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แบบประเมินตนเอง 
โครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานน าความรู้ส านักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ในส านักงานและส่งเสริมให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่น โดยเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วม เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ าเสีย ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันน าไปสู่การผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

โดยหน่วยงานที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) จะต้องกรอกข้อมูลใน
แบบประเมินตนเองพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)  ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังหรือข้อมูลปัจจุบันก่อนด าเนิน
โครงการ และส่งไปที่ Email: gogreen1661@gmail.com 

 
แบบประเมินตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานส านักงานสีเขียวเบื้องต้น จ านวน  6 หมวด 

หมวดที่ 1 การก าหนดนโยบายการวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตส านึก  
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน  
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย  
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ผู้ตอบแบบประเมิน..นางสาวอัจฉริยะณัฐ...จันทร์สิงห์................. ต าแหน่ง.........บรรณารกัษ์................................. 
โทรศัพท์........061-8929964.......................................โทรสาร.........035-245-165................................................ 
Email: …………samajaihoy@gmail.com…………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

 
ชื่อหน่วยงาน..ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา........................... 
ที่อยู.่...96..ม.2..ต.ประตูชัย...อ.พระนครศรีอยุธยา...จ.พระนครศรีอยุธยา....13000...................................................... 
พื้นที่ในส านักงานของท่าน ขนาด..........3,536......................ตารางเมตร (พื้นที่ส านักงาน รวมพื้นที่รอบส านักงานทีเ่กี่ยวขอ้ง) 
ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การด าเนินงาน Green Office ประกอบด้วยพ้ืนที่อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
  พ้ืนที่อาคารบรรณราชนครินทร์ มีพ้ืนที่การให้บริการ 4 ชั้น  
  ชั้น 1 ให้บริการยืม-คืนหนังสือ/หนังสือใหม่/วารสารปัจจุบัน/ห้องฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
  ชั้น 2 ให้บริการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ วารสารล่วงเวลา หนังสืออ้างอิง 
  ชั้น 3 ให้บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000-500 และห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องส านักงานผู้อ านวยการ 
  ชั้น 4 ให้บริการหนังสือทั่วไป หมวด 600-900 หนังสือภาษาอังกฤษหมวด 000-900 หนังสือนวนิยาย 
ห้องประชุมใหญ่ ห้องค้นคว้าอาจารย์ ห้องหนังสืออาเซียน 
 

จ านวนพนักงานภายในส านกังานของท่าน  (มีจ านวนบุคลากรรวม 15 คนขึ้นไป) 
  พนักงานประจ า   จ านวน...............25..............คน 
  พนักงานชั่วคราว   จ านวน..................................คน 
  ผู้รับจ้างช่วง    จ านวน..................................คน 
 รวมทั้งสิ้น  จ านวน..................................คน 
 
ข้อมูลการใช้ทรัพยากร 

รายการ หน่วย 
ปริมาณการใช้ทรัพยากร 

ต.ค. 
2563 

พ.ย. 
2563 

ธ.ค. 
2563 

ม.ค. 
2564 

1.ปริมาณการใช้น้ าประปา ลูกบาศก์เมตร 262 208 289 208 

2.ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  กิโลวัตต์-ชั่วโมง 127 128 99 21 
3.ปริมาณการใช้กระดาษ  กิโลกรัม 50 2.5 37.5 0 

4.ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น)      

 4.1 ขยะทั่วไป กิโลกรัม - - - - 
 4.2 เศษอาหาร กิโลกรัม - - - - 

5.ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง       

 5.1 น้ ามันดีเซล ลิตร 290.8 130.10 138 0 
 5.2 ก๊าซโซลีน/น้ ามันเบนซิน ลิตร 0 0 40.98 0 

 5.3 ก๊าซโซฮอลล์ ลิตร 0 0 15.69 0 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานส านักงานสีเขียวเบื้องต้น 

 ให้กรอกข้อมูลหรือท าเครื่อง  ลงใน  ในข้อที่ส านักงานด าเนินการ 

รายละเอียด 
ค าอธิบาย / ส าเนาเอกสาร/ 

หลักฐาน /ภาพถ่ายประกอบ 
หมวดที่ 1  การก าหนดนโยบายการวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1.1 มีการก าหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในส านักงาน 

          มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของส านักงาน 
     มีการก าหนดขอบเขตกิจกรรมของส านักงาน 

 ยังไม่มีการด าเนินการ 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของการด าเนินงาน
คือ อาคารบรรณราชนครินทร์ 
2. ส านักฯ ก าหนดขอบเขตการจัดกิจกรรม
โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ ทรัพยากรประเภท
ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม ก าหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากร การจัดการ
ขยะของส านักประเภทต่างๆ การจัดประชุม
โดยการใช้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัด
นิทรรศการโดยเน้นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรม5ส และกิจกรรม
อ่ืนๆ 

1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
 มีการก าหนดนโยบายด้านสิง่แวดล้อม และลงนามโดยผูบ้ริหาร 

   นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน 

มีประกาศส านักวิทยบริการฯ เรื่องนโยบาย
การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมและโครงสร้างื้นฐานเพ่ือการ
เป็นมหาวิทยาลั ยสี เขี ยว  เ พ่ือการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อม ประกาศตั้งแต่ วันที่ 8 
มีนาคม 2561 

1.3 คณะท างาน ทีมงาน  
  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม  

          ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
          ผู้บริหารลงนามในค าสั่งและระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน 

1.ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด      
สีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 
2.ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานส านักงาน        
สีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 
3.คณะกรรมการด าเนินงาน 7ส ประจ าปี 
พ.ศ.2564 
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1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
      มีการด าเนินงานเรื่องใดบ้าง 
  มีการรวบรวมกิจกรรมของส านักงาน 
 ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 ระบปุัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม 
 ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน 
 จัดล าดับความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในส านักงาน 

        มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามความส าคัญ 
 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 

ส านักฯ มีการรวบรวมกิจกรรมของส านักฯ 
ส านักฯ มกีารรวบรวมประเด็นปัญหาด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาจากฝุ่น
ละออง หมึกพิมพ์หนังสือ ควัน เสียง กลิ่น
จากขยะและน้ าทิ้ง และปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการ
จัดการมลพิษทางอากาศ จากแผนการ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดการมลพิษทาง
อากาศ เพ่ือก าหนดมาตรการและตรวจสอบ
การจัดการมลพิษทางอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น ก าหนดให้มีการก าจัดฝุ่นบนชั้นหนังสือ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืนที่บริการทุกวันท าการ 
ก าหนดให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดย
การติดป้ายประกาศและมีการตรวจตราเป็น
ประจ า เพื่อลดมลพิษทางอากาศ มีการ
ด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจัด
ระเบียบและท าความสะอาดพ้ืนที่บริการ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีมาตรการในการ
ป้องกันไวรัสโควิด-19 เพ่ือสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรและผู้
มาใช้บริการ มีการด าเนินการฉีดพ่นน้ ายา     
ฆ่าเชื้อ และด าเนินการตามมาตรการของ
รัฐบาลอย่างเคร่งครัด 

1.5 กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของส านักงาน 

 จัดท าทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของส านักงาน 
  รวบรวมและทบทวนกฎหมายใหม่อยู่เสมอ 

 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 

มีการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และส านักงาน เผยแพร่ด้วย 
 https://drive.google.com/drive 
/folders/1du8RlkamxZUrLGnNUmASR_ 
Sd7f0l6ML3 

1.6 หน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร 
พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในเรื่องใดบ้าง  
   การใช้ไฟฟ้า                การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  

ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 

https://drive.google.com/drive
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          การใช้น้ า                     การใช้กระดาษ 
           ปริมาณของเสีย             ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 ยังไม่เคยก าหนดเป้าหมายในเรื่องใดๆ  

พ.ศ.2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ส านักงานสีเขียว 

1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานมีการด าเนินการเรื่องใดบ้าง 
           มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาค านวณก๊าซเรือนกระจก 
            ปริมาณการใช้ไฟฟ้า        
            ปริมาณการใช้น้ า 
            ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
            ปริมาณการใช้กระดาษ 
             ปริมาณการขยะที่น าไปฝังกลบ 
             ไม่เคยเก็บรวมรวมข้อมูล 

 มีการน าเสนอข้อมูล/ กราฟ แสดงปริมาณการปล่อย           
ก๊าซเรือนกระจกของส านักงานให้พนักงานทราบ 

   มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก 
 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการให้ความรู้แก่
พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก โดยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความรู้เข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562  
มีการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับก๊าซเรือน
กระจก  https://drive.google.com/drive 
/folders/1du8RlkamxZUrLGnNUmASR_ 
Sd7f0l6ML3 

หมวดที่ 2  การสื่อสารและสร้างจิตส านึก 

2.1 มีการจัดท าแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
- ก าหนดแผนและหลักสูตรการอบรมของส านักงาน 
  ปีละ.......2........ครั้ง    ไม่เคยก าหนด 
- หน่วยงานเคยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องใดบ้าง 
1. วันที่ 17 ธันวาคม 2563 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟเบื้องต้น” เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจจริงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
2. วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยกระบวนการ Design Thinking 
- รูปแบบการอบรม  การอบรมภายใน    ภายนอก      
   อบรมกันเอง     มีวิทยากรมาอบรม 
- จ านวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ....80........... 
- มีการประเมินความรู้ก่อน – หลังการอบรมหรือไม่ ....มี.............. 
- มีการจัดท าประวัติการอบรมพนักงาน .........มี...................... 
- มีการเก็บข้อมูลประวัติวิทยากรในการอบรม ......มี............... 

มีการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปี พ.ศ.2561-2564 เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร โดยการส่งเข้าร่วมฝึกอบรม/
สัมมนา ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าปี
ละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2564 ไตร
มาสที่ 1 อบรมไปแล้ว 2 ครั้ง  

https://drive.google.com/drive
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 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน 
      - หน่วยงานมีช่องทางการสื่อสารเพ่ือสร้างความร่วมมือ   
        ในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

บอร์ดประชาสัมพันธ์        
o ประกาศเสียงตามสาย 
ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ประกาศในเฟซบุก๊ของหน่วยงาน 
Line กลุ่มของหน่วยงาน 

o กิจกรรม morning talk   อ่ืนๆ …………........................ 

- เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://www.aru.ac.th/arit/index-
green.php?pages=greenlibrary 
- เฟซบุ๊กส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
- ส านักจัดท าป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- มีกลุ่ม Line เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บุคลากร
รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและลดการใช้
กระดาษ 

- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานมีเรื่อง
อะไรบ้าง 

  1) การคัดแยกขยะ 
2) การใช้ถุงผ้า 
3) คลิปวีดีโอเชิญชวนใช้วัสดุรกัษ์โลกลดภาวะโลกร้อน 
4) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ การอบรม/
ประชุม/สัมมนา 
5) ประชาสัมพันธ์การติดตาม รายงานผลการด าเนินงานด้วย 
Line กลุ่ม 
6) ประชาสัมพันธ์ค าสั่ง/การเดินทางไปราชการด้วย Line กลุ่ม  

- หน่วยงานมีแนวทางการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการด าเนนิงานส านักงานสีเขียว (Green Office) 
อย่างไรบ้าง 
1) ก าหนดภาระงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2) จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน  
3) จัดประชุม  อบรม ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน 
4) มอบรางวัลเพ่ือจูงใจให้พนักงานให้ความตระหนักในการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (เช่นใช้จักรยาน ใช้แก้ว) 
 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 
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2.3 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
          มีการก าหนดช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้แก่ 
           - กล่องแสดงความคิดเห็น 
           - เพจส านักวิทยบริการ 
        ยังไม่มีการด าเนินการ 

- เฟซบุ๊กส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
- https://www.aru.ac.th/arit/ 

 
หมวดที่ 3  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

3.1 การใช้น้ า 
 มีมิเตอร์น้ าแยกชัดเจนส าหรับพ้ืนที่ขอการรับรอง 
 ไม่มีมิเตอร์น้ า แต่สามารถค านวณปริมาณการใช้น้ าในส านักงานได้ 
3.1.1 มาตรการประหยัดน้ าของส านักงานมีเรื่องใดบ้าง 
 ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า เช่น ..................................................  
 มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ช ารุดเพ่ือซ่อมบ ารุง 
 มีการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ เช่น น้ าทิ้งจากส านักงานมารดน้ าต้นไม้ 
 อ่ืน ๆ ............................................................................. ...... 
3.1.2 การเก็บข้อมูลการใช้น้ าของส านักงาน 
 มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ ารายเดือน 
 มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ าในแต่ละเดือน 
3.1.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ าในส านักงานอย่างไร 
1) ...ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของส านักวิทยบริการ

ฯ 
2) ........................................................................................  
3) ........................................................................................  

- อาคารบรรณราชนครินทร์ มีมิเตอร์น้ าแยก
อย่างชัดเจน  
- น าน้ าทิ้งจากบ่อน้ าพุรดน้ าต้นไม้ก่อนท า
ความสะอาดบ่อ  
- มีการบันทึกการใช้ประมาณน้ ารายวันและ
น าข้อมูลเปรียบเทียบ 

https://www.aru.ac.th/arit/
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 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 

3.2 การใช้พลังงาน 
 มีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกชัดเจนส าหรับพื้นที่ขอการรับรอง 
 ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้า 
3.2.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้าของส านักงานมีเรื่องใดบ้าง 

 ใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น ระบบเซนเซอร์ 
     เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5  
 ลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จ าเป็น 
 ก าหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในส านักงาน 
 ใช้  timer ชว่ยตั้งเวลาในการเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล ์
 อ่ืน ๆ ...................................................................... 

 
3.2.2 การเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของส านักงาน 

 มีข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน 
 มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ

เดือน 
 
3.2.3 พนักงานมีส่วนรว่มในการประหยัดไฟฟ้าในส านักงานอยา่งไร 

1) การก าหนดค่าจอคอมพิวเตอร์แบบประหยัดพลังงาน 
2) เปิดไฟเฉพาะบริเวณท่ีจ าเป็น 
3) ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของส านักวิทย

บริการฯ 
 
3.2.4 มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงในส านักงานมีเรื่องใดบ้าง 

 มีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 มีการวางแผนการเดินทาง  
 มีการซ่อมบ ารุงดูแลยานพาหนะของส านักงาน 
 ทางเดียวกันไปด้วยกัน (car pool) 
 การใช้จักรยานหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ 

รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 
 อ่ืน ๆ ......................................................................... 

- อาคารบรรณราชนครินทร์พ้ืนที่ที่ขอรับการ
ตรวจมีการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าจาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง และมิเตอร์จาก
เครื่องปรับอากาศ ปัจจุบันก าลังด าเนินการ
จัดหาระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things :IOT)  
- มีการจัดท าระบบไฟฟ้ากระตุกเชือก เพ่ือ
ลดการใช้พลังงานในจุดที่มีแสงสว่าง
ธรรมชาติเพียงพอและในบริเวณท่ีไม่มีคนใช้
บริการ 
 
 
 
 
 
 
- มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
รายวันและน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ 
 
 
 
 
- บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส านัก  
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3.2.5 การเก็บข้อมูลการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส านักงาน 

 มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรายเดือน 
 มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงในแต่ละเดือน 

 
 

3.2.6 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงใน
ส านักงานอย่างไร 
1) บุคลากรบางท่านเดินทางมาปฏิบัติงานโดยจักรยาน 
2) บุคลากรบ้านใกล้เคียงเดินทางมาปฏิบัติงานด้วยรถคัน

เดียวกัน 
3) การเดินทางไปราชการด าเนินการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การใช้กระดาษและอุปกรณ์ส านักงาน 
3.3.1 มาตรการประหยัดกระดาษและอุปกรณ์ในส านักงานมีเรื่อง

ใดบ้าง 
 มีการก าหนดมาตรการในการเบิกกระดาษ/อุปกรณ์ต่างๆ 
 มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR CODE 
 มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า  
 มีการบ ารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์  

ให้อยู่ในสภาพดีเพ่ือลดการสูญเสียกระดาษ 
 มีจุดวางอุปกรณ์ส านักงานส าหรับใช้งานร่วมกัน 
 

3.3.2 การเก็บข้อมูลการใช้กระดาษของส านักงาน 
 มีข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษรายเดือน 
 มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษ 
    ในแต่ละเดือน 
 

3.3.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดกระดาษในส านักงาน   
อย่างไร 
1) ใช้กระดาษ 2หน้า ในการพิมพ์เอกสาร 

- ส านักฯ ก าหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ า 
และทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรรวมถึงกระดาษและ
อุปกรณ์ในส านักงาน  

- ลดการผลิตโบรชัวร ์เอกสาร คูม่ือหรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระดาษ โดยใช้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR CODE ในการ
สื่อสาร 

- ใช้ระบบการประชุมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
 - ลดการพิมพ์เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน เอกสารการประชุมต่างๆ กรณีท่ี
หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือมีความจ าเป็น ให้ใช้
กระดาษ 2 หน้า 
- ปัจจุบัน ส านักฯ มีการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินงาน เพ่ือลดการใช้
กระดาษและการส าเนาเอกสาร 
- ให้บุคลากรรายงานผลการด าเนินงานด้วยไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ 
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2) รายงานการด าเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ลดการใช้กระดาษ 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการพิมพ์
เอกสาร 

4) น ากระดาษเหลือใช้ท ากระดาษโน้ตเพ่ือให้บริการจด
เลขหมวดหมู่สารสนเทศ 

 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 

 
 
 
 
 

3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการของส านักงานด าเนินการเรื่อง
ใดบ้าง 
 มีการก าหนดมาตรการในการใช้ห้องประชุม 
 มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพ่ือเตรียมการประชุม 

ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet 
 การเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจ านวนผู้ประชุม 
 การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    ลดการเกิดขยะ หรือลดบรรจุภัณฑ์ในการห่ออาหาร 

- ส านักฯ ท าหนังสือถึงหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์และขอความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ห้อง
ประชุมของส านักฯ 
- ประชาสัมพันธ์การประชุม เอกสารการประชุม
ด้วย Social Networkได้แก่ Lineกลุ่ม สวท.
และ Google Drive 

 ห้องประชุมหรือพ้ืนที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วย 
     วัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
 มีหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงาน 
 มีการจดบันทึกจ านวนผู้มาใช้บริการ   ไม่เคยจด 
 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 
 

- วัสดุอุปกรณ์ที่ส านักฯ ใช้ในการจัด
นิทรรศการหรือจัดประชุม โดยส่วนใหญ่เป็น
วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ซ้ าๆ 

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย  

4.1 การจัดการของเสีย 
หน่วยงานมีการจัดการขยะในส านักงาน อย่างไรบ้าง 
มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

ภายในส านักงาน และติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้อง 
 การทิ้งขยะถูกต้องในส านักงาน 
 มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภททุกเดือน 
 มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมาย 
 มีการจัดท าเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทใน

ส านักงาน 

- ส านักฯ ยกเลิกการวางถังขยะภายในพ้ืนที่
บริการ โดยก าหนดให้มเีพียงจุดเดียวในแต่
ละชั้นของอาคารบรรณราชนครินทร์ มี 2
ประเภท ส าหรับผู้มารับบริการ ได้แก่ ถัง
ขยะทั่วไปและถังชยะรีไซเคิล มีระบุป้ายเพ่ือ
การแยกขยะอย่างชัดเจน มีจุดคัดแยก
กระดาษท่ีใช้แล้ว  
- มีการบันทึกข้อมูลประเภทขยะ แก่ ขยะ
ทั่วไป ขยะอินทรีย์และใบไม ้ขยะรีไซเคิล 
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 มีการติดตาม ตรวจสอบการก าจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการ 
จัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ  

 มีกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก การเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการขยะในส านักงาน 

- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการจัดการขยะ 
น าขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้  
- ส านักจัดอบรมโครงการการจัดการขยะ
ของส านักวิทยบริการฯ โดยใช้รูปแบบ 
Design Thinking เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจการจัดการขยะมากข้ึน โดยจัด
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

4.2 การจัดการน้ าเสีย 
หน่วยงานมีการด าเนินงานในการจัดการน้ าเสีย อย่างไรบ้าง 
 มีผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการน้ าเสีย และมีความรู้ความ

เข้าใจในการดูแล 
  มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด  

 ถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะแต่ไม่ครบทุกจุด 
 ไม่มีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะ 
 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบอ่ืนๆ 
............................................................................................. 

 มีการบ าบัดน้ าเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ าเสีย 
 มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (กรณีพ้ืนที่ใช้สอยของ

อาคารมากกว่า 5,000 ตร.ม.) 
 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง  (กรณีพ้ืนที่ใช้สอยของ

อาคารมากกว่า 5,000 ตร.ม.) 

- มีการมอบหมายให้บุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลการจัดการน้ าเสีย 
จัดหาและติดตั้งถังดักไขมันบริเวณจุดล้าง
ภาชนะประจ าชั้นทั้ง 4 ชั้น 
 
 
- มีการด าเนินการจัดหาระบบบ่อบ าบัดน้ า
เสีย ทดแทนระบบบเดิมที่ใช้งานไม่ได้
เนื่องจากประสบอุทกภัย 

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  
5.1 อากาศในส านักงาน 

5.1.1 หน่วยงานมีการดูแลคุณภาพอากาศในส านักงานอย่างไรบ้าง 
 มีการก าหนดแผนในการดูแลท าความสะอาด

เครื่องพิมพ์  เครื่องถ่ายเอกสาร ม่าน มูลี่ พรมปูห้อง 
พ้ืนห้อง เพดาน 

 ปฏิบัติตามแผนท าได้ครบถ้วน 
 ยังปฏิบัติตามแผนไม่ครบถ้วน 
 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 
 

 
- ส านักก าหนดมาตรการการดูแลความ
สะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร ทั้งบริเวณ
ปฏิบัติงานและพ้ืนที่ให้บริการ มี
คณะกรรมการตรวจสอบความสะอาดและ
ความเรียบร้อย 
- มีการด าเนินกิจกรรม5ส และตรวจ
ประเมินการด าเนินเป็นประจ าอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 
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5.1.2 หน่วยงานมีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในและ
ภายนอกอย่างไรบ้าง 
 มีการก าหนดจุดสูบบุหรี่  
 มีการควบคุมไอเสียรถยนต์บริเวณส านักงาน 
 มีการจัดการฝุ่นละอองจากก่อสร้าง/ปรับปรุงส านักงาน 
 มีการก าหนดมาตรการรองรับหากเกิดมลพิษทางอากาศ 

 จากภายนอกส านักงาน 
 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 

- ไม่มีการก าหนดจุดสูบบุหรี่ เนื่องจาก
ก าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 

5.2 แสงสว่างในส านักงาน 
5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในส านักงาน อย่างไรบ้าง 

 ตรวจวัดความเข้มแสงสว่างทุกปี  
 เคยตรวจวัดความเข้มแสงบางครั้ง 
 ไม่เคยตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง 
     (ถ้าไม่เคยไม่ต้องตอบข้อ 5.2.2 และ 5.2.3) 
 

5.2.2 ถ้ามีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างเครื่องมือที่ใช้ 
 ได้รับการสอบเทียบ  
 ใช้แอพพลิเคชั่น  
 อ่ืนๆ……………........................................................... 
 

5.2.3 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในส านักงาน 
 ผ่านตามมาตรฐาน  
 ไม่ผ่าน และแก้ไขแล้ว  
 ไม่ผ่าน รอแก้ไข  

 
ส านักก าหนดแผนการตรวจวัดความเข้มแสง
สว่างทุกปี โดยมีการตรวจวัดความเข้มแสง
สว่างครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2563 โดยการ
สอบเทียบ โดยผลการตรวจไม่ผ่าน
มาตรฐานในบางจุดและรอรับการแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
 

5.3 เสียงในส านักงาน 
5.3.1 เสียงดังภายในส านักงานมีอะไรบ้าง 

1) ................................................................................... 
2) ...................................................................................  
3) ...................................................................................  

 
5.3.2 มีการควบคุมเสียงดังภายในส านักงานอย่างไร  

 มี      ไม่มี    ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 
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1) ...ก าหนดพ้ืนที่การให้บริการที่สามารถใช้เสียงดังและ
ห้ามใช้เสียงดัง.................................. 

2) ...................................................................................  
3) ...................................................................................  

 
5.3.3 เสียงดังภายนอกส านักงานมีอะไรบ้าง 

1) .......เสียงรถยนต์....................................................... 
2) ................................................................................... 
3) ...................................................................................  
 

5.3.4 มีการควบคุมเสียงดังภายนอกส านักงานอย่างไร  
 มี    ไม่มี    ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 
1) ................................................................................... 
2) ...................................................................................  
3) ...................................................................................  
 

5.4 ความน่าอยู่ 
 มีการจัดท าแผนผังของส านักงาน และก าหนดพ้ืนที่ชัดเจน 

 เป็นสัดส่วน เช่น พ้ืนที่ท างาน พ้ืนที่พักผ่อน พ้ืนที่ส่วนรวม 
 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลในแต่ละพ้ืนที่ 
 มีกิจกรรมท าความสะอาดประจ าปี หรือ 5ส 
 มีการจัดท าแผนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของส านักงาน 
 พ้ืนที่สีเขียวในส านักงานมีผู้รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาอยู่

เสมอ 
 เคยตรวจสอบสัตว์พาหะน าเชื้อในส านักงาน    ไม่เคย 

o ไม่พบสัตว์พาหะน าเชื้อ        
พบสัตว์พาหะน าเชื้อ เช่น หนู นกพิราบ แมลงสาบ 

  อ่ืนๆ 
……………………………………………………………………... 
 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 

- ส านักฯ ก าหนดพื้นที่การด าเนินงานโดย
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น พ้ืนที่การให้บริการ
ส่วนรวม พ้ืนที่เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน และ
พ้ืนที่พักผ่อนส่วนรวม โดยเป็นพื้นที่
รับประทานอาหารส าหรับบุคลากร 
- มีแผนการด าเนินงาน 5ส ประจ าปี โดยใน
ปี 2564 ปรับปรุงเป็นการด าเนินงาน 7ส มี
การด าเนินงานและตรวจประเมินปีละ 2 
ครั้ง 
- ก าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่สีเขียว
ประจ าวัน และมีการก าหนดงบในการดูแล
บ ารุงรักษาอยู่เสมอพ้ืนที่สีเขียวอย่าง
สม่ าเสมอ 
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5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 
 มีการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี   ไม่เคยท า 

ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่……17…ธันวาคม…พ.ศ.2563…………. 
 มีภาพถ่ายการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ   ไม่มี 
 มีการก าหนดเส้นทางหนีไฟ ธงน าทาง  
 มีจุดรวมพล 
 อุปกรณ์ดับเพลิงมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงสม่ าเสมอ และพร้อมใช้งาน 

 มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน  

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง 
6.1 การจัดซื้อสินค้า 
 มีผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าในส านักงาน 
 มีการศึกษาคว้าเกี่ยวกับฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

2) ........................................................................................  
3) ........................................................................................ 
4) ........................................................................................  

 มีการจัดท าบัญชีรายการสินค้าท่ีจัดซื้อในส านักงาน 
 ไม่มีการจัดท า 
หน่วยงานมีการจัดซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง 

กระดาษ  ปากกา น้ ายาลบค าผิด หมึกพิมพ์ กรวยกระดาษ 
แฟ้ม..................................................................................... 
.......................................................................................... ... 

  มีการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP      ไม่มี 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักฯ ส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีการใช้
ผลิตภัณฑ์ OTOP เดมิของชุมชน  
นอกจากนี้ ส านักฯ มีการส่งเสริมให้
บุคลากรและประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส านัก
ฯ ออกพ้ืนทีแ่นะน าให้ชุมชนผลิต ส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดรายได้ และจัดท าเป็นสื่อ
สารสนเทศประเภทหนึ่ง เรียกว่า หนังสือมี
ชีวิต รวบรวมไว้ในงานห้องสมุดมนุษย์ 

6.2 การจัดจ้าง 
6.2.1 หน่วยงานมีการจัดจ้างบุคคลภายนอก/จ้างบริการในเรื่องใด 
 จ้างท าความสะอาดส านักงาน 
 จ้างดูแลความปลอดภัย 

- อาคารบรรณราชนครินทร์ใช้บุคลากร
ภายในในการท าความสะอาดอาคาร ไม่มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร 
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรวมของ
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 จ้างดูแลสวน ต้นไม้ และบริเวณโดยรอบ 
 จ้างล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
 บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 บริการจัดประชุมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อ่ืนๆ ……………………………………………………………………. 

มหาวิทยาลัย ก าหนดตารางงานรวมในการ 
ดูแลสวน ต้นไม้ และบริเวณโดยรอบ  
- บุคลากรของส านักฯ เป็นผู้ล้างท าความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ไม่น้อย
กว่าปีละ 2 ครั้ง 

6.2.2 ข้อตกลงงานจ้าง 
 มีการจัดท าข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม 
 มีการอบรมให้ความรู้ค าแนะน าด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้รับจ้าง 
 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 
 
6.2.3 การเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มีการค้นหาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 มีการจัดประชุมนอกสถานที่/โรงแรม   
การจัดประชุมนอกสถานที่/โรงแรม เป็นแบบ Green meeting 

 ยังไม่เคยด าเนินการในเรื่องนี้ 
 

- ในการจัดประชุมนอกสถานที่ หรือการเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนานอกสถานที่
ส านักฯ มีนโยบายในการจัดหาโรงแรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงแรม เป็นแบบ 
Green meeting และได้รับการรับรองว่าเป็น
โรงแรมสีเขียว 
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 กรุณาส่งแบบประเมินตนเองไปยัง 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส านักสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

49  พระราม 6  ซอย 30  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400   
โทรศัพท์. 0 2298 5653 หรือ 0 2278 8400 – 19 ต่อ 1661 
โทรสาร. 0 2298 5653  
Email: gogreen1661@gmail.com 
ผู้ประสานงาน :  1) คุณงามนิจ  อนุศาสน ี 086-1474936 

2) คุณพิมพ์ใจ ธนะพสิิฐ  081-1915503 


