
หนา 0 

มาตรฐานกลาง 5ส Green(ฉบับรับรอง 11 กุมภาพนัธ 2563                                  

จากมติการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563) 

มีจํานวน  19 มาตรฐาน ดังน้ี 

 

๑. มาตรฐานกลาง บอรด 5ส ประจําหนวยงาน 

๒. มาตรฐานกลาง ปายบงชี้ 

๓. มาตรฐานกลาง โตะทํางานและเคานเตอร  

๔. มาตรฐานกลาง ตูเก็บเอกสาร 

๕. มาตรฐานกลาง แฟมเอกสาร 

๖. มาตรฐานกลาง คอมพิวเตอรตั้งโตะ 

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

๘. มาตรฐานกลาง หองประชุม 

๙. มาตรฐานกลาง หองรับแขก/มุมรับแขก 

๑๐. มาตรฐานกลาง แผงสวิทซไฟ 

๑๑. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ 

๑๒. มาตรฐานกลาง หอง/พืน้ที่เก็บของสาํนักงาน 

๑๓. มาตรฐานกลาง หองเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร 

๑๔. มาตรฐานกลาง หองควบคุมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศ และระบบเครือขาย 

๑๕. มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง 

๑๖. มาตรฐานกลาง ตูนํ้าด่ืม 

๑๗. มาตรฐานกลาง ถังขยะ 

18.  มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร 

19.  มาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 1 

1. มาตรฐานกลางบอรด 5ส ประจําหนวยงาน  

 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

1. แสดงขอมูลตางๆ ในระบบดิจิตัล 

โดยจัดแสดงขอมูลในเวบไซตหนา

หลัก ของหนวยงาน  ระบุวา “5ส 

Green หรือ Green 5s (ชื่อ

หนวยงาน)  

  เพ่ือสนองตอนโยบายไร

กระดาษ ประหยัดพ้ืนที่ 

และสะดวกตอการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให

เปนปจจุบัน และ

สรางสรรคความสวยงาม

ไดอยางรวดเร็ว 

2. มีผังโครงสรางคณะกรรมการ  5ส 

หนวยงานพรอมรูปถาย 

  

3. มีขอมูลแสดงการแบง พ้ืนที่และ

ผูรับผิดชอบ 

  

4. มีการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณ

ที่สามารถตรวจวัดได เชน ระดับ

คะแนนความพึงพอใจ หรือรอยละ

การดําเนินการในเรื่องตางๆ เปนตน 

  

5. มีแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส โดยมี

การระบุเปาหมายที่สามารถวัดและ

ประเมินผลได 

  

6. มีขอมูลมาตรฐานกลาง 5 ส ที่

กําหนดไวสําหรับอางอิง 

  

7. มีรูปภาพ ขอ มูล กิจกรรมตาม

แผนป ฏิบั ติ กิ จกรรม  5ส  ของ

หน วยงาน  ก อน  และหลั งการ

ประเมินครั้งลาสุดที่เปนปจจุบัน 

  

8. มีผลคะแนน Self Audit และผลการ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะของ

กรรมการตรวจประเมินรอบที่ผาน

มา 

  

จํานวนขอที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   



หนา 2 

2. มาตรฐานกลางปายบงชี้ 

     

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

1 .  มี ป า ย บ ง ช้ี ส ถ า น ะ ส่ิ ง ข อ ง /

กิจกรรมที่กําลังดําเนินการตาม

ความจําเปน เชน รอแจงซอมแซม 

รอจําหนาย อุปกรณชํารุด  ปาย

ระวังชนกระจก ปายประตู (ผลัก ดัง 

push pull) เปนตน  ควรมีรูปแบบ

เดียวกัน 

 กรณีไมมีสิ่ งของที่ตองติด

ปายบงชี้ใหเปน NA (สําหรับ

ผูประเมนิ) 

2.  มีปายบงช้ีบริเวณที่ไมปลอดภัย

หรือพ้ืนที่เส่ียงอันตราย เชน ระวัง

ล่ืน พ้ืนชํารุด ระวังวัสดุตกหลน เปน

ตน  

 กรณีท่ีมีบริเวณไมปลอดภัย

หลายจุดขอใหพิจารณาบงชี้

ตามความเหมาะสม  

3. ปายบงช้ีตามขอ 1 และขอ 2 อยู

ในตําแหนงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน 

  

4.การบงช้ีตองมีการระบุทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

  

5.มีขอมูลรายละเอียดของการบงช้ี 

เชน รายการส่ิงของหรือสถานทีบ่งช้ี  

ผูรับผิดชอบ กําหนดเวลาในการ

ดําเนินงาน และการอนุญาตจาก

ผูเกี่ยวของ เปนตน (ทัง้น้ีใหเปนไป

ตามรูปแบบทีก่ําหนดไวจาก

กรรมการกลาง) 

  

จํานวนขอที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

 

 

 

 



หนา 3 

3. มาตรฐานกลางโตะทํางานและเคานเตอร  

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปายช่ือ 

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

ผูปฏิบติังาน 

•  

• โดยแสดง ช่ือ ตําแหนง เบอร

โทร รูปถาย หรือช่ือแผนก (ถามี) 

 

• ติ ด แ ส ด ง ไ ว ใ น ตํ า แ ห น ง ที่

มองเห็นไดโดยงาย 

• รูปแบบและขนาดของป าย

เ ป น ไ ป ใ น รู ป แ บ บ เ ดี ย ว กั น ใ น

หนวยงาน  (กรณี ที่หนวยงานมี

หนวยงานยอยที่ไมตั้งอยูในพ้ืนที่

อาคารเดียวกันสามารถใชรูปแบบที่

เหมือนกันในหนวยงานยอยได) 

  

สําหรับเบอรโทรศัพทให

มีรปูแบบเปนเบอรโทรที่

เปนทางการ เชน 075 

67xxxx  

2. ของใชสวนตัว 

• การจัดวางของใชสวนตัว ใหมี

การกําหนดพ้ืนที่วางของใชสวนตัว

ไมเกิน 1 ใน 3 ของพ้ืนที่บนโตะ  

• มี ป า ย ร ะ บุ คํ า ว า  “ ข อ ง ใ ช

สวนตัว” ที่ ล้ินชักของโตะทํางาน

หรือตูใตเคานเตอรโดยมีรูปแบบ

เดียวกันในหนวยงาน 

• กรณีโตะทํางานที่มีล้ินสามารถ

จัดเก็บของใชสวนตัวไดไมเกิน 1 

ล้ินชัก ทั้งนี้  หากโตะทํางานหรือ

เคาน เตอร ใหบริการไม มี ล้ินชัก

สามารถจัดหาตูมาเพ่ือจัดเก็บของ

ใชสวนตัวไดไมเกิน 1 ตู 

 ล้ินชักสวนตัว จะ

ดําเนินการตรวจ และ

ตองไมมีของใชสํานักงาน

จัดเก็บไว  (เนือ่งจาก 

ตองเปนอุปกรณที่เปน

ของสวนตัวจริงๆ ไมใช

อุปกรณทีใ่ชปฏิบติังาน) 

 

 

  

  

 

 

 



หนา 4 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

3. อุปกรณสํานักงาน 

• กรณีเปนล้ินชัก ให มีปายระบุ

คํ าว า  “ อุปกรณ สํ านักงาน”  มี

รูปแบบเดียวกัน 

• อุปกรณสํานักงานมีปริมาณที่

เหมาะสมกับความถี่ของการใชงาน 

และ ถูกจัดเก็บอยางเรียบรอย และ

อยูในสภาพพรอมใชงาน  

• กรณีมีถาดเอกสาร หรือ ช้ัน

เอกสาร หรือ ตะแกรง 3 ช้ัน ควรมี

ไดไมเกินโตะละ 2 ช้ิน หรือ ตาม

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ห น า ที่

ปฏิบติังาน 

4. การจัดเกบ็อุปกรณใตโตะ 

• ใตโตะทํางานหรือเคาทเตอรมี

กลองใสอุปกรณตางๆ ไดไมเกิน 1 

กลอง  

• กรณีที่มีรองเทา (ไมเกิน 2 คู) 

ใหมีการบงช้ีจุดจัดวาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีจัดเก็บรองเทา ไม

ตองมีการบอกปายบงช้ี 

หรือการติดสติ๊กเกอรบน

พ้ืน โดยตองมีการจัดวาง

ทีเ่ปนระเบียบ (กรณีที่

ติดปายบงช้ี สามารถติด

บริเวณขางโตะหรือ

บริเวณอ่ืนใดที่ไมเปน

อุปสรรคตอการ

บํารุงรักษาพ้ืนทีใ่นการ

ปฏิบัติงานประจําวัน) 

 

ในกรณีทีเ่ปนรองเทาที่

เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน



หนา 5 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

ตองมีปายบงช้ีใน

ตําแหนงที่เหมาะสม  

(แตตองไมติดบนพ้ืน) 

5. ในภาพรวมโตะทํางาน เกาอ้ี และ

เคานเตอรมีความสะอาดเรียบรอย   

 -บนโตะทํางานไมตองมกีาร

ขดีเสนแบงบริเวณพืน้ท่ี ไม

ตองมสีติ๊กเกอรบงชี้ชนดิของ

สิ่งของท่ีจัดวางบนโตะ 

 

6.การจัดวางอุปกรณบนโตะทํางาน 

ใหจัดทําเปนแผนภาพแสดงผังการ

จัดวาง/การจัดเก็บ  โดยสามารถ

จัดเก็บแผนภาพ/แผนผังไวในแฟม 

หรือติดไวบ ริ เวณอ่ืนใด ทั้ ง น้ี ไม

จําเปนตองติดทุกโตะ หรือจัดทําใน

รูปแบบอ่ืนๆตามที่หนวยงานเปนผู

กําหนด เพ่ือใหมีรูปแบบการจัดวาง

เปนไปในรูปแบบเดียวกันของทั้ง

หนวยงาน 

  

จํานวนขอทีมี่การประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 6 

4. มาตรฐานกลางตูเก็บเอกสาร / ตูเกบ็อุปกรณสํานักงานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มกีารจัดทําผังบอกตําแหนงการจัดวาง

ตู พรอมระบุช่ือผู รับผิดชอบ และรหัส   

โคตของแตละตู    

 

- ลําดับการจัดวางลําดับของตู/

ชั้นวาง ใหเรียงจากซายไปขวา  

บนลงลาง กําหนดใหใชตัวเลข

อารบิกเปนรหัสของตู 

 

- ในกรณีที่มีการจัดเก็บในหลาย

หองใหมีการเรียงลําดับตัวเลข

ของตู/ชั้นวางแยกเปนของแตละ

หอง และอาจตามดวยโคตป

ระจําหอง 

- หนาตู เก็บเอกสาร/ตู เก็บ

อุปกรณสํานักงานฯ ไมตอง

ติ ด ช่ื อ ผู รั บ ผิ ด ชอ บ และ

ประเภทของส่ิงของภายในตู 

/ช้ันวาง อีก  

 

  

2.ภายในตูใหมีปายดัชนีบงช้ีแสดง 

รายละ เ อียดของ เอกสาร / วัส ดุ

อุปกรณที่จัดเก็บให เพ่ือใหสะดวก

ในการคนหา โดยตองเปนรูปแบบ

เดียวกันในหนวยงาน 

  

3.มีการจัดเก็บเอกสารตาง/คูมือ/

หนังสือ/รายงาน/วัสดุอุปกรณให 

เปนหมวดหมู และจัดวางอยางเปน

ระเบียบ 

  

4.ในกรณีมีการจัดวางส่ิงของบนตู

ใหจัดวางอยางเปนระเบียบ มีความ

  



หนา 7 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

ปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย

และของที่วางบนตูได  เชน พระ ของ

ประดับตกแตง ดอกไม เปนตน ทั้งน้ี

ตองไมเปนส่ิงของที่เกี่ยวของกับการ

ทํางาน   

5.ไมมีการจัดเก็บของใชสวนตัว   

6.มีความสะอาดเรียบรอย   

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 วลา  30  วิ น า ที  

  

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

5. มาตรฐานกลางแฟมเอกสาร 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

1. รูปแบบสันแฟมมีตราสัญลักษณ

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ช่ือ

ของหนวยงาน และดัชนีกํากับ

ประจําแฟมตามที่กําหนดของแต

ละหนวยงานโดยใชแบบอักษร

ปร ะ เ ภท เ ดี ย วกั น ใ นขนาด ที่

เหมาะสม 

 สําหรับผูที่จะจัดทําสัญ

แฟมใหม อาจจะพมิพ

ตัวอักษรใหเปนแนวตัง้เพื่อ

สะดวกตอการอาน และ

การคนหา 

 

 2. มีปายแสดงรายการแฟมเอกสาร

ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมและ

เห็นไดอยางชัดเจน 

  

 3. จัดวางแฟมในช้ัน/ตูเก็บเอกสาร

ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 

  

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  



หนา 8 

6.มาตรฐานกลางคอมพิวเตอรตั้งโตะ 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

จอคอมพิวเตอรดานหนา 

 

 

 

 

จอคอมพิวเตอรดานหลัง 

ดานหนากรณีใช 2 จอภาพ 

 

 
 
 
 
  ดานหลังกรณีใช 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   
พวงตองอยู ในสภาพดี มีสภาพ
พร  อ ม ส ําหรับการใชงาน ในกรณี
ที่จอมากกวา  1 จอ ตองมีฐานยึด
ที่มีความมั่นคงแข็งแรง 

  

3. ไมมีอุปกรณที่ไมเกี่ยวของวาง

บริเวณเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง (กรณีที่ตอง

เสริมฐานรองจอคอมพิวเตอร 

เ พ่ื อความปลอดภั ย ใ นการ

ปฏิบัติงาน สามารถใชฐานวางที่

มีความแข็งแรง รองรับน้ําหนัก

ไดอยางเหมาะสม) 

  

4. ไมติดกระดาษโนต สติกเกอร

หรือขอความใด ๆ บนเครื่อง

คอมพิวเตอร 

  

5. จัด เก็บสายไฟและสายของ

อุปกรณตอพวงใหเปนระเบียบ 

เชน ใชเข็มขัดหรือกระดูกงู สวน

สายไฟที่อยูบนพ้ืนอาจใชเทป

กาวติดที่พ้ืนโดยใหเทปกาวมีสี

ใกล เ คียงกับ สี พ้ืน  ในกรณีที่

  



หนา 9 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

จัดเก็บสายไฟ ตองไม มีการ

ปกปดด วย อุปกรณ ใดๆ  จน

สังเกตุความผิดปกติไมได เชน 

เอากลองปดทับ สายไฟ 

6. สะอาด ไมมีฝุน และคราบสกปรก  เปนการประเมินดวย

สายตา 

7. ไมวางคอมพิวเตอรในตําแหนงใต
เครื่องปรับอากาศ หรือใกล นํ้า 
หรือวัสดุอุปกรณที่มีความช้ืนสูง 

  

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 10 

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

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โทรศัพทตองมีหมายเลขประจํา

เคร่ืองแสดงใหเห็นอยางชัดเจน 

  

2. โทรสารตองมีหมายเลขประจํา

เค ร่ือง  และมี ชื่อ ผู รับ ผิดชอบ

ประจําเคร่ืองโทรสาร 

  

3. ให มีการแสดงหมายเลข

ติดตอหนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย จัดวางบริเวณที่

สะดวกตอการใชงาน 

ในการแสดงขอมูลตองไมติดบน

พ้ืนโตะที่จัดวางเครื่องโทรสาร 

สามารถติดที่ฝาผนัง  ใสแผน

พลาสติกใส หรือรูปแบบอ่ืนใดให

เหมาะสมกับการใชงาน  

  

4. เคร่ืองพรินทเตอรตองแสดงเบอร

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 เ ค ร่ื อ ง

พรินทเตอร 

  

5. เคร่ืองถายเอกสารตองมีเบอรโทร

ติดตอชาง/หนวยงานผูรับผิดชอบ

และมี ชื่ อ ผู รับ ผิดชอบประ จํา

เคร่ืองถายเอกสาร 

  

6. ตัวเคร่ืองอยูในสภาพพรอมใชงาน

และสะอาด 

  

7. สายไฟไมชํารุดและมีการจัดเก็บ

อยางเปนระเบียบ 

  

8. มีกระดาษและอุปกรณรองรับ

กระดาษพรอมใชงานและจัดให

เปนระเบียบ 

  



หนา 11 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

9. การจัดวางตัว เค ร่ืองอุปกรณ

สํานักงานใหอ ยู ในตําแหน ง ที่

เหมาะสม สะดวกแกการใชงาน 

และมีความปลอดภัย เชน เคร่ือง

ถายเอกสาร/พร้ินเตอร ควรจัด

วางนอกสํานักงาน ยกเวนหากมี

ขอจํากัดของพ้ืนที่กําหนดใหจัด

วางในตําแหนงที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

 -  

 

 

10. สะอาด ไมมีฝุน และคราบ
สกปรก 

  

11. มีแผนภาพหรือสัญลักษณ แสดง
ตําแหนงการจัดวาง อุปกรณ ที่ระบุทั้ง
ชนิดและปริมาณ ติดแสดงไวใน
ตําแหนงที่สังเกตไดหรือจัดเก็บในแฟม
หรือฐานขอมูลใดๆ เพ่ือความสะดวกใน
การนํากลับมาวางไวที่เดิม   

- โดยไมตองมีการระบุช่ือสิ่งของ ใน
ทุกจุดที่จัดวาง   

   - มีการระบุสถานภาพได ในกรณีที่
ไมถูกจัดเก็บตรงตําแหนง เชน ชํารุด 
สงซอม ถูกยืมไป  เปนตน 
 

  

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

  

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

 



หนา 12 

8. มาตรฐานกลางหองประชุม 

 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีปายช่ือหองประชุมติดไวชัดเจน  ควรมีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2. อุปกรณ ในห อ งประ ชุมและ

อุปกรณ ส่ื อ โสตทั ศนู ปกรณ

ประจําหองประชุมอยูในสภาพ

พรอมใชงานตลอดเวลา  

 ก ร ณี เ สี ย อ ยู ร ะ ห ว า ง

ซอมแซม หรือ รอซอม ตอง

มปีายบงชี้ใหผูใชทราบ 

3. อุปกรณไฟฟาติดตั้งอยางเปน

ระเบียบ อยางปลอดภัย 

  

4. มีนาฬิกาติดตั้ ง ในตําแหนง ที่

สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน

และอยูในสภาพที่ใชงานได  

  

5. โตะประชุมและเกาอ้ีจัดใหเปน

ระเบียบเรียบรอย 

  

6. มีการทําสัญลักษณเพ่ือบงช้ีชนิด

และจํานวนของเกาอ้ีในแตละ

หองประชุมเ พ่ือปองกันการ

เคล่ือนยาย โดยตองติดไวใน

บ ริ เ วณที่ ไ ม ทํ า ให เ ก า อ้ี ดู ไม

สวยงาม เชน บริเวณขาเกาอ้ี 

บริเวณเทาแขน เปนตน  ทั้งน้ีให

พิจารณาตามความเหมาะสม

ของเกาอ้ีประเภทตางๆ 

  

7. มีแผนผังการจัดหองประชุม และ

การจัดวางวัสดุ อุปกรณภายใน

หอง ทั้งชนิดและปริมาณ แสดง

ในตําแหนงที่สามารถสังเกตได

โดยงาย 

  



หนา 13 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

8. ระบุ ผู รับ ผิดชอบประจําหอง

พ ร อ ม ร ะ บุ เ บ อ ร ติ ด ต อ ช า ง

เทคนิค 

  

9. กรณี ที่ มี ก ร ะดาน  ต อ ง ร ะบุ

ตําแหนงชนิดและจํานวนการจัด

วางปากกา แปรงลบกระดาน 

และอุปกรณอ่ืนใดที่เกี่ยวของให

ชัดเจน และจัดเก็บไดโดยสะดวก 

  

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม 
  

 

 

9. มาตรฐานกลางหองรับแขก/มุมรับแขก 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

1. จัดวางส่ิงของ อุปกรณตางๆ 

อยางเปนระเบียบและเหมาะสม  

  

2. มี ค ว า ม ส ะ อ า ด ไ ม มี ค ร า บ

สกปรก ไมชํารุด และพรอมใช

งาน 

  

3. ร ะ บุ ผู รั บ ผิ ด ช อ บ / ดู แ ล 

หองรับแขก/มุมรับแขก 

  

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 



หนา 14 

 

10. มาตรฐานกลางแผงสวิทซไฟ 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีแผนผังหรือแถบสัญลักษณ

หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่ระบุ

ตํ า แ ห น ง ข อ ง ห ล อ ด ไ ฟ ใ น

สํานักงานไดอยางถูกตองและ

ชัดเจน 

 กรณีที่หองนัน้ๆ มี

หลอดไฟแคหลอดเดียว 

หรือมีจุดเปดไฟเพียง

ตําแหนงเดียว ไมตองมี

การจดัทําผังหรือ

สัญลักษณ 

2. สวิทชไฟอยู ในสภาพพรอมใช

งาน ไมชํารุด มีความปลอดภัย 

 กรณี ชํารุดให ทําปายระบุ

บ ง ชี้ ว า ชํ า รุ ด แ ล ะ แ จ ง

ผูรับผดิชอบในการซอม 

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

 

11.มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

1. เครื่ องปรับอากาศอยู ใน

สภาพพรอมใชงาน 

 กรณีชํารุดใหทําปายระบุ

บงชี้วาชํารุดและแจง

ผูรับผดิชอบในการซอม 

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม 

  

 

 

 

 

 

 



หนา 15 

 

12.มาตรฐานกลางหอง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีแผนผังแสดงตําแหนงการจัดเก็บ

ไวภายในหองเก็บของเพ่ือความ

สะดวกในการคนหา 

  

2. มีปายช่ือระบุผูรับผิดชอบ ระบุประเภท

ของวัสดุ-อุปกรณ อยางชัดเจน 
  

3. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณเปนหมวดหมู

แยกเปนประเภทไมปะปนกัน  
  

4. ไมมีวัสดุ-อุปกรณ ที่ไมเกี่ยวของกับการ

ทํางาน 
  

5. มีระบบในการควบคุมวัสดุอุปกรณใน

รูปแบบตางๆ เชน ทะเบียนคุม (stock 

card) QR Code โ ด ย ต อ ง มี ก า ร แ สดง

ขอมูลชนิดและปริมาณวัสดุอุปกรณที่

เก็บอยู  

 กรณีที่ เ ป นคลั งยอยของ

หนวยงานท่ีเบิกมาจากพัสดุ

ไมจําเปนตองมทีะเบยีนคุม 

 

6. ถามท่ีีเก็บเปนตู ชัน้ใหใชหลักการเดยีวกัน

กับตู ชัน้ที่เก็บของในหองปฏบัิตงิาน 
  

7. เอกสาร (ระบุลักษณะของเอกสาร) 

ที่มีอายุเกิน 1 ป ที่จําเปนตองเกบ็ไว  

ใหจัดเก็บพรอมระบุขอความผูดูแล

รับผิดชอบกํากับไว  เชน เก็บใส

กลองมัดแลวติดปายขอความผูดูแล 

 เอกสารที่สะสางมาจาก

แ ฟ ม ที่ อ ยู ใ น ห อ ง

ปฏบัิตงิาน 

ใ ห ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

แบบฟอรมกลาง 

8. พ้ืนที่จัดเก็บมีความสะอาด ไมมี

คราบสกปรก เศษขยะ  ฝุนละออง

และไมมีหยากไย 

  

9. มีชองทางเดินเพ่ือใหสามารถจัดเก็บ

และเคล่ือนยายของไดโดยสะดวก  

  

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

13. มาตรฐานกลางพื้นที่เตรียมอาหาร / รับประทานอาหาร 



หนา 16 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 
 

 
 

 

 

1. ระบุ ช่ือ ผู รับ ผิดชอบ ดูแลทํา

ความสะอาดไวอยางชัดเจน 

  

2. โตะอาหารหรือโตะเตรียม

อาหาร และเกาอ้ีถูกจัดวาง

อยางเปนระเบียบ  

กรณีเปนหองรบัประทานอาหารตอง

ระบุผังจัดวางและจํานวนเกาอ้ี/กรณี

ที่จัดวางโตะอาหารภายในหนวยงาน

ใหมีการบงช้ีเพ่ือใหเห็นสัดสวนพ้ืนที่

บริเวณทีใ่ชเตรียมอาหาร 

  

3. ช้ันวางจาน-ชาม-แกว เครื่องใช

ในครัว ที่วางภาชนะ ตลอดจน

อุปกรณสําหรับลางภาชนะมี

ความสะอาด และจัดวางอยาง

เปนระเบียบ 

  

4. อุปกรณไฟฟา (ถามี) มีความ

สะอาดทั้งภายในและภายนอก 

  

5. ถังขยะ เปยก-มีฝาปดมิดชิด 

และมีปายบงช้ี 

 มบีริเวณดักแยกไขมันกอน

การกําจัดเพื่อใหสอดคลอง

กับกิจกรรม go green 

6. อุปกรณไฟฟา ปลั๊กไฟ อยูในสภาพ

พรอมใชไมชํารุด 

  

7. พ้ืนที่โดยรวมสะอาด ไมมีกลิ่น ไมมี

เศษขยะ และเศษอาหารตกอยู 

  

8. จัดใหมีบริเวณดักแยกไขมัน

กอนการกําจัดเศษอาหาร  

 บริการกลาง จะ

ดําเนินการจัดหาให 

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม 
 

14.มาตรฐานกลางหองควบคุมระบบไฟฟา เครือ่งปรับอากาศและระบบเครือขาย 



หนา 17 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

1. มีปายแสดงช่ือผูรับผิดชอบของ

หนวยงาน  และขอมูลในการ

ติดตอผูรับผิดชอบจากหนวยงาน

กลาง (ศูนยเทคโนโลยีดิจิตอล/

สวนอาคารสถานที่/งานบริการ

กลาง)  

  

2. ไม มี วัสดุ อุปกรณที่กอให เกิด

อันตราย และที่ไมเกี่ยวของอยูใน

หอง รวมถึงไมกีดขวางตอการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซอมบํารุง 

 

3. พ้ื นที่ และ อุปกรณภายในหอง 
สะอาด ไมมี หยากไย ฝุน และ
คราบสกปรก 

  

4. พ้ืนที่และสภาพหองอยูในสภาพที่
ไมกอใหเกิดอันตราย เชน พ้ืน ผนัง  
ฝาเพดาน ไมชํารุด รั่วซึม เปนตน 

  

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง 



หนา 18 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มี ผู รับ ผิดชอบของหนวยงาน

สําหรับเปนผูประสานหนวยงาน

กลาง 

  

2. ไมมีส่ิงของกีดขวางการเขาถึงถัง

ดับเพลิงในระยะ 50 ซม. 

  

3. มี ป า ย แ ส ด ง เ บ อ ร โ ท ร ศั พท

ฉุกเฉินติดตอเมื่อเกิดไฟไหม  

(075-673392/ 3392) 

  

 

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

  

16. มาตรฐานกลางตูนํ้าด่ืม 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี/ไมมี หมายเหตุ 

 

1. จัดทําปายบงช้ีจุดใหบริการ ตูน้ํา

ด่ืม และระบุผูประสานงาน 

  

2. ตูน้ําด่ืม ตองมีถังพักน้ําท้ิงหรือ

ทอระบายน้ําท้ิงที่อยูในสภาพ

สะอาดและพรอมใชงาน (น้ําไม

ลนถังพัก) 

  

3. มีถังขยะรองรับและควรมีฝาปด   

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

17.มาตรฐานกลางถังขยะภายในสํานักงาน 



หนา 19 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี /ไมมี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ถังขยะภายในสํานักงาน มีขนาด

เล็กมีถุงขยะบรรจุภายในถัง ให

ท้ิงไดเฉพาะขยะแหงเทานั้น 

  

2. ถังขยะภายในสํานักงาน จัดวาง

ในบริเวณที่สามารถใชงานได

อยางสะดวกและไม กีดขวาง

ทางเดิน  

  

3. ใหบงช้ีตําแหนงการจัดวางถัง

ขยะ  ( โดยไมต อง ติดบน พ้ืน 

เนื่องจากเปนอุปสรรคตอการ

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

ปฏิบติังานประจําวัน) 

  

4. จํานวนถังขยะใหมีจํานวนตาม

ความเหมาะสมของหนวยงาน 

โดยไมจําเปนตองมีทุกโตะ หรือ

อาจจัดวางเปนโซนพ้ืนที ่

 การลดจํานวนถงั เปน

การลดจํานวนถุงดําและ

วัสดุอ่ืนๆ ตลอดจนการ

ลดเวลาในการท้ิงขยะ

ของแมบานลง 

จํานวนขอที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร 



หนา 20 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี /ไมมี หมายเหตุ 

 

1.บรเิวณรอบๆ อาคาร ตองมีความ

เปนระเบียบ สะอาด ไมมีกองขยะ 

หรืออุปกรณที่เปนอันตรายวางท้ิงไว 

 

  

2.บริเวณโรงจอดรถ มีความเปน

ระเบยีบเรียบรอย สะอาด บริเวณที่

จอดมีความปลอดภัย และมีการ

กําหนดบริเวณทีห่ามจอด (ถา

จําเปนตองมี) 

 

  

3.มีวิธีการทีท่ําใหหนวยงานทราบ

จํานวนบุคลากรที่อยูในหนวยงานใน

ชวงเวลาที่มีเหตุฉกุเฉิน โดยตอง

สามารถทราบสถานะความ

ปลอดภัยรายบุคคลไดในเวลา

อันรวดเร็ว” 

 ไมนํามาคิดคะแนน

ประเมิน แตเปนการเก็บ

ขอมูลเพ่ือมาแลกเปล่ียน

เรียนรูตอไป 

4.หากมีวิธีการในการสรางวินัยใน

การจอดรถใหเปนระเบียบ และ

สะดวกตอการสัญจรในกรณีทีมี่เหตุ

จําเปนเรงดวนโปรดระบ ุ 

 ไมนํามาคิดคะแนน

ประเมิน แตเปนการเก็บ

ขอมูลเพ่ือมาแลกเปล่ียน

เรียนรูตอไป 

จํานวนขอที่มีการประเมิน 
  

 คะแนนโดยภาพรวม   

 

 

 

 

 

 

 

19 มาตรฐานเรื่องพลังงาน 



หนา 21 

ตัวอยาง มาตรฐาน มี /ไมมี หมายเหตุ 

 

1. มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการ

ประหยัดพลังงาน การลดขยะ  การ

ประหยัดน้ํา ลดพลาสติก ลด

กระดาษ  การแยกขยะ การรไีซเคิล 

  

2. มีการเผยแพรใหปรากฎในเวบ 

green  ของหนวยงาน  อยาง

สม่าํเสมอและเปนปจจบุนั 

  

3.การแยกขยะใหถกูประเภท   

จํานวนขอที่มีการประเมิน 

  

 คะแนนโดยภาพรวม   
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