
6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
หรือบุคคลที่เข้ามาดําเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร 
เป็นต้น
 กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจําสํานักงานจะต้องทําการประเมิน
 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง



CLM-GREEN OFFICE  หมวดที� � 6.2.2 

 
 

แบบฟอรมการตรวจสอบผลการปฏบิัติงานของพนกังานทําความสะอาด 
 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

รายละเอียดการทํางาน เรียบรอย ไมเรียบรอย 
(1)  เปด – ปด ประตู  หนาตาง  บานเลื่อนหองทํางาน  /  
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นดวยมอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน /  
(3) ปดฝุนละออง เช็ดโตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงานในหองทํางานทุกหอง รวมทั้งในหองประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ  เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด ใหสะอาด ปราศจาก
ฝุน เศษขยะ แลวจัดใหเปนระเบยีบ 

 / 

(4)  ดดูฝุนละออง เศษผง ตามซอก มุม ชองวางระหวางโตะ ตู เครื่องใชสํานักงาน และพรม
ใหสะอาด 

 / 

(5)  รวบรวมเก็บเศษขยะในถังขยะไปท้ิงในที่ที่จัดหาไวให (โดยแยกประเภทของขยะ) /  
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหนาตาง ประตู กรอบบานหนาตางไม และอลูมิเนียม ทําความสะอาด  
รองบานเลื่อน  และบริเวณที่อยูใกลการสัมผสัทุกแหงใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 

 / 

(7)  ทําความสะอาดหองโถง  และที่น่ังพัก  แผนปายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ /  
(8)  ทําความสะอาดพื้นหนาลิฟตแตละชั้น  และภายในหองลิฟต /  
(9)  ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟใหสะอาด
ตลอดทัง้วัน 

/  

(10)  ทําความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได /  
(11)  ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขดั ถ ูลางพื้น เครื่องสุขภณัฑ เชน โถสวม โถปสสาวะ 
อางลางมือ  อางลางภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณทั้งหมด ในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
สําหรับหองน้ําตองดแูล ทําความสะอาดระหวางวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถสวม โถปสสาวะ  และพ้ืนหองน้ํา ตองรักษาความสะอาดตลอดวัน 

/  

(12) ทําความสะอาด และแกไขปญหาเฉพาะหนา ในระหวางวัน (เวลาทํางาน) /  
(13) ใชผลติภัณฑทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (สวนบริการกลางรับผิดชอบ)   
(14) รายงานสิง่ของชํารุดเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยดวน /  
(15)  ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพดัลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบรอยกอนปดหองทํางาน และตรวจสอบกอนออกจากสํานักงาน 
หรือตัวอาคาร 

/  

 
 

 นางสาวนริสา   บัวเชย 
ผูตรวจ 

 



CLM-GREEN OFFICE  หมวดที� � 6.2.2 

 
 

แบบฟอรมการตรวจสอบผลการปฏบิัติงานของพนกังานทําความสะอาด 
 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

รายละเอียดการทํางาน เรียบรอย ไมเรียบรอย 
(1)  เปด – ปด ประตู  หนาตาง  บานเลื่อนหองทํางาน  /  
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นดวยมอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน /  
(3) ปดฝุนละออง เช็ดโตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงานในหองทํางานทุกหอง รวมทั้งในหองประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ  เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด ใหสะอาด ปราศจาก
ฝุน เศษขยะ แลวจัดใหเปนระเบยีบ 

 / 

(4)  ดดูฝุนละออง เศษผง ตามซอก มุม ชองวางระหวางโตะ ตู เครื่องใชสํานักงาน และพรม
ใหสะอาด 

 / 

(5)  รวบรวมเก็บเศษขยะในถังขยะไปท้ิงในที่ที่จัดหาไวให (โดยแยกประเภทของขยะ) /  
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหนาตาง ประตู กรอบบานหนาตางไม และอลูมิเนียม ทําความสะอาด  
รองบานเลื่อน  และบริเวณที่อยูใกลการสัมผสัทุกแหงใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 

 / 

(7)  ทําความสะอาดหองโถง  และที่น่ังพัก  แผนปายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ /  
(8)  ทําความสะอาดพื้นหนาลิฟตแตละชั้น  และภายในหองลิฟต /  
(9)  ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟใหสะอาด
ตลอดทัง้วัน 

/  

(10)  ทําความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได /  
(11)  ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขดั ถ ูลางพื้น เครื่องสุขภณัฑ เชน โถสวม โถปสสาวะ 
อางลางมือ  อางลางภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณทั้งหมด ในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
สําหรับหองน้ําตองดแูล ทําความสะอาดระหวางวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถสวม โถปสสาวะ  และพ้ืนหองน้ํา ตองรักษาความสะอาดตลอดวัน 

/  

(12) ทําความสะอาด และแกไขปญหาเฉพาะหนา ในระหวางวัน (เวลาทํางาน) /  
(13) ใชผลติภัณฑทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (สวนบริการกลางรับผิดชอบ)   
(14) รายงานสิง่ของชํารุดเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยดวน /  
(15)  ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพดัลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบรอยกอนปดหองทํางาน และตรวจสอบกอนออกจากสํานักงาน 
หรือตัวอาคาร 

/  

 
 

 นางจารุพันธุ   พรุเพ็ชรแกว 
ผูตรวจ 

 
 



CLM-GREEN OFFICE  หมวดที� � 6.2.2 

 
 

แบบฟอรมการตรวจสอบผลการปฏบิัติงานของพนกังานทําความสะอาด 
 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

รายละเอียดการทํางาน เรียบรอย ไมเรียบรอย 
(1)  เปด – ปด ประตู  หนาตาง  บานเลื่อนหองทํางาน  /  
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นดวยมอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน /  
(3) ปดฝุนละออง เช็ดโตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงานในหองทํางานทุกหอง รวมทั้งในหองประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ  เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด ใหสะอาด ปราศจาก
ฝุน เศษขยะ แลวจัดใหเปนระเบยีบ 

 / 

(4)  ดดูฝุนละออง เศษผง ตามซอก มุม ชองวางระหวางโตะ ตู เครื่องใชสํานักงาน และพรม
ใหสะอาด 

 / 

(5)  รวบรวมเก็บเศษขยะในถังขยะไปท้ิงในที่ที่จัดหาไวให (โดยแยกประเภทของขยะ) /  
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหนาตาง ประตู กรอบบานหนาตางไม และอลูมิเนียม ทําความสะอาด  
รองบานเลื่อน  และบริเวณที่อยูใกลการสัมผสัทุกแหงใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 

 / 

(7)  ทําความสะอาดหองโถง  และที่น่ังพัก  แผนปายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ /  
(8)  ทําความสะอาดพื้นหนาลิฟตแตละชั้น  และภายในหองลิฟต /  
(9)  ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟใหสะอาด
ตลอดทัง้วัน 

/  

(10)  ทําความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได /  
(11)  ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขดั ถ ูลางพื้น เครื่องสุขภณัฑ เชน โถสวม โถปสสาวะ 
อางลางมือ  อางลางภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณทั้งหมด ในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
สําหรับหองน้ําตองดแูล ทําความสะอาดระหวางวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถสวม โถปสสาวะ  และพ้ืนหองน้ํา ตองรักษาความสะอาดตลอดวัน 

/  

(12) ทําความสะอาด และแกไขปญหาเฉพาะหนา ในระหวางวัน (เวลาทํางาน) /  
(13) ใชผลติภัณฑทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (สวนบริการกลางรับผิดชอบ)   
(14) รายงานสิง่ของชํารุดเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยดวน /  
(15)  ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพดัลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบรอยกอนปดหองทํางาน และตรวจสอบกอนออกจากสํานักงาน 
หรือตัวอาคาร 

/  

 
 

นางบษุรา   มแีกว 
ผูตรวจ 

 
 



CLM-GREEN OFFICE  หมวดที� � 6.2.2 

 
 

แบบฟอรมการตรวจสอบผลการปฏบิัติงานของพนกังานทําความสะอาด 
 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

รายละเอียดการทํางาน เรียบรอย ไมเรียบรอย 
(1)  เปด – ปด ประตู  หนาตาง  บานเลื่อนหองทํางาน  /  
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นดวยมอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน /  
(3) ปดฝุนละออง เช็ดโตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงานในหองทํางานทุกหอง รวมทั้งในหองประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ  เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด ใหสะอาด ปราศจาก
ฝุน เศษขยะ แลวจัดใหเปนระเบยีบ 

/  

(4)  ดดูฝุนละออง เศษผง ตามซอก มุม ชองวางระหวางโตะ ตู เครื่องใชสํานักงาน และพรม
ใหสะอาด 

 / 

(5)  รวบรวมเก็บเศษขยะในถังขยะไปท้ิงในที่ที่จัดหาไวให (โดยแยกประเภทของขยะ) /  
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหนาตาง ประตู กรอบบานหนาตางไม และอลูมิเนียม ทําความสะอาด  
รองบานเลื่อน  และบริเวณที่อยูใกลการสัมผสัทุกแหงใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 

 / 

(7)  ทําความสะอาดหองโถง  และที่น่ังพัก  แผนปายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ /  
(8)  ทําความสะอาดพื้นหนาลิฟตแตละชั้น  และภายในหองลิฟต /  
(9)  ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟใหสะอาด
ตลอดทัง้วัน 

/  

(10)  ทําความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได /  
(11)  ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขดั ถ ูลางพื้น เครื่องสุขภณัฑ เชน โถสวม โถปสสาวะ 
อางลางมือ  อางลางภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณทั้งหมด ในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
สําหรับหองน้ําตองดแูล ทําความสะอาดระหวางวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถสวม โถปสสาวะ  และพ้ืนหองน้ํา ตองรักษาความสะอาดตลอดวัน 

/  

(12) ทําความสะอาด และแกไขปญหาเฉพาะหนา ในระหวางวัน (เวลาทํางาน) /  
(13) ใชผลติภัณฑทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (สวนบริการกลางรับผิดชอบ)   
(14) รายงานสิง่ของชํารุดเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยดวน /  
(15)  ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพดัลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบรอยกอนปดหองทํางาน และตรวจสอบกอนออกจากสํานักงาน 
หรือตัวอาคาร 

/  

 
 

 นางสาวนริสา   บัวเชย 
ผูตรวจ 

 
 



CLM-GREEN OFFICE  หมวดที� � 6.2.2 

 
 

แบบฟอรมการตรวจสอบผลการปฏบิัติงานของพนกังานทําความสะอาด 
 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

รายละเอียดการทํางาน เรียบรอย ไมเรียบรอย 
(1)  เปด – ปด ประตู  หนาตาง  บานเลื่อนหองทํางาน  /  
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นดวยมอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน /  
(3) ปดฝุนละออง เช็ดโตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงานในหองทํางานทุกหอง รวมทั้งในหองประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ  เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด ใหสะอาด ปราศจาก
ฝุน เศษขยะ แลวจัดใหเปนระเบยีบ 

/  

(4)  ดดูฝุนละออง เศษผง ตามซอก มุม ชองวางระหวางโตะ ตู เครื่องใชสํานักงาน และพรม
ใหสะอาด 

 / 

(5)  รวบรวมเก็บเศษขยะในถังขยะไปท้ิงในที่ที่จัดหาไวให (โดยแยกประเภทของขยะ) /  
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหนาตาง ประตู กรอบบานหนาตางไม และอลูมิเนียม ทําความสะอาด  
รองบานเลื่อน  และบริเวณที่อยูใกลการสัมผสัทุกแหงใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 

 / 

(7)  ทําความสะอาดหองโถง  และที่น่ังพัก  แผนปายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ /  
(8)  ทําความสะอาดพื้นหนาลิฟตแตละชั้น  และภายในหองลิฟต /  
(9)  ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟใหสะอาด
ตลอดทัง้วัน 

/  

(10)  ทําความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได /  
(11)  ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขดั ถ ูลางพื้น เครื่องสุขภณัฑ เชน โถสวม โถปสสาวะ 
อางลางมือ  อางลางภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณทั้งหมด ในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
สําหรับหองน้ําตองดแูล ทําความสะอาดระหวางวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถสวม โถปสสาวะ  และพ้ืนหองน้ํา ตองรักษาความสะอาดตลอดวัน 

/  

(12) ทําความสะอาด และแกไขปญหาเฉพาะหนา ในระหวางวัน (เวลาทํางาน) /  
(13) ใชผลติภัณฑทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (สวนบริการกลางรับผิดชอบ)   
(14) รายงานสิง่ของชํารุดเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยดวน /  
(15)  ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพดัลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบรอยกอนปดหองทํางาน และตรวจสอบกอนออกจากสํานักงาน 
หรือตัวอาคาร 

/  

 
 

นางจารุพันธุ   พรุเพ็ชรแกว 
ผูตรวจ 

 
 
 



CLM-GREEN OFFICE  หมวดที� � 6.2.2 

 
 

แบบฟอรมการตรวจสอบผลการปฏบิัติงานของพนกังานทําความสะอาด 
 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

รายละเอียดการทํางาน เรียบรอย ไมเรียบรอย 
(1)  เปด – ปด ประตู  หนาตาง  บานเลื่อนหองทํางาน  /  
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นดวยมอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน /  
(3) ปดฝุนละออง เช็ดโตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงานในหองทํางานทุกหอง รวมทั้งในหองประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ  เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด ใหสะอาด ปราศจาก
ฝุน เศษขยะ แลวจัดใหเปนระเบยีบ 

/  

(4)  ดดูฝุนละออง เศษผง ตามซอก มุม ชองวางระหวางโตะ ตู เครื่องใชสํานักงาน และพรม
ใหสะอาด 

 / 

(5)  รวบรวมเก็บเศษขยะในถังขยะไปท้ิงในที่ที่จัดหาไวให (โดยแยกประเภทของขยะ) /  
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหนาตาง ประตู กรอบบานหนาตางไม และอลูมิเนียม ทําความสะอาด  
รองบานเลื่อน  และบริเวณที่อยูใกลการสัมผสัทุกแหงใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 

 / 

(7)  ทําความสะอาดหองโถง  และที่น่ังพัก  แผนปายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ /  
(8)  ทําความสะอาดพื้นหนาลิฟตแตละชั้น  และภายในหองลิฟต /  
(9)  ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟใหสะอาด
ตลอดทัง้วัน 

/  

(10)  ทําความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได /  
(11)  ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขดั ถ ูลางพื้น เครื่องสุขภณัฑ เชน โถสวม โถปสสาวะ 
อางลางมือ  อางลางภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณทั้งหมด ในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
สําหรับหองน้ําตองดแูล ทําความสะอาดระหวางวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถสวม โถปสสาวะ  และพ้ืนหองน้ํา ตองรักษาความสะอาดตลอดวัน 

/  

(12) ทําความสะอาด และแกไขปญหาเฉพาะหนา ในระหวางวัน (เวลาทํางาน) /  
(13) ใชผลติภัณฑทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (สวนบริการกลางรับผิดชอบ)   
(14) รายงานสิง่ของชํารุดเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยดวน /  
(15)  ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพดัลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบรอยกอนปดหองทํางาน และตรวจสอบกอนออกจากสํานักงาน 
หรือตัวอาคาร 

/  

 
 

นางบษุรา   มแีกว 
ผูตรวจ 

 
 
 



CLM-GREEN OFFICE  หมวดที� � 6.2.2 

 
 

แบบฟอรมการตรวจสอบผลการปฏบิัติงานของพนกังานทําความสะอาด 
 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

รายละเอียดการทํางาน เรียบรอย ไมเรียบรอย 
(1)  เปด – ปด ประตู  หนาตาง  บานเลื่อนหองทํางาน  /  
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นดวยมอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน /  
(3) ปดฝุนละออง เช็ดโตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงานในหองทํางานทุกหอง รวมทั้งในหองประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ  เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด ใหสะอาด ปราศจาก
ฝุน เศษขยะ แลวจัดใหเปนระเบยีบ 

/  

(4)  ดดูฝุนละออง เศษผง ตามซอก มุม ชองวางระหวางโตะ ตู เครื่องใชสํานักงาน และพรม
ใหสะอาด 

 / 

(5)  รวบรวมเก็บเศษขยะในถังขยะไปท้ิงในที่ที่จัดหาไวให (โดยแยกประเภทของขยะ) /  
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหนาตาง ประตู กรอบบานหนาตางไม และอลูมิเนียม ทําความสะอาด  
รองบานเลื่อน  และบริเวณที่อยูใกลการสัมผสัทุกแหงใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 

 / 

(7)  ทําความสะอาดหองโถง  และที่น่ังพัก  แผนปายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ /  
(8)  ทําความสะอาดพื้นหนาลิฟตแตละชั้น  และภายในหองลิฟต /  
(9)  ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟใหสะอาด
ตลอดทัง้วัน 

/  

(10)  ทําความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได /  
(11)  ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขดั ถ ูลางพื้น เครื่องสุขภณัฑ เชน โถสวม โถปสสาวะ 
อางลางมือ  อางลางภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณทั้งหมด ในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
สําหรับหองน้ําตองดแูล ทําความสะอาดระหวางวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถสวม โถปสสาวะ  และพ้ืนหองน้ํา ตองรักษาความสะอาดตลอดวัน 

/  

(12) ทําความสะอาด และแกไขปญหาเฉพาะหนา ในระหวางวัน (เวลาทํางาน) /  
(13) ใชผลติภัณฑทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (สวนบริการกลางรับผิดชอบ)   
(14) รายงานสิง่ของชํารุดเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยดวน /  
(15)  ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพดัลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบรอยกอนปดหองทํางาน และตรวจสอบกอนออกจากสํานักงาน 
หรือตัวอาคาร 

/  

 
 

นางสาวนริสา   บัวเชย 
ผูตรวจ 

 
 
 



CLM-GREEN OFFICE  หมวดที� � 6.2.2 

 
 

แบบฟอรมการตรวจสอบผลการปฏบิัติงานของพนกังานทําความสะอาด 
 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

รายละเอียดการทํางาน เรียบรอย ไมเรียบรอย 
(1)  เปด – ปด ประตู  หนาตาง  บานเลื่อนหองทํางาน  /  
(2)  กวาด เช็ด ถูพื้นดวยมอบ ขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน /  
(3) ปดฝุนละออง เช็ดโตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงานในหองทํางานทุกหอง รวมทั้งในหองประชุม 
ชุดรับแขก  ตูเก็บเอกสาร พัดลม  ครุภัณฑ  เครื่องใชสํานักงานทุกชนิด ใหสะอาด ปราศจาก
ฝุน เศษขยะ แลวจัดใหเปนระเบยีบ 

/  

(4)  ดดูฝุนละออง เศษผง ตามซอก มุม ชองวางระหวางโตะ ตู เครื่องใชสํานักงาน และพรม
ใหสะอาด 

 / 

(5)  รวบรวมเก็บเศษขยะในถังขยะไปท้ิงในที่ที่จัดหาไวให (โดยแยกประเภทของขยะ) /  
(6)  เชด็กระจก  บานเลื่อนหนาตาง ประตู กรอบบานหนาตางไม และอลูมิเนียม ทําความสะอาด  
รองบานเลื่อน  และบริเวณที่อยูใกลการสัมผสัทุกแหงใหสะอาดปราศจากคราบสกปรก 

 / 

(7)  ทําความสะอาดหองโถง  และที่น่ังพัก  แผนปายแสดงชื่อหองทํางานตาง ๆ /  
(8)  ทําความสะอาดพื้นหนาลิฟตแตละชั้น  และภายในหองลิฟต /  
(9)  ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา - ออก บันไดและทางเดินประตูหนีไฟใหสะอาด
ตลอดทัง้วัน 

/  

(10)  ทําความสะอาดทางขึ้นลงและราวบันได /  
(11)  ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขดั ถ ูลางพื้น เครื่องสุขภณัฑ เชน โถสวม โถปสสาวะ 
อางลางมือ  อางลางภาชนะ  ชั้นวางของ และอุปกรณทั้งหมด ในหองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค 
สําหรับหองน้ําตองดแูล ทําความสะอาดระหวางวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อมิใหมีกลิ่นเหม็น 
โดยเฉพาะโถสวม โถปสสาวะ  และพ้ืนหองน้ํา ตองรักษาความสะอาดตลอดวัน 

/  

(12) ทําความสะอาด และแกไขปญหาเฉพาะหนา ในระหวางวัน (เวลาทํางาน) /  
(13) ใชผลติภัณฑทาํความสะอาดที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม (สวนบริการกลางรับผิดชอบ)   
(14) รายงานสิง่ของชํารุดเสยีหายที่เกดิขึ้นโดยดวน /  
(15)  ปดไฟฟา น้ําประปา ปดพดัลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลัก๊ อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบรอยกอนปดหองทํางาน และตรวจสอบกอนออกจากสํานักงาน 
หรือตัวอาคาร 

/  

 
 

นางจารุพันธุ   พรุเพ็ชรแกว 
ผูตรวจ 
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