
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการด าเนินงาน (Green Office) หมวด 2 

ครั้งที่ 3 /2561 

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 – 10.30 น. 

ณ ห้องประชมุระเบียงบรรณ 4 ชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  ประธานอนุกรรมการ   
  2. นางเกษมาพร  ตัญบญุยกิจ              รองประธานอนุกรรมการ  
 3. นายณัฐพล  จันทนา    อนุกรรมการ 
  4. นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ   อนุกรรมการ 

5. นางสาวปรารถนา  คชินทร         อนุกรรมการ     
6. นายปรีชา  รัสม ี              อนุกรรมการ     
7. นางนิตยา  ทองปะนะ               อนุกรรมการ 

 8. นายสมภพ  เอียดส ี    อนุกรรมการ 
 9. นายอนุรักษ ์ คงคิด    อนุกรรมการ 
 10. นายเกียรติศักดิ์  ใบระเหม   อนุกรรมการ 
 11. นางบุษกร  ผึ้งภักดี    อนุกรรมการ 
 12. นายสทุธิรักษ์  จริตงาม   อนุกรรมการ 

13. นางสาวธันฐภัทร์  ดวงจันทร์           อนุกรรมการและเลขานุการ   
  
 
รายชื่อผู้ไม่เขา้ร่วมประชุม 
  1. นายธีรวัฒน์  ศรีบุญเอียด   ติดภารกิจ 
  2. นายธรณิศ  หาญใจ     ติดภารกิจ 
 3. นายพิชัยยุทธ  สุวิทยารัตน์   ติดภารกิจ 
 4. นางสันถัต  สารักษ ์    ติดภารกิจ 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

 

 

 



วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้ง/ที่ประชุมทราบ  

  จากการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ได้มีการมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบไปแล้วนั้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะต้องร่วมกันพิจารณาคู่มือการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว 

(Green Office) ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาร่วมกัน 

วาระที่ 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  อนุกรรมการในหมวดที่ 2 ได้พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 

 2.1 การสื่อสารและการสร้างจิตส านึก 

 2.2 การประชมุและการจัดนทิรรศการ 

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในส านักงาน 

2.4 การขนส่งและการเดินทาง 

2.5 การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ซึ่งได้มีการวางมาตรการร่วมกัน ได้ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ดังนี ้

 

 

 

 

 



แผนการท างานด้านการด าเนินงาน Green Office หมวด 2 การด าเนินงาน Green Office 

คณะท างานได้ประชมุร่วมกนั และมีมติดงันี ้ได้มีการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

2.1 การส่ือสารและการสร้างจติส านึก มี ไม่มี หลักฐานการ
ตรวจประเมนิ 

มาตรการ ความคืบหน้า
การ

ด าเนินงาน 

                         ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค 

- ก าหนดวธีิการส่ือสารด้าน
สิ่งแวดล้อมของส านักงาน พร้อม
ส ารวจช่องทางการส่ือสาร 

/  เวบ็  ไลน์กลุม่ facebook กลุม่ ปา้ย
รณรงค์ขอความร่วมมือจาก
บคุลากรและผู้ใช้บริการ 

ควรเพิ่มจดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารข้อมลูด้านGreen Office ใน
จดุท่ีมองเหน็ได้อยา่งชดัเจน เพ่ือเป็น
การสร้างการรับรู้และสร้างจิตส านกึ 

พิชยัยทุธ สนัถตั นิตยา  

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการส่ือสาร /  เตรียมการ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ
หมวดตา่งๆ ลงสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์(ทีวี) 

 อนรัุกษ์/ณฐัพล  

- การส่ือสารนโยบายสิ่งแวดล้อม
ให้พนักงานทราบ 

/  ประกาศนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินการแล้ว เกษมาพร  

- การส่ือสารปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากร และพลังงานแก่
พนักงานที่เกี่ยวข้อง และ
พนักงานมีความเข้าใจ 

 / จดัท า Web 

Green Lib 

 ด าเนินการแล้ว อาภรณ์  

- การส่ือสารกฎหมายและ
ข้อก าหนดสิ่งแวดล้อมไปยัง
พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และ
พนักงานมีความเข้าใจ 

 /    สวุฒัน์  

- การส่ือสารประกาศ /  ค าสัง่ฯ แตง่ตัง้   เกษมาพร  



คณะกรรมการหรือทีมงานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

คณะท างานฯ 

- การประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์
เพื่อกระตุ้นพนักงานในการสร้าง
ความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ 

/  เวบ็ไซต์ 5ส   ธรณิศ  

- การส่ือสารปริมาณก๊าซเรือน
กระจกแก่พนักงาน 

/     อ.ปกรณ์/ธรณิศ  

- การส่ือสาร หรือชีแ้จงให้พนักงาน
ได้รับทราบถงึมาตรการควบคุม
การใช้น า้ 

 /  มอบหมายหวัหน้าฝ่ายทกุฝ่าย
ประสานกบับคุลากรภายใน
องค์กร 

 

 หวัหน้าฝ่ายทกุฝ่าย  

- การส่ือสารหรือชีแ้จงให้พนักงาน
ได้รับทราบถงึมาตรการควบคุม
ทรัพยากรต่างๆ 

 /  มอบหมายหวัหน้าฝ่ายทกุฝ่าย
ประสานกบับคุลากรภายใน
องค์กร 

 

 หวัหน้าฝ่ายทกุฝ่าย  

- การส่ือสารเป้าหมายและ
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมแก่
พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

/  เวบ็ไซต์ green 

office และบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์
อิเลก็ทรอนิกส์
หน้าห้องผลิต
เอกสารกลาง 

  อาภรณ์   

- การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนจากพนักงานรวมไปถงึ

/  facebook   สนัถตั  



บุคคลที่เข้ามาตดิต่อ 
- ความเหมาะสมในการก าหนด

ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม 
/       

- การก าหนดความจ าเป็น แผนงาน 
การประเมนิความรู้ความเข้าใจ
ของพนักงานพร้อมการบันทกึ
ประวัตกิารฝึกอบรม 

/ 
 
 

 

      

2.2 การประชุมและการจัดนิทรรศการ        
- การจัดเตรียมการประชุมและการ

จัดนิทรรศการ ได้แก่ การส่ง
หนังสือเชญิเข้าประชุม การ
เตรียมแฟ้มเอกสารในการเข้า
ประชุม 

/     เกษมาพร/ธนัฐภทัร์  

- การจัดห้องประชุม และห้อง
แสดงนิทรรศการ 

/       

- การเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม /   1. รณรงค์ให้ใช้วสัดท่ีุสามารถ
ยอ่ยสลายได้ในธรรมชาติ 
2. ในการจดัเลีย้งทกุครัง้ต้องมี
การคดัแยกขยะ 

3. ก าหนดปริมาณอาหารท่ี
เหมาะสมส าหรับการบริโภคตอ่
คน 

   

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบใน
ส านักงาน 

       



- การก าหนดระยะเวลาในการท า
ความสะอาดและสร้างความเป็น
ระเบียบ 

/   1.บนัทกึการท าความสะอาด
ห้องน า้ 

2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของแมบ้่าน 

 พิชยัยทุธ/แมบ้่าน  

- สภาพพืน้ที่ในส านักงานต้องมี
ความสะอาดและเป็นระเบียบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(สังเกตการณ์) 

/       

- ความสะอาดของห้องน า้ /     แมบ้่าน  
2.4 การขนส่งและการเดนิทาง        

- การส่ือสารผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ /   1. ระบบ e-office 

2. มีกลุม่ Line CLM 

3 . มีFacebook กลุม่ CLM 

4. E-mail 

   

- มีการวางแผนการเดนิทางก่อน
การน ายานพาหนะของบริษัทไป
ใช้งาน 

 / สมดุบนัทกึการใช้
รถของหน่วยงาน 

ลงบนัทกึการใช้รถของ
หน่วยงานทกุครัง้ ทัง้รถขน
อปุกรณ์ และรถมอเตอร์ไซต์
พว่งข่าง  

 มอบคณุพิชยั   

- มีการรณรงค์การเดนิหรือการใช้
จักรยานเดนิทางมาท างาน 
(ส าหรับบุคลากรที่พักใกล้ที่
ท างาน) 

 /  ประชาสมัพนัธ์และกระตุ้นให้
คนในองค์กรตระหนกัถึงการใช้
จกัรยาน 

 ปรีชา/สมภพ/
ปรารถนา/บษุกร 

 

2.5 การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

     ปรีชา/สทุธิรักษ์/ 
เกียรติศกัด์ 

 



- การซ้อมดับเพลิงและการก าหนด
ความถี่ในการในการตรวจสอบ 

/   ด าเนินการซ้อมปีละ 1 ครัง้    

- การจัดท าแผนฉุกเฉินใน
ส านักงาน 

 /      

- การตรวจเชค็อุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ เช่น ถังดับเพลงิ สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลงิไหม้ และความ
เข้าใจของพนักงานในการใช้ถัง
ดับเพลิง 

/   มีการตรวจเช็คอยูส่ม ่าเสมอ    

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา  10.30 น. 

 

(........................................) 

  นางสาวธันฐภัทร์  ดวงจันทร ์

   ผู้บันทึกการประชุม 

 


