
หน้า 0 

มาตรฐานกลาง 5ส Green(ฉบับรับรอง 16 มิถุนายน 2563                                  จาก

มติการประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2563) 

มีจํานวน  19 มาตรฐาน ดังนี้ 

 

๑. มาตรฐานกลาง บอร์ด 5ส ประจําหน่วยงาน 

๒. มาตรฐานกลาง ป้ายบ่งชี้ 

๓. มาตรฐานกลาง โต๊ะทํางานและเคาน์เตอร์  

๔. มาตรฐานกลาง ตู้เก็บเอกสาร 

๕. มาตรฐานกลาง แฟ้มเอกสาร 

๖. มาตรฐานกลาง คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 

๗. มาตรฐานกลาง อุปกรณ์สํานักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร) 

๘. มาตรฐานกลาง ห้องประชุม 

๙. มาตรฐานกลาง ห้องรับแขก/มุมรับแขก 

๑๐. มาตรฐานกลาง แผงสวิทซ์ไฟ 

๑๑. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ 

๑๒. มาตรฐานกลาง ห้อง/พืน้ที่เก็บของสาํนักงาน 

๑๓. มาตรฐานกลาง ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร 

๑๔. มาตรฐานกลาง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบเครือข่าย 

๑๕. มาตรฐานกลาง การดูแลถังดับเพลิง 

๑๖. มาตรฐานกลาง ตู้นํ้าดื่ม 

๑๗. มาตรฐานกลาง ถังขยะ 

18.  มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร 

19.  มาตรฐานการประหยัดพลังงาน 

 

 

 

หมายเหต ุ: Remark สีเหลือง คือส่วนทีม่ีการพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติม 
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1. มาตรฐานกลางบอร์ด 5ส green ประจําหน่วยงาน  

 

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

1. แสดงข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิตัล 

โดยจัดแสดงข้อมูลในเวบไซต์หน้า

หลัก ของหน่วยงาน  ระบุว่า “5ส 

Green หรือ Green 5s (ชื่อ

หน่วยงาน)  

  เพื่อสนองต่อนโยบายไร้

กระดาษ ประหยัดพื้นที่ 

และสะดวกต่อการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้

เป็นปัจจุบัน และ

สร้างสรรค์ความสวยงาม

ได้อย่างรวดเร็ว 

2. มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ  5ส 

GREEN  หน่วยงานพร้อมรูปถ่าย 

  

3. มี ข้อมูลแสดงการแบ่งพ้ืนที่และ

ผู้รับผิดชอบ 

  

4. มีการกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ
ที่สามารถตรวจวัดได้ เช่น ระดับ

คะแนนความพึงพอใจ หรือร้อยละ

การดําเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นต้น 

  

5. มีแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส GREEN 

โดยมีการระบุเป้าหมายที่สามารถ

วัดและประเมินผลได้ 

  

6. มีข้อมูลมาตรฐานกลาง 5ส GREEN 

ที่กําหนดไว้สําหรับอ้างอิง 

  

7. มี รูปภาพ  ข้อ มูล  กิจกรรมตาม

แผนปฏิบั ติ กิจกรรม  5ส  GREEN 

ของหน่วยงาน ก่อน และหลังการ

ประเมินครั้งล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน 

  

8. มีผลคะแนน Self Audit และผลการ

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ

กรรมการตรวจประเมินรอบท่ีผ่าน

มา 

  

จํานวนข้อทีป่ระเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   
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2. มาตรฐานกลางป้ายบ่งชี้ 

     

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

1 . มี ป้ า ย บ่ ง ช้ี ส ถ าน ะ ส่ิ งขอ ง /

กิจกรรมที่กํ าลังดําเนินการตาม

ความจําเป็น เช่น รอแจ้งซ่อมแซม 

รอจําหน่าย อุปกรณ์ ชํารุด  ป้าย

ระวังชนกระจก ป้ายประตู (ผลัก ดัง 

push pull) เป็น ต้น  ควรมีรูปแบบ

เดียวกัน 

 กรณี ไม่มีสิ่ งของที่ต้องติด

ป้ายบ่งชี้ให้เป็น NA (สําหรับ

ผู้ประเมิน) 

2.  มีป้ายบ่งช้ีบริเวณที่ไม่ปลอดภัย

หรือพ้ืนที่เส่ียงอันตราย เช่น ระวัง

ล่ืน พ้ืนชํารุด ระวังวัสดุตกหล่น เป็น

ต้น  

 กรณีที่มีบริเวณไม่ปลอดภัย

หลายจุดขอให้พิจารณาบ่งชี้

ตามความเหมาะสม  

3. ป้ายบ่งชี้ตามข้อ 1 และข้อ 2 อยู่

ในตําแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

และสะดวกต่อการใช้งาน 

  

4.การบ่งช้ีต้องมีการระบุทัง้

ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ   

 

 4 .1  กรณี ป้ ายบ่ งชี้ถาวร 

เช่ น  ป้ า ย ห้ อ ง  ให้ ร ะ บุ

ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ห รื อ

ภาษาอังกฤษ   ตามความ

เหมาะสม 

4.2 กรณีป้ายบ่งชี้สถานะ

สิ่งของหรือกิจกรรมที่กําลัง

ดําเนินการตามความจําเป็น 

(ต าม ข้ อ  1 ) ให้ ร ะ บุ ทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.3 ป้ายบ่งชี้บริเวณที่ไม่

ปลอดภัยห รือ พื้ นที่ เสี่ ย ง

อันตราย (ตามข้อ 2) ใหร้ะบุ

ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ห รื อ

สัญลักษณ์สากล) 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

5.มีข้อมูลรายละเอียดของการบ่งชี้ 

เช่น รายการส่ิงของหรือสถานทีบ่่งชี้  

ผู้รับผิดชอบ กําหนดเวลาในการ

ดําเนินงาน และการอนุญาตจาก

ผู้เกี่ยวข้อง เปน็ต้น (ทั้งนี้ให้เป็นไป

ตามรูปแบบทีก่ําหนดไว้จาก

กรรมการกลาง) 

  

จํานวนข้อที่ประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มาตรฐานกลางโต๊ะทํางานและเคาน์เตอร์  

 

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ป้ายชื่อ 

 มี ป้ า ย ชื่ อ ร ะบุ รั บ ผิ ด ชอ บ /

ผู้ปฏิบัติงานโดยแสดง ช่ือ ตําแหน่ง 

เบอร์โทร รูปถ่าย หรือช่ือแผนก (ถ้า

มี) ติดแสดงไว้ในตําแหน่งที่มองเห็น

ได้โดยง่าย 

 รูปแบบและขนาดของป้ าย

เป็ น ไป ใน รู ป แ บ บ เดี ย วกั น ใน

หน่ วยงาน  (กรณี ที่ ห น่วยงาน มี

หน่วยงานย่อยที่ไม่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่

อาคารเดียวกันสามารถใช้รูปแบบที่

เหมือนกันในหน่วยงานย่อยได้) 

  

สําหรับเบอร์โทรศัพท์ให้

มีรปูแบบเป็นเบอร์โทรที่

เป็นทางการ เช่น 075 

67xxxx  

2. ของใช้ส่วนตัว 

 การจัดวางของใช้ส่วนตัว ให้มี

การกําหนดพ้ืนที่วางของใช้ส่วนตัว

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของพื้นที่บนโต๊ะ  

 มี ป้ า ย ร ะบุ คํ า ว่ า  “ข อ ง ใ ช้

ส่วนตัว” ที่ ล้ินชักของโต๊ะทํางาน

หรือตู้ ใต้เคาน์เตอร์โดยมีรูปแบบ

เดียวกันในหน่วยงาน 

 กรณีโต๊ะทํางานที่มีล้ินสามารถ

จัดเก็บของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 

ล้ินชัก ทั้งน้ี หากโต๊ะทํางานหรือ

เคาน์ เตอร์ ให้บริการไม่ มี ล้ินชัก

สามารถจัดหาตู้มาเพ่ือจัดเก็บของ

ใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 ตู้ 

 

 

 

 

 ล้ิ น ชั ก ส่ ว น ตั ว  จ ะ

ดําเนินการตรวจ  และ

ต้องไม่มีของใช้สํานักงาน

จัด เก็บ ไว้   (เนื่ องจาก 

ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ เป็น

ของส่วนตัวจริงๆ ไม่ใช่

อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน) 

 
แนวคิดในการพิจารณา 

ของที่ใช้สําหรับการทํางาน 

หมายถึ ง ของที่ ใช้ ในการ

ทํางาน   โดยไม่ จํากัดช่อง

ทางการได้มาของสิ่งของนั้น 

(หน่ วย งาน จัดสรร  ห รือ

จัดหามาเอง) และจํานวน

ผู้ใช้งาน (ใช้คนเดียว หรือใช้

กับเพื่อนร่วมงาน) 

 

*** ดังนั้น อุปกรณ์ต่างๆ 

เช่น ป้ายชื่อ ทะเบียนประวัต ิ
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บิ ลค่ า ใช้ จ่ ายส่ วน บุ คคล 

หรืออ่ืนๆ ถ้าไม้เกี่ยวกับการ

ทํางาน ก็ให้ ถือเป็นของใช้

ส่วนบุคคล  สามารถ เก็บใน

ลิ้นชักส่วนตัว  

 

*** กรณี แฟ้มลงเวลางาน  

กุญแจที่ได้รับมอบหมายให้

ดูแล  เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การทํางาน   ไม่อยู่ในลิ้นชัก

ส่วนตัว (กรณีที่เราไม่มา 

คนอื่นต้องใช้ประโยชน์

หรือ ไม่   ถ้ า ใช่  คือสิ่ งที่

เกี่ยวกับงาน) 

3. อุปกรณ์สํานักงาน 

 กรณีเป็นล้ินชัก ให้ มีป้ายระบุ

คํ า ว่า  “ อุปกรณ์ สํ านั ก งาน ” มี

รูปแบบเดียวกัน 

 อุปกรณ์สํานักงานมีปริมาณที่

เหมาะสมกับความถี่ของการใช้งาน 

และ ถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อย และ

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 กรณีมีถาดเอกสาร หรือ ช้ัน

เอกสาร หรือ ตะแกรง 3 ช้ัน ควรมี

ได้ไม่เกินโต๊ะละ 2 ช้ิน หรือ ตาม

ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง ห น้ า ที่

ปฏิบัติงาน 

  

4. การจัดเกบ็อุปกรณ์ใต้โต๊ะ 

 ใต้โต๊ะทํางานหรือเคาท์เตอร์มี
กล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ไม่เกิน 1 

กล่อง  

 กรณีที่มีรองเท้า (ไม่เกิน 2 คู่) 

 กรณีจัดเก็บรองเท้า ไม่

ต้องมีการบอกป้ายบ่งชี้ 

หรือการติดสติ๊กเกอร์บน

พ้ืน โดยต้องมีการจัดวาง

ที่เปน็ระเบียบ (กรณีที่
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

ให้มีการบ่งช้ีจุดจัดวาง ติดป้ายบ่งช้ี สามารถติด

บริเวณข้างโต๊ะหรือ

บริเวณอ่ืนใดที่ไม่เปน็

อุปสรรคต่อการ

บํารุงรักษาพื้นทีใ่นการ

ปฏิบัติงานประจําวัน) 

ในกรณีทีเ่ปน็รองเท้าที่

เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน

ต้องมีป้ายบ่งชี้ใน

ตําแหน่งที่เหมาะสม  

(แต่ต้องไม่ติดบนพื้น) 

5. ในภาพรวมโต๊ะทาํงาน เก้าอ้ี และ

เคาน์เตอร์มีความสะอาดเรียบร้อย   

 -บนโต๊ะทํางานไม่ต้องมีการ

ขีดเส้นแบ่งบริเวณพื้นที่ ไม่

ต้องมีสติ๊กเกอร์บ่งชี้ชนิดของ

สิ่งของที่จัดวางบนโต๊ะ 

6.การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะทํางาน 

ให้จัดทําเป็นแผนภาพแสดงผังการ

จัดวาง/การจัดเก็บ  โดยสามารถ

จัดเก็บแผนภาพ/แผนผังไว้ในแฟ้ม 

หรือติด ไว้บริ เวณ อ่ืนใด  ทั้ ง น้ี ไม่

จําเป็นต้องติดทุกโต๊ะ หรือจัดทําใน

รูปแบบอ่ืนๆตามที่หน่วยงานเป็นผู้

กําหนด เพ่ือให้มีรูปแบบการจัดวาง

เป็นไปในรูปแบบเดียวกันของทั้ ง

หน่วยงาน 

  

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

4. มาตรฐานกลางตู้เก็บเอกสาร / ตู้เกบ็อุปกรณ์สํานักงานที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.มีการจัดทําผังบอกตําแหน่งการจัดวาง
ตู้ พร้อมระบุช่ือผู้ รับผิดชอบ และรหัส  

โค๊ตของแต่ละตู ้   

- ลําดับการจัดวางลําดับของตู้/

ชั้นวาง ให้เรียงจากซ้ายไปขวา  

บนลงล่าง กําหนดให้ใช้ตัวเลข

อารบิกเป็นรหัสของตู ้

- ในกรณีที่มีการจัดเก็บในหลาย

ห้องให้มีการเรียงลําดับตัวเลข

ของตู้/ชั้นวางแยกเป็นของแต่ละ

ห้อง และอาจตามด้วยโค้ตป

ระจําห้อง 

- หน้าตู้ เก็บ เอกสาร /ตู้ เก็บ

อุปกรณ์สํานักงานฯ ไม่ต้อง

ติ ด ช่ื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ แล ะ

ประเภทของส่ิงของภายในตู้ 

/ช้ันวาง อีก  

  

2.ภายในตู้ให้มีป้ายดัชนีบ่งช้ีแสดง 

รายละเอี ยดของเอกสาร /วัส ดุ

อุปกรณ์ที่จัดเก็บให้ เพ่ือให้สะดวก

ในการค้นหา โดยต้องเป็นรูปแบบ

เดียวกันในหน่วยงาน 

  

3.มีการจัดเก็บเอกสารต่าง/คู่มือ/

หนังสือ /รายงาน /วัสดุอุปกรณ์ให้ 

เป็นหมวดหมู่ และจัดวางอย่างเป็น

ระเบียบ 

  

4.ในกรณีมีการจัดวางส่ิงของบนตู้

ให้จัดวางอย่างเป็นระเบียบ มีความ

ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

และของที่วางบนตู้ได้  เช่น พระ ของ

ประดับตกแต่ง ดอกไม้ เป็นต้น ทั้งน้ี
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

ต้องไม่เป็นส่ิงของท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ทํางาน   

5.ไม่มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว   

6.มีความสะอาดเรียบร้อย   

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

เ อ ก ส า ร ที่ เ ก็ บ ใ น ตู้ ไ ด้ ภ า ย ใ น

เ วลา  30  วิ น า ที  

  

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. มาตรฐานกลางแฟ้มเอกสาร 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. รูปแบบสันแฟ้มมีตราสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่ือ

ของหน่วยงาน และดัชนีกํากับ

ประจําแฟ้มตามที่กําหนดของแต่

ละหน่วยงานโดยใช้แบบอักษร

ป ระ เภ ท เดี ย วกั น ใน ขน าด ที่

เหมาะสม 

 สําหรับผู้ที่จะจัดทําสัญ

แฟ้มใหม ่อาจจะพิมพ์

ตัวอักษรให้เป็นแนวตั้งเพื่อ

สะดวกต่อการอ่าน และ

การค้นหา 

 

 2. มีป้ายแสดงรายการแฟ้มเอกสาร
ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสมและ

เห็นได้อย่างชัดเจน 

  

 3. จัดวางแฟ้มในช้ัน/ตู้เก็บเอกสาร

ให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม 

  

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.มาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

จอคอมพิวเตอร์ด้านหน้า 

 

 

 

 

จอคอมพิวเตอร์ด้านหลัง 

ด้านหน้ากรณีใช้ 2 จอภาพ 

 

 
 
 
 
  ด้านหลังกรณีใช้ 2 จอภาพ 
 
  
 

 

1. มี ป้ า ย แ ส ด งบ าร์โค้ ดบ  ริเวณ 
ด ้านหลังของจอคอมพิว เตอร์  
ด้านบนของ CASE และด้านบน 
ของ UPS (ถ้ามี) 

 - ใต้ CASE มีลูกยางรองฐาน
ต้ังอยู่แล้ว จึงสามารถวางท่ีพ้ืน
ได้โดยตรง 
- สามารถวาง CASE ใน
แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี จะ
วางบนโต๊ะหรือบนพ้ืนก็ได้  
- กรณีท่ีวางนอนบนพื้นต้องมี
ฐานรองรับ เพ่ือป้องกันไฟดูด 
- ฐานรองต้องไม่มีความสูงไป
ปิดกันพัดลมระบายอากาศ
ของ CASE 

2. คอมพิว เตอร ์และอุปกรณ ์ ต่อ  
พ่วงต้องอยู่ในสภาพดี มีสภาพ
พร้ อ ม ส ําหรับการใช้งาน ต้องมี
ฐานยึดที่มีความมั่นคงแข็งแรง 

  

3. ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวาง

บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ ต่อพ่วง (กรณี ที่ ต้อง

เสริมฐานรองจอคอมพิวเตอร์ 

เพ่ื อค วามปลอดภั ย ในก าร

ปฏิบัติงาน สามารถใช้ฐานวางที่

มีความแข็งแรง รองรับน้ําหนัก

ได้อย่างเหมาะสม) 

  

4. ไม่ติดกระดาษโน้ต สติกเกอร์

หรือข้อความใด ๆ บนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

  

5. จัด เก็ บสายไฟและสายของ

อุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็นระเบียบ 

เช่น ใช้เข็มขัดหรือกระดูกงู ส่วน

สายไฟท่ีอยู่บนพ้ืนอาจใช้เทป

กาวติดที่พ้ืนโดยให้เทปกาวมีสี

ใก ล้ เคียงกับ สี พ้ื น  ในกรณี ที่

จัด เก็บสายไฟ  ต้องไม่ มีการ
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

ปกปิด ด้วย อุปกรณ์ ใดๆ  จน

สังเกตุความผิดปกติไม่ได้ เช่น 

เอากล่องปิดทับ สายไฟ 

6. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก  เป็นการประเมินด้วย

สายตา 

7. ไม่วางคอมพิวเตอร์ในตําแหน่งใต้
เครื่องปรับอากาศ หรือใกล้ นํ้ า 
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีความช้ืนสูง 

  

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. มาตรฐานกลางอุปกรณ์สํานักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร) 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โทรศัพท์ต้องมีหมายเลขประจํา

เคร่ืองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 

  

2. โทรสารต้องมีหมายเลขประจํา
เค ร่ือง  และมี ชื่ อ ผู้ รับ ผิดชอบ

ประจําเครื่องโทรสาร 

  

3. ให้ มีการแสดงหมายเลข

ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย จัดวางบริเวณที่

สะดวกต่อการใช้งาน 

ในการแสดงข้อมูลต้องไม่ติดบน

พ้ืนโต๊ะที่จัดวางเครื่องโทรสาร 

สามารถติดที่ ฝาผนั ง ใส่แผ่น

พลาสติกใส หรือรูปแบบอ่ืนใดให้

เหมาะสมกับการใช้งาน  

  

4. เคร่ืองพรินท์เตอร์ต้องแสดงเบอร์
โทรสําหรับติดต่อช่าง/หน่วยงาน

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ร ะ บุ ชื่ อ

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ป ร ะ จํ า เค ร่ื อ ง

พรินท์เตอร์ 

  

5. เคร่ืองถ่ายเอกสารต้องมีเบอร์โทร
ติดต่อช่าง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

และมี ชื่ อ ผู้ รับ ผิดชอบประจํา

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

  

6. ตัวเคร่ืองอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสะอาด 

  

7. สายไฟไม่ชํารุดและมีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระเบียบ 

  

8. มีกระดาษและอุปกรณ์รองรับ

กระดาษพร้อมใช้งานและจัดให้

เป็นระเบียบ 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

9. การจัดวางตั ว เค ร่ืองอุปกรณ์

สํานักงานให้อ ยู่ ในตํ าแหน่งที่

เหมาะสม สะดวกแก่การใช้งาน 

และมีความปลอดภัย เช่น เคร่ือง

ถ่ายเอกสาร/พร้ินเตอร์ ควรจัด

วางนอกสํานักงาน ยกเว้นหากมี

ข้อจํากัดของพ้ืนที่กําหนดให้จัด

วางในตําแหน่งที่ เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

 -  

 

 

10. สะอาด ไม่มีฝุ่น  และคราบ
สกปรก 

  

11. มีแผนภาพหรือสัญลักษณ์ แสดง
ตําแหน่งการจัดวาง อุปกรณ์ ที่ระบุทั้ง
ช นิ ดและป ริม าณ  ติ ดแสดงไว้ ใน
ตําแหน่งที่สังเกตได้หรือจัดเก็บในแฟ้ม
หรือฐานข้อมูลใดๆ เพ่ือความสะดวกใน
การนํากลับมาวางไว้ที่เดิม   

- โดยไม่ต้องมีการระบุช่ือสิ่งของ ใน
ทุกจุดที่จัดวาง   

   - มีการระบุสถานภาพได้ ในกรณีที่
ไม่ถูกจัดเก็บตรงตําแหน่ง เช่น ชํารุด 
ส่งซ่อม ถูกยืมไป  เป็นต้น 
 

  

12 .มี กระบวนการสื่ อสารภายใน
หน่วยงานให้บุคคลในหน่วยงานเข้าใจ
ตรงกัน โดยกรรมการประเมิน จะสุ่ม
สอบถามบุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้
ทําการค้นหาหรือจัดเก็บอุปกรณ์  เพ่ือ
ประเมินกระบวนการ 

  

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

 

 
คะแนนโดยภาพรวม 

 

 

8. มาตรฐานกลางห้องประชุม 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีป้ายชื่อห้องประชุมติดไว้ชัดเจน  ควรมีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2. อุปกรณ์ ใน ห้องประชุม และ

อุปกรณ์ ส่ือ โสตทั ศนู ปกรณ์

ประจําห้องประชุมอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานตลอดเวลา  

 ก ร ณี เ สี ย อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง

ซ่อมแซม หรือ รอซ่อม ต้อง

มีป้ายบ่งชี้ให้ผู้ใช้ทราบ 

3. อุปกรณ์ไฟฟ้าติดต้ังอย่างเป็น

ระเบียบ อย่างปลอดภัย 

  

4. มีนาฬิกาติดตั้ งในตํ าแหน่งที่

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  

  

5. โต๊ะประชุมและเก้าอ้ีจัดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

  

6. มีการทําสัญลักษณ์เพื่อบ่งช้ีชนิด

และจํานวนของเก้าอ้ีในแต่ละ

ห้องประชุม เพ่ื อ ป้องกั นการ

เคล่ือนย้าย  โดยต้องติดไว้ใน

บ ริ เวณ ที่ ไ ม่ ทํ า ให้ เก้ า อ้ี ดู ไ ม่

สวยงาม เช่น บริเวณขาเก้าอ้ี 

บริเวณเท้าแขน เป็นต้น  ทั้งน้ีให้

พิจารณาตามความเหมาะสม

ของเก้าอ้ีประเภทต่างๆ 

  

7. มีแผนผังการจัดห้องประชุม และ

การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ภายใน

ห้อง ทั้งชนิดและปริมาณ แสดง

ในตําแหน่งที่สามารถสังเกตได้

โดยง่าย 

 

  

8. ระบุ ผู้ รับ ผิดชอบประจําห้อง

พ ร้ อ ม ระบุ เบ อ ร์ ติ ด ต่ อ ช่ า ง
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

เทคนิค 

9. กรณี ที่ มี ก ระด าน  ต้ อ งระบุ

ตําแหน่งชนิดและจํานวนการจัด

วางปากกา แปรงลบกระดาน 

และอุปกรณ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องให้

ชัดเจน และจัดเก็บได้โดยสะดวก 

  

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. มาตรฐานกลางห้องรับแขก/มุมรับแขก 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. จัดวางส่ิงของ อุปกรณ์ ต่างๆ 

อย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม  

  

2. มี ค ว าม ส ะอ าด ไม่ มี ค ร าบ

สกปรก ไม่ชํารุด และพร้อมใช้

งาน 

  

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

ห้องรับแขก/มุมรับแขก 

  

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

10. มาตรฐานกลางแผงสวิทซ์ไฟ 

 

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีแผนผังหรือแถบสัญลักษณ์

หรือเครื่องหมายอ่ืนใดที่ระบุ

ตํ า แ ห น่ ง ข อ ง ห ล อ ด ไฟ ใน

สํานักงานได้อย่างถูกต้องและ

ชัดเจน 

 กรณีที่ห้องนั้นๆ มี

หลอดไฟแค่หลอดเดียว 

หรือมีจุดเปดิไฟเพียง

ตําแหน่งเดียว ไม่ต้องมี

การจัดทําผังหรือ

สัญลักษณ์ 

2. สวิทช์ไฟอยู่ ในสภาพพร้อมใช้

งาน ไม่ชํารุด มีความปลอดภัย 

 กรณี ชํารุดให้ ทําป้ายระบุ

บ่ ง ชี้ ว่ า ชํ า รุ ด แ ล ะ แ จ้ ง

ผูรั้บผิดชอบในการซ่อม 

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม   

 

11.มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

1. เครื่องปรับอากาศอยู่ ใน

สภาพพร้อมใช้งาน 

 กรณีชํารุดให้ทําป้ายระบุ

บ่งชี้ว่าชํารุดและแจ้ง

ผูรั้บผิดชอบในการซ่อม 

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.มาตรฐานกลางห้อง/พื้นที่เก็บของสํานักงาน 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีแผนผังแสดงตําแหน่งการจัดเก็บ
ไว้ภายในห้องเก็บของเพ่ือความ

สะดวกในการค้นหา 

 

  

2. มี ป้ าย ชื่อระบุ ผู้ รับ ผิดชอบ  ระบุ

ประเภทของวัสดุ-อุปกรณ์ อย่าง

ชัดเจน 

 

  

3. มี การจั ด เก็ บ วัส ดุ อุปกรณ์ เป็ น

หมวดหมู่แยกเป็นประเภทไม่ปะปน

กัน  

 

  

4. ไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ไม่เก่ียวข้องกับ

การทํางาน 

 

  

5. มีระบบในการควบคุมวัสดุอุปกรณ์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทะเบียนคุม 

(stock card) QR Code โด ย ต้ อ ง มี

การแสดงข้อมูลชนิดและปริมาณ

วัสดุอุปกรณ์ที่เก็บอยู่  

 

 กรณีที่เป็นคลังย่อยของ

หน่วยงานที่เบิกมาจาก

พั ส ดุ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ ง มี

ทะเบียนคุม 

 

6. ถ้ามีที่เก็บเป็นตู้ ช้ันให้ใช้หลักการ
เดียวกันกับตู้ ช้ันที่เก็บของในห้อง

ปฏิบัติงาน 

  

7. เอกสาร (ระบุลักษณะของเอกสาร) 

ที่มีอายุเกิน 1 ปี ที่จําเป็นต้องเก็บ

ไว้  ให้จัดเก็บพร้อมระบุข้อความ

ผู้ดูแลรับผิดชอบกํากับไว้ เช่น เก็บ

ใส่กล่องมัดแล้วติดป้ายข้อความ

ผู้ดูแล 

 เอกสารที่สะสางมาจาก

แ ฟ้ ม ที่ อ ยู่ ใ น ห้ อ ง

ปฏิบัติงานให้ดําเนินการ

ตามแบบฟอร์มกลาง 

8. พ้ืนที่จัดเก็บมีความสะอาด ไม่ มี  กรณี ที่ มี สิ่ งของที่ ต้อง
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

คราบสกปรก เศษขยะ  ฝุ่นละออง

และไม่มีหยากไย่ 

 

จัดเก็บมากเกินกว่าปกติ

(สามารถจัดเก็บส่ิงของ

ในพ้ืนที่โดยมีการบ่งช้ีไว้

ไ ด้   โด ย ที่ มี ก า ร จั ด

หมวดหมู่ ปลอดภัย และ

ทําให้การจัดเก็บ จัดหา

ทําได้โดยสะดวก) 

9. มีช่องทางเดินเพ่ือให้สามารถจัดเก็บ
และเคล่ือนย้ายของได้โดยสะดวก  

 

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. มาตรฐานกลางพื้นที่เตรียมอาหาร / รับประทานอาหาร 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 
 

 
 

 

 

1. ระบุ ช่ือ ผู้รับ ผิดชอบ  ดูแลทํ า

ความสะอาดไว้อย่างชัดเจน 

  

2. โต๊ะอาหารหรือโต๊ะเตรียมอาหาร 
และเก้าอ้ีถูกจัดวางอย่างเป็น

ร ะ เ บี ย บ  ก ร ณี เป็ น ห้ อ ง

รับประทานอาหารต้องระบุผัง

จัดวางและจํานวนเก้าอ้ี/กรณีที่

จั ด ว า ง โ ต๊ ะ อ า ห า ร ภ า ย ใน

หน่วยงานให้มีการบ่งช้ีเพื่อให้

เห็น สัดส่วน พ้ืนที่บริ เวณ ที่ ใช้

เตรียมอาหาร 

  

3. ช้ันวางจาน-ชาม-แก้ว เครื่องใช้

ในครัว ที่วางภาชนะ ตลอดจน

อุปกรณ์ สําหรับล้างภาชนะมี

ความสะอาด และจัดวางอย่าง

เป็นระเบียบ 

  

4. อุปกรณ์ ไฟฟ้า (ถ้ามี ) มีความ

สะอาดทั้งภายในและภายนอก 

  

5. ถังขยะ เปียก-มีฝาปิดมิดชิด 

และมีป้ายบ่งช้ี 

 มีบริเวณดักแยกไขมันก่อน

การกําจัดเพื่อให้สอดคล้อง

กับกิจกรรม go green 

6. อุปกรณ์ไฟฟ้า ปล๊ักไฟ อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้ไม่ชํารุด 

  

7. พ้ืนที่โดยรวมสะอาด ไม่มีกล่ิน ไม่มี

เศษขยะ และเศษอาหารตกอยู่ 

  

8. จัดให้มีบริเวณดักแยกไขมันก่อน

การกําจัดเศษอาหาร  

 บริการกลาง จะ

ดําเนินการจัดหาให้ 

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม 
 

14.มาตรฐานกลางห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครือ่งปรับอากาศและระบบเครือข่าย 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

1. มีป้ายแสดงช่ือผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน  และข้อมูลในการ

ติดต่อผู้รับผิดชอบจากหน่วยงาน

กลาง (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล /

ส่วนอาคารสถานที่/งานบริการ

กลาง)  

  

2. ไม่ มี วัสดุ  อุปกรณ์ที่ ก่อให้ เกิด
อันตราย และที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ใน

ห้อง รวมถึงไม่ กีดขวางต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง 

 

3. พ้ื นที่ และอุปกรณ์ ภายใน ห้อง 
สะอาด ไม่มี หยากไย่ ฝุ่น และ
คราบสกปรก 

  

4. พ้ืนที่และสภาพห้องอยู่ในสภาพที่
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น พ้ืน ผนัง  
ฝ้าเพดาน ไม่ชํารุด รั่วซึม เป็นต้น 

  

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มี ผู้รับ ผิดชอบของหน่วยงาน

สําหรับเป็นผู้ประสานหน่วยงาน

กลาง 

  

2. ไม่มีส่ิงของกีดขวางการเข้าถึงถัง
ดับเพลิงในระยะ 50 ซม. 

  

3. มี ป้ าย แสด ง เบ อ ร์ โท รศั พ ท์

ฉุกเฉินติดต่อเมื่อเกิดไฟไหม้  

(075-673392/ 3392) 

  

 

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

  

 

 

16. มาตรฐานกลางตู้นํ้าดื่ม 

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี/ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. จัดทําป้ายบ่งช้ีจุดให้บริการ ตู้น้ํา
ด่ืม และระบุผู้ประสานงาน 

  

2. ตู้น้ําด่ืม ต้องมีถังพักน้ําท้ิงหรือ

ท่อระบายน้ําท้ิงที่อยู่ ในสภาพ

สะอาดและพร้อมใช้งาน (น้ําไม่

ล้นถังพัก) 

  

3. มีถังขยะรองรับและควรมีฝาปิด   

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

17.มาตรฐานกลางถังขยะภายในสํานักงาน 
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ตัวอย่าง มาตรฐาน มี /ไม่มี หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ถังขยะภายในสํานักงาน มีขนาด

เล็กมีถุงขยะบรรจุภายในถัง ให้

ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้งเท่านั้น 

 แนวคิดการพิจารณา 

1. สามารถระบุพื้นที่ห รือ
ตําแหน่งในการจัดวาง 

(กรณีที่มีการเคลื่อนย้าย

ได)้ 

2. รูปแบบใดก็ได้ ตามความ
เห ม า ะ ส ม ข อ ง พื้ น ที่ 

(ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการใช้

งาน) 

3. การบ่งชี้ตําแหน่ง ต้องไม่
เป็นอุปสรรคในการดูแล

รักษาประจําวัน 

 

2. ถังขยะภายในสํานักงาน จัดวาง

ในบริเวณที่สามารถใช้งานได้

อย่างสะดวกและไม่ กีดขวาง

ทางเดิน  

 

3. ให้บ่งช้ีตําแหน่งการจัดวางถัง
ขยะ  (โดย ไม่ ต้ อ งติ ดบน พ้ื น 

เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการ

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

ปฏิบัติงานประจําวัน) 

 

4. จํานวนถังขยะให้มีจํานวนตาม
ความเหมาะสมของหน่วยงาน 

โดยไม่จําเป็นต้องมีทุกโต๊ะ หรือ

อาจจัดวางเป็นโซนพื้นที่ 

 การลดจํานวนถัง เป็นการ

ลดจํานวนถุงดําและวัสดุ

อ่ืนๆ ตลอดจนการลดเวลา

ในการทิ้งขยะของแม่บ้านลง 

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

คะแนนโดยภาพรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร 



หน้า 24 

 

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี /ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. บริเวณรอบๆ อาคาร ต้องมีความ

เป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีกองขยะ 

หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นอันตรายวางท้ิง

ไว้ 

  

2. บริเวณโรงจอดรถ มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สะอาด บริเวณ

ที่จอดมีความปลอดภัย และมีการ

กําหนดบริเวณที่ ห้ามจอด (ถ้า

จําเป็นต้องมี) 

  

3. ระบุวิธีการที่ทําให้หน่วยงานทราบ
จํานวนบุคลากรของหน่วยงานที่

อยู่ในหน่วยงานในช่วงเวลาที่มีเหตุ

ฉุกเฉิน โดยต้องสามารถทราบ

สถานะความปลอดภัยรายบุคคล

ได้ในเวลาอันรวดเร็ว (ไม่กําหนด

ระยะเวลา แต่ให้นําระยะเวลาที่

คาดการณ์ได้ มาพิจารณาในการ

ปรับปรุงเกณฑ์ในคราวต่อๆไป 

  

4. ระบุวิธีการในการสร้างวินัยในการ
จอดรถของบุคลากรในหน่วยงาน

ให้เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการ

สัญ จรในก รณี ที่ มี เห ตุ จํ า เป็ น

เร่งด่วน  (หมายเหตุ สถานท่ีจอด

รถหมายรวมถึงการจอดรถทุก

ประเภท ที่มี) 

 (คิดคะแนนข้อละ 1 คะแนน) 

จํานวนข้อที่มีการประเมิน   

 คะแนนโดยภาพรวม   

 

หมายเหต ุ : สําหรับหน่วยงานทีม่ีการใช้พ้ืนทีร่่วมกัน ให้ประสานงานในการกําหนดพ้ืนที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบั

สถานทีจ่อดรถร่วมกนั 

19 มาตรฐานเรื่องพลังงาน 



หน้า 25 

 

ตัวอย่าง มาตรฐาน มี /ไม่มี หมายเหตุ 

 

1. มีกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดพลังงาน การลดขยะ  

การประหยัดน้ํา ลดพลาสติก 

ลดกระดาษ  การแยกขยะ การ

รีไซเคิล 

  

2. มีการเผยแพร่ให้ปรากฎในเวบ 

green  ของหน่วยงาน   อย่าง

สม่ําเสมอและเป็นปัจจุบัน 

  

3. การแยกขยะให้ถูกประเภท   

จํานวนข้อที่มีการประเมิน 
  

 คะแนนโดยภาพรวม   

 

 

 


