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แบบตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 2565 
ส ำหรับผู้ตรวจประเมินภำยใน 

 

 

        วันที ่4 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 

         เวลำ 13.30 – 16.30 น. 

ชื่อส ำนักงำน คณะสหเวชศำสตร ์

ที่อยู่  มหำวิทยำลยัพะเยำ 19 หมู่ 2 ต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมืองพะเยำ จงัหวดัพะเยำ 56000 

ขอบเขตที่ขอกำรรับรองส ำนักงำนสีเขียว ส ำนักงำนคณะสหเวชศำสตร ์

 

แนวทำงปฏิบัตใินกำรตรวจประเมนิ ส ำนักงำนสเีขียว 

  1. ผู้ตรวจประเมินควรศกึษำคู่มอืแนวทำงกำรประเมินส ำนักงำนสเีขียว (Green Office) ส ำหรับคณะกรรมกำรโดย

ละเอยีดกอ่นตรวจประเมิน 

  2. แบบตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียวนี้ ผู้ตรวจประเมินตอ้งส่งคนืภำยในวันท่ีตรวจประเมินเท่ำนัน้ 

  3. กรอกหลักฐำนกำรตรวจประเมินในแต่ละขอ้ให้ครบถ้วน ชัดเจน (เอกสำร / คน / พืน้ท่ี) 

  4. กรณีให้คะแนนน้อยกว่ำ 4 คะแนน ขอให้กรอกรำยละเอยีดหลักฐำนกำรตรวจประเมนิให้ชดัเจน  

  5. กำรตรวจประเมินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเกณฑก์ำรให้คะแนนส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ประจ ำป ี

2565 และตรวจประเมินด้วยควำมเท่ียงตรง ยุติธรรม ไมล่ ำเอยีง ยดืหยุ่น และให้เกียรตผิู้รับกำรตรวจประเมิน 

  6. ควรรักษำเวลำในกำรตรวจประเมิน เพื่อหลกีเล่ียงกำรท ำให้ผู้ถูกตรวจประเมินเสียเวลำ 

  7. หำกตัวชีว้ัดใดจะตอ้งพิจำรณำคะแนนร่วมกับผู้ตรวจประเมินในพืน้ท่ีส ำนักงำน (onsite) จะตอ้งรับรำยละเอยีด

จำกผู้ตรวจประเมินในพืน้ท่ีส ำนกังำน (onsite) พิจำรณำคะแนนของตัวช้ีวัดก่อนกำรสรุปปิดกำรตรวจประเมิน 

   

 
 

ลงช่ือ                                           
     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพรัตน์  เกตุขำว) 

ผูต้รวจประเมิน 

ตรวจประเมินหมวดท่ี 3 
 

ลงชื่อ                                           
      (   นำงสำวนริศรำ    ภำษิตวไิลธรรม     ) 

ผูต้รวจประเมิน 

ตรวจประเมินหมวดท่ี 5 
 

ลงช่ือ                                           
      (        ดร.ปรัชญ ์   ปิงเมอืงเหล็ก         ) 

หัวหนำ้กำรตรวจประเมิน 

ตรวจประเมินหมวดท่ี 1 

ลงชื่อ                                           
      (         ดร.สมศักดิ ์    ธรรมวงษ์          ) 

ผูต้รวจประเมิน 

ตรวจประเมินหมวดท่ี 2 และ 6 

ลงช่ือ                                           
      (        นำงอินทนลิ   จินดำกำศ          ) 

ผูต้รวจประเมิน 

ตรวจประเมินหมวดท่ี 4 
 

ลงช่ือ                                           
      (                                               ) 

ผูต้รวจประเมิน 

ตรวจประเมินหมวดท่ี..................... 
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สรุปข้อเสนอแนะกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ปี 2565 

 

หน่วยงำน :  คณะสหเวชศำสตร ์

  กำรประเมินตนเอง   81.85 

  กำรประเมินจำกผู้ตรวจประเมินภำยใน 85.44 

  ระดับผลกำรประเมนิ   ระดับดีมำก (เงนิ) 

 

หมวดท่ี 1   กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผนกำรด ำเนนิงำนและกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเนื่อง (21.84) 

 1. ส ำนักงำนควรพิจำรณำขอบเขตที่ขอรับรองให้เหมำะสมกับพื้นที่ส ำนักงำน รวมถงึก ำหนดนโยบำยด้ำน

สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียวโดยแสดงควำมมุ่งมั่นอย่ำงต่อเนื่อง 

 2. กำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชีว้ัดดำ้นกำรใช้ทรัพยำกร ควรพิจำรณำมำจำกกำรใช้ทรัพยำกรในปีที่ผ่ำน

มำว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้หรือไม่ และน ำมำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ

เป้ำหมำยและตัวชีว้ัดด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรในปีถัดไป 

 3. กิจกรรมทั้งหมดของส ำนักงำนภำยใต้ขอบเขตกำรขอกำรรับรองส ำนักงำนสีเขียวจะต้องได้รับกำรระบุ

และประเมินปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

   3.1 รวบรวมกิจกรรมของส ำนักงำนทั้งทำงตรง และทำงอ้อมให้ครบถ้วนตำมกิจกรรมขอบเขต

และบริบทของส ำนักงำน รวมถงึมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่มีควำมรูค้วำมเข้ำใจ 

   3.2 ระบุกำรใช้พลังงำนทรัพยำกร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน 

และระบุปัญหำสิ่งแวดล้อมทำงตรงและทำงอ้อมครบถ้วน รวมถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมสภำวะปกติ ผิดปกติ และ

ฉุกเฉินให้ครบถ้วน 

  3.3 พิจำรณำกฎหมำยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหำสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ อย่ำงครบถ้วนและ

ถูกต้อง และประเมินเพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำสิ่งแวดล้อม 

 4. โครงกำรที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องนั้น ให้ส ำนักงำนพิจำรณำโครงกำรที่มีกำรปรับปรุง

มำกกว่ำมำตรกำรที่ส ำนักงำนตั้งไว้ โดยโครงกำรสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ของส ำนักงำนยังไม่มีควำมแตกต่ำงจำก

กิจกรรม มำตรกำร หรือแนวทำงเดิมที่เคยปฏิบัติภำยในส ำนักงำน รวมถึงควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำร

จัดท ำโครงกำรสิ่งแวดล้อม 

 

หมวดท่ี 2   กำรสื่อสำรและสร้ำงจิตส ำนึก (12.57) 

 1. ทบทวนกำรก ำหนดแผนกำรฝึกอบรม ด ำเนินกำรอบรม กำรประเมินผล และกำรบันทึกประวัติกำร

ฝึกอบรม ดังนี้ 

  1.1 ระบุหลักสูตรและควำมถี่กำรอบรมลงในแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปี โดยหลักสูตรควร

ครอบคลุมเนื้อหำรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี ้– ควำมส ำคัญของส ำนักงำนสีเขียว – กำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ - กำรจัดกำรมลพิษและของเสีย - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – ก๊ำซเรือน

กระจก 

  1.2 ด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมแผนกำรฝกึอบรมในข้อ 1.1 และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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  1.3 ประเมินผลกำรฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ pre-post test กำรประเมินขณะปฏิบัติงำน กำร

ประเมินและสรุปผลกำรอบรมเปรยีบเทียบกับวัตถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้ำหมำย เป็นต้น 

  1.4 จัดท ำประวัติกำรอบรมของพนักงำนรำยบุคคล 

 2. ก ำหนดผู้รับผิดชอบกำรอบรมแต่ละหลักสูตรที่มีควำมเหมำะสม คือ เข้ำใจเนื้อหำรกำรอบรม มี

หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถ เชน่ ใบรับรองจำกหน่วยงำนภำยนอก ประวัติ หรอืประสบกำรณ์ 

 3. กำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร จะต้องมีกลุ่มเป้ำหมำยผูเ้ข้ำรับกำรอบรมไม่น้อยกว่ำรอ้ย

ละ 80 และจะต้องแสดงหลักฐำนกำรฝึกอบรม ได้แก่ หลักฐำนกำรลงทะเบียน กำรประเมินผลกำรอบรมทั้งกอ่น

และหลัง ประวัติวิทยำกร ประวัติกำรฝึกอบรมของพนักงำนทั้งส ำนักงำน ภำพถ่ำยประกอบ และมีผลกำรอบรม

ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนทั้ง 6 หมวด ตำมเกณฑ์ส ำนักสีเขียว 

 4. รณรงค์และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว ให้ครบทั้ง 9 ประเด็นตำม

หลักเกณฑ์ ทั้งนีค้วรมีกำรส ำรวจและวิเครำะห์เทคนิควิธีกำร ช่องทำง และควำมถี่ของกำรสื่อสำรที่สำมำรถเข้ำถงึ

พนักงำนหรือกลุ่มเป้ำหมำยได้มีประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์ที่

เหมำะสมต่อไป 

 5. ควรจัดท ำแผนผังกำรรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (flowchart) โดยมีกำรก ำหนดระยะเวลำในกำร

แก้ไขระดับของปัญหำ รวมทั้งกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เนื่องจำกผลกำรสุ่มสัมภำษณ์บุคลำกรพบว่ำ ยั ง

ขำดควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรข้อเสนอแนะที่ชัดเจน และควรน ำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเสนอต่อ

ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรเพื่อรับทรำบและก ำหนดเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ยั่งยืนต่อไป ในกรณีที่ไม่มีข้อ

รอ้งเรียนและข้อเสนอแนะก็ควรน ำเสนอผู้บรหิำรและคณะกรรมกำรเพื่อทรำบต่อไป 

 

หมวดท่ี 3   กำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน (12.24) 

  1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลผลประหยัดไม่ชัดเจน เนื่องจำกไม่มีมิเตอร์แยกตำมเขตที่แท้จริง ท ำให้จ ำนวนผู้ใช้

พลังงำน น้ ำ หรอืเชื้อเพลิงไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ควรเก็บข้อมูลผู้ใชง้ำนพืน้ที่ใหม่ให้เหมำะสม  

  2. วิเครำะห์ผลประหยัด โดยใช้ข้อมูลต่อหน่วย จะท ำให้ตัวเลขผลประหยัดมีควำมสอดคล้องกับกำร

ด ำเนินงำนมำกขึน้ 

 3. จัดเตรียมหลักฐำนยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ เท่ำที่ควร ดังนั้น จึงควรตรวจสอบเกณฑ์กำรด ำเนินงำน 

และเกณฑก์ำรให้คะแนนอีกครัง้ และจัดเตรียมหลักฐำนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

 

หมวดท่ี 4   กำรจัดกำรของเสีย (11.65) 

 1. กำรน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ หรือน ำกลับมำใช้ใหม่ พบว่ำกำรบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ได้แก่ ปี พ.ศ. 

2565 มีกำรบันทึกข้อมูลถงึเดือนธันวำคม 2565 รวมถงึตรวจพบกำรทิง้ขยะไม่ถูกประเภท 

 2. ควรระบุประเภทของถังขยะที่ติดตั้งภำยนอกอำคำร และปรับปรุงจุดติดตั้งถังขยะอันตรำยให้ถูกต้อง

ตำมหลักวชิำกำร 

 3. ควรเพิ่มเติมจุดทิ้งขยะติดเชื้อ อำทิ หน้ำกำกอนำมัย โดยบริหำรจัดกำรตำมค ำแนะน ำวิธีกำรจัดกำร

หน้ำกำกอนำมัยใช้แล้วโดยกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

 4. ควรเก็บรวบรวมหลักฐำนรำยงำนผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำทิง้ของส ำนักงำน 
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หมวดท่ี 5   สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย (12.86) 

 1. เพิ่มเติมข้อมูลผลกำรตรวจเช็ค รวมถึงผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ  และแสดง

แผนกำรเพิ่มพืน้ที่สีเขียวให้ชัดเจน (ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรในทำงปฏิบัติแล้ว) 

  2. เพิ่มเติมกำรตรวจสอบร่องรอยสัตว์พำหนะน ำโรคพรอ้มระบุชว่งเวลำในกำรตรวจสอบ 

  3. ปรับพื้นที่บริเวณอุปกรณ์ดับเพลิงไม่ให้มีสิ่งกีดขวำง เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน ซึ่งอำจจะท ำเป็น

เส้นเขตหน้ำตู้อุปกรณ์ดับเพลิง 

 4. หลีกเลียงกำรน ำอำหำรและเครื่องดื่มมำทำนในห้องส ำนักงำนและเลี่ยงกำรเกิดมดและแมลงต่ำง  ๆ 

รวมถงึกำรเกิดควำมเสียหำยต่อเอกสำรและอุปกรณ์ส ำนักงำนได้  

 5. เพิ่มมำตรกำรกำรควบคุมมลภำวะทำงอำกำศและทำงเสียงทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนรวม

มำตรกำรกำรกอ่สรำ้งหรอืปรับปรุงอำคำรที่ออกโดยคณะเอง 

  6. หำพื้นที่จัดเก็บของหรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้เป็นสัดส่วน เก็บสำยไฟหรือสำยคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย 

และท ำควำมสะอำดดอกไม้และต้นไม้พลำสติกอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

  7. ในพืน้ที่ห้องครัวควรซอ่มปลั๊กไฟในห้องครัว เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน และไม่ควรวำงสิ่งของบน

ถังน้ ำในห้องน้ ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน 

 

หมวดท่ี 6   กำรจัดซ้ือและจัดจ้ำง (14.28) 

 1. ควรเพิ่มเติมสัญญำหรือข้อตกลงด้ำนสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงำนผู้รับจ้ำงช่วง หรือบุคคลที่เข้ำมำ

ปฏิบัติงำนภำยในพืน้ที่ส ำนักงำนทุกรำย ได้แก ่แม่บ้ำน เจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย ผู้รับเหมำก่อสรำ้ง ผู้รับจ้ำง

อื่น ๆ และจะต้องท ำกำรประเมินและตรวจสอบประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อยเดือน

ละ 1 ครั้ง และส ำหรับงำนจ้ำงเหมำควรตรวจประเมินฯ ทุกครั้งหลังจำกเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเก็บ

หลักฐำนเอกสำรภำพถ่ำยให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนกับผู้รับจ้ำง ควรมีควำมแตกต่ำงใน

แต่ละงำนจ้ำงเหมำตำมขอบเขตของงำนที่ปฏิบัติ 

 2. ให้จัดท ำบัญชีรำยชื่อสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแหล่งในกำรสืบค้นข้อมูลให้ครบถ้วน  ควร

สร้ำงควำมเข้ำใจในตัวฉลำกสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น ฉลำกเขียว ตระกร้ำเขียว ฉลำกคำร์บอน ฉลำกประหยัด

พลังงำน รวมถึงหน่วยงำนที่ให้กำรรับรองฉลำกดังกล่ำว ให้แก่บุคลำกรภำยในส ำนักงำน เพื่อจะเป็นประโยชน์ใน

กำรจัดหำสินคำ้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


