
รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานด้านการบริหารจัดการองค์กร (หมวดที่ 1)  

ส านักงานสเีขียว (Green Office) ครั้งที่ 4/2561 

วันพฤหสับดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชมุระเบียงบรรณ 4 อาคารบรรณสารและสือ่การศึกษา 

............................................................................. 

รายนามคณะกรรมการที่เขา้ประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชยั ประธานคณะอนุกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกจิ  รองประธานคณะอนุกรรมการ 

3. นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ       อนุกรรมการ 

4. นายธรณิศ  หาญใจ    อนุกรรมการ 

5. นายพิชัยยุทธ  สุวิทยารัตน์   อนุกรรมการ 

6. นายสุวัฒน์  เกิดมณ ี    อนุกรรมการ 

7. นางสาวนริสา  บัวเชย    อนุกรรมการ 

8. นายธวัชชัย   ประดู ่    อนุกรรมการ 

9. นางเกษมาพร ตัญบุญยกจิ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

10.นางสาวจริยา  รัตนพันธุ ์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11.นางสาวพัชรินทร์ ภาวิกานนท์   ผู้ช่วยเลขานุการ (บันทึกรายงานการประชุม) 

เปิดประชุมเวลา  09.00น.     

วาระที ่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที ่ 1.1 การสมัครเข้าร่วมโครงการประเมนิองค์กรตามมาตรฐานส านักงานสีเขียว ประจ าป ี2562   

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณเกษมาพรรายงาน ได้สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการส านักงานสีเขียวทางเว็บไซต์กรมส่งเสริม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเรียบรอ้ยแล้ว  และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จ.สุราษฎร์ธานี เชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วม

ประชุม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 



 

วาระที ่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานจากคณะท างานหมวดต่างๆ  

หมวดที่ 1  คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานด้านการบรหิารจัดการองค์กร 

คุณเกษมาพรรายงานสิ่งที่ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วได้แก่ นโยบายสิ่งแวดล้อม  ประเมินปัญหา

สิ่งแวดล้อม  แนวปฎิบัติในการใช้ห้องประชุม (Green Meeting) จัดท า fanpage  โดยใช้ชื่อ clm greenoffice และได้

ยกร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานใหม่ เนื่องจากพบว่าบางคนมีรายช่ือซ้ าในหลายคณะท างาน  ประธานแจ้งว่าสิ่งที่ยังไม่ได้

ด าเนินการในหมวดที่ 1 คือยังขาดแผนงานโครงการ  แผนกลยุทธ และเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ  ในส่วนของ

กฎหมายคุณสุวัฒน์ได้ด าเนินการรวบรวมไว้เรียบร้อยแล้ว ประธานจึงมอบให้คุณอาภรณ์อัพโหลดขึ้นเว็บไซต ์green 

lib.wu.ac.th 

 

หมวดที่ 2 คณะท างานด้านการด าเนินงาน Green office 

แนวทางการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละหมวดส่งข้อมูลให้คุณสมภพเพ่ือจัดท าสื่อรณรงค์ 1ชุด ส่งให้คุณอนรักษเ์พื่อ

ประชาสัมพันธ์ ส่งคุณอาภรณ์อัพโหลดประชาสัมพันธ์ green lib.wu.ac.th 

ประธานมอบหมาย 

1.ให้มีการประชาสัมพันธโ์ดย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้รับรู้โดยทั่วถึง ก าหนดให้วันเลี้ยงปีใหม่ศนุย์บรรณสารฯ  

เป็นวันจัดกิจกรรม green office day 

2.มอบคุณเกษมาพรปรับแก้โครงการส านักงานสีเขียว เป็นนโยบายโครงการส านักงานสีเขียว   

3.มอบคุณพิชัยยุทธดูแลและขอความร่วมมือผู้ใช้ห้องประชุมท าตามระเบียบนโยบายส านักงานสีเขียว   

4.ให้หัวหน้าคณะท างานเก็บรูปการประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ และรายงานผลเป็นรูปแบบเอกสาร 

5.เรื่องการขนส่ง การเดินทาง ปกตใิช้รถไฟฟ้า และจักรยาน ซึ่งยังไม่มีพบปัญหา 

6.หมวด 2 เปน็เจ้าภาพจัดกิจกรรม green office day 

 

หมวดที่ 3 คณะท างานด้านการใช้พลังงานและทรพัยากร 

คุณธวัชชัยรายงาน  

1.การใช้พลังงานไฟฟ้า ได้เก็บสถิติ ท าการเปรียบเทียบเป็นกราฟให้เห็นชัดเจนและจัดท าเป็นรูปแบบเอกสาร  

2.พบปัญหาให้การเก็บข้อมูลพลังงานเช้ือเพลิง ซึ่งได้หารือกับคุณพิชัยยุทธเบื้องต้น แล้ว 

3.การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ เช่น กระดาษ มอบคุณนริสา รับผิดชอบให้มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และมีการเก็บสถิติ 

ประธานก าหนดในเดือนธันวาคม 2561 เอกสารประชาสัมพันธ์จะต้องพร้อม 

เดือนมกราคม  2562 ตรวจสอบเอกสารประกอบ เอกสารการจัดกิจกรรมและเอกสารอื่น ๆ ของแตล่ะหมวด 

 



 

หมวดที่ 4 คณะท างานด้านการจัดการของเสีย 

คุณสุวัฒน์รายงาน  อุปกรณ์ของหมวดที่ 4 เช่น ถังขยะ เครื่องชั่ง ได้ด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และจะเก็บข้อมูลใน

ทุก ๆ เดือน  ประธานแนะน าให้ท าป้าย  เช่น  ถ้าไม่ปฎิบัติตามกฎส านักงานสีเขียว จะผิดกฎข้อไหนบ้าง หรือ ไม่แยก

ขยะ ผิด พรบ ข้อไหน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญ 

คุณเกษมาพรแจ้งเรื่องมีเสียงสะท้อนว่า ชั้น 1 ยังไม่ได้มีการแยกขยะ และขยะเปียกไม่ได้เก็บตามรอบเวลาท าให้ส่งกลิ่น

เหม็น จึงขอใหค้ณะท างานหมวดที่ 4 ได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 

หมวดที่ 5 คณะท างานด้านสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

คุณธรณิศรายงาน 

1.เครื่องปรับอากาศมีพนักงานส่วนกลางมาท าความสะอาดทุกเดือน สามารถขอรายงานจากส่วนบริการกลางได้ 

2.เครื่องถ่ายเอกสารและ Printer  สามารถขอข้อมูลการบ ารุงรักษาจาก บริษัทริโก้ ที่ดแูลได ้

3.มาตรฐานการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและบ ารุงรักษาจะมีการติดป้ายไว้ที่เครื่องถ่ายเอกสารให้เรียบร้อย 

4.เครื่องดูดความช้ืน  จัดท ามาตรฐาน และแผนการท าความสะอาด โดยจัดท าตามแนวทางของบริษัทฯ 

ประธานให้ท าโครงการ รณรงค์และสร้างการรับรู้แนวปฎิบัติ เช่น ขยะ ไฟฟ้า กิจกรรม ท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ 

ประเมินผล  ให้จัดท าป้ายห้ามสูบบุหรี ่

มาตรการ แสง เสียง ให้ร่างบนัทึกข้อความขอความอนุเคราะห ์ส านักวิชาสาธารณุขศาสตร ์ในการเขา้มาตรวจวัดทุกปี 

พาหะน าเช้ือ  นก หนู แมลงสาย ปกติศูนย์บรรณสารฯ ได้ก าจัดอยู่แล้ว ให้เก็บหลักฐานและแสดงว่าได้มีการก าจัดอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

หมวดที่ 6 คณะท างานด้านการจัดซื้อจดัจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คุณนริสา รายงาน ไดป้ระสานคุณอมราพรในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใหพ้ยายามเลือกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มากที่สุด และได้ประสานไปทางส่วนพัสดุ เพื่อสอบถามการจัดซื้อและจัดท า check list วัสดุอุปกรณ์ทีศู่นย์บรรณสารฯ 

เบิกจากส่วนพัสดุ โดยให้ค านงึถึงสิ่งแวดล้อม   ซึ่งศูนย์บรรณสารฯจะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้

มากกว่า 40% ของการจัดซื้อ ถึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 

หมวดที่ 7 คณะท างานด้านการประเมนิประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

คุณอาภรณ์รายงาน จะท าโครงการที่มาจากการระบุปัญหาและมีภาวะเสี่ยงสูงสุด หรือรองลงมา และขอรับผิดชอบใน

เรื่องของการค านวณการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 



มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 (นางสาวพัชรินทร์  ภาวิกานนท)์                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย)  

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                     ประธานคณะอนุกรรมการ 

      ผู้จดบันทกึการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     

 



                                                           แผนการท างานด้านการด าเนินงาน Green Office หมวด 2 การด าเนินงาน Green Office 

คณะท างานได้ประชุมร่วมกัน และมีมติดังนี้ ได้มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

2.1 การสื่อสารและการสร้างจิตส านึก มี ไม่ม ี หลักฐานการ
ตรวจประเมิน 

มาตรการ ความคืบหน้า
การด าเนินงาน 

                         ผู้รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรค 

- ก าหนดวิธีการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม
ของส านักงาน พร้อมส ารวจช่องทางการ
สื่อสาร 

/  เว็บ  ไลน์กลุ่ม facebook กลุ่ม ป้าย
รณรงค์ขอความร่วมมือจาก

บุคลากรและผู้ใช้บริการ 

ควรเพิ่มจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลด้านGreen Office ในจุดที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการ

สร้างการรับรู้และสร้างจิตส านึก 

พิชัยยุทธ สันถัต นิตยา  

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร /  เตรียมการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหมวด
ต่างๆ ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ทีวี) 

 อนุรักษ์/ณัฐพล  

- การสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้
พนักงานทราบ 

/  ประกาศนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 

 ด าเนินการแล้ว ประธานให้ก าหนดจัด
กิจกรรม green office day 

เกษมาพร  

- การสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากร และพลังงานแก่พนักงานที่
เกี่ยวข้อง และพนักงานมีความเข้าใจ 

 / จัดท า Web Green 

Lib 

 ด าเนินการแล้ว อาภรณ์  

- การสื่อสารกฎหมายและข้อก าหนด
สิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ และพนักงานมีความเข้าใจ 

 /  รวมรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่ง
ให้คุณอาภรณ์ ลงในเว็บไซต์ 

 สุวัฒน์  

- การสื่อสารประกาศคณะกรรมการหรือ
ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 

/  ค าสั่งฯ แต่งตั้ง
คณะท างานฯ 

  เกษมาพร  

- การประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์เพื่อ
กระตุ้นพนักงานในการสร้างความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ 

/  เว็บไซต์ 5ส ท า 5ส ทุกๆ 2 เดือน  ธรณิศ  

- การสื่อสารปริมาณก๊าซเรือนกระจกแก่
พนักงาน 

/   จัดท าแบบประเมินปริมาณการ
เกิดก๊าซเรือนกระจกจาก

 อ.ปกรณ์/ธรณิศ  



กิจกรรมประจ าวันของพนักงาน
ทุกคน 

- การสื่อสาร หรือชี้แจงให้พนักงานได้รับ
ทราบถึงมาตรการควบคุมการใช้น้ า 

 /  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ประสานกับบุคลากรภายใน
องค์กร 

 

 หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  

- การสื่อสารหรือชี้แจงให้พนักงานได้รับ
ทราบถึงมาตรการควบคุมทรัพยากร
ต่างๆ 

 /  มอบหมายหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ประสานกับบุคลากรภายใน
องค์กร 

 

 หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  

- การสื่อสารเป้าหมายและโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง 

/  เว็บไซต์ green 

office และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์
หน้าห้องผลิต
เอกสารกลาง 

  อาภรณ์ / อนุรักษ์  

- การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
จากพนักงานรวมไปถึงบุคคลที่เข้ามา
ติดต่อ 

/  Facebook 
และสื่ออื่นๆ  

  สันถัต  

- ความเหมาะสมในการก าหนด
ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม 

/   มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ฝึกอบรมตามโครงสร้างและงาน
ที่รับผิดชอบ 

   

- การก าหนดความจ าเป็น แผนงาน การ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
พร้อมการบันทึกประวัติการฝึกอบรม 

/ 

 
 

 

      



2.2 การประชุมและการจัดนิทรรศการ        
- การจัดเตรียมการประชุมและการจัด

นิทรรศการ ได้แก่ การส่งหนังสือเชิญเข้า
ประชุม การเตรียมแฟ้มเอกสารในการ
เข้าประชุม 

/   จัดท าแนวทางปฏิบัติในการใช้
ห้องประชุมที่ใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้
ทุกคนทราบทาง e-office / ติดไว้
ที่ประชุม และแจ้งเวียนทาง
ระบบ e-office 

 เกษมาพร/ธันฐภัทร์  

- การจัดห้องประชุม และห้องแสดง
นิทรรศการ 

/       

- การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม /   1. รณรงค์ให้ใช้วัสดุที่สามารถ
ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 
2. ในการจัดเลี้ยงทุกครั้งต้องมี
การคัดแยกขยะ 

3. ก าหนดปริมาณอาหารที่
เหมาะสมส าหรับการบริโภคต่อ
คน 

   

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบใน
ส านักงาน 

       

- การก าหนดระยะเวลาในการท าความ
สะอาดและสร้างความเป็นระเบียบ 

/   1.บันทึกการท าความสะอาด
ห้องน้ า 

2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแม่บ้าน 

 พิชัยยุทธ/แม่บ้าน  

- สภาพพื้นที่ในส านักงานต้องมีความ
สะอาดและเป็นระเบียบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (สังเกตการณ์) 

/     แม่บ้าน  

- ความสะอาดของห้องน้ า /     แม่บ้าน  



2.4 การขนส่งและการเดินทาง        
- การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /   1. ระบบ e-office 

2. มีกลุ่ม Line CLM 

3 . มีFacebook กลุ่ม CLM 

4. E-mail 

 ทุกคน  

- มีการวางแผนการเดินทางก่อนการน า
ยานพาหนะของบริษัทไปใช้งาน 

 / สมุดบันทึกการใช้
รถของหน่วยงาน 

ลงบันทึกการใช้รถของหน่วยงาน
ทุกครั้ง ทั้งรถขนอุปกรณ์ และ
รถมอเตอร์ไซต์พ่วงข่าง  

 มอบคุณพิชัย   

- มีการรณรงค์การเดินหรือการใช้จักรยาน
เดินทางมาท างาน (ส าหรับบุคลากรที่พัก
ใกล้ที่ท างาน) 

 /  ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้คน
ในองค์กรตระหนักถึงการใช้
จักรยาน (จัดกิจกรรม car free 

day) 

 ปรีชา/สมภพ/ปรารถนา/
บุษกร 

 

2.5 การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน      ปรีชา/สุทธิรักษ์/ 

เกียรติศักด์ 
 

- การซ้อมดับเพลิงและการก าหนดความถี่
ในการในการตรวจสอบ 

/   ด าเนินการซ้อมปีละ 1 ครั้ง    

- การจัดท าแผนฉุกเฉินในส านักงาน  /      
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ เช่น 

ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
และความเข้าใจของพนักงานในการใช้
ถังดับเพลิง 

/   มีการตรวจเช็คอยู่สม่ าเสมอ    

 

 



วาระที ่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระที่  2.2 พิจารณาตารางบ่งชี,้ ตารางระบุปญัหา และตารางประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลภาวะและ

การใช้ทรัพยากร 

  (น าเสนอในตาราง excel) 

  ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่มีนัยส าคัญ หรือความรุนแรงระดับปานกลาง 

และระดับสูง ต้องได้รับการแก้ไขจัดการ มีดังนี้ 

ด้านมลภาวะ 

ระดับสูง   ได้แก่ กระดาษที่พิมพ์เสีย, หมึกพิมพ์ใช้แล้ว , กลิ่นจากหมึกพิมพ์ , กระดาษเสียจากการจัดเตรียมเอกสาร, 

ขยะจากอุปกรณ์เครื่องเขียน , ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร , ไวนิลที่ใช้แลว้, สารเคมีจากหมึกพิมพ์ไวนิล , ถ่านอัลคาไลน์

ที่ใช้แล้ว , หลอดไฟที่ใช้แล้ว, น้ าเสียจากห้องน้ า, เช้ือโรคจากสัตว์น าโรค เป็นต้น 

ด้านทรัพยากร 

ระดับปานกลาง  ได้แก่  หมึกพิมพ์ , รถติดเครื่องยนต์รอ , ถ่านอัลคาไลน์  และการใช้น้ ามันในการเดินทางของ

บุคลากร 

ระดับสูง   ได้แก่ ไฟฟ้า , อาหารที่รับประทาน , การใช้ห้องน้ า  และ อาคารเก่าขาดการบ ารุงรักษา เป็น 

แหล่งสัตว์น าโรค  

 

มติที่ประชุม   จากการส ารวจและพิจารณาร่วมกัน ระบุปัญหา 

ด้านมลภาวะ 

อันดับ 1 ได้แก ่สัตว์น าโรค    มอบคุณธรณศิจัดท าโครงการรณรงค์ 

อันดับ 2 ได้แก ่ เศษขยะ        มอบคุณสุวฒัน์จัดท าโครงการรณรงค์ 

ด้านทรัพยากร 

อันดับ 1 ได้แก่ ไฟ้ฟ้า    มอบคุณธวัชชัยจัดท าโครงการรณรงค์ 

 

 



 

วาระที่ 2.3 พิจารณาเสนอชื่อค าขวญั หรือ นโยบายสิ่งแวดล้อม ของศูนยบ์รรณสารฯ เพื่อเผยแพร่ให้แก่

พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบ 

  วิธีปฏิบัติให้ผ่านเกณฑ ์

• ติดประกาศไว้ในบริเวณที่บุคคลภายใน และภายนอกมองเห็นชัดเจน ได้แก่ ในห้องท างาน 

ห้องรับรองแขก และพื้นที่ห้องสมุด  

• องค์กรจะต้องชี้แจง และอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมและสามารถ

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายได้ 

• นโยบายสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

มติที่ประชุม   ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ส่งค าขวัญ หรือนโยบายสิ่งแวดล้อม  และประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศใน

วันกิจกรรม Green Office Day 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

 

 

 (นางสาวพัชรินทร์ ภาวิกานนท)์                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ) 

         พนักงานธุรการ         รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

    ผู้จดบันทึกการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 


