
หนา 0 

มาตรฐานกลาง 5ส Green(ฉบับรับรอง 11 กมุภาพันธ 2563                                  

จากมติการประชุมประจําเดอืนกมุภาพันธ 2563) 

มจีํานวน  19 มาตรฐาน ดังนี ้

 

๑. มาตรฐานกลาง บอรด 5ส ประจําหนวยงาน 

๒. มาตรฐานกลาง ปายบงชี้ 

๓. มาตรฐานกลาง โตะทํางานและเคานเตอร  

๔. มาตรฐานกลาง ตูเก็บเอกสาร 

๕. มาตรฐานกลาง แฟมเอกสาร 

๖. มาตรฐานกลาง คอมพวิเตอรตั้งโตะ 

๗. มาตรฐานกลาง อุปกรณสํานักงาน (โทรศัพท/โทรสาร/พรินเตอร/เครื่องถายเอกสาร) 

๘. มาตรฐานกลาง หองประชุม 

๙. มาตรฐานกลาง หองรับแขก/มมุรับแขก 

๑๐. มาตรฐานกลาง แผงสวทิซไฟ 

๑๑. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ 

๑๒. มาตรฐานกลาง หอง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน 

๑๓. มาตรฐานกลาง หองเตรยีมอาหาร/พื้นท่ีเตรยีมอาหาร 

๑๔. มาตรฐานกลาง หองควบคุมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และระบบเครอืขาย 

๑๕. มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลงิ 

๑๖. มาตรฐานกลาง ตูนํ้าดื่ม 

๑๗. มาตรฐานกลาง ถังขยะ 

18.  มาตรฐานกลางบรเิวณพื้นท่ีโดยรอบอาคาร 

19.  มาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 1 

 

1. มาตรฐานกลางบอรด 5ส ประจําหนวยงาน  

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

1. แสดงขอมูลตางๆ ในระบบดจิติัล 

โดยจดัแสดงขอมูลในเวบไซตหนา

หลัก ของหนวยงาน  ระบุวา “5ส 

Green หรอื Green 5s (ชื่อ

หนวยงาน)  

  เพื่อสนองตอนโยบายไร

กระดาษ ประหยดัพื้นที ่

และสะดวกตอการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให

เปนปจจุบัน และ

สรางสรรคความสวยงาม

ไดอยางรวดเร็ว 

2. มีผังโครงสรางคณะกรรมการ  5ส 

หนวยงานพรอมรูปถาย 

  

3. มีขอมูลแสดงการแบงพื้นที่และ

ผูรับผดิชอบ 

  

4. มีการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณ

ที่สามารถตรวจวัดได เชน ระดับ

คะแนนความพึงพอใจ หรือรอยละ

การดําเนนิการในเรื่องตางๆ เปนตน 

  

5. มีแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส โดยมี

การระบุเปาหมายที่สามารถวัดและ

ประเมนิผลได 

  

6. มีขอมูลมาตรฐานกลาง 5 ส ที่

กําหนดไวสําหรับอางองิ 

  

7. มี รูปภาพ ขอมูล  กิจกรรมตาม

แผนป ฏิ บั ติ กิ จก รรม  5 ส  ขอ ง

หน วยงาน  ก อน  และหลั งการ

ประเมนิคร้ังลาสุดที่เปนปจจุบัน 

  

8. มผีลคะแนน Self Audit และผลการ

ดําเนนิการตามขอเสนอแนะของ

กรรมการตรวจประเมนิรอบที่ผาน

มา 

  

จํานวนขอท่ีประเมนิ   



หนา 2 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

คะแนนโดยภาพรวม   

 

2. มาตรฐานกลางปายบงชี้ 

     

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

1 . มี ป า ย บ ง ช้ี ส ถ าน ะสิ่ ง ข อ ง /

กิจกรรมที่กํ าลั งดําเนินการตาม

ความจําเปน เชน รอแจงซอมแซม 

รอจําหนาย อุปกรณ ชํารุด  ปาย

ระวังชนกระจก ปายประตู (ผลัก ดัง 

push pull) เป นตน  ควรมี รูปแบบ

เดยีวกัน 

 กรณี ไมมีสิ่ งของท่ีตองติด

ปายบงช้ีใหเปน NA (สําหรับ

ผูประเมนิ) 

2.  มีปายบงช้ีบริเวณที่ไมปลอดภัย

หรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เชน ระวัง

ลื่น พื้นชํารุด ระวังวัสดุตกหลน เปน

ตน  

 กรณีท่ีมีบริเวณไมปลอดภัย

หลายจุดขอใหพิจารณาบงช้ี

ตามความเหมาะสม  

3. ปายบงช้ีตามขอ 1 และขอ 2 อยู

ในตําแหนงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน 

  

4.การบงช้ีตองมกีารระบุทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

  

5.มขีอมูลรายละเอยีดของการบงช้ี 

เชน รายการสิ่งของหรอืสถานที่บงช้ี  

ผูรับผิดชอบ กําหนดเวลาในการ

ดําเนนิงาน และการอนุญาตจาก

ผูเกี่ยวของ เปนตน (ทัง้นี้ใหเปนไป

ตามรูปแบบที่กําหนดไวจาก

กรรมการกลาง) 

  

จํานวนขอท่ีประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม   



หนา 3 

 

 

 

 

3. มาตรฐานกลางโตะทํางานและเคานเตอร  

 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปายช่ือ 

• มี ป า ย ช่ื อ ร ะบุ รั บ ผิ ด ช อ บ /

ผูปฏบิัตงิาน 

•  

• โดยแสดง ชื่อ ตําแหนง เบอร

โทร รูปถาย หรอืช่ือแผนก (ถาม)ี 

 

• ติ ด แ ส ด ง ไว ใน ตํ า แ ห น ง ที่

มองเห็นไดโดยงาย 

• รูป แบบและขนาดของป าย

เป น ไป ใน รู ป แ บ บ เดี ย ว กั น ใน

หน วยงาน  (กรณี ที่ หน วยงานมี

หนวยงานยอยที่ ไมตั้งอยูในพื้นที่

อาคารเดียวกันสามารถใชรูปแบบที่

เหมอืนกันในหนวยงานยอยได) 

  

สําหรับเบอรโทรศัพทให

มรูีปแบบเปนเบอรโทรที่

เปนทางการ เชน 075 

67xxxx  

2. ของใชสวนตัว 

• การจัดวางของใชสวนตัว ใหมี

การกําหนดพื้นที่วางของใชสวนตัว

ไมเกนิ 1 ใน 3 ของพื้นที่บนโตะ  

• มี ป า ย ร ะ บุ คํ า ว า  “ข อ ง ใช

สวนตัว” ที่ลิ้นชักของโตะทํางาน

หรือตูใตเคานเตอรโดยมี รูปแบบ

เดยีวกันในหนวยงาน 

 ลิ้นชักสวนตัว จะ

ดําเนนิการตรวจ และ

ตองไมมขีองใชสํานักงาน

จัดเก็บไว  (เนื่องจาก 

ตองเปนอุปกรณที่เปน

ของสวนตัวจรงิๆ ไมใช

อุปกรณที่ใชปฏบิัตงิาน) 

 



หนา 4 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

• กรณีโตะทํางานที่มีลิ้นสามารถ

จัดเก็บของใชสวนตัวไดไมเกิน 1 

ลิ้นชัก ทั้งนี้  หากโตะทํางานหรือ

เคาน เตอร ใหบริการไมมีลิ้ น ชัก

สามารถจัดหาตูมาเพื่อจัดเก็บของ

ใชสวนตัวไดไมเกนิ 1 ตู 

3. อุปกรณสํานักงาน 

• กรณีเปนลิ้นชัก ให มีปายระบุ

คํ าว า  “อุป กรณ สํ า นั ก งาน ” มี

รูปแบบเดยีวกัน 

• อุปกรณสํานักงานมีปริมาณที่

เหมาะสมกับความถี่ของการใชงาน 

และ ถูกจัดเก็บอยางเรียบรอย และ

อยูในสภาพพรอมใชงาน  

• กรณีมีถาดเอกสาร หรือ ช้ัน

เอกสาร หรือ ตะแกรง 3 ช้ัน ควรมี

ไดไมเกินโตะละ 2 ช้ิน หรือ ตาม

ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง ห น า ที่

ปฏบิัตงิาน 

4. การจัดเก็บอุปกรณใตโตะ 

• ใตโตะทํางานหรือเคาทเตอรมี

กลองใสอุปกรณตางๆ ไดไมเกิน 1 

กลอง  

• กรณีที่มีรองเทา (ไมเกิน 2 คู) 

ใหมกีารบงช้ีจุดจัดวาง  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณจัีดเก็บรองเทา ไม

ตองมกีารบอกปายบงช้ี 

หรอืการตดิสติ๊กเกอรบน

พื้น โดยตองมกีารจัดวาง

ทีเ่ปนระเบยีบ (กรณทีี่

ตดิปายบงช้ี สามารถตดิ

บรเิวณขางโตะหรอื

บรเิวณอื่นใดที่ไมเปน



หนา 5 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

อุปสรรคตอการ

บํารุงรักษาพื้นที่ในการ

ปฏบิัตงิานประจําวัน) 

 

ในกรณทีีเ่ปนรองเทาที่

เกี่ยวกับการปฏบิัตงิาน

ตองมปีายบงช้ีใน

ตําแหนงที่เหมาะสม  

(แตตองไมตดิบนพื้น) 

5. ในภาพรวมโตะทํางาน เกาอี้ และ

เคานเตอรมคีวามสะอาดเรยีบรอย   

 -บนโตะทํางานไมตองมกีาร

ขดีเสนแบงบริเวณพื้นท่ี ไม

ตองมสีต๊ิกเกอรบงช้ีชนิดของ

สิ่งของท่ีจัดวางบนโตะ 

 

6.การจัดวางอุปกรณบนโตะทํางาน 

ใหจัดทําเปนแผนภาพแสดงผังการ

จัดวาง/การจัดเก็บ  โดยสามารถ

จัดเก็บแผนภาพ/แผนผังไวในแฟม 

หรือติด ไวบ ริ เวณ อื่ น ใด  ทั้ งนี้ ไม

จําเปนตองติดทุกโตะ หรือจัดทําใน

รูปแบบอื่นๆตามที่หนวยงานเปนผู

กําหนด เพื่อใหมีรูปแบบการจัดวาง

เปนไปในรูปแบบเดียวกันของทั้ ง

หนวยงาน 

  

จํานวนขอทีม่กีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 



หนา 6 

 

 

4. มาตรฐานกลางตูเก็บเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสํานักงานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มกีารจัดทําผังบอกตําแหนงการจัดวาง

ตู พรอมระบุชื่อผู รับผิดชอบ และรหัส   

โคตของแตละตู    

 

- ลําดับการจัดวางลําดับของตู/

ช้ันวาง ใหเรียงจากซายไปขวา  

บนลงลาง กําหนดใหใชตัวเลข

อารบิกเปนรหัสของตู 

 

- ในกรณีท่ีมีการจัดเก็บในหลาย

หองใหมีการเรียงลําดับตัวเลข

ของตู/ช้ันวางแยกเปนของแตละ

หอง และอาจตามดวยโคตป

ระจําหอง 

- หนาตู เก็บ เอกสาร/ตู เก็บ

อุปกรณสํานักงานฯ ไมตอง

ติ ด ช่ื อ ผู รั บ ผิ ด ชอ บ แล ะ

ประเภทของสิ่งของภายในตู 

/ช้ันวาง อกี  

 

  

2.ภายในตูใหมีปายดัชนีบงช้ีแสดง 

รายละเอี ยด ของเอก สาร /วั ส ดุ

อุปกรณที่จัดเก็บให เพื่อใหสะดวก

ในการคนหา โดยตองเปนรูปแบบ

เดยีวกันในหนวยงาน 

  



หนา 7 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

3.มีการจัดเก็บเอกสารตาง/คูมือ/

หนังสือ/รายงาน/วัสดุอุปกรณ ให 

เปนหมวดหมู และจัดวางอยางเปน

ระเบยีบ 

  

4.ในกรณีมีการจัดวางสิ่งของบนตู

ใหจัดวางอยางเปนระเบียบ มีความ

ปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย

และของที่วางบนตูได  เชน พระ ของ

ประดับตกแตง ดอกไม เปนตน ทั้งนี้

ตองไมเปนสิ่งของที่เกี่ยวของกับการ

ทํางาน   

  

5.ไมมกีารจัดเก็บของใชสวนตัว   

6.มคีวามสะอาดเรยีบรอย   

7 . ส า ม า ร ถ ค น ห า วั ส ดุ ห รื อ

เ อ ก ส า ร ที่ เ ก็ บ ใ น ตู ไ ด ภ า ย ใ น

เ ว ล า  30  วิ น าที  

  

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  
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5. มาตรฐานกลางแฟมเอกสาร 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

1. รูปแบบสันแฟมมีตราสัญลักษณ

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ช่ือ

ของหนวยงาน และดัชนีกํากับ

ประจําแฟมตามที่กําหนดของแต

ละหนวยงานโดยใชแบบอักษร

ป ระ เภ ท เดี ย วกั น ใน ข น าด ที่

เหมาะสม 

 สําหรับผูท่ีจะจัดทําสัญ

แฟมใหม อาจจะพมิพ

ตัวอักษรใหเปนแนวต้ังเพื่อ

สะดวกตอการอาน และ

การคนหา 

 

 2. มีปายแสดงรายการแฟมเอกสาร

ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมและ

เห็นไดอยางชัดเจน 

  

 3. จัดวางแฟมในช้ัน/ตูเก็บเอกสาร

ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 

  

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  
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6.มาตรฐานกลางคอมพวิเตอรตั้งโตะ 

 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

จอคอมพวิเตอรดานหนา 

 

 

 

 

จอคอมพวิเตอรดานหลัง 

ดานหนากรณใีช 2 จอภาพ 

 

 
 
 
 

1. มี ป า ย แ ส ด งบ ารโค ดบ  ริเวณ 
ด านหลังของจอคอมพิว เตอร  
ดานบนของ CASE และดานบน 
ของ UPS (ถามี) 

 - ใต CASE มีลูกยางรองฐาน
ตั้งอยูแลว จึงสามารถวางท่ีพ้ืน
ไดโดยตรง 
- สามารถวาง CASE ใน
แนวตั้งหรือแนวนอนก็ไดตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี จะ
วางบนโตะหรือบนพ้ืนก็ได  
- กรณีท่ีวางนอนบนพ้ืนตองมี
ฐานรองรับ เพ่ือปองกันไฟดูด 
- ฐานรองตองไมมีความสูงไป
ปดกันพัดลมระบายอากาศ
ของ CASE 

2. คอมพิว เตอร และอุปกรณ  ตอ   
พวงตองอยูในสภาพดี มีสภาพ
พร  อ ม ส ําหรับการใชงาน ในกรณี
ท่ีจอมากกวา  1 จอ ตองมีฐานยึด
ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง 

  

3. ไมมีอุปกรณที่ ไมเกี่ยวของวาง

บริเวณเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง (กรณีที่ตอง

เสริมฐานรองจอคอมพิวเตอร 

เพื่ อ ค วาม ป ล อ ด ภั ย ใน ก าร

ปฏิบัติงาน สามารถใชฐานวางที่

มีความแข็งแรง รองรับน้ําหนัก

ไดอยางเหมาะสม) 

  



หนา 10 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

  ดานหลังกรณีใช 2 จอภาพ 
 
  
 

 

4. ไมติดกระดาษโนต สติกเกอร

หรือขอความใด ๆ บนเครื่อง

คอมพวิเตอร 

  

5. จัด เก็ บสายไฟ และสายของ

อุปกรณตอพวงใหเปนระเบียบ 

เชน ใชเข็มขัดหรือกระดูกงู สวน

สายไฟที่อยูบนพื้นอาจใชเทป

กาวติดที่พื้นโดยใหเทปกาวมีสี

ใกล เคี ยงกับสีพื้ น  ในกรณี ที่

จัด เก็บสายไฟ  ตองไมมีการ

ปกป ดด วยอุ ปกรณ ใดๆ จน

สังเกตุความผิดปกติไมได เชน 

เอากลองปดทับ สายไฟ 

  

6. สะอาด ไมมีฝุน และคราบสกปรก  เปนการประเมนิดวย

สายตา 

7. ไมวางคอมพิวเตอรในตําแหนงใต
เครื่องปรับอากาศ หรือใกลน้ํ า 
หรือวัสดุอุปกรณท่ีมีความชื้นสูง 

  

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 11 

 

 

 

7. มาตรฐานกลางอุปกรณสํานักงาน (โทรศัพท/โทรสาร/พรินเตอร/เครื่องถายเอกสาร) 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โทรศัพทตองมีหมายเลขประจํา

เครื่องแสดงใหเห็นอยางชัดเจน 

  

2. โทรสารตองมีหมายเลขประจํา

เครื่ อง  และมีชื่ อผู รับผิ ดชอบ

ประจําเครื่องโทรสาร 

  

3. ใหมี การแสดงหมายเลข

ติดตอหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย จัดวางบริเวณที่

สะดวกตอการใชงาน 

ในการแสดงขอมูลตองไมติดบน

พื้นโตะที่ จัดวางเครื่องโทรสาร 

สามารถติดที่ ฝาผ นัง ใส แผน

พลาสติกใส หรือรูปแบบอื่นใดให

เหมาะสมกับการใชงาน  

  

4. เครื่องพรินทเตอรตองแสดงเบอร

โทรสําหรับติดตอชาง/หนวยงาน

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ร ะ บุ ชื่ อ

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ป ร ะ จํ า เค รื่ อ ง

พรนิทเตอร 

  

5. เครื่องถายเอกสารตองมีเบอรโทร

ติดตอชาง/หนวยงานผูรับผิดชอบ

และมีชื่ อผู รั บผิ ดชอบประจํ า

เครื่องถายเอกสาร 

  

6. ตัวเครื่องอยูในสภาพพรอมใชงาน

และสะอาด 

  



หนา 12 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

7. สายไฟไมชํารุดและมีการจัดเก็บ

อยางเปนระเบยีบ 

  

8. มีกระดาษและอุปกรณ รองรับ

กระดาษพรอมใชงานและจัดให

เปนระเบยีบ 

  

9. การจัดวางตัวเครื่ องอุปกรณ

สํา นักงานใหอ ยู ใน ตําแหน งที่

เหมาะสม สะดวกแกการใชงาน 

และมีความปลอดภัย เชน เครื่อง

ถายเอกสาร/พริ้นเตอร ควรจัด

วางนอกสํานักงาน ยกเวนหากมี

ขอจํากัดของพื้นที่กําหนดใหจัด

วางในตําแหนงที่ เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

 -  

 

 

10. สะอาด ไม มีฝุน  และคราบ
สกปรก 

  

11. มีแผนภาพหรือสัญลักษณ แสดง
ตําแหนงการจัดวาง อุปกรณ ท่ีระบุท้ัง
ชนิดและปริมาณ ติดแสดงไวใน
ตําแหนงท่ีสังเกตไดหรือจัดเก็บในแฟม
หรือฐานขอมูลใดๆ เพ่ือความสะดวกใน
การนํากลับมาวางไวท่ีเดิม   

- โดยไมตองมีการระบุชื่อสิ่งของ ใน
ทุกจุดท่ีจัดวาง   

   - มีการระบุสถานภาพได ในกรณีท่ี
ไมถูกจัดเก็บตรงตําแหนง เชน ชํารุด 
สงซอม ถูกยืมไป  เปนตน 
 

  

12 .มีกระบวนการสื่ อสารภายใน
หนวยงานใหบุคคลในหนวยงานเขาใจ
ตรงกัน โดยกรรมการประเมิน จะสุม
สอบถามบุคลากรในหนวยงานเพ่ือให
ทําการคนหาหรือจัดเก็บอุปกรณ  เพ่ือ
ประเมินกระบวนการ 

  



หนา 13 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

 

 

8. มาตรฐานกลางหองประชุม 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มปีายช่ือหองประชุมตดิไวชัดเจน  ควรมทีัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2. อุป ก รณ ในห อ งป ระ ชุม แล ะ

อุ ปกรณ สื่ อ โสตทั ศนู ปกรณ

ประจําหองประชุมอยูในสภาพ

พรอมใชงานตลอดเวลา  

 ก ร ณี เสี ย อ ยู ร ะ ห ว า ง

ซอมแซม หรือ รอซอม ตอง

มปีายบงช้ีใหผูใชทราบ 

3. อุปกรณ ไฟฟาติดตั้งอยางเปน

ระเบยีบ อยางปลอดภัย 

  

4. มีนาฬิ กาติด ตั้ งในตํ าแหน งที่

สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน

และอยูในสภาพที่ใชงานได  

  

5. โตะประชุมและเกาอี้จัดใหเปน

ระเบยีบเรยีบรอย 

  

6. มีการทําสัญลักษณเพื่อบงช้ีชนิด

และจํานวนของเกาอี้ในแตละ

หอ งประชุม เพื่ อป อ งกั นการ

เคลื่อนยาย  โดยตองติดไว ใน

บ ริ เวณ ที่ ไม ทํ า ให เก าอี้ ดู ไม

สวยงาม เชน บริเวณขาเกาอี้ 

บริเวณเทาแขน เปนตน  ทั้งนี้ให

พิจารณาตามความเหมาะสม

  



หนา 14 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

ของเกาอี้ประเภทตางๆ 

7. มแีผนผังการจัดหองประชุม และ

การจัดวางวัสดุ อุปกรณภายใน

หอง ทั้งชนิดและปริมาณ แสดง

ในตําแหนงที่สามารถสังเกตได

โดยงาย 

  

8. ระบุ ผู รับ ผิดชอบประจําหอง

พ ร อ ม ระบุ เบ อ ร ติ ด ต อ ช า ง

เทคนคิ 

  

9. ก รณี ที่ มี ก ระด าน  ต อ งระบุ

ตําแหนงชนิดและจํานวนการจัด

วางปากกา แปรงลบกระดาน 

และอุปกรณอื่นใดที่เกี่ยวของให

ชัดเจน และจัดเก็บไดโดยสะดวก 

  

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 15 

 

 

 

 

 

 

9. มาตรฐานกลางหองรับแขก/มุมรับแขก 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

1. จัดวางสิ่งของ อุปกรณตางๆ 

อยางเปนระเบยีบและเหมาะสม  

  

2. มี ค ว าม ส ะอ าด ไม มี ค ร าบ

สกปรก ไมชํารุด และพรอมใช

งาน 

  

3. ร ะ บุ ผู รั บ ผิ ด ช อ บ /ดู แ ล 

หองรับแขก/มุมรับแขก 

  

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

10. มาตรฐานกลางแผงสวทิซไฟ 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

1. มีแผนผังหรือแถบสัญลักษณ

หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ ระบุ

ตํ า แ ห น ง ข อ ง ห ล อ ด ไฟ ใน

สํานักงานไดอยางถูกตองและ

ชัดเจน 

 กรณทีี่หองนัน้ๆ มี

หลอดไฟแคหลอดเดยีว 

หรอืมจุีดเปดไฟเพยีง

ตําแหนงเดยีว ไมตองมี

การจัดทําผังหรอื

สัญลักษณ 



หนา 16 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

2. สวิทชไฟอยู ในสภาพพรอมใช

งาน ไมชํารุด มคีวามปลอดภัย 

 กรณี ชํารุดให ทําปายระบุ

บ ง ช้ี ว า ชํ า รุ ด แ ล ะ แ จ ง

ผูรับผดิชอบในการซอม 

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม   

 

11.มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

1. เครื่องป รับอากาศอยู ใน

สภาพพรอมใชงาน 

 กรณชํีารุดใหทําปายระบุ

บงช้ีวาชํารุดและแจง

ผูรับผดิชอบในการซอม 

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 17 

 

 

 

 

 

 

 

12.มาตรฐานกลางหอง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีแผนผังแสดงตําแหนงการจัดเก็บ

ไวภายในหองเก็บของเพื่อความ

สะดวกในการคนหา 

  

2. มีปายช่ือระบุผูรับผิดชอบ ระบุประเภท

ของวัสดุ-อุปกรณ อยางชัดเจน 
  

3. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณเปนหมวดหมู

แยกเปนประเภทไมปะปนกัน  
  

4. ไมมีวัสดุ-อุปกรณ ท่ีไมเกี่ยวของกับการ

ทํางาน 
  

5. มีระบบในการควบคุมวัสดุอุปกรณใน

รูปแบบตางๆ เชน ทะเบียนคุม (stock 

card) QR Code โด ยต อ งมี ก ารแส ด ง

ขอมูลชนิดและปริมาณวัสดุอุปกรณ ท่ี

เก็บอยู  

 กรณี ท่ี เป นค ลั งย อยของ

หนวยงานท่ีเบิกมาจากพัสดุ

ไมจําเปนตองมทีะเบียนคุม 

 

6. ถ ามี ท่ี เก็ บ เป น ตู  ช้ั น ให ใช ห ลั กก าร

เดี ยวกั นกั บ ตู  ช้ั น ท่ี เก็ บของในห อ ง

ปฏบัิติงาน 

  

7. เอกสาร (ระบุลักษณะของเอกสาร) 

ที่มีอายุเกิน 1 ป ที่จําเปนตองเก็บ

ไว  ใหจัดเก็บพรอมระบุขอความ

ผูดูแลรับผิดชอบกํากับไว เชน เก็บ

ใสกลองมัดแลวติดปายขอความ

ผูดูแล 

 เอกสารที่สะสางมาจาก

แ ฟ ม ที่ อ ยู ใ น ห อ ง

ปฏบิัตงิาน 

ให ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

แบบฟอรมกลาง 



หนา 18 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

8. พื้นที่ จัดเก็บมีความสะอาด ไมมี

คราบสกปรก เศษขยะ  ฝุนละออง

และไมมหียากไย 

  

9. มชีองทางเดนิเพื่อใหสามารถจัดเก็บ

และเคลื่อนยายของไดโดยสะดวก  

  

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  

13. มาตรฐานกลางพื้นที่เตรยีมอาหาร / รับประทานอาหาร 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 
 

 
 

 

 

1. ระบุ ช่ือ ผู รับ ผิดชอบ  ดูแลทํ า

ความสะอาดไวอยางชัดเจน 

  

2. โตะอาหารหรือโตะเตรียม

อาหาร และเกาอี้ถูกจัดวาง

อยางเปนระเบยีบ  

กรณเีปนหองรับประทานอาหารตอง

ระบุผังจัดวางและจํานวนเกาอี้/กรณี

ที่จัดวางโตะอาหารภายในหนวยงาน

ใหมีการบงช้ีเพื่อใหเห็นสัดสวนพื้นที่

บรเิวณที่ใชเตรยีมอาหาร 

  

3. ช้ันวางจาน-ชาม-แกว เครื่องใช

ในครัว ที่วางภาชนะ ตลอดจน

อุปกรณ สําหรับลางภาชนะมี

ความสะอาด และจัดวางอยาง

เปนระเบยีบ 

  

4. อุปกรณ ไฟฟา (ถามี ) มีความ

สะอาดทัง้ภายในและภายนอก 

  

5. ถังขยะ เปยก-มีฝาปดมิด ชิด 

และมปีายบงช้ี 

 มบีริเวณดักแยกไขมันกอน

การกําจัดเพื่อใหสอดคลอง

กับกจิกรรม go green 



หนา 19 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

6. อุปกรณไฟฟา ปลั๊กไฟ อยูในสภาพ

พรอมใชไมชํารุด 

  

7. พื้นที่โดยรวมสะอาด ไมมีกลิ่น ไมมี

เศษขยะ และเศษอาหารตกอยู 

  

8. จัดใหมีบริเวณดักแยกไขมัน

กอนการกําจัดเศษอาหาร  

 บริการกลาง จะ

ดําเนนิการจัดหาให 

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม 
 

 

14.มาตรฐานกลางหองควบคุมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศและระบบเครือขาย 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

1. มีปายแสดงช่ือผูรับผิดชอบของ

หนวยงาน  และขอ มูลในการ

ตดิตอผูรับผิดชอบจากหนวยงาน

กลาง (ศูนยเทคโนโลยีดิจิตอล/

สวนอาคารสถานที่/งานบริการ

กลาง)  

  

2. ไมมีวัสดุ  อุปกรณ ท่ีกอให เกิด

อันตราย และที่ไมเกี่ยวของอยูใน

หอง รวมถึงไม กีดขวางตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีซอมบํารุง 

 

3. พ้ื น ท่ี และอุปกรณ ภ าย ในห อง 
สะอาด ไม มี  หยากไย  ฝุน และ
คราบสกปรก 

  

4. พ้ืนท่ีและสภาพหองอยูในสภาพท่ี
ไมกอใหเกิดอันตราย เชน พ้ืน ผนัง  
ฝาเพดาน ไมชํารุด รั่วซึม เปนตน 

  

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  



หนา 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลงิ 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มี ผู รับ ผิดชอบของหนวยงาน

สําหรับเปนผูประสานหนวยงาน

กลาง 

  

2. ไมมีสิ่งของกีดขวางการเขาถึงถัง

ดับเพลงิในระยะ 50 ซม. 

  

3. มี ป าย แ ส ด ง เบ อ ร โท ร ศั พ ท

ฉุกเฉนิตดิตอเมื่อเกดิไฟไหม  

(075-673392/ 3392) 

  

 

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  

  

 

 

16. มาตรฐานกลางตูนํ้าดื่ม 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 



หนา 21 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม/ีไมม ี หมายเหตุ 

 

1. จัดทําปายบงช้ีจุดใหบริการ ตูน้ํา

ดื่ม และระบุผูประสานงาน 

  

2. ตูน้ําดื่ม ตองมีถังพักน้ําทิ้งหรือ

ทอระบายน้ําทิ้งที่อยู ในสภาพ

สะอาดและพรอมใชงาน (น้ําไม

ลนถังพัก) 

  

3. มถีังขยะรองรับและควรมฝีาปด   

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

17.มาตรฐานกลางถังขยะภายในสํานักงาน 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม ี/ไมม ี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ถังขยะภายในสํานักงาน มีขนาด

เล็กมีถุงขยะบรรจุภายในถัง ให

ทิ้งไดเฉพาะขยะแหงเทานัน้ 

  

2. ถังขยะภายในสํานักงาน จัดวาง

ในบริเวณที่สามารถใชงานได

อยางสะดวกและไมกีดขวาง

ทางเดนิ  

  

3. ใหบงช้ีตําแหนงการจัดวางถัง

ขยะ  (โดย ไม ต อ งติ ด บน พื้ น 

เนื่องจากเปนอุปสรรคตอการ

บํ า รุ ง รั ก ษ า พื้ น ที่ ใ น ก า ร

ปฏบิัตงิานประจําวัน) 

  

4. จํานวนถังขยะใหมีจํานวนตาม

ความเหมาะสมของหนวยงาน 

 การลดจํานวนถัง เปน

การลดจํานวนถุงดําและ



หนา 22 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม ี/ไมม ี หมายเหตุ 

โดยไมจําเปนตองมีทุกโตะ หรือ

อาจจัดวางเปนโซนพื้นที่ 

วัสดุอื่นๆ ตลอดจนการ

ลดเวลาในการทิ้งขยะ

ของแมบานลง 

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.มาตรฐานกลางบรเิวณพืน้ที่โดยรอบอาคาร 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม ี/ไมม ี หมายเหตุ 

 

1.บรเิวณรอบๆ อาคาร ตองมคีวาม

เปนระเบยีบ สะอาด ไมมกีองขยะ 

หรอือุปกรณที่เปนอันตรายวางทิ้งไว 

 

  

2.บรเิวณโรงจอดรถ มคีวามเปน

ระเบยีบเรยีบรอย สะอาด บรเิวณที่

จอดมคีวามปลอดภัย และมีการ

กําหนดบรเิวณที่หามจอด (ถา

จําเปนตองม)ี 

 

  

3.มวีธิกีารที่ทําใหหนวยงานทราบ

จํานวนบุคลากรที่อยูในหนวยงานใน

ชวงเวลาที่มเีหตุฉุกเฉนิ โดยตอง

 ไมนํามาคดิคะแนน

ประเมนิ แตเปนการเก็บ

ขอมูลเพื่อมาแลกเปลี่ยน



หนา 23 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม ี/ไมม ี หมายเหตุ 

สามารถทราบสถานะความ

ปลอดภัยรายบุคคลไดในเวลา

อันรวดเร็ว” 

เรียนรูตอไป 

4.หากมวีธิกีารในการสรางวนัิยใน

การจอดรถใหเปนระเบยีบ และ

สะดวกตอการสัญจรในกรณทีี่มเีหตุ

จําเปนเรงดวนโปรดระบุ  

 ไมนํามาคดิคะแนน

ประเมนิ แตเปนการเก็บ

ขอมูลเพื่อมาแลกเปลี่ยน

เรยีนรูตอไป 

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ 
  

 คะแนนโดยภาพรวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 มาตรฐานเรื่องพลังงาน 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม ี/ไมม ี หมายเหตุ 

 

1. มีกจิกรรมที่เกี่ยวของกับการ

ประหยัดพลังงาน การลดขยะ  การ

ประหยัดน้ํา ลดพลาสตกิ ลด

กระดาษ  การแยกขยะ การรไีซเคลิ 

  



หนา 24 

ตัวอยาง มาตรฐาน ม ี/ไมม ี หมายเหตุ 

2. มกีารเผยแพรใหปรากฎในเวบ 

green  ของหนวยงาน  อยาง

สมํ่าเสมอและเปนปจจุบัน 

  

3.การแยกขยะใหถูกประเภท   

จํานวนขอท่ีมกีารประเมนิ   

 คะแนนโดยภาพรวม   
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