณและวิธีการให้
ได้มาซึ่งการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1.คู่มือมาตรฐานส านักงาน
สีเขียว 

1. ประธาน
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมท้ัง 7 
หมวด 

3  
 
 
 

2 วัน 1. ติดต่อและประสานงานวิทยากร
เจ้าของโครงการส านักงานสเีขียว
มาบรรยายให้ความรู้กับผูบ้ริหาร
ทุกระดับและบุคลากรทุกระดับ 
2. วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการส านักงานสีเขียว 

1. เกณฑ์การด าเนินงานตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีว 

1.คู่มือมาตรฐานส านักงาน
สีเขียว 

1.กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

4  
 
 
 
 

1 วัน 1.จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งบุคลากร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานสีเขียว 

1.สามารถร่างค าสั่งแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามเกณฑส์ านักงานสีเขียวได้
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
เกณฑ์การด าเนินงานฯ 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
2.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

1.กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป กองกลาง 
ส านักงานอธิการบด ี

จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ

ส านักงานสีเขียว 

ศึกษาคู่มือมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรตามบริบทงาน
ของหมวดทั้ง 7 หมวด 

เรียนเชิญวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกับส านักงานสเีขียว 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
 
5 
 
 
 
 

 1 วัน ผู้บริหารพิจารณาและตรวจสอบ
ร่างค าสั่งก่อนมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการแกไ้ขและ
น าเสนอท่านอธิการบดีเพื่อ
พิจารณาลงลายมือช่ือในค าสั่ง 

1. ด าเนินการพิจารณาค าสั่ง
เป็นไปตามเกณฑส์ านักงานสี
เขียวและการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตามเกณฑส์ านักงาน 
สีเขียวและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ  

กองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ี
 
 
 
 
 
 

6  
 
 
 

1 วัน 1.ตรวจสอบการแก้ไข (ถ้ามี)  
จากผู้บรหิาร 
2. น าเสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ตามเกณฑส์ านักงานสีเขียว 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงาน
สีเขียวและมอบหมายบุคลากร
ได้รับการลงลายมือช่ือจากท่าน
อธิการบด ี
 
 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตามเกณฑส์ านักงาน 
สีเขียว 

กองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ี
 

7  
 
 
 
 

1 วัน 1. น าค าสั่งที่ได้รบัการลงลายมือ
ช่ือจากท่านอธิการบดีด าเนินการ
ถ่ายเอกสารและแจกให้กับผู้ที่
ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 

1.เจ้าหน้าท่ีธุรการกองกลาง 
สามารถแจกค าสั่งทีไ่ด้รับการลง
ลายมือช่ือจากท่านอธิการบดี
แล้วให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตามเกณฑส์ านักงาน 
สีเขียว 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
กองกลาง 

8  
 
 
 
 
 

10 วัน 1. อ่านเกณฑ์แตล่ะข้อให้ชัดเจน 
2. จ้ดท าแผนการด าเนินงานให้
ครบถ้วนในแต่ละข้อ ดังนี้  
- ข้อ (ตามเกณฑ์ว่ามีกี่ข้อ) 

1.แผนการด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว และมี
ระยะเวลาก าหนดแตล่ะเกณฑ์
แต่ละกระบวนการ 

1.ปฏิทินการด าเนินงาน  กองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ี

เสนอ
ผู้บริหาร
พิจารณา
ค าสั่ง 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรตามหมวดการ

ด าเนินงานน าเสนอ
อธิการบด ี

กองกลางแจกค าสั่งและ
คู่มือมาตรฐานส านักงาน

สีเขียว 

กองกลางจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์

ส านักงานสีเขียว 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
   - เกณฑ์มาตรฐาน (ตามคู่มือ

ล่าสดุ) 
- กระบวนการ (แจกแจง
กระบวนการด าเนินงานไปทลีะ
เกณฑ์ ทีละข้อ) 
- หลักฐาน (ระบุหลักฐานไปแตล่ะ
ข้อแตล่ะเกณฑ์โดยดูจากคูม่ือฯ) 
- ผู้จัดเก็บข้อมลู (ตามค าสั่งที่
มอบหมาย) 
- ปฏิทิน (ตารางเดือนพร้อมลูกศร
การด าเนินการแตล่ะเกณฑ์) 

   

9 
 
 
 
 

 3 ช่ัวโมง 1. จัดท าบันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการ 
2. จัดท าระเบยีบวาระการประชุม 
3. จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
4. สรุปรายงานการประชุม 

1.ระเบียบวาระการประชุม
เป็นไปตามคู่มือมาตรฐาน
ส านักงานสีเขียวก าหนดอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

1. บันทึกข้อความหนังสือ
เชิญประชุม 
2. ระเบียบวาระการ
ประชุม 
3. รายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการที่ประชุม 

ประธานคณะกรรมการ
จัดประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระที่ก าหนด

ของเกณฑ ์
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
10  

 
 
 
 

 

1 วัน 1. จัดส่งใบสมัครและแบบตรวจ
ประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวส่งไปยังกรม
ส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1.มีการรายงานผลงานตามแบบ
ตรวจประเมินเบื้องต้นตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีว ณ 
ปัจจุบันท่ีไดล้งมือปฏิบตัิที่ยังไม่
ครบถ้วน 

1.แบบตรวจประเมิน
เบื้องต้นตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว 

ประธาน
คณะกรรมการทั้ง 7 
หมวด 

11  
 

 
 
 
 

 

3 เดือน 
6 เดือน 
9 เดือน  
12 เดือน 

1.ผู้รับผดิชอบแต่ละหมวดจะ
ด าเนินการตามเกณฑต์ามข้อและ
กระบวนการที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงาน/ปฏิทิน/คูม่ือ
เพื่อให้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อน าผลรายงาน
เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

1.ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ว่า
เป็นไปตามกระบวนการ 
ระยะเวลา และมหีลักฐานที่
ครบถ้วนสมบรูณส์อดคล้องกับ
คู่มือมาตรฐานส านักงานสีเขียว 
 
 
 

1.รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เลขานุการ 

12  
 
 
 

 

ทุกเดือน 1.เมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด
เลขานุการ ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความขอข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน/หลักฐานที่ระบุตาม
เกณฑ์และปฏิทินไปยัง
ผู้รับผิดชอบเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า 
2. ด าเนินการจดัประชุมตาม
ระเบียบวาระการตดิตาม
ความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องมีความ
ครบถ้วน สมบรูณต์รงตามเกณฑ์
และระยะเวลา 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานและหลักฐาน
แต่ละหมวดทั้ง 7 หมวด 

เลขานุการ 

จัดส่งใบสมัครและแบบ
ตรวจประเมินเบื้องต้น 
ตามเกณฑส์ านักงาน 

สีเขียว 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตามกระบวนการทั้ง  

7 หมวด 

จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อตดิตามผลการ

ด าเนนิงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขยีว  
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
   3. น าหลักฐานที่ได้ในแตล่ะตัวบ่งช้ี

มาแสกนเป็นไฟลP์DF อัพเอกสาร
ขึ้นไว้บนฐานการจดัเก็บเอกสาร
เว็บไซต์กองกลาง ส านักงาน
อธิการบด ี

   

13  
 
 
 
 

2 วัน 1.จัดท าผลการด าเนินงานตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีวท้ัง 7 
หมวดที่ได้มาจากท่ีประชุมเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาตาม
ระเบียบวาระพร้อมให้ข้อคิดและ
ข้อเสนอแนะ  

1. การเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
แบบฟอร์มถูกต้อง ครบถ้วน
กระบวนการตามคูม่ือมาตรฐาน
ส านักงานสีเขียว 
3. หลักฐานมีความสอดคล้องกับ
เกณฑ์แต่ละข้อ 

1. ระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

1.ประธาน
คณะกรรมการ 
2.กรรมการ 
3. เลขานุการ 

14  
 
 
 

 

1 วัน 1.จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์และถูกต้อง 
2. รวบรวมจากผู้รับผิดชอบท่ีได้
เขียนรายงานมาผนวกกันเป็น
รูปเลม่ 
3. จัดท า Power Point น าเสนอ
ผลงานระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที 
เสนอต่อคณะกรรมการผูต้รวจ
ประเมินระดับพื้นท่ี 
4. รับตรวจประเมินฯ 

1.ตรวจสอบรูปแบบรายงาน 
การประเมินตนเองตามแบบ
ตรวจประเมินเบื้องต้นของเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว 
 
 

1.รายงานการประเมิน
ตนเองตามแบบตรวจ
ประเมินเบื้องต้นของ
เกณฑส์ านักงานสีเขยีว 
 

1.ประธาน
คณะกรรมการ 
2.กรรมการ 
3. เลขานุการ 

15  
 
 
 
 

1 เดือน 1.ส านักงานท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินส านักงานสีเขียวจะแบ่ง
ระดับของความเป็นส านักงาน 
สีเขียว  
 

1. ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสีเขียว 
ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
ระดับเงิน (ดีมาก) ร้อยละ 80-89 
 

1.ผลการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวระดับ
พื้นที ่
 

1. กรรมการ
สิ่งแวดล้อม 

รายงานผลด าเนนิการต่อ
คณะกรรมการบรหิาร

มหาวิทยาลยั 

รับการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว 

ระดับพื้นท่ี 

ผลการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวระดับ

พื้นที ่
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

 2. หากได้คะแนนร้อยละ 90 ข้ึน
ไปจะได้รบัการตรวจประเมินใน
ระดับประเทศต่อไป 

ระดับทองแดง (ดี) ร้อยละ 60-79 
ไม่ผ่านการรับรอง น้อยกว่าร้อยละ 60 

  

16  
 
 

 

1 วัน 1. จัดท าบันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินในระดับพื้นท่ี 
2. จัดท าระเบยีบวาระการประชุม 
3. จัดประชุมเพื่อพิจารณา  
4. สรุปรายงานการประชุม 

1.ระเบียบวาระการประชุม
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับพ้ืนท่ี 
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. บันทึกข้อความหนังสือ
เชิญประชุม 
2. ระเบียบวาระการ
ประชุม 
3. รายงานการประชุม 

เลขานุการที่ประชุม 

17 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 เดือน 1.ผู้รับผดิชอบแต่ละหมวดจะ
ด าเนินการตามเกณฑต์าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ระดับพื้นท่ีเพื่อน าผลรายงานเข้าที่
ประชุมเพื่อพิจารณาและ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

1.ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ว่า
เป็นไปตามกระบวนการตาม
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลา และมี
หลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์
สอดคล้องกับคูม่ือมาตรฐาน
ส านักงานสีเขียว 

1.รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เลขานุการ 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 ช่ัวโมง 1.เมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด
เลขานุการ ด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อความขอข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน/หลักฐานที่ระบุตาม
เกณฑ์และข้อเสนอแนะไปยัง
ผู้รับผิดชอบ 
2.ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินการประชุมเพื่อให้แต่ละ
หมวดรายงานความก้าวหน้าตาม
ข้อเสนอแนะว่ามผีลส าเร็จหรือไม ่
 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องมีความ
ครบถ้วน สมบรูณต์รงตามเกณฑ์
และระยะเวลา 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานและหลักฐาน
แต่ละหมวดทั้ง 7 หมวด 

เลขานุการ 

จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขกรณี

ได้รับผลการประเมิน 
ร้อยละ 90 คะแนนขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตามกระบวนการทั้ง  

7 หมวดตามข้อเสนอแนะ 

จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อตดิตามความกา้วหน้า
ตามเกณฑส์ านักงานสีเขยีว  
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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1 วัน 1. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับพ้ืนท่ี 
2. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมตามแบบ
ประเมินตนเองเบื้องต้น 
3. น าเสนอข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามวดีีทัศน ์

1. น าเสนอผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมและตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการระดับพื้นท่ี 
ที่ถูกตรวจสอบแล้วให้กับ
คณะกรรมการระดับประเทศ
พิจารณาตรวจสอบการผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานโครงการ
ส านักงานสีเขียว 

1. ผลการด าเนินงานแต่
ละหมวด 

1.ประธาน
คณะกรรมการ 
2.กรรมการ 
3. เลขานุการ 
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1 เดือน 
 

 

1.ส านักงานท่ีผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินส านักงานสีเขียวจะแบ่ง
ระดับของความเป็นส านักงาน 
สีเขียว และจะไดร้ับโลร่างวัล 

1. ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสีเขียว 
ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
ระดับเงิน (ดีมาก) ร้อยละ 80-89 
ระดับทองแดง (ดี) ร้อยละ 60-79 
ไม่ผ่านการรับรอง น้อยกว่าร้อยละ 60  

1.ผลการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว
ระดับประเทศ 
 

1. กรรมการ
สิ่งแวดล้อม 
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1 วัน  1. จัดท าบันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินในระดับประเทศ 
2. จัดท าระเบยีบวาระการประชุม 
3. จัดประชุมเพื่อพิจารณา  
4. สรุปรายงานการประชุม 

1.ระเบียบวาระการประชุม
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับประเทศ 
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. บันทึกข้อความหนังสือ
เชิญประชุม 
2. ระเบียบวาระการ
ประชุม 
3. รายงานการประชุม 

เลขานุการที่ประชุม 

รับการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว
ระดับประเทศ 

ผลการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว
ระดับประเทศ 

จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ในปีถัดไป 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
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3 ปี 1. ร่วมกันปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีวอย่าง
เคร่งครดัเพื่อรักษามาตรฐาน 

1. การรักษามาตรฐานคณุภาพ
ของโครงการส านักงานสีเขียว
ระดับดีเยี่ยม ปี 2562 – 2564 

1.รายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 

1.ประธาน
คณะกรรมการ 
2.กรรมการ 
3. เลขานุการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรักษามาตรฐาน
คุณภาพ 
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แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ 
1. นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 

ผศ.รตันา  รักการ 
อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน 

               

ขั้นตอนท่ี 2 การเผยแพร่นโยบาย
สิ่งแวดล้อม 

               

ขั้นตอนท่ี 3 การทบทวนและการ
ปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม 

               

2. การระบุและประเมินปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 

อาจารย์นพรตัน์ ไชยวิโน                

3. กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง     
ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณากฎหมายที่
จะต้องน าไปใช้ 

นางสาวนิลุบล รักงาม 
นายวิทยา  ศรีนรคตุร 

               

ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมและจัดท า
ทะเบียนกฎหมาย   

               

ขั้นตอนท่ี 3 การท าความเข้าใจ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

                

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงรายการ
กฎหมายและข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม 
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หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

4. การก าหนดอ านาจ หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ 

                

ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือกบุคลากรเพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม 

ผศ.รตันา  รักการ 
อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน 

               

ขั้นตอนท่ี 2 การประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 

นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด                

ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการสื่อสาร นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด                

ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวนประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

ผศ.รตันา  รักการ 
อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน 

               

5. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ผศ.รตันา  รักการ 
อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน 

               

หมวดที่ 2 การด าเนินงาน Green Office 
1. การสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตส านึก 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดหัวข้อ 
ในการสื่อสาร 

นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด                

ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดวิธีการสื่อสาร ผศ.พธูร าไพ  ประภัสสร 
นางสาววรรณภา  รอดจันทร ์

               

ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการสื่อสาร                

ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวนหัวข้อสื่อสาร นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด                

2. การจัดประชุมและนิทรรศการ     
ขั้นตอนท่ี 1 การเรียนเชิญและการ
ประชาสมัพันธ์การประชุมและ
นิทรรศการต่าง ๆ 

นางคณารตัน์  สิริเสถียรวัฒนา 
เลขานุการคณะ/ส านัก 

               

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดเตรียมสถานท่ี 
และอุปกรณ ์

นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล
นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์
นายอธิวัฒน์  ศรีพุก 
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หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ขั้นตอนท่ี 4 การจัดเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม 

นางคณารตัน์  สิริเสถียรวัฒนา 
เลขานุการคณะ/ส านัก 

               

3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ     
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 

นางสาวผ่องศรี  เทพน้อย 
               

ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติโดยยึดหลกั
ของกิจกรรม 5 ส. 

               

4. การขนส่งและการเดินทาง นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
นายอภิชาติ  โตยิ่ง 

               

5. การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน     
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดท าแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉิน 

นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
นางสาวกชพรรณ   
พงษ์พยัคเลิศ 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 

               

ขั้นตอนท่ี 2 การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 

              

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาวิธีการใช้ถัง
ดับเพลิงและวิธีการตรวจสอบเบื้องต้น 

นายทศพร  ศีลอวยพร                

หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร 
3.1 การใช้พลังงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความรู้องค์กร
ด้านการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

รศ.พรเพญ็  โชชัย 
นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 

 
 

              

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดมาตรการ
ประหยดั และสื่อสารให้พนักงาน
รับทราบ 

               

ขั้นตอนท่ี 3 เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน                

3.2 การใช้น้ า     
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างความรู้องค์กร
ด้านการประหยดัน้ า 

นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง                
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หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดมาตรการประหยัด 
และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ 

นางสาวกชพรรณ   
พงษ์พยัคเลิศ 

               

ขั้นตอนท่ี 3 เก็บข้อมูลการใช้น้ า นายเสน่ห์  สุกสด                

3.3 ทรัพยากรอื่น ๆ 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างองค์ความรู ้
ด้านประหยัดทรัพยากรอื่นๆ 

รศ.พรเพญ็ โชชัย                

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดมาตรการประหยัด 
และสื่อสารให้พนักงานรับทราบ 

               

ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมลูการใช้ทรัพยากร นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์                

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย     
4.1 การจัดการของเสียในส านักงาน     
ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจประเภทและ
ปริมาณขยะ และพฤติกรรม 
การทิ้งขยะ 

อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน
อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ
อาจารย์นเรศ  ข าเจรญิ
อาจารย์บรรจงศักดิ์   
ฟักสมบูรณ ์
อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 

               

ขั้นตอนท่ี 2 การจัดวางถังขยะและ
การคัดแยกขยะ 

นางผ่องศรี  พิกุลทอง                

ขั้นตอนท่ี 3 การให้ความรู้ในการ
จัดการขยะ  

อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน 
อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 

               

ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความ
ถูกต้องของการคัดแยกขยะ 

                

ขั้นตอนท่ี 5 การก าจัดขยะ นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
นางสาวผ่องศรี  เทพน้อย 
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หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ขั้นตอนท่ี 6 บันทึกปริมาณขยะ 
รายเดือน 

                

4.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน     
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบของ
น้ าเสีย และปรมิาณ 

อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน 
นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
นายเสน่ห์  สุกสด 
อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ
อาจารย์นเรศ  ข าเจรญิ
อาจารย์บรรจงศักดิ์   
ฟักสมบูรณ์อาจารย์ขวัญฤทัย  
ทองบุญฤทธ์ิ 

               

ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางการจัดการ 
น้ าเสีย 

               

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 
5.1 อากาศในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดรายการที่
ก่อให้เกิดมลพิษอากาศภายใน
ส านักงาน 

นางมะลิวลัย์ รอดก าเหนิด 
 

               

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดมาตรการ 
ในการควบคุมคณุภาพอากาศ 

นางมะลิวลัย์ รอดก าเหนิด 
 

               

ขั้นตอนท่ี 3 อบรมและสื่อสารให้
พนักงานรับทราบ  

               

ขั้นตอนท่ี 4 การบ าบัดมลพิษ 
ทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 

อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
นายเสน่ห์  สุกสด 
อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ
อาจารย์นเรศ  ข าเจริญอาจารย์
บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 
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หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบและเฝา้ระวัง
การปฏิบัติของพนักงาน  

นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 

               

5.2 แสงในส านักงาน     
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความสว่างในพื้นที่ นายมนตรี  ประชุม                

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดมาตรการปรบัปรุง
ในพื้นที่ท่ีแสงสว่างไม่เพียงพอ   

               

5.3 เสียงในส านักงาน นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด                

5.4 ความน่าอยู ่
1. พ้ืนที่สีเขียว 
ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดพื้นที่สีเขียว นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด 

นางชมภัค  จารุฑีฆมัพร 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
นางสาวผ่องศรี  เทพน้อย 

               

ขั้นตอนท่ี 2 การดูแลรักษาพ้ืนท่ี 
สีเขียว 
 

               

2. การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ (หนู นก แมลงสาบ)     
ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบด าเนินการก าจัดสัตว์
พาหนะน าเช้ือ 

ผศ.วสุนธรา  รตโนภาส                

ขั้นตอนท่ี 2 ส ารวจพ้ืนท่ีภายใน
ส านักงานเพื่อก าหนดจดุที่ต้องการ
ควบคุม โดยจัดท า Plant Lay Out 

               

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดวิธีในการควบคุม
สัตว์พาหนะน าเชื้อ พิจารณาคัดเลอืก
สารเคมีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก าจัดพาหะ
น าเชื้อ 
 
 

               



24 
 

หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจร่องรอยสตัว์พาหนะ
น าเชื้อ และบันทึกผลลงในรายงาน
ตรวจสอบร่องรอยสตัว์พาหนะน าเช้ือ
ทุกสัปดาห ์

                

หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง     
1. การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในส านักงาน     
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
รศ.พรเพญ็  โชชัย 
รศ.ดร.ระมัด  โชชัย 
ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร ์
นางสาวนฤมล  ส่งตา่ย 
นางปวีณณฎัฐ  คงสมนาม 
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์
นางสาวยอดสร้อย  ภูส่งค์
นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
นายวิเชษ  เครือวัลย ์
นายสันติพงษ์  พุ่มค า 
นายพีระศักดิ์  แสงแก้ว 

               

2. การจัดซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     
ขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการคัดเลือกสนิค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
รศ.พรเพญ็  โชชัย 
รศ.ดร.ระมัด  โชชัย 
 
 
 
 
 

               



25 
 

หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

 ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร ์
นางสาวนฤมล  ส่งตา่ย 
นางปวีณณฎัฐ์  คงสมนาม
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์
นางสาวยอดสร้อย  ภูส่งค์ 
นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
นายวิเชษ  เครือวัลย ์
นายสันติพงษ์  พุ่มค า 
นายพีระศักดิ์  แสงแก้ว 

               

ขั้นตอนท่ี 2 การสั่งซื้อ นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
รศ.พรเพญ็  โชชัย 
รศ.ดร.ระมัด  โชชัย 
ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร ์
นางสาวนฤมล  ส่งตา่ย 
นางปวีณณฎัฐ  คงสมนาม 
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์
นางสาวยอดสร้อย  ภูส่งค์ 
นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
นายวิเชษ  เครือวัลย ์
นายสันติพงษ์  พุ่มค า 
นายพีระศักดิ์  แสงแกว้ 
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หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคณุภาพสนิค้า นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
รศ.พรเพญ็  โชชัย 
รศ.ดร.ระมัด  โชชัย 
ผศ.ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร ์
นางสาวนฤมล  ส่งตา่ย 
นางปวีณณฎัฐ์  คงสมนาม
นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์
นางสาวยอดสร้อย  ภูส่งค์ 
นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
นายวิเชษ  เครือวัลย ์
นายสันติพงษ ์ พุ่มค า 
นายพีระศักดิ์  แสงแก้ว 

               

3.การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
ขั้นตอนท่ี 1 คัดเลือกหน่วยงานหรอื
บุคคลที่เหมาะสม 

นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
 

               

ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบการด าเนินการ
ระหว่างการท างาน 
 

นางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
 
 
 

               

1. โครงการและกิจกรรม 
ลักษณะโครงการที่ด ี นางมะลิวลัย์  รอดก าเหนิด 

นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
               

รูปแบบการจดัท าโครงการ 
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หมวด/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบหลัก การปฏิบัติงาน เดือน/ป ีพ.ศ. 
ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย
.61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

หมวดที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก Green House Gas Management     
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บข้อมูลกิจกรรม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อาจารย์นพรตัน์  ไชยวิโน
อาจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะล ิ

อาจารย์นเรศ  ข าเจรญิ 

อาจารย์บรรจงศักดิ์   
ฟักสมบูรณ ์

อาจารย์ขวัญฤทัย  
ทองบุญฤทธ์ิ 

               

ขั้นตอนท่ี 2 การค านวณปรมิาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

               

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ และ
รายงานผลปรมิาณก๊าซเรือนกระจก  

               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. แนวคิด/ขั้นตอนหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการท าแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสามารถท าซ้ าแล้วเกิด ผลลัพธ์ที่ดี 
  ใช้แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมการลดของเสีย (Waste Minimization) การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม(Pollution Prevention) 
เป็นหลักในการก าหนดทิศทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในส านักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ท้ังหมด 
7 หมวด 
  หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management) ประกอบด้วย 
  1.นโยบายสิ่งแวดล้อม  
  2. การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร  
  3. กฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  
  4. การก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
  5. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
  หมวดที่ 2 การด าเนนิงาน Green Office (Operation of Green Office) ประกอบด้วย 
  1. การสื่อสารและกระบวนการสร้างจิตส านึก  
  2. การจัดประชุมและนิทรรศการ  
  3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ  
  4. การขนส่งและการเดินทาง  
  5. การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
  หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) ประกอบด้วย 
  3.1 การใช้พลังงาน 3.2 การใช้น้ า 3.3 ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
  หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)  
  4.1 การจัดการของเสียในส านักงาน 4.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน 
  หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor Environmental)  
  5.1 อากาศในส านักงาน 5.2 แสงในส านักงาน 5.3 เสียงในส านักงาน 5.4 ความน่าอยู่  
  1. พ้ืนที่สีเขียว 2. การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ(หนู นก แมลงสาบ) 
  หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง (Green Procurement)  
  1. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในส านักงาน  
  2. การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  3. การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  หมวดที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)  
  1. โครงการและกิจกรรม รูปแบบการจัดท าโครงการ 
  2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก Green House Gas Management 
 
9. ระบบการจัดการ Green Office 
ใช้กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
  1. การวางแผน เป็นกระบวนการที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามผลของนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัย
ฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวขึ้น โดยมีประธาน
หมวดเป็นผู้ขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานสีเขียว และความร่วมมือจากทุกคนภายใน
อาคาร ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานตามขั้นตอนและก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมออกมาปฏิบัติและเผยแพร่สู่
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
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  2. การปฏิบัติ การน าไปใช้ตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ ทั้งทางด้านเอกสารและลงมือท าให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์ ส าหรับเอกสารข้อมูล จ าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมและเก็บรักษา ซึ่งแต่ละหมวดจะเก็บข้อมูลต่างกัน 
เช่น การเก็บข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้า น้ า กระดาษ จะเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายในอาคารเป็นรายเดือน ส่วนการ
เก็บข้อมูลเรื่องตรวจสอบพบ นก หนู แมลงสาบ จะเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ จากนั้นเราจะน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ 
ค านวณผลออกมาเป็นปริมาณการใช้ หรือวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อการแก้ไขป้องกัน และรายงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  3. การตรวจสอบ กระบวนการติดตามผลและการวัดผลตามที่ระบุไว้ในนโยบาย คณะกรรมการได้มีการ
ประชุมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการประชุมเพ่ือรับทราบการรายงานความก้าวหน้า จ านวน 8 
ครั้ง ก่อนที่จะได้รับการตรวจประเมิน ซึ่งเราได้มีการเชิญส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 จ.นครสวรรค์ มาซ้อมตรวจ
ก่อนที่เราจะได้รับตรวจในระดับพื้นท่ีและระดับประเทศต่อไป 
  4. การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน ผลจากการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละประเด็นที่ควรปรับปรุงจะต้องมีการ
ด าเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายการ
ประหยัดพลังงาน กฎหมาย จากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการท างานประจ าวันให้ดียิ่งขึ้น 
ส านักงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 90 ขึ้นไป ระดับเงิน  
ดีมาก ร้อยละ 80-89  ระดับทองแดง ดี ร้อยละ 60-79 ไม่ผ่านการรับรอง น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
10. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีองค์ความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดียิ่ง โดยจ าเป็นต้องมี
การศึกษา ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน อ่านและท าความเข้าใจคู่มือให้มีความละเอียด ถี่ถ้วน พร้อมทั้ง
เข้าร่วมประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
 
11. มาตรฐานคุณภาพงาน 
  เป็นผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
 
12. ระบบติดตามประเมินผล 
 การด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวมีระบบและกลไกในการก ากับติดตามเป็นประจ าทุกเดือน 
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุ ส่วนการรายงานผลจะเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  
ปีละ 1 – 2 ครั้งของทุกปีงบประมาณ 
    
13. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 1. คู่มือมาตรฐานส านักงานสีเขียว 
  2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  
   3. ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
  4. แผนการด าเนินงาน/ปฏิทินการด าเนินงาน 
  6. บันทึกข้อความหนังสือเชิญประชุม 
  7. ระเบียบวาระการประชุม 
  8. รายงานการประชุม 
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14. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 1. แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามแบบประเมินเบื้องต้นของส านักงานสีเขียว 
  2. แบบฟอร์มบันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
  3. แบบฟอร์มบันทึกการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง 
  4. แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ า 
 5. แบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะ 
 6. แบบฟอร์มแผนการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ 
 7. แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเชื้อ 
 8. แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง 
 9. แบบฟอร์มแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
 10. แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลค านวณ GHG 
15. ผลการด าเนินงาน 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) มีหน้าที่ จัดท านโยบาย
สิ่งแวดล้อมท่ีได้มาจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 
   2. ด้านการด าเนินงาน Green Office มีหน้าที่ด าเนินงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ จัด
ประชุม การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ใช้หลักการ 5 ส และรณรงค์การปล่อยก๊าชเรือนกระจก
และการขนส่ง 
   3. ด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร มีหน้าที่ จัดเตรียมการรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ า 
เชื้อเพลิง และทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น การใช้กระดาษ การรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ก ากับดูแลการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร เป็นต้น 
   4. ด้านการจัดการของเสีย มีหน้าที่ การจัดการของเสีย น้ าเสียในส านักงาน รวมทั้ง 
การจัดการขยะภายในองค์กร 
         5. ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน มีหน้าที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกส านักงานให้มีความสะอาด น่าอยู่ อันส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีความสุข 
   6. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement) มีหน้าที่ จัดตั้งนโยบายของผู้บริหาร 
ให้จัดซื้อสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคุมงบประมาณ มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย มีทะเบียนควบคุม
การเบิกจ่ายตามงบประมาณ ก าหนดเป้าหมายในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   7. ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่ ทบทวนผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด  
และวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  2. การจัดประชุมเพ่ือติดตามการรายงานความก้าวหน้าทั้ง 7 หมวดเป็นประจ าทุก ๆ เดือน 
  3. สรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรในภาพรวมของจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของทุกหน่วยงานในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ดังนี้ 
    3.1 หน่วยงานใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ เครื่องสื่อสาร ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส่งผลให้มีการใช้พลังงานมาก  
เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และส่งผลต่อปริมาณความร้อนที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้พลังงาน ระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ 
เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญระดับสูง 
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   3.2 หน่วยงานแต่ละแผนกมีงานด้านการพิมพ์เอกสารเป็นส่วนใหญ่ ท าให้การใช้กระดาษส าหรับการ
ด าเนินการในปริมาณมาก พบว่า หน่วยงานระบุปัญหาการใช้กระดาษ และมีกระดาษท่ีเสียจากข้อผิดพลาดของการ
พิมพ์เอกสาร ที่ท าให้ต้องพิมพ์ซ้ า ถือเป็นการสิ้นเปลือง เพิ่มภาระในการจัดการกระดาษ 
ที่เสีย นอกจากนี้ยังผลต่อ ปริมาณหมึกปริ้นท์ที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น เสียงดังจากเครื่องปริ้นท์และเครื่องถ่ายเอกสาร กลิ่น
ของหมึกขณะปริ้นท์เอกสาร และกล่องหมึกปริ้นท์ที่ใช้หมดแล้วเป็นขยะอันตราย ไม่สามารถทิ้งเหมือนขยะทั่วไป โดย
หน่วยงานระบุเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญระดับปานกลาง 
   3.3 แต่ละหน่วยงานเมื่อใดมีการจัดประชุมภายในและภายนอก จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวัน และ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ภายหลังเสร็จจากการประชุมจะมีเศษอาหาร และขยะมากกว่า 
วันที่ไม่มีการประชุม ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน และหากมีการล้างภาชนะใส่อาหาร จะมีปริมาณน้ าเสียทิ้งจาก
อาคารเพ่ิมขึ้น  โดยหน่วยงานระบุเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญระดับปานกลาง 
  4. โครงการ/กิจกรรมรองรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2561 และปีถัดไป 
   4.1 การสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคัญแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง และแจ้งพนักงานรับทราบปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการท างาน 
   4.2 การเตรียมการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยส าคัญระดับ
ปานกลางขึ้นไป 
   4.3 การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
   4.4 การทบทวนการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง 
   4.5 จัดท าแผนการติดตามการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
  5. มีการทบทวนผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด วางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจากการประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้ง ๓ ด้าน อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขกับปัญหา
ดังกล่าว ได้แก่ 
            ไฟฟ้า เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสูง   
            1. จัดท าโครงการเปิด-ปิดอุปกรณไ์ฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน 
            2. จัดท าโครงการประกวดการลดใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานลดลง 10 % เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงาน 
ส าหรับหน่วยงานที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10 % ได้แก่ ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน และกลุ่มงานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
            กระดาษ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง  
            1. รณรงค์การลดใช้ทรัพยากร ประเภท หมึก กระดาษ วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ส านักงาน 
            ขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง   
            1. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ห้องประชุมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
            2. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานอธิการบดี 
และการท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
             อีกท้ัง ยังคงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์หรือให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบ่งบอกถึง 
ความใส่ใจ และความตระหนักกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในส านักงาน ได้แก่ 
          - การจัดโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  
(Green Office) 
         - เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จัดท าหนังสือเวียน เว็บไซต์
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/โปสเตอร์ Line Facebook  
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        - จัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 ส านักงานสีเขียว  (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   - จัดฝึกอบรมโครงการอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาของอาคาร 14  
           - กิจกรรม“GREEN OFFICE สู่การปฏิบัติ”   
  6. การจัดการก๊าซเรือนกระจก Green House Gas Management  
     - มีการรณรงค์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปยังบุคลากรและนักศึกษา อีกท้ังมีจัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหาร บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่นักการภารโรงแม่บ้าน ของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
            - มีการเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายในอาคาร 14 ประจ าปีงบประมาณ 2561 พร้อมเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 
 
16. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
   การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน เพ่ือลดการใช้
พลังงาน ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ า  
การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   การด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว ปัจจัยที่จะส่งผลให้โครงการส าเร็จลุล่วง คือ  
    1. การขับเคลื่อนของผู้บริหารทุกระดับและการมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
    2. การมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีมของบุคลากรภายในส านักงาน 
    3. ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
    4. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
    5. การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 
17. ปัญหา/อุปสรรค 
   1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงานของบุคลากรที่มีต่อแนวปฏิบัติค่อนข้างยังมีเป็นบางส่วนที่ละเลย 
เช่น การใช้โฟม ถุงพลาสติก การปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ตรงตามมาตรการที่ก าหนด เป็นต้น 
   2. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ในการรับรู้เรื่องส านักงานสีเขียว 
18. แนวทางแก้ไข 
   1. สร้างความตระหนักด้วยการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรักและสามัคคีกันให้กิจกรรมที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน 
   2. การส่งเสริมและการให้ความรู้เพ่ิมเติม เพื่อรณรงค์ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องส านักงาน 
สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
  และจากผลการด าเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการส านักงาน 
สีเขียว ระดับดีเยี่ยม ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ (G - Green) ระดับประเทศ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

19. แนวทางการด าเนินงานในอนาคต 
  1. การรักษามาตรฐานคุณภาพของโครงการส านักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ปี 2562 – 2564 
  2. แผนการขยายเครือข่ายส านักงานสีเขียวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย  
3 หน่วยงาน 
  3. การสร้างทีมงานขับเคลื่อนการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส านักงานสีเขียวไปยังผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างผลการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

ผลการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561  
หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

หมวดที่ 1 การบริหาร
จัดการองค์การ 

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 2 การเผยแพร่
นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 3 การทบทวน
และการปรับปรุงนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 
2. การระบุและประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
ใช้ทรัพยากร 
3. กฎหมายและข้อก าหนด
อื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณา
กฎหมายที่จะต้องน าไปใช้ 
ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวม
และจัดท าทะเบียนกฎหมาย   
ขั้นตอนท่ี 3 การท าความ
เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการตาม
เกณฑส์ านักงานสีเขยีว (Green Office) จ านวน 1 ชุด 
และแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้กบับุคลากรภายใน
และภายนอกทราบ 
2. จัดประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร เรื่อง 
นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านกังานสีเขียว 
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 
3. การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังช่องทาง 
ต่าง ๆ ได้แก่ จดัท าหนังสือเวียน เว็บไซต์ 
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/โปสเตอร์ 
Line Facebook  ป้าย LED บริเวณหน้าอาคารส านัก
บริการวิชาการฯ  ป้าย LCD หน้าลิฟท์อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ป้ายบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ในลิฟท์เสียงตามสาย วันจันทร์ – วัน
ศุกร์  เวลา 12.15 – 13.45 น. 
4. จัดประชุมและก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว จ านวน 7 ครั้ง 
5. จัดท าทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. การบริหารจัดการด ี
2. มีนโยบายที่เกดิจากการ 
มีส่วนร่วมด ี
3. ค าขวัญ ถือเป็นจุดเด่นท่ี
เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 
ระดับประเทศ 
1. ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รวมถึงผู้ปฏิบตัิงานมีการ
ช่วยเหลือ ร่วมมือและ
สนับสนุนการท างานเป็น
อย่างดี สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี
ขึ้นมาก 
2. ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
มีการประกาศผา่นช่องทาง
ที่หลากหลาย 
 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ควรทบทวนแผนที่ก าหนด 
เนือ่งจากมีระบุไว้ในแผน  
ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อก าหนด 
ในแผนแล้ว ควรด าเนินการ
ให้ครบ 
2. การวิเคราะห์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมสภาวะไมป่กติ 
ฉุกเฉิน ควรระบุในแบบ
แบบฟอร์ม และท าการลง
ช่ือผู้จัดท า พร้อมท้ังสรุป
ปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม
แบบฟอร์มออกมาเป็นชุด
เดียวน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ  
3. ทะเบียนกฎหมายให้
ครอบคลมุกฎหมายใหม ่
4. วาระเพื่อพิจารณาเห็น
ควรน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้
ข้อคิด 

ระดับพ้ืนที่ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียวเพื่อ
ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม 
เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2561
และน าเสนอตามวาระที่
ก าหนดในเกณฑ์ส านักงานสี
เขียวเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั ในวันที่ 14 
สิงหาคม 2561  
เพื่อพิจารณาและให้ข้อคดิ 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
และวิเคราะห์ปญัหา
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของ
อาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร14) 
3. ด้านกฎหมาย 
ประเด็นที่ 1 ผู้จัดท าไดร้ะบุ
ครั้งท่ีทบทวน วันล่าสุดที่ท า 
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 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง

รายการกฎหมายและ
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
4. การก าหนดอ านาจ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 2 การประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการดา้น
สิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการ
สื่อสาร 
ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวน
ประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
5. การทบทวนโดยฝ่าย
บริหาร 

ทรัพยากร โดยสรุปปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรในภาพรวมจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกหน่วยงานในอาคาร ดังนี้ 
   5.1 เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีมี
นัยส าคญัระดับสูง 
    5.2 ด้านการพิมพ์เอกสาร กระดาษ 
เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนัยส าคญัระดับ 
ปานกลาง 
    5.3 การจัดประชุมภายในและภายนอก ขยะจาก
อาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีนยัส าคญัระดับปานกลาง 
6. การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการ
ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     6.1 การจัดท าโครงการปิด-เปดิไฟเมื่อ 
ไม่ใช้งาน  
     6.2 จัดท าแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม  
เพื่อด าเนินการโครงการส านักงานสีเขียวเพื่อลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
     6.3 จัดตั้งจุดกล่องใส่กระดาษ 3 ประเภท ได้แก่ 
กระดาษ reuse กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า และกระดาษ 
A4  
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
    - น้ าเสยี  
    - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
    - สิ่งปฏิกลู 
 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการได้
ครอบคลมุแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
4. การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรมีความโดดเด่น
มาก 
5. มีการลงนามความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์
ผู้สอนที่มาท าการสอน
ประจ าอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร14) ได้
เป็นอย่างด ี

5. การน าเสนอควรใช้เวลา 
ประมาณ 10-15 นาที และ
ที่ส าคัญหากผู้บรหิารเป็นผู้
น าเสนอจะเป็นการน าเสนอ
ผลการปฏิบตัิงานพร้อมบ่ง
บอก วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
ได้อย่างด ี

การทบทวน และลงช่ือผู้
ทบทวนทะเบียนกฎหมาย
และข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ 2  ผู้จัดท าได้
ศึกษาและเพิม่เตมิข้อ
กฎหมาย “กฎกระทรวง 
สุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยท่ัวไป พ.ศ. 2560”  
ลงในทะเบียนกฎหมายเสรจ็
สิ้นแล้ว  โดยมีเนื้อความ
ส าคัญดังนี ้
หมวด 1 บททั่วไป 
ข้อ 3 ห้ามผู้ใดถ่าย เท ท้ิง 
หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทาง
สาธารณะซึ่งมลูฝอยทั่วไป 
นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือ
ก าจัด ณ สถานท่ี หรือตาม
วิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหรือจดัให ้
หมวด 2 การเก็บมลูฝอย
ทั่วไป 
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการ
เก็บมูลฝอยท่ัวไป ให้ผูซ้ึ่ง  
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      - อากาศ  
    - พลังงาน  
    - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
พร้อมแจกจ่าย ทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม ไปยังส่วนตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจโดยการช้ีแจง ฝึกอบรม
ตามโครงการส านักงานสีเขียว ติดบอร์ดประกาศ 
รณรงค์ด้วยการพดูหน้าชั้นเรยีนให้กับนักศึกษาที่มา
เรียนอาคาร 14 เผยแพรผ่่านเว็บไซต ์
8. ประชุมทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม (ฉบับ
ปรับปรุง) เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 
9. น าเสนอผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการน า
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมมาใช้เปน็แนวทางในการ
ปรับปรุงระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมลู
ฝอยท่ีอย่างน้อยต้องคัดแยก 
เป็นมูลฝอยท่ัวไปและมลู
ฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน โดยให้คัดแยกมูล
ฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ออก
จากมูลฝอยท่ัวไปด้วย 
ประเด็นที่ 3 ผู้จัดท าได้
ประสานไปยังผู้รับผิดชอบ
ด้านกฎหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนครชุม
เพื่อขอข้อกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจดัการของขยะ 
มูลฝอยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนครชุม โดย
ปัจจุบันไดร้ับส าเนาเอกสาร  
 “ข้อบัญญัติองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลนครชุม  เรื่อง  
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย  พ.ศ. 2558” และได้
เพิ่มข้อมูลทะเบียนกฎหมาย
และข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว 
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  4. การน าเสนอข้อมลูผลการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในระดับต่อไป ก ำหนดให้
ด ำเนินกำรจัดท ำสื่อวีดีทัศน์ 
เวลำประมำณ 10-15 นำท ี

หมวดที่ 2 การด าเนินการ 
Green Office 
 

1. การสื่อสารและ
กระบวนการสร้างจิตส านกึ
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนด
หัวข้อในการสื่อสาร 
ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนด
วิธีการสื่อสาร 
ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการ
สื่อสาร 
ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวน
หัวข้อสื่อสาร 
2. การจัดประชุมและ
นิทรรศการ 
ขั้นตอนท่ี 1 การเรียนเชิญ
และการประชาสัมพันธ์การ
ประชุมและนิทรรศการ 
ต่าง ๆ 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดเตรียม
เอกสารประกอบการ
ประชุมและนิทรรศการ 
ต่าง ๆ 

1. ก าหนดหัวข้อในการสื่อสาร  
    1.1. นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการส านักงานสี
เขียว  
    1.2 ธนาคารขยะมลูฝอยแบบครบวงจร  
    1.3 การคัดแยกขยะมูลฝอย 
    1.4 การประหยัดน้ าและการลดการใช้น้ า 
    1.5 การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
    1.6 การใช้อาคาร/สถานท่ี 
    1.7 การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
    1.8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
    1.9 ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
    1.10 การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมเผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
    - จัดท าหนังสือเวียน   
    -  เว็บไซต์  
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/   
    - โปสเตอร์  
     - Line   
     - Facebook 
     - เสียงตามสาย 

ระดับพ้ืนที่ 
1. มีการประชาสัมพันธ์
สื่อสารหลายช่องทาง 
2. มีการจัดท าคูม่ือพนักงาน
ท าความสะอาด 
3. มีความเข้าใจเรื่องการลด
ใช้พลังงาน ของเสีย และ
ก๊าซเรือนกระจกถูกต้องดี
มาก 
ระดับประเทศ 
1. การสื่อสารภาพรวมดี  
มีช่องทางที่หลากหลาย  
มีการร้องเพลงนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 
2. การใช้ห้องประชุม 
มีมาตรการที่ชัดเจน 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ขาดลายมือช่ือ
ผู้ตรวจการท าความสะอาด
ห้องน้ า 
2. ควรมีการตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานท าความ
สะอาด 
 
ระดับประเทศ 
1.พัฒนากฎหมายย่อยไปยัง
บุคลากรและปรับสติ๊กเกอร์
กฎหมายการสูบบหุรี่ให้
ชัดเจน 
2. ตรวจสอบการเช็คถัง
ดับเพลิงให้เป็นประจ าทุก
เดือนเพราะบางเดือนขาด
หายไปและศึกษา/ติด
กระบวนการตรวจเช็คให้
ถูกต้อง 
 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ช้ีแจงแนวปฏิบัติการ
ตรวจเช็คการท าความ
สะอาดห้องน้ าไปยัง
ผู้รับผิดชอบประจ าช้ันในแต่
ละชั้น เพื่อให้เกิดความ
ครบถ้วนและสมบรูณ ์
2. ด าเนินการจดัท าแผนการ
ก ากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานท า
ความสะอาด ไตรมาสละ 1 
ครั้ง พร้อมสรุปผลการ
ติดตามและแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/3
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/3
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/3
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 ขั้นตอนท่ี 3 การจัดเตรียม
สถานท่ี และอุปกรณ์
ขั้นตอนท่ี 4 การจัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม 
3. ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบ 
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบัติโดย
ยึดหลักของกิจกรรม 5 ส. 
4. การขนส่งและการ
เดินทาง 
5. การเตรียมพร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดท าแผน
ระงับเหตุฉุกเฉิน 
ขั้นตอนท่ี 2 การฝึกซ้อม
แผนระงับเหตุฉุกเฉิน 
ขัน้ตอนท่ี 3 ศึกษาวิธีการใช้
ถังดับเพลิงและวิธีการ
ตรวจสอบเบื้องต้น 

      - บริเวณพื้นท่ีของการสื่อสารที่บุคคลทั่วไป
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่    
      - บอร์ดประชาสมัพันธ์ด้านหน้าอาคารเรียนรวม
และอ านวยการ (อาคาร 14) 
         -  ป้าย LED บริเวณหน้าอาคารส านักบริการ
วิชาการฯ 
         -  ป้าย LCD หน้าลิฟท์อาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) 
         -  ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟท ์
2. การเรียนเชิญและการประชาสมัพันธ์ 
การประชุมและนิทรรศการต่าง ๆ ใช้วิธีการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม/ระเบียบวาระการประชุม/
รายงานการประชุม/เอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการทุกท่านผ่านทาง Line (Admin-KPRU (กบ.) 
และ E-mail      
     2.1 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และนิทรรศการต่าง ๆ ด าเนินการจัดท าเอกสารการ
ประชุมโดยการพมิพ์กระดาษท้ัง 2 หน้า ,น าเอกสาร
ประกอบการประชุม/บรรยายขึ้นเว็บไซต,์ คัดลอก
ข้อมูลลงแผ่นCD แจกจ่ายไปยังหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั   
     2.2 การจัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ ์
       มีการส ารวจจ านวนผูเ้ข้าร่วมประชุมให้
เหมาะสมกับการใช้ขนาดของห้องประชุมเพื่อ  
 
 

 3. การสื่อสารก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มเติมให้กับ
พนักงานเข้าใจมากขึ้น 
4. การวัดผลความเข้าใจ
ก๊าซเรือนกระจก 
5. หาข้อมูลพื้นท่ีใกล้เคียง
เกี่ยวกับโรงแรมสเีขียวท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ
สถานท่ีที่เราใช้บริการเวลา
ไปราชการ 
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          ประหยดัพลังงาน,คัดเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ใบตอง กระดาษชานอ้อย  
ถุงกระดาษที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
      2.3 การจัดเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
           มีการติดแผ่นป้ายโปสเตอร์ลด ละ เลิกการ
น าพลาสติกและโฟมเข้ามาภายในอาคาร และจัดท า
แนวปฏิบัติไว้บริเวณ หน้าห้องประชุมทุกช้ัน 
3. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
     3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจ 5 ส 
ในแต่ละหน่วยงานของอาคาร 14 
     3.2 มีการจัดท าประกาศนโยบาย 5 ส 
     3.3 มีการจัดท าแผน Big Cleanning Day  
ทุกวันพุธ 
      3.4 คณะกรรมการด าเนินงานตรวจ 5 ส จ านวน 
3 ครั้ง และสรุปผลไปยังหน่วยงาน 
4. การขนส่งและการเดินทาง 
     4.1 เลือกใช้วิธีการสื่อสารผ่าน Social Media 
เนื่องจากบคุลากรภายในอาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน 
    4.2 มีการรณรงค์การใช้จักรยานมาท างานและใน
การเดินเอกสารและมีบริการให้ยืมรถจักรยานใน
ระหว่างการปฏิบัติงานระหว่างอาคาร 
     4.3  จัดท าระเบียบการใช้ยานพาหนะของ
มหาวิทยาลยั  
5. การเตรยีมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
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     5.1 การจัดท าแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   5.2 มีแผนผังการอพยพหนีไฟประจ าช้ัน 
แต่ละชั้นของอาคาร 
   5.3 มีจุดรวมพลการอพยพหนไีฟ  
ณ ด้านล่างของตึก 
   5.4 การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉกุเฉิน 
   5.5 มีการตรวจเช็คสภาพการใช้งาน 
ของถังดับเพลิงของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
เดือนละ 1 ครั้ง   

   

หมวดที่ 3 การใช้พลังงาน
และทรัพยากร 

3.1 การใช้พลังงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้าง
ความรู้องค์กรดา้นการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด
มาตรการประหยัด และ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
ขั้นตอนท่ี 3  
เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน 
 
 
 

       - ด าเนินการจัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ  
ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 ส านักงาน
สีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏก าแพงเพชรในวันอังคารที ่5 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 และบรเิวณอาคารช้ัน 1 
      - จัดท าประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบตัิในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร ประกาศ ณ วันท่ี 21 เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศ 
ให้กับหน่วยงานภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. มีมาตรการครอบคลุม 
ทุกกิจกรรมทั้งมหาวิทยาลัย 
2. ประชาสัมพันธใ์ห้
บุคลากรรับทราบไดด้ ี
3. ป้ายรณรงค์ ชัดเจน  
ดีมาก 
4. มีการเก็บข้อมูลค่าไฟแต่
ละอาคาร ดีเยีย่ม 
5. เปรียบเทียบข้อมลูจาก
สถิติ ชัดเจนด ี
6. มีการเปรยีบเทียบน้ า 
ต่อคนต่อพ้ืนท่ี 
7. ค่าเป้าหมายชัดเจน 
 
 

ระดับพ้ืนที่ 
1.เก็บข้อมูลการใช้
ทรัพยากรควรเก็บข้อมูล
ย้อนหลัง ค่าเป้าหมายที่
ก าหนดจึงยังไม่ชัดเจน 
2. ควรวิเคราะห์ข้อมูลใต้
กราฟ ให้ทราบถึงข้อจ ากัด
อื่นๆ เพื่อความชัดเจน 
มากขึ้น 
3. การประชาสมัพันธ์ 
ค่าเป้าหมายการลดใช้
พลังงาน บุคลากรบางท่าน 
ยังไม่ทราบ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. เพิ่มเติมค านวณค่า
เป้าหมายเปรียบเทียบการ
ลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
ระหว่างปี 2560 กับ  
ปี 2561 ว่าแต่ละเดือน
ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง 10% หรือไม ่
2. เนื่องจากไม่มีข้อมลู
ย้อนหลัง ปี 2560 ของน้ า
และน้ ามันเชื้อเพลิง 
คณะกรรมการจึงแนะน า
การค านวณ โดยให้น าข้อมลู 
ปี 2561 ของ 3 เดือนแรก 
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3.2 การใช้น้ า 
ขั้นตอนท่ี 1  
การสร้างความรู้องค์กร 
ด้านการประหยดัน้ า
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด
มาตรการประหยัด และ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
ขั้นตอนท่ี 3 เก็บข้อมูลการ 
ใช้น้ า 
 
 

        - เก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ ามัน
เชื้อเพลิง ของหน่วยงานอาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง 
เปรียบเทยีบแตล่ะเดือนมีทั้งเพิ่มขึน้ และลดลง 
(เอกสารแนบ) 
        - ด าเนินการจัดจัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ 
ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 ส านักงาน
สีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏก าแพงเพชรในวันองัคารที ่5 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 และบรเิวณอาคารช้ัน 1 
        - จัดท ามาตรการประหยัดน้ าเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรทราบ และจัดท าสติ๊กเกอร์
ติดบรเิวณก๊อกน้ าทุกช้ันภายในตึกอาคารเรยีนรวม
และอ านวยการ เพื่อรณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยดั 
       - เก็บข้อมูลการใช้น้ าของอาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 
พบว่า ปริมาณการใช้น้ าในการเปรยีบเทียบแตล่ะ
เดือนมีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลง (เอกสารแนบ) 
      - ด าเนินการจัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้
พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561  
 
 
 
 

ลด 10 %  สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
รัฐบาล และจังหวัด 
ระดับประเทศ 
1. มีการเก็บข้อมูลเป็น
อย่างดี เพื่อเอามาวิเคราะห์
การใช้ทรัพยากร 
2. สร้างองค์ความรู้ตา่ง ๆ 
ในการก าหนดแนวทาง
มาตรการ 
3. มีการทบทวนมาตรการ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อการปรับ
ใช้ได้จริง 
4. ติดตามผลการท างาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
 
 

ระดับประเทศ 
1. โต๊ะท างานบางโตะ๊ไมม่ี
ผู้ปฏิบัติงานและไม่ปดิไฟ
กระตุก 
2. ก าหนดเป้าหมาย
พลังงาน 10% เทียบจากปีท่ี
ผ่านมาจะค่อนข้างยากใน
การด าเนินการ อาจจะตั้งปี
ฐานไว้ 3 ปี ค่อยปรับฐาน
ใหม่ 
3. ก าหนดเป้าหมายวัสดุ
อุปกรณ์ กระดาษ 5% บาง
งานใช้เยอะ บางงานใช้น้อย 
แต่ฐานควรแตกต่างกัน 
4. พอทราบสาเหตุแล้วควร
หาแนวทางในการแก้ไข 

มาบวกกันแล้วหาร 3 
ออกมาเป็นค่าเฉลี่ย ให้
น ามาเป็นตัวตั้งเป็นค่า
เป้าหมายที่ก าหนดในการ
เปรียบเทยีบผลในแต่ละ
เดือน 
3. วิเคราะห์ข้อมลูใต้กราฟ 
ให้ทราบถึงข้อจ ากัดอื่นๆ 
และผลการด าเนินการ
เปรียบเทยีบเพิ่มเติม 
4. ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์ค่าเป้าหมาย
การลดใช้พลังงาน ให้
บุคลากรเพิ่มเตมิ โดยติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์และท า
หนังสือเอกสารแจ้ง
หน่วยงานและบุคลากร
รับทราบ 
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 3.3 ทรัพยากรอื่น ๆ 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างองค์
ความรู้ด้านประหยัด
ทรัพยากรอื่นๆ 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด
มาตรการประหยัด และ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ 
ขั้นตอนท่ี 3 เก็บข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากร 

ส านักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และบริเวณอาคารช้ัน 1 
      - จัดท ามาตรการประหยัดทรพัยากร                    
แผ่นโปสเตอร ์แจกให้กับหน่วยงาน 
เพื่อประชาสมัพันธ์และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้
หน่วยงาน และบุคลากรทราบ  
     - เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
ภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการ ระหว่างเดือน
มกราคม – สิงหาคม 2561 พบว่า มีปริมาณ และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร เปรยีบเทียบแตล่ะ
เดือนมีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลง (เอกสารแนบ) 

   

หมวดที่ 4 การจัดการ 
ของเสีย 

4.1 การจัดการของเสีย 
ในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจ
ประเภทและปริมาณขยะ 
และพฤติกรรมการทิ้งขยะ 
ขั้นตอนท่ี 2 การจัดวางถัง
ขยะและการคัดแยกขยะ 
ขั้นตอนท่ี 3 การให้ความรู ้
ในการจัดการขยะ  
ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบ
ความถูกต้องของการคัด
แยกขยะ 
ขั้นตอนท่ี 5 การก าจัดขยะ 

1. ส ารวจพ้ืนท่ีในส านักงาน วางแผนในการจัดการ
ขยะ ได้แก่ การก าหนดจ านวน 
ถังขยะ จุดวางถังขยะ มีการก าหนดวางถังขยะ  
ด้านหน้าห้องน้ าทุกช้ัน แบ่งเป็น 3 ประเภท  
     1. ขยะเศษอาหาร (ถังสีด า) 
     2. ขยะทั่วไป (ถังสีฟ้า) 
     3. ขยะรีไซเคิล (ถังสีเขยีว) 
2. บริเวณด้านลา่งของอาคารโดยรอบ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท  
      1. ขยะเศษอาหาร (ถังสีเขียว) 
      2. ขยะทั่วไป (ถังสีเหลือง) 
      3. ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 

ระดับพ้ืนที่ 
1. มีการจัดท าโครงการคดั
แยกขยะอยา่งเป็นรปูธรรม 
2. การทิ้งขยะของพนักงาน
แยกประเภทได้ชัดเจน 
3. มีการใช้น้ ายาล้างจานท่ี
ผลิตขึ้นมาเอง 
4. มีธนาคารขยะ ซึ่งเป็น
แนวปฏิบัติที่ด ี
5.  จุดคัดแยกขยะตั้งได้
เหมาะสม 
6.  ติดตั้งถังดักไขมันทุกจุด
ที่มีการล้าง 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ควรมีการส ารวจประเภท
ของขยะ 
2. ควรก าหนดเส้นทางขยะ 
3. ควรระบุที่มาของปุ๋ยและ
ของสูตรที่น ามาจดัท า 
4. ขยะที่ได้เงินควรท าบญัชี
และแบ่งสดัส่วนให้ชัดเจน 
5. การทิ้งขยะของบริเวณ 
ช้ัน 8 ไม่ถูกต้อง 
6. จุดแยกขยะ ยังไม่ชัดเจน 
7. กระดาษ 2 หน้า ที่ลงถังขยะ 
ควรเก็บไว้ ไม่ควรทิ้ง ขยะ 
 

ระดับพ้ืนที่ 
1. จัดท ารายงานการส ารวจ
ประเภทของขยะแต่ละ
ประเภท 
2. จัดท าข้ันตอนของ
เส้นทางขยะ 
3. มีการจัดท าแผ่นป้ายไว
นิลที่มาของสูตรติดที่วงบ่อ 
4.การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของธนาคารขยะ
และการบริหารจัดการ
รายได้ของธนาคาร 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
 ขั้นตอนท่ี 6 บันทึกปริมาณ

ขยะรายเดือน 
4.2 การจัดการน้ าเสียใน
ส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา
องค์ประกอบของน้ าเสีย 
และปรมิาณ 
ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางการ
จัดการน้ าเสีย 

3. ติดตั้งตะแกรงขยะรไีซเคลิบรเิวณด้านข้าง 
ของอาคาร 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
เจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานอธิการบดี  
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2560 
5. การรณรงค์การจัดการขยะในแต่ละรูปแบบอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น แผ่นโปสเตอร์ คู่มือ เว็บไซต ์
6. ตรวจสอบความถูกต้องของขยะประมาณสปัดาห์
ละ 1 ครั้ง โดยแม่บ้านประจ าอาคารและเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารขยะ 
7. มีการบันทึกปริมาณขยะรายเดอืน 
ของธนาคารขยะ 
8. น้ าเสียส่วนใหญ่ที่เกดิขึ้นจะมีคราบน้ ามันและไขมัน 
เศษขยะ เศษอาหารปนเปื้อน ได้รบัการก าจัดอย่าง
เหมาะสม โดยวิธีการติดถังดับไขมนับริเวณอ่างล้าง
จานประจ าช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 4 ช้ัน 7 และชั้น 8 
9. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านประจ า
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ จดัท าน้ ายา
เอนกประสงค์ไว้ประจ าชั้นแตล่ะชัน้ 
10. การน าน้ าจากถังดักไขมันไปตรวจสอบ 
11. ใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ (EM) ในการจัดการกลิ่นเหม็น
จากถังดักไขมัน 
12. จัดวางวงบ่อเพื่อจัดทิ้งเศษอาหารเพื่อท าปุ๋ยหมัก 
ณ แปลงสาธติเรือนผักรั้ว ครัวพอเพียง 
 

7.  ควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะ
ได้ด ี
8.  ตรวจวัดคุณภาพของน้ า
ทิ้งในถังรวม  
9.  ใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
10.  มีเส้นทางน้ าท้ิง ดีมาก 
ระดับประเทศ 
1. มีการด าเนินการจากครั้ง
ที่แล้วไดด้ีมาก 
2. มีโครงการท าบ่อบ าบดั
น้ าเสีย 
3. มีการจัดการของเสียด ี

ควรมีการจัดกล่องใส่
โดยเฉพาะส าหรับกระดาษ 
8. ขยะที่ขายได้ ควรระบุให้
ชัดเจนว่า น ามาท าอะไร 
แสดงให้ชัดเจน เช่น การ
เป็นการหมุนเวียน  
เป็นวัฎจักร ในการน าไป 
ซื้อสารตั้งต้น ถุงด า  เป็นต้น 
ระดับประเทศ 
1. การท ากิจกรรมลดเรื่อง
กระดาษ A4 ให้ใช้ QR 
Cord 
2. ติด QR Cord ตัวถัง
ดับเพลิงเวลาเช็คตรวจสอบ 
 

5. จัดท าป้ายจุดแยกขยะ
อย่างชัดเจนบริเวณถังขยะ
6. จัดกล่องเก็บกระดาษ 2 
หน้า ประจ าห้องแตล่ะห้อง 
7. การจัดท าคู่มือ
บ ารุงรักษาถังดักไขมัน 
8. การจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน้ าเสียและการ
วิเคราะหค์ุณภาพน้ าเสีย 
9. การก าหนดเส้นทางการ
จัดการขยะในแต่ละประเภท
พร้อมระบุแหล่งอ้างอิง 
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จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
ส านักงาน (Indoor & 
Outdoor Environmental) 
 

5.1 อากาศในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนด
รายการที่ก่อให้เกดิมลพิษ
อากาศภายในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด
มาตรการในการควบคมุ
คุณภาพอากาศ 
ขั้นตอนท่ี 3 อบรมและ
สื่อสารให้พนักงานรับทราบ  
ขั้นตอนท่ี 4 การบ าบัด
มลพิษทางอากาศโดยวิธี
ทางชีวภาพ 
ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบและ
เฝ้าระวังการปฏิบตัิของ
พนักงาน  
5.2 แสงในส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความ
สว่างในพื้นที ่

1. อากาศในส านักงาน 
     - รณรงค์ไม่สูบบหุรีภ่ายในมหาวิทยาลัย 
     - ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. การบ าบัดมลพิษทางอากาศโดยวิธีทางชีวภาพ 
ดังนี ้
     - การด าเนินการจัดซื้อและจดัวางพันธุ์ไม้ที่
สามารถดูดซับกา๊ซคารบ์อนไดออกไซค์ได้ทุกประเภท 
เช่น ต้นวาสนา  มหาลาภ ต้นหมากเหลือง ต้นสาว
น้อยปะแป้ง ต้นเฟรินข้าหลวง คฑาเงิน ต้นออมรวม 
และไผ่กวนอิม วาง ณ จุดด้านหนา้อาคาร ประจ า 
ทุกช้ัน และห้องน้ า 
    - การท าปุ๋ยหมักจากใบไม ้
    - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและเฝ้า
ระวังมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น 
3. แสงในส านักงาน 
      - ส ารวจความสวา่งในพื้นที่ 
      - มีการเก็บข้อมูลแสงสว่างภายในอาคารที่เป็น
ห้องส านักงานและอาคารเรียนรวมเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด       
  
 
 
 
 
 

1. เรียบร้อยดี  
สภาพแวดล้อมดมีาก  
มีตาขา่ยกันนก  
2. มีคู่มือปฏิบัติงาน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับแม่บ้าน    
3. มีจุดสูบบุหรี่เหมาะสม  
4. มีการจัดภมูิทัศน์โดยรอบ  
5. มีการตรวจวดัแสง  
6. ไม่มีมลพิษทางเสียง 
7. ความน่าอยู่ 5 ส  ดี  
8. มีการก าหนดพื้นท่ีความ
รับผิดชอบ 
9. ควบคุมสัตว์ที่เป็นพาหะ
ได้ด ี
ระดับประเทศ 
1. พ้ืนท่ีสะอาดตาม
หลักการ 5ส. มีพื้นท่ี
ผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
 

1. ตรวจวัดมลพิษทาง
อากาศเพิ่มเตมิ 
2. ท ามาตรการป้องกันทาง
เสียงเพิ่มเติมในอนาคต 
3. การทิ้งน้ าเสีย 
4. การทิ้งน้ าจากท่อน้ าทิ้ง
เครื่องปรับอากาศ 
ระดับประเทศ 
1. ต้นไม้ที่น ามาประดับ
ภายในอาคารเพื่อก าจัด
สารพิษควรติดป้าย
คุณประโยชน์ ณ บริเวณ
กระถางต้นไม ้
2. เมื่อพบเจอปัญหาสัตว์
พาหะน าเชื้อ ให้น าผลมา
วิเคราะหห์าต้นตอว่าเกิด
จากอะไร 

ระดับประเทศ 
1. การจัดแนวทางการ
จัดการมลพิษทางอากาศ  
ในกรณีที่พบแหล่งก าเนดิ
มลพิษ 
2. การจัดแนวทางการ
จัดการมลพิษทางเสียง  
ในกรณีที่พบแหล่งก าเนดิ
มลพิษ 
3. เส้นทางการทิ้งน้ าจาก
เครื่องปรับอากาศ มีการต่อ
ท่อรวมลงมา 4 - 5 จุด  
จุดทิ้งน้ าจะน าต้นไม้มาปลูก
ไว้ ณ บรเิวณนั้นเพื่อน าน้ า
ทิ้งไปใช้ประโยชน์ เช่น การ
รดน้ าต้นไม้ ของอาคาร 14 
และจะด าเนินการต่อท่อ
รวมเป็นจดุเดยีวกัน 
ในปีงบประมาณ ถัดไป 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนด

มาตรการปรับปรุงใน 
พื้นที่ท่ีแสงสว่าง 
ไม่เพียงพอ   
5.3 เสียงในส านักงาน 
5.4 ความน่าอยู ่
1. พ้ืนที่สีเขียว 
ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดพื้นที ่
สีเขียว 
ขั้นตอนท่ี 2 การดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียว 
2. การควบคุมสัตว์พาหะ
น าเชื้อ(หนู นก แมลงสาบ) 
ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดพื้นที่
การควบคุมสัตว์พาหะ 
น าเชื้อในส านักงาน 
 

      - ก าหนดมาตรการปรับปรุงในพ้ืนท่ีที่แสงสว่าง
ไม่เพียงพอ  
       - มีมาตรการในการดูแลบ ารงุรักษาหลอดไฟฟ้า
ที่ให้แสงสว่าง 
4. เสียงในส านักงาน 
        - บ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์เอกสารอย่างสม่ าเสมอเมื่อ
มีการพังหรือเสียหายจะด าเนินการส่งซ่อมทันทเีพื่อไม่ให้
เกิดมลพิษทางเสียงและฝุ่น 
5. ความน่าอยู ่
         - มีพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณด้านหลังอาคารเรียน
รวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
         - การดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 
         - ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลสวนหย่อมพร้อมทั้ง
จัดท าตารางการท าความสะอาด 
สวนหย่อมบริเวณโดยรอบอาคาร 14   
เป็นประจ าทุกวัน   
         - ปรับทางเท้าสนามหญ้าบริเวณพื้นท่ี 
สีเขียว 
         - ปลูกต้นไม้ร่มเพิ่มเติม 
         - การท าความสะอาดพื้นอาคารทุกช้ัน  
         - รณรงค์ไม่ใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษใน
การท าความสะอาดห้องน้ า พื้นส านักงาน หรือสเปร์
ยากันยุง แมลง สีในส านักงาน 
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หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
           
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
            - การก าหนดจุดวางเครื่องปริ้นของแต่ละ

ส านักงานให้เป็นจุดที่ห่างไกลพนักงาน และวิธีปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง          
          - รณรงคล์ดการเผาใบไมภ้ายในมหาวิทยาลยั 
           - มีจุดพักสบูบุหรี่ ณ ด้านหลังอาคาร 
6. การควบคุมสตัว์พาหะน าเชื้อ (หนู นก แมลงสาบ) 
        - มีการจัดท าคู่มือการควบคมุสัตว์พาหนะ 
น าเชื้อภายในอาคารเรียนรวมและอ านวยการพร้อม
ทั้งวิธีก าจัดและรายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์
พาหนะน าเช้ือทุกสัปดาห ์

   

หมวดที่ 6 การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

1. การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
และการจัดจ้างใน
ส านักงาน 
ขั้นตอนท่ี 1  
การจัดซื้อสินค้า 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดซ้ือสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการ
คัดเลือกสินค้า 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 2 การสั่งซื้อ 
ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า 
 
 

1.มอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบ  ดังนี้  
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการ
ด าเนินการตามเกณฑส์ านักงานสเีขียว (Green Office)  
(ด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561 
(หมวดที่ 6 ด้านการจัดซื้อจดัจ้าง)และคณะกรรมการ
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
   1.2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
เรื่องระบบและกลไกการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
   1.3 คณะกรรมการตามค าสั่งไดร้ว่มกันประชุม 

ระดับพ้ืนที่ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจ 
ดีมาก 
2.  มีการรายงานปัญหา 
ต่อผู้บริหารเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.  มีการปรับปรุงข้อมลู
บนเว็ปไซต์ และใช้ข้อมูล
ทางเว็ปไซต์ของกรม
ควบคุมมลพิษให้เกดิ
ประโยชน ์
 4.  มีคู่มือชัดเจน  มีการ
แสดงผลการด าเนินงานได้  

ระดับพ้ืนที่ 
-ไม่มี- 
ระดับประเทศ 
1. ศึกษาหาความรูส้ินค้าท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพพร้อมทั้งอัพเดท
ข้อมูลสินค้าใหเ้ป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับสินค้าท่ีอยู่ใน
กรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 

1.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 พบรายการจัดซื้อวัสดุ
ที่ไม่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 2.67 เนื่องจาก
โครงการเกดิขึ้นก่อนจะมี
การเข้าร่วมโครงการ
ส านักงานสีเขียว  
ในปีงบประมาณถัดไปควร
ควบคุมเข้มงวดมากข้ึน  
เช่นการจัดซื้อโฟม ฟอยด์  
ไม่ควรจัดซื้อ และรายการ
สินค้าและบริการที่ขึ้น
ทะเบียนไว้  
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ปรับปรุงและพัฒนา 
 3.การจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนท่ี 1 คัดเลือก
หน่วยงานหรือบุคคลที่
เหมาะสม 
ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบการ
ด าเนินการระหว่างการ
ท างาน 

           -มอบหมายบคุลกร 
           -วางแผนการด าเนินงาน ระบบและกลไก 
การจัดจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
           - วางแผนและก าหนดเปา้หมายในแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ส าหรับ
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
       - วางแผนการก าหนดกิจกรรมในด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือ แนวทางการด าเนินงาน และบัญชี
รายชื่อของสินค้าท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
 2.1 จัดท าบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.2 จัดท าบัญชีรายชื่อผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รับฉลาก
เขียว 
 2.3 จัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 2.4 จัดท าแนวทางการเลือกสินคา้และบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ผลการด าเนินงานและผลการจดัซื้อจัดจ้างท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานกลไกและระบบการจดัซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม       
        3.2 รายงานการจัดซื้อจดัจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
 

ชัดเจน เช่น การแสดงกราฟ
ชัดเจนดี  
5.  ด าเนินการตาม
แบบฟอร์มได้ด ี
6.  มีประกาศของ
มหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ ได้อย่างชัดเจน 
7.  มีแนวปฏิบตัิที่ดี เช่น  
การจ าค ารับรองกับ
บุคลากรทั้งภายนอกและ
ภายใน  ได้แก่ คูส่ัญญากับ
มหาวิทยาลยั นักการ
แม่บ้าน  มีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของคู่สญัญา
ได้อย่างชัดเจน 
ระดับประเทศ 
1. มีการก าหนดมาตรการ
การจัดซื้อจดัจ้าง 

 หน่วยงานควรเลือกซื้อเลือก
จ้างเป็นล าดับต้น 
2. ในปีงบประมาณถัดไป 
ควรเพิ่มขอบเขตการควบคมุ 
ใช้บริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน เช่น 
การบริการสถานีน้ ามัน 
การบริการโรงแรม  
การบริการซ่อมยานพาหนะ 
เป็นต้น   
3. เมื่อพิจารณารายการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ท่ี 
เป็นมิตรมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีข้อสังเกตเพิ่มเตมิ กรณี 
งานจ้างถา่ยเอกสาร เป็น
งบประมาณส่วนใหญ่ที่
หน่วยงานเลือกด าเนินการ 
ควรมีแนวทางหรือแผน
ส าหรับการด าเนินการกรณี
นี้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน   
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ปรับปรุงและพัฒนา 
        - ภาพรวมโครงการ  กรณี ประเภทครภุณัฑ์และ

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
 พบว่า มีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 40.35 ของจ านวนโครงการ 
และร้อยละ93.22 ของจ านวนงบประมาณ  
           - โครงการทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ณ 
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ(อาคาร 14) กรณี 
ประเภทครุภณัฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
        พบว่า มีการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 83.33 ของจ านวนโครงการ 
และร้อยละ98.34 ของจ านวนงบประมาณ  
 - โครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่ีตั้งอยู่ ณ 
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) กรณี 
การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในส านกังาน (ประเภท
วัสดุ)  
       พบว่า ร้อยละการจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 91.84 รองลงมาเป็นการจัดซื้อจดัจ้างท่ี
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ   
ร้อยละ 5.49  และการจัดซื้อจดัจา้งที่ไม่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 2.67      
       3.3  รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
         - รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ปรับปรุงและพัฒนา 
          - รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุ

อุปกรณ์ในส านักงานท่ัวไปท่ีส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยทีสุ่ด 
        - รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักงานท่ีไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อย
ละ 5.49  และการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 2.67      
4. ผลการคัดเลือกหน่วยงานหรือบคุคล  
เพื่อการจ้างงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 - มหาวิทยาลัยฯ ยังไมม่ีโครงการเลือกหน่วยงาน
หรือบุคคล เพื่อการจ้างงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  
 - คณะกรรมการจึงด าเนินการเตรยีมการปรับ
เพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี ้
          1. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยฯ มกีารด าเนินการและ
เตรียมการส าหรับการคดัเลือกหน่วยงาน หรือบุคคล 
เพื่อการจ้างงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีการ
ด าเนินการดังนี ้
           1.1 โครงการที่มีการลงนามสัญญาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในช่วงไตรมาส 2 และลง
นามสัญญาใน ไตรมาส 1 แต่ยังบริหารสัญญามา
ในช่วงไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยไดน้ านโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแนบท้าย
สัญญาซื้อขายและสญัญาจ้างเพ่ิมเติม เพื่อให้คู่สญัญา
รับทราบนโยบายการจัดซื้อจดัจ้างของมหาวิทยาลัยฯ 
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ปรับปรุงและพัฒนา 
  และลงนามความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม

โครงการส านักงานสีเขียว ร่วมกัน         
            1.2 ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ประกอบการคดัเลือกหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อการ
จ้างงานท่ีใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
      2. ส าหรับการจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2.1 ต าแหน่ง นักการภารโรง (แมบ่้าน)   
มหาวิทยาลยัฯ มีการด าเนินการปรับบันทึกข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาจ้าง เป็นเง่ือนไขการจ้างเพ่ิมเติม  
“ในระหว่างสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง
ประหยัดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน และใส่ใจการ 
ด าเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้
พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และลงนามความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานตามโครงการส านักงาน 
สีเขียว           
           2.2 ส าหรับบุคลากรที่เกีย่วข้อง  
ได้ ลงนามความร่วมมือในการปฏบิัติงานตาม
โครงการส านักงานสีเขยีว 
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  5. ผลการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานหรือ

บุคคลด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
คณะกรรมการได้ด าเนินการดังนี้  
 1.  ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานระบบและกลไกในการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2.  ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง เพื่อท า
หน้าท่ีตรวจรบัพัสดุและตรวจรับงาน และตรวจสอบ
คุณลักษณะที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  
 3. การตรวจสอบคณุภาพของงานหรือ
ครุภณัฑ์ ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมหรอืการ 
ประเมินผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการที่ใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   

หมวดที่ 7 การประเมิน
ประสิทธิภาพและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Continual Improvement) 
 

1. โครงการและกิจกรรม 
ลักษณะโครงการที่ด ี
รูปแบบการจัดท าโครงการ 
2. การจัดการก๊าซเรือน
กระจก Green House Gas 
Management  
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บข้อมูล
กิจกรรมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
ขั้นตอนท่ี 2 การค านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

       มีการทบทวนผลการด าเนินงานท้ัง 7 หมวด วาง
แผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและจากการประเมิน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ัง ๓ ด้าน อาคารเรยีนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข
กับปัญหาดังกลา่ว ได้แก ่
          ไฟฟ้า เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสูง   
          1. จัดท าโครงการเปดิ-ปิดอปุกรณไ์ฟฟ้าที่ไม่ใช้
งาน 
          2. จัดท าโครงการประกวดการลดใช้ไฟฟ้า
เมื่อไม่ใช้งานลดลง 10 % เพื่อลดปริมาณการใช้
พลังงาน ส าหรับหน่วยงานทีส่ามารถลดการใช้ไฟฟ้า
ลงได้ 10 % ได้แก่ ส านักส่งเสริมวชิาการฯ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. การเขียนโครงการด ี
2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบด้าน
ก๊าซเรือนกระจกมีความ
เข้าใจท่ีด ี
ระดับประเทศ 
1. มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้พนักงานทราบ 
2. มีกิจกรรมก๊าซเรือน
กระจก การค านวณก๊าซ
เรือนกระจ าและมีอาจารย์
เชี่ยวชาญ 

ระดับพ้ืนที่ 
1. ควรสื่อสารเรื่องการ
ค านวณปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อผู้บริหาร
และพนักงานภายในอาคาร 
2. หากได้รับคะแนน ถึง 90 
คะแนน ควรจะมองจุดที่
จะต้องพัฒนา เพื่อเตรยีม 
ความพร้อมส าหรับการ
ตรวจอีกครั้งหนึ่ง 
 

1. ก าหนดให้มีการจัดท า
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และการค านวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาเป็น  
5 ประเด็น คือ  
       1. ความส าคัญ  
       2. ผลกระทบ  
       3. แหล่งท่ีมา  
       4. เป้าหมายของการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก     
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หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
           
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
  และกลุม่งานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

          กระดาษ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับ 
ปานกลาง  
          1. รณรงค์การลดใช้ทรัพยากร ประเภท หมึก 
กระดาษ วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ส านักงาน 
          ขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง   
          1. จัดท าแนวปฏิบัติทีด่ีการใช้ห้องประชุมของ
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
          2. จัดประชุมให้ความรู้เกีย่วกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าท่ีภายในส านักงานอธิการบดี 
และการท าปุย๋หมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
           อีกทั้ง ยังคงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์
หรือให้ความรูด้้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งบอกถึงความใส่
ใจ และความตระหนักกับปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
ในส านักงาน ได้แก ่
        - การจัดโครงการประชุมช้ีแจงเกีย่วกับ
การด าเนินงานตามเกณฑส์ านักงานสีเขียว  
(Green Office) 
       - เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยงั
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จัดท าหนังสอืเวียน เว็บไซต์
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/โปสเตอร์ 
Line Facebook  
       

 

 3. ควรสื่อสารเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจก แก่
บุคลากรให้ชัดเจน 
4. ควรบูรณาการโครงการ 
5 โครงการ ในหมวด 7  
หรือบางโครงการอาจเป็น
โครงการภาคสมัครใจ ซึ่ง
อาจไม่ต้องเข้าแบบฟอร์ม
โครงการก็ เป็นได ้
5. บุคลากรบางส่วนเช่น  
แม่บ้าน ยังไม่เข้าใจเรื่อง
เป้าหมายการลดก๊าซเรือน
กระจก 
ระดับประเทศ 
1. การค านวณก๊าซเรือน
กระจกให้ถ่ายทอดแก่
พนักงานอย่างเข้าใจชัดเจน
สามารถรู้แหล่งที่มาของ
ตัวเลข 
2. เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เทียบปีต่อปีและน ามา
วิเคราะหจ์ะได้เห็นภาพ 
 
 
 
 
 

          5. การค านวณก๊าซ
เรือนกระจกพร้อมสื่อสารไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาทราบ
และร่วมกันรณรงค ์
2. จัดท าโครงการเปิด-ปิด
ไฟเมื่อไม่ใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณการ
ใช้พลังงานในปีถัดไป 
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หมวด ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
           
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนา จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนา 
  - จัดท าโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการ

มลพิษ เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม เนือ่งในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 ส านักงานสีเขียว  
(Green Office) มหาวิทยาลัยราชภฏั ก าแพงเพชร 
        - จัดฝึกอบรมโครงการอัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษาของอาคาร 14  
         - กิจกรรม“GREEN OFFICE สู่การปฏิบัติ”   
2. การจัดการก๊าซเรือนกระจก Green House Gas 
Management  
   - มีการรณรงค์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไปยังบุคลากรและนักศึกษา อีกท้ังมีจัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซเรอืนกระจกและการ
ค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้บริหาร 
บุคลากร และเจา้หน้าท่ีนักการภารโรงแม่บ้าน ของ
อาคารเรยีนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) เมื่อ
วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 
          - มีการเก็บข้อมูลกิจกรรมการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกและการค านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกภายในอาคาร 14 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 – กันยายน 2561
พร้อมเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 
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ภาคผนวก ข. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานต่าง 



 

 



 

 

 
ภาคผนวก ค. ประวัติคณะผู้จัดท า 

 
 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
วันเดือนปีเกิด  27 พฤศจิกายน 2527 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ที่อยู่   8  หมู่ 1  ต าบลโป่งแดง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000 
   โทร 0947570252 
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา  2549  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    2559 ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
วันเดือนปีเกิด  1 กันยายน 2529 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่อยู่   8  หมู่ 1  ต าบลโป่งแดง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000 
   โทร 0947570252 
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา  2549  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    2559 ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร  
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ 
วันเดือนปีเกิด  8 มิถุนายน 2530 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่อยู่   27  หมู่ 1  ต าบลคลองแม่ลาย  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
   โทร 0982527470 
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา  2552 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  
    สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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