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รายงานการประชุมส านักงานสเีขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2561 
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชมุระเบียงบรรณ 2 ชั้น 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
……………………………………………… 

รายนามคณะกรรมการที่เขา้ประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกจิ  รองผู้อ านวยการ (รองประธาน) 

2. นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ       หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

3. นายธรณิศ  หาญใจ    หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนฯ 

4. นางเกษมาพร ตัญบุญยกจิ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ 

5. นายพิชัยยุทธ  สุวิทยารัตน์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 

6. นางรจนา  หมาดหล้า    บรรณารักษ ์

7. นางสาวนัสราห์  จ าปากลาย   บรรณารักษ ์

8. นายสุวัฒน์  เกิดมณ ี    บรรณารักษ ์

9. นางกนกวัลย์  ไกรนุกูล    บรรณารักษ ์

10.นางบุญเพ็ญ  ชูทอง    บรรณารักษ ์

11.นางสาวขนิษฐา  จิตรหลัง   บรรณารักษ ์

12.นางสาวนันทพร ขันธศุภหริัญ   นักเทคโนโลยกีารศึกษา 

13.นางสาวพัสตราภรณ์  กาฬสิงห์   นักเทคโนโลยกีารศึกษา 

14.นางสาวนริสา  บัวเชย    นักเทคโนโลยกีารศึกษา 

15.นายพิชัย  พูลสวัสดิ ์    นักเทคโนโลยกีารศึกษา 

16.นายชัชวาล  นาคพันธุ ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ 

17.นางอมราพร  ชุมชนะ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

18.นายไกรศร  สายวาร ี    นายช่างเทคนิค 

19.นายสมศักดิ์  ประทุมทอง   พนักงานธุรการ 

20.นางจารุพันธ์  พรุเพชรแก้ว   พนักงานธุรการ 

21.นายธวัชชัย  ประดู ่    พนักงานธุรการ 

22.นางชื่นณัสฐา  เสนาะโสตร์   พนักงานธุรการ 

23.นางสาวธันฐภัทร์  ดวงจันทร ์   พนักงานธุรการ 

24.นางสาวรุจิรา  เต็มราม    พนักงานธุรการ 

25. นางสาวพัชรินทร์ ภาวิกานนท์   พนักงานธุรการ (บันทึกรายงานการประชุม) 

เปิดประชุมเวลา  13.30น.     
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วาระที่   1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุรับทราบ 
รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุม 

และการด าเนินโครงการส านักงานสีเขียว  ประธาน  คือผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อาจติด
ภารกิจที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินโครงการได้นั้น  ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา ท าหนา้ที่เป็นประธานโครงการส านักงานสีเขียวแทน  

รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รองประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องศูนย ์
บรรณสารและสื่อการศึกษาเข้าร่วมการเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office)  เพื่อส่งเสริมการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมในส านักงาน ลดการใช้พลังงาน ด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการ
ลดการใช ้การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค ์
   - เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานน าความรู้ส านักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช ้
   - เพื่อตรวจประเมินและรับรองส านักงานสีเขียว (Green Office) ในหนว่ยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น 
  - เพื่อส่งเสริมให้ส านักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และขอความรว่มมือบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและให้ความร่วมมือเพื่อให้โครงการ
ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค ์
 
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที ่ 2.1 คณะกรรมการร่วมประเมินองค์กรเพื่อส ารวจประเมินสภาพปัจจุบัน และเพื่อท าแผนการ
ปรับปรุง 
  รองประธานได้ขอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาประเมินสภาพปัจจุบันขององค์กร  ตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานส านักงานสีเขียวทั้ง 7 หมวด  
 
มติที่ประชุม 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
พิจารณา
(คะแนน) 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)  
1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม  
- มีการก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรและผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ และมีการ
ขับเคลื่อนชัดเจน 

0 
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- รายละเอียดทีร่ะบุในนโยบายครบถ้วนตามคูม่ือที่ระบุไว้ 0 
- มีการก าหนดความถี่ในการทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือมากกวา่ปีละ 1 
ครั้ง และมีการทบทวนตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

0 

1.2  การวางแผนการด าเนินงาน (Planing)  
- การระบุประเด็นและการประเมินปญัหาสิ่งแวดล้อมมีการก าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการ
จัดการปัญหาสิง่แวดล้อม, การใช้ทรัพยากรและพลังงาน มีการจัดท าเป็นเอกสาร และมีการเซ็นต์
อนุมัติผู้รับผิดชอบรู้จักและเข้าใจหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี และมีการก าหนดการทบทวนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

0.50 

- มีการระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมครบถ้วนทั้ง 3 สภาวะ หรือ 2 สภาวะตามความเหมาะสมกับโอกาสใน
การเกิดปัญหา และการระบุปญัหาสิ๋งแวดล้อมครอบคลุมทุกกิจกรรมหลักของส านักงาน 

0 

- มีการจดัการปญัหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีความส าคัญมากสมบูรณ์ 0 
- มีการจดัท ารายการกฏหมายและบอกถึงแหล่งที่ค้นหากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะในการควบคุม
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มครบถ้วนทั้งหมด มีการประเมินความสอดคล้องของกฏหมายครบถ้วน และมี
หลักฐานของการประเมินความสอดคล้องของกฏหมายครบถ้วน และกฏหมายมีความทันสมัย 

1 

- มีการก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการค้นหารายการกฏหมายที่เกี่ยวข้องไวอ้ย่างเหมาะสม และมี
ความเข้าใจเป็นอย่างอย่างดี มกีารก าหนดระยะเวลาในการค้นหากฏหมายที่ทนัสมัยที่เหมาะสมและมี
การปฏิบัติตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

0 

การเตรียมพร้อมตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้  
- มีการซ้อมดับเพลิงตามความถี่ที่ก าหนด พนักงานทัง้หมดได้รบัการฝึกอบรมเรื่องการเตรียมพร้อมต่อ
สภาวะฉุกเฉินและพนักงานทุกคนได้รับการซ้อมอพยพหนีไฟ 

0.75 

- มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสม พนักงานเข้าใจแผนฉุกเฉนิเป็นอย่างด ี 0 
- มีการตรวจเชค็อุปกรณด์ับเพลิงต่างๆ ตามความถี่ที่เหมาะสมอยู่เป็นประจ าตามที่ก าหนด พนักงาน
ทุกคนที่สุ่มสอบถามทราบถงึวิธกีารใช้ถงัดับเพลิง 

0.75 

1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  
- ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหรือผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน
ขององค์กร และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินการปรับปรงุอย่างต่อเนื่องและพบหลักฐานรายงานการ
ประชุม๕ระกรรมการสิ่งแวดล้อม วาระการประชุมครบถ้วนตามที่ก าหนดในคูม่ือการประเมิน
ส านักงานสีเขยีว (Green Office) 

0 

- ความเหมาะสมในการแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 0.75 
- ประธานคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความเขา้ใจในการด าเนินการจดัการ 0.50 
2. การด าเนินงาน Green Office  
2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม  
- มีการสื่อสารดา้นสิ่งแวดล้อมตามช่องทางทีก่ าหนดอย่างเหมาะสมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในและ
ภายนอกส านักงาน 

0.25 

- มีก าหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องของการสื่อสารอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ และมี
ความเข้าใจเป็นอย่างดี 

1.0 

- พนักงานทราบนโยบายสิ่งแวดล้อม 100% ของจ านวนพนักงานที่สุมถาม 1.0 
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- มีการสื่อสารปญัหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานแก่พนักงานทีเ่กี่ยวข้อง และพนักงาน
ทุกคนมีความเข้าใจ 

1.0 

- มีการสื่อสารกฏหมายและข้อก าหนดสิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและพนกังานมี
ความเข้าใจ 

0.25 

- มีการสื่อสาร ประกาศคณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนทีเ่กีย่วข้องมี
ความเข้าใจ 

1.0 

- มีการจดัประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ เพื่อกระตุ้นพนักงานในการสร้างความสะอาดและความเป็น
ระเบียบอย่างต่อเนื่อง พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ 100% จากจ านวนที่สุ่มสอบถามทัง้หมด 

1.0 

- มีการสื่อสารปริมาณก๊าซเรือนกระจกแก่พนกังานทุกคนจากจ านวนพนักงานที่สุ่มสอบถาม 0.25 
- มีการสื่อสารหรือชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบถึงมาตรการควบคุมการใช้พลังงาน ได้แก่ การติดป้าย
วิธีการประหยดัการใช้น้ า , ไฟฟ้า , ก าหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  

0.75 

- มีการตดิป้ายวิธีการประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างเหมาะสมและผลการใช้น้ ามีแนวโน้มที่ลดลง 
พนักานทราบถึงมาตรการและมีความเข้าใจ 100% จากจ านวนพนักงานที่สุ่มถาม และทราบถึงผลจาก
การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว 

0.75 

- มีการสื่อสารเป้าหมาย และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานอย่างทั่วถงึ และพนักงานมีความ
เข้าใจ100% จากจ านวนพนักงานที่สุ่มสอบถาม และทราบถึงผลจากการปฏบิัติตามมาตรการดังกล่าว 

0.75 

- มีการเปดิช่องทางเพื่อข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียนและมกีารจดัการแก้ไขปรับปรุง 0 
- มีการก าหนดความจ าเป็น,แผนงาน,การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพนักงาน พร้อมการบันทึก
ประวัติในการฝกึอบรม ก าหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องของการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติตาม
หน้าที่รับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในกระบวนการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

1.0 

- มีการก าหนดความจ าเป็นแผนงาน, การประเมินความรู้ความเข้าใจของพนกังานพร้อมการบันทึก
ประวัติในการฝกึอบรมครบถ้วน มีความเหมาะสมกับบุคลากรในส านักงาน และปฏิบัติตามแผนการ
ฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 

0 

2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ  
- การจดัเตรียมการประชุมและการจดันิทรรศการ ได้แก่ การสง่หนังสือเชิญเข้าประชุม การเตรียม
แฟ้มเอกสารในการเข้าประชุมโดยมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นการส่งข้อมูลและเลือกใช้วัสดทุี่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมทุกครัง้ที่มกีารจัดประชุม 

1.0 

- การจดัห้องประชุม และห้องแสดงนิทรรศการ มีการเลือกใชว้สัดุที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 100% 
ของครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด พนักงานทุกคนทีสุ่่มสอบถามทราบถึงมาตรการในการประหยัดพลังงาน 
เช่น แส่งสว่างจากหลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  
- การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกครั้งที่จัดประชุม
ทั้งหมด พนักงานที่สุ่มสอบถามทุกคนทราบถงึมาตรการในการลดปริมาณของเสีย 

0.25 

- การเลือกใช้โรงแรมหรือสถานที่จัดงาน มีการเลือกสถานทีท่ี่มีการรับรองมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เช่น ISO14001 ใบไม้เขียว เป็นต้น (จะต้องมีใบรบัรองยืนยันและมีภาพถ่ายของสถานที่
ประกอบ) ทุกครั้งที่มีการจัดงาน 

0 

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในส านกังาน  
- มีการก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบให้แก่ส านักงานและ 1.0 
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พนักงานที่รับผดิชอบได้น าไปปฏิบัติอย่างตอ่เนื่อง 
- สภาพพื้นที่ในส านักงานมีความสะอาดและความเป็นระเบียบทุกพื้นที่ในส านกังาน 1.0 
- ห้องน้ ามีผู้รับผิดชอบ มีการก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาดห้องน้ าอย่างเหมาะสม ท าความ
สะอาดตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และห้องน้ ามีความสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น 

1.0 

2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก  
- มีการเก็บข้อมลูปริมาณก๊าซเรือนกระจากกจิกรรมในส านักงาน อย่างสมบูรณ์ 1.0 
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจากกิจกรรมในส านักงานลดลงตามเป้าหมายที่ไดก้ าหนด และมีมาตรการใน
การจดัการด้านการใช้ทรัพยากรพลังงาน และการปล่อยมลพษิชัดเจน 

1.0 

- ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลและวิธีการค านวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส านักงาน 0.25 
2.5 การขนส่งและการเดินทาง  
- มีการสื่อสารโดย ผ่านสื่อ อิเลก็ทรอนิกส์ 100% ของการสื่อสารทัง้หมดภายในองค์กร  0.50 
- มีการวาง แผนการเดินทาง และสามารถ ปฏิบัติได้ตาม 
แผนทุกครั้ง 

0.25 

- มีการรณรงคก์ารเดินหรอืการใช้จกัรยานเดนิทางมาท างาน หรือระบบการขนส่งสาธารณะ (ส าหรับ
บุคลากรที่พักใกล้ที่ท างาน)  

0 

3. การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)   
3.1 การใช้พลงังาน  
- การก าหนดมาตรการประหยดัพลังงาน (ไฟฟา้และเชื้อเพลิงอื่นๆ) และมีความเหมาะสม และ
ครอบคลุมทุกแผนก  

1.0 

- มีการเปรียบเทียบการใช้พลังงานต่อจ านวนของพนกังาน ครอบคลุมไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอื่นๆ และ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดครบถ้วน 

1.0 

- พนักงานปฏิบตัิตามมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้าและเชือ้เพลิงอื่นๆ) ได้ 100% ของจ านวน
พนักงานที่สุ่มสอบถามหรือสังเกตการณ์  

1.0 

3.2 การใช้น้ า  
- มีการก าหนดมาตรการประหยัดน ้าพลังงาน มีความเหมาะสม และครอบคลุมทุกแผนก พนักงานมี
ความเข้าใจเป็นอย่างดี การเปรยีบเทียบการใช้น ้าต่อจ านวนของพนักงาน  

1.0 

- พนักงานปฏิบตัิตามมาตรการประหยัดการใช้น ้าได้ 100% ของจ านวนพนักงานที่สุ่มสอบถามหรือ
สังเกตการณ์  

1.0 

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ    
- ก าหนดมาตรการในการใชก้ระดาษอย่างเหมาะสม 0.75 
- มีการก าหนดมาตรการในการใช้หมึกพิมพอ์ย่างเหมาะสม 0.75 
- มีการก าหนดมาตรการในการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส านกังานอย่างเหมาะสม 0.50 
- มีการก าหนดเป้าหมายการใชท้รัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม 0.50 
- การใช้อุปกรณ์ส านักงานอยา่งประหยดัในพื้นที่ท างาน (สังเกตการณ์)  0.25 
4. การจดัการของเสีย (Waste and Waste water Management)  
4.1 การจัดการของเสียในส านกังาน  
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- การจดัการขยะ ของเสียขององค์กร เช่น มีถังภาชนะรองรับขยะโดยแบ่งภาชนะออกตามประเภท
ของขยะที่เกิดขึน้จริงในองค์กร อย่างเหมาะสม  พร้อมมกีารท าป้ายบ่งชี้ชัดเจน และมีการบันทึก
ปริมาณขยะประจ าเดือนอย่างครบถ้วนทุกเดือน  

1.0 

- การทิ้งขยะถกูต้องทุกจุดที่มีการสุ่มตรวจสอบ  1.0 
- มีการจดัเตรียมพื้นที่พักขยะกอ่นส่งก าจดัและมีความเหมาะสม  1.0 
- มีการส่งขยะไปก าจัด หรือมีหน่วยงานมารับขยะไปก าจัด เช่น  
หน่วยงานท้องถิ่น บริษทัรับก าจดัที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสม ่าเสมอ ทุกๆ 2 วัน หรือทุกวัน 

1.0 

- ลดปริมาณขยะ และน าไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 45% ของปริมาณขยะแต่ละเดือน  1.0 
4.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน  
- การจดัการน้ าเสียจากกิจกรรมที่เกีย่วขอ้ง 0.75 
- มีการก าหนดความถี่ และผู้รับผิดชอบในการดูแล และมีการดูแลอุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน ้าเสยีอย่าง
ต่อเนื่องตามความถี่ที่องค์กรได้ก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม  

0 

- เศษขยะ เศษอาหาร คราบน า้มันและสิ่งสกปรกต่างๆ ได้รบัการก าจัดอย่างเหมาะสม  0.25 
- การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  0 
5. สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกส านักงาน (Indoor & Outdoor Environmental)  
5.1 อากาศในส านักงาน  
- การดูแลท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องกรองอากาศ 
ห้อง พื้นห้อง เพดาน พรมปูพืน้ห้อง รวมถงึอปุกรณเ์ครื่องใชต้่างๆ  

0.50 

- มีการก าหนดจุดสูบบุหรี่ และมีความเหมาะสม  1.0 
- มลพิษทางอากาศจากการปรับปรุงส านักงาน เช่นการเจาะพนัง ทาสี ไม่มี 
- มีการจดัการมลพิษอากาศจากภายนอกส านักงาน และสามารถจดัการได้ทกุครั้ง หรือไม่มมีลพิษ
อากาศภายนอก (ภาพถ่ายเปน็ หลักฐาน ประกอบ) ส านักงาน (มีเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นหลักฐาน
ประกอบ) 

0 

5.2 แสงในส านกังาน  
- มีการตรวจวัดความเข้มของแสงประจ าปี และผลการตรวจผ่าน 
ตามที่มาตรฐานก าหนด หรือมกีารตรวจวัดความเข้มของแสงประจ าปี แล้วผลการตรวจไม่ผ่านตามที่
มาตรฐานก าหนด แต่มีการด าเนินการแก้ไขเรยีบร้อยแล้ว  

1.0 

- มีการใช้อุปกรณ์แสงสว่างที่มปีระสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมทกุครั้ง 1.0 
5.3 เสียงในส านักงาน  
- มีการก าหนดมาตรการในเรื่องของการควบคมุสภาวะทางเสียงเพื่อป้องกันการเกดิมลพิษทางเสียง 
พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนที่มีการสุ่มสอบถามทราบและมีการรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั  หรอืส านักงานไม่มีมลพิษทางเสียง 

0 

- การจดัการเสยีงดงัจากภายนอกส านักงาน ที่ส่งผลต่อส านักงาน 0 
5.4 ความน่าอยู ่  
- ก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าที ่และเวลาที่แน่นอนในการ ดูแลรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งที่เป็นบริเวณทีม่ี ผู้รับผิดชอบเฉพาะและความรับผิดชอโดยทั่วไปที่ทกุ
คนควรปฏิบัติ  

1.0 
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- ก าหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นพื้นที่เพือ่การปฏิบัติงาน จัดเกบ็วัสดุ พื้นที่ส าหรับ
พักผ่อน รับประทานอาหาร และพื้นที่อื่นๆ ที่จ าเป็น พร้อมมีปา้ยแสดงบอกไว้  

1.0 

- การดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น  0.5 
- มีรายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเชื้ออย่างสม ่าเสมอมากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ และมีการ
ควบคุมแก้ไขสัตว์พาหะน าเชื้อต่างๆ(ถ้ามี) 

1.0 

6. การจดัซื้อจัดจ้าง (Green Procurement)  
6.1 การจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ และการจัดจ้างในส านักงาน  
- การจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มีหลักฐานรับรองสินค้าหรือ
สัญลักษณท์ี่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมมากกว่า 40% ของสินค้าที่สั่งซื้อทั้งหมด 

0.50 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 0 
- ปริมาณและประเภทของวัสดอุุปกรณ์ในส านกังานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 0 
- มีการจดัท าบญัชีรายชื่อสินคา้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการมีสินค้าจรงิในพื้นที่
ท างาน 100%  

0.25 

- หลักฐานการคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคล เพื่อการจ้างงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม(ถ้าม)ี  0 
- มีการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ หรือมกีารตรวจสอบ และแจ้งแก่หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นทุก
ครั้งทีพ่บถงึความผิดปกติหรือความไม่ถูกต้องเพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

0 

7. การปรับปรงุอย่างตอ่เนื่อง (Green Procurement)  
7.1 โครงการและกิจกรรม  
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
และมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน  

1.0 

- การก าหนดเป้าหมายสามารถวัดได้และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  0.75 
- ก าหนดกิจกรรมด้านสิ่งแวดลอ้มที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  0.75 
- มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานให้เหมาะสมกับเป้าหมายและวัตถปุระสงค์หรือไม่  0.50 
- ดูผลส าเร็จของวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร  0 

 
***เกณฑ์การให้คะแนนตามเอกสารแนบ 1 
 
วาระที ่ 2.2 แก้ไข (ร่าง) ค าสั่งฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาส านักงานสเีขียว (Green 
Office) พ.ศ 2561 
  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาส านักงาน
สีเขียว (Green Office)   
 
มติที่ประชุม มอบหมายคุณสมศักดิ์  ประทุมทอง เวียนแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบและลงชื่อเข้าร่วมตาม
ความสนใจในด้านต่าง ๆ  5 หมวด ได้แก ่
หมวดที่ 2 ด้านการด าเนินงาน 
หมวดที่ 3 ด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร 
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจา้ง 
 
 
วาระที ่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
                      ไม่มี 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.20 น. 
 
 
 
 (นางสาวพัชรินทร์ ภาวิกานนท)์                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        รองประธานคณะอนุกรรมการ 
    ผู้จดบันทึกการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
 


