




ภาพการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร  
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564 

ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 





ภาพการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร  
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2/2564 

ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
หมวด 1 ครั้งที่ 2/2564 

ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564   
ณ ห้องประชุม ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ผู้มาประชุม 
1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประธำนกรรมกำร 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) 
2. เลขำนุกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
 (นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์) 
3. หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
 (นำงสำวฐำปนีย์ เครือระยำ) 
4. หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป   กรรมกำร 
 (นำงสำววนิดำ เชื้อค ำฟู) 
5. หัวหน้ำงำนบริกำรและประกันคุณภำพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 (นำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์) 
6. นำงสำววำสนำ มำวงค์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นำยกิตติพันธ์ ไชยยำติ๊บ 
2. นำงสำวชนำภำ ค ำวงค ์
3. นำงสำวชุติมำ พรหมำวัฒน์ 
4. นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว 
5. นำงสำวปรียำลักษณ์ ใจสัตย์   
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ติดภำรกิจ 
 (รองศำสตรำจำรย์มำณพ มำนะแซม) 
 
เริ่มประชุม เวลำ 13.30 น. 
  ประธำนฯ กล่ำวเปิดประชุม และเริ่มกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 การติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารที่ผ่านมา 
1.1  รายงานประเด็นที่ทบทวน และผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
  กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ แจ้งที่ประชุมฯ เพ่ือทรำบเกี่ยวกับกำรติดตำมผลกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ หมวด 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2564 (เอกสำรประกอบกำร
ประชุมหมำยเลข 1.1) สรุปได้ดังนี้ 
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ระเบียบวาระ/เรือ่งท่ีประชุม ประเด็นที่ทบทวนและผลการด าเนินงาน 
วาระที่ 1 กำรติดตำมผลกำรประชุม
ทบทวนฝ่ำยบริหำรที่ผ่ำนมำ  

     เนื่องจำกเป็นกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบรหิำรครั้งแรก จึงยังไมม่ีประเด็นท่ี
ทบทวนและผลกำรด ำเนินงำนครั้งที่ผ่ำนมำ 

วาระที่ 2 ด้ำนนโยบำยสิ่งแวดล้อม      (1) ได้ปรับปรุงทบทวนนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับท่ี 2  
     (2) ก ำหนดตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี 2564 ในที่
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ หมวด 1 
 

วาระที่ 3 ควำมมีประสิทธิภำพของ
คณะกรรมกำร/ทีมงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

     คณะกรรมกำรฯ ได้ปรับปรุงทบทวนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดำ้น
สิ่งแวดล้อมฯ ของทุกหมวด (ฉบับท่ี 2) เพื่อให้กรรมกำรไดด้ ำเนินกำรตรงตำม
ภำระหน้ำท่ีที่รับผดิชอบ 

วาระที่ 4 กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรสือ่สำร 
และข้อคิดเห็นด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย รวมถึงแนวทำง
กำรแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำ 

     คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ ให้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อไปด ำเนินกำรจัดประชุม และจัดท ำแผนย่อยในแต่ละหมวด 
(1 - 6) 

วาระที่ 5 กำรเปลี่ยนแปลงที่จะสง่ผล
กระทบต่อควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

     เนื่องจำกเป็นกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบรหิำรครั้งแรก จึงแจ้งให้ทุกหมวด (1 
- 6) น ำไปวิเครำะห์กำรเปลีย่นแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อควำมส ำเรจ็ในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อน ำมำทบทวนต่อไป 

วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจำกท่ีประชุม 
และวิสยัทัศน์ แนวคิดของผู้บรหิำรของ
กำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสเีขียวอยำ่ง
ต่อเนื่อง 

     ประธำนฯ ได้ก ำหนดนโยบำยขึ้นจำกกำรทบทวนร่ำงเดมิ โดยระบุว่ำส ำนักฯ 
ตระหนักถึงสภำวกำรณ์ปญัหำภำวะโลกร้อนในปัจจุบัน จึงประสงค์และมุ่งมั่นที่
จะให้องค์กรมกีำรด ำเนินกำรจัดกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำม
เกณฑส์ ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และสอดรับกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) (ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เชิงรุก ของ มช. : นวัตกรรมด้ำนสิ่งแวดลอ้มและ
พลังงำน) และยุทธศำสตร์ที่ ๓ ของส ำนักฯ ด้ำนบริหำรจดักำรทีมุ่่งเน้นหลักธรร
มำภิบำล ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จึงขอทบทวนโดยขอก ำหนดนโยบำยขึ้นให้ครอบคลุมในทุกด้ำน
ด้วยกัน 6 ข้อ ตำมเอกสำรที่ประธำนฯ ไดส้่งให้คณะกรรมกำรฯ ได้พจิำรณำ
เห็นชอบร่วมกัน เพ่ือจะไดล้งนำมต่อไป 
 

 

  ที่ประชุมฯ รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  นโยบายสิ่งแวดล้อม 
2.1  นโยบายการจัดการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของส านักฯ 
  กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทรำบว่ำ คณะกรรมกำรฯ หมวด 1 ได้ทบทวนปรับปรุง
ประกำศส ำนักฯ เรื่อง นโยบำยกำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของส ำนักฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 
2564 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักฯ ระบบ e-Document กลุ่มไลน์บุคลำกร และระบบอินทรำแล้ว ทั้งนี้ 
ประธำนฯ ได้ขอให้คณะกรรมกำรฯ หมวด 2 น ำไปสื่อสำรให้กับบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบ ท ำควำม
เข้ำใจ และถือปฏิบัติทั่วกันต่อไป (เอกสำรประกอบกำรประชุมหมำยเลข 2)  
  ที่ประชุมฯ เห็นชอบและรับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   
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  3.1  การปรับปรุงทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
ส านักงานสีเขียว (Green Office) ของส านักฯ 
  กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ ได้ เสนอที่ประชุมฯ ให้พิจำรณำกำรปรับปรุงทบทวนค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของส ำนักฯ (เอกสำร
ประกอบกำรประชุมหมำยเลข 3.1)  
  คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำทบทวนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบในกำรเสนอชื่อกรรมกำรในหมวด 4 
เพ่ิมเติม 1 คน คือ นำงสำวปรียำลักษณ์ ใจสัตย์ และประธำนกรรมกำรฯ ขอให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนทุก
หมวดปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมค ำสั่งฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยต่อไป 
   
ระเบียบวาระที่ 4 การติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร และข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 
  4.1  การประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการด าเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ส านักฯ 
  กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ ไดเ้สนอที่ประชุมฯ เรื่อง กำรประเมินควำมสอดคล้องของกฎหมำยกับกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของส ำนักงำน (เอกสำรประกอบกำรประชุมหมำยเลข 4.1)  
  คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว ได้เห็นชอบและมอบหมำยบุคลำกรที่เป็นกรรมกำรในหมวด
ต่ำงๆ ที่มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับกฎหมำยและข้อก ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม และยังไม่ได้ถูกระบุไว้ใน
ทะเบียนกฎหมำยสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนให้ไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำย
ดังกล่ำว และแจ้งให้กรรมกำรและเลขำนุกำร หมวด 1 เพ่ือทบทวนปรับปรุงต่อไป 
 
  4.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม 
  กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ ได้เสนอที่ประชุมฯ ให้พิจำรณำ (ร่ำง) แผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปี 2564 (เอกสำรประกอบกำรประชุมหมำยเลข 4.2)  
  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันจัดท ำแผนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ 
  ชื่อแผนงาน : โครงกำรส่งเสริมส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ประจ ำปี 2564  
  วัตถุประสงค์ : 
  1) เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และลดค่ำใช้จ่ำยของส ำนักฯ 
     2) เพ่ือลดปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  
  3) เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนส ำนักงำนสี
เขียว (Green Office)   
  เป้าหมาย : 
  1) ลดค่ำใช้จ่ำยส ำนักงำนจำกกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และมีประสิทธิภำพ 
  2) พัฒนำกำรจัดกำรขยะ/ของเสียภำยในส ำนักงำน เพ่ือสำมำรถน ำกลับไปใช้ใหม่ หรือกำรน ำไปท ำให้
เกิดคุณค่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
 
 
  กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   
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  1) โครงกำรพัฒนำหลุมปุ๋ยหมักเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ภำยในส ำนักฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย 
ดังนี้ 
    1.1  กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลุมปุ๋ยหมักจำกผู้เชี่ยวชำญภำยในมหำวิทยำลัย 
ในเดือนกรกฎำคม 2564 งบประมำณด ำเนินงำน 2,000 บำท ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ นำงสำววำสนำ มำ
วงค์ และนำงสำวปรียำลักษณ์ ใจสัตย์ 
    1.2  กำรพัฒนำหลุมปุ๋ยหมักในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ  งบประมำณด ำเนินงำน 
5,000 บำท ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ นำยกิตติพันธ์ ไชยยำติ๊บ 
    ทั้งนี้ ประธำนฯ ได้ทำบทำมติดต่อผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือขอเรียนเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ในเบื้องต้นแล้ว 
  2) โครงกำรน ำพลังงำนทดแทนมำใช้ประโยชน์ (กำรใช้แสงสว่ำงจำกโซลำร์เซลล์) จ ำนวน 10 จุด ใน
เดือนกรกฎำคม 2564 งบประมำณด ำเนินงำน 15,000 บำท ผู้รับผิดชอบโครงกำร คือ นำยกิตติพันธ์ ไชย
ยำติ๊บ 
 
  4.3  แจ้งก าหนดการฝึกอบรม Coaching Online ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำรฯ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทรำบว่ำ ส ำนักฯ จะได้จัดฝึกอบรม Coaching 
Online กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 11 มิถุนำยน 
2564 เวลำ 09.00 - 12.00 น. ผ่ำน Zoom Meeting โดยมีวิทยำกรจำกบริษัทเอเบิล คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
ท ำกำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะต้องสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมของส ำนักฯ ที่ผ่ำนมำ เพ่ือวิทยำกรจะให้ค ำปรึกษำแนะน ำในแต่ละประเด็นต่อไป ทำงฝ่ำยกรรมกำร 
เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร จะได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ ที่ผ่ำนมำในเบื้องต้น เพ่ือ
วิทยำกรจะให้ค ำปรึกษำแนะน ำในแต่ละประเด็นต่อไป ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรและบุคลำกรทุก
ท่ำนเข้ำร่วมฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ ได้ประชำสัมพันธ์ไปยังผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักฯ เรียบร้อยแล้ว  
   ที่ประชุมฯ รับทรำบและเห็นชอบ  
 
   4.4  แจ้งก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทรำบว่ำ ส ำนักฯ จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรวิเครำะห์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 16 มิถุนำยน 2564 เวลำ 09.00 - 
16.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักฯ โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.สยำม อรุณศรีมรกต จำกคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ให้เกียรติมำเป็นวิทยำกรบรรยำย ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมกำร
และบุคลำกรทุกท่ำนเข้ำร่วมฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ ได้ประชำสัมพันธ์ไปยังผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักฯ เรียบร้อย
แล้ว  
   ที่ประชุมฯ รับทรำบ  
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  4.5  การก าหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 
  กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ เสนอที่ประชุมฯ ให้พิจำรณำ เรื่อง กำรก ำหนดองค์ประกอบชุมทบทวน
ฝ่ำยบริหำร กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของส ำนักฯ (เอกสำรประกอบกำรประชุมหมำยเลข 4.3)  
  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว และได้สรุปรำยชื่อองค์ประชุมทบทวนฝ่ำยบริหำร จ ำนวน 12 คน 
โดยเปลี่ยนคณะกรรมกำรฯ หมวดที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรทุกระดับ จ ำนวน 6 คน และบุคลำกร จ ำนวน 
6 คน รวม 12 คน ส ำหรับหมวด 2 - 6 จะมีผู้บริหำรเป็นประธำนหมวด และมีบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมกำร  
  รำยชื่อคณะกรรมกำรฯ หมวด 1 มีดังนี้ 
  1)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประธำนกรรมกำรฯ 
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี)  
  2)  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  รองประธำนกรรมกำรฯ 
   (รองศำสตรำจำรย์มำณพ มำนะแซม)   
  3)  เลขำนุกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
   (นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์)  
  4) หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
   (นำงสำวฐำปนีย์ เครือระยำ)  
  5)  หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
   (นำงสำววนิดำ เชื้อค ำฟู)  
  6)  นำยกิตติพันธ์ ไชยยำติ๊บ กรรมกำร 
  7)  นำงสำวชนำภำ ค ำวงค์ กรรมกำร 
  8)  นำงสำวชุติมำ พรหมำวัฒน์ กรรมกำร 
  9)  นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว กรรมกำร 
  10) นำงสำวปรียำลักษณ์ ใจสัตย์ กรรมกำร 
  11) หัวหน้ำงำนบริกำรและประกันคุณภำพ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   (นำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์) 
  12) นำงสำววำสนำ มำวงค์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  4.6  รายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมฯ ประจ าปี 2564 
  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ ได้เสนอที่ประชุมฯ ให้พิจำรณำควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของส ำนักฯ ประจ ำปี 2564 โดยได้น ำเสนอข้อมูลบน
เว็บไซต์ส ำนักฯ (ส ำนักงำนสีเขียว) สรุปได้ดังนี้ 

หมวด สิ่งที่ได้ด าเนินการ 
สิ่งที่ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
หมวด 1 กำรก ำหนดนโยบำย กำร
วำงแผนกำรด ำ เนินงำน และกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

- กำรก ำหนดนโยบำยสิ่งแวดล้อม 
- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- กำรระบุประเด็นปัญหำทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อม 

 

- รวบรวมและวิเครำะห์ควำม
สอดคล้องตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก ำลัง
ด ำเนินกำร) 

- รำยงำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก (ยัง
ไม่ได้ด ำเนินกำร) 
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หมวด สิ่งที่ได้ด าเนินการ 
สิ่งที่ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
- ด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรที่
น ำไปสู่กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
(ก ำลังด ำเนินกำร) 

- กำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว
ภำยในส ำนักงำน (ไม่ต้องด ำเนินกำร) 

- กำรทบทวนฝ่ำยบริหำร (ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

หมวดที่ 2 กำรสื่อสำรและสร้ำง
จิตส ำนึก 

- กำรอบรมฝึกอบรมตำมแผนฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภยั
และแผ่นดินไหว 

- กำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสี
เขียว (Green Office)  

- กำรอบรม Coaching Online 
เพื่อให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำม
เกณฑส์ ำนักงำนสีเขยีว (Green 
Office) 

- กำรอบรมวิเครำะห์และแนว
ทำงแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 

- กำรอบรมผูต้รวจประเมินส ำนักงำนสี
เขียว (Green Office) 

- กำรประชำสมัพันธ์และรณรงค์ดำ้น
สิ่งแวดล้อมภำยในส ำนักฯ 

- กำรรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรยีน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำน
สิ่งแวดล้อมภำยในส ำนักงำน 

หมวดที่ 3 กำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำน 

 - กำรใช้น้ ำประปำ 
- กำรใช้พลังงำน (ไฟฟ้ำ น้ ำมัน

เชื้อเพลิง) 
- กำรใช้ทรัพยำกรอื่นๆ (กระดำษ หมึก

พิมพ์ เครื่องเขียน) 
- กำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (ท่ี

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
หมวดที่ 4 กำรจัดกำรของเสีย  - กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรคัด

แยก รวบรวม และก ำจัดขยะอย่ำง
เหมำะสม 

- กำรจัดกำรน้ ำเสีย 
หมวดที่ 5 สภำพแวดล้อมและควำม
ปลอดภัย 

 - อำกำศในส ำนักงำน 
- แสงในส ำนักงำน 
- เสียง 
- ควำมน่ำอยู ่
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หมวด สิ่งที่ได้ด าเนินการ 
สิ่งที่ก าลังด าเนินการ/ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะ

ฉุกเฉิน 
หมวดที่ 6 กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง  - กำรจัดซื้อสินค้ำ 

- กำรจัดจ้ำง 
 
  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจำรณำแล้ว และได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ 
หมวด 1 - 6 น ำส่งเอกสำรอ้ำงอิงประกอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ มำยังกรรมกำรและ
เลขำนุกำรฯ หมวด 2 ภำยในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎำคม 2564 ทั้งนี้ เพ่ือจะได้อัพโหลดเอกสำรอ้ำงอิงบนเว็บไซต์
ส ำนักฯ และฐำนข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ซึ่งส ำนักฯ จะต้องเตรียมกำรรับกำรฝึกซ้อมรับกำร
ตรวจประเมินฯ ในวันที่  16 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 -  16.00 น.  ณ ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร. สยำม อรุณศรีมรกต เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และตรวจ
ประเมินฯ  
   
ระเบียบวาระท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
5.1  การเปลี่ยนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดล้อม 
  กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ ได้เสนอที่ประชุมฯ ให้พิจำรณำ (ร่ำง) วิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผล
กระทบต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ ประจ ำปี 2564 (เอกสำรประกอบกำรประชุม
หมำยเลข 5.1)  
  ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมฯ ประจ ำปี 2564 สรุปได้ดังนี้  

หมวด 
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ 

ในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
หมวด 1 กำรก ำหนดนโยบำย กำร
วำงแผนกำรด ำเนินงำน และกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

     (1) กฎหมำย กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของ
ภำครัฐบำลและภำคท้องถิ่นที่เปลีย่นแปลงไป ผู้รับผิดชอบในหมวด 1 - 2 จะต้อง
ติดตำมข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบัน และน ำมำปรับปรุง
ทบทวนแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิง่แวดล้อมของส ำนักฯ ให้เป็นปจัจบุันและไม่ขัด
ต่อกฎหมำยต่ำงๆ และจ ำเป็นต้องสื่อสำรให้บุคลำกรภำยในองค์ให้รับทรำบและ
ถือปฏิบัติในส ำนักฯ โดยทั่วกัน 

หมวด 2 กำรสื่อสำรและสร้ำง
จิตส ำนึก 

     (1) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับกำรประหยัดทรัพยำกร พลังงำน และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ จะต้องใช้เวลำนำนในกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ เนื่องจำกบุคลำกรบำงส่วนอำจจะยังไม่ให้ควำมร่วมมือเท่ำที่ควร  

หมวด 3 กำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำน 

     (1) ปัญหำฝุ่นควันทีเ่กินค่ำมำตรฐำน (PM 2.5) ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีระยะ
เวลำนำน ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสขุภำพของบุคลำกรและผูเ้กี่ยวข้อง จึงจ ำเป็นต้อง
ท ำให้มีกำรปฏิบตัิในอำคำรที่ปิดประตูและหน้ำต่ำง และเปิดเครื่องปรับอำกำศ
และเครื่องฟอกอำกำศ ท ำให้ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำในช่วงเวลำดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้น 
     (2) ส ำนักฯ มีปัญหำแหล่งน้ ำธรรมชำติ จ ำเป็นต้องใช้น้ ำประปำบำงส่วนใน
กำรรดน้ ำต้นไม้และสนำมหญ้ำ ท ำให้สิ้นเปลืองค่ำน้ ำประปำ โดยเฉพำะในฤดูแล้ง 
      โดยมีแผนกำรที่จะต้องจัดหำแหล่งน้ ำจำกน้ ำเสียมำใช้ใหม่ และกำรใช้น้ ำจำก
บ่อน้ ำและบ่อพักน้ ำของส ำนักฯ มำใช้ในกำรรดน้ ำต้นไม้ เพื่อลดกำรใช้น้ ำประปำ 



๘ 
 

หมวด 
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ 

ในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
หมวด 4 กำรจัดกำรของเสีย      (1) สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้พฤติกรรมของประชำชน

เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีกำรใช้หน้ำกำกอนำมัยเป็นประจ ำ ท ำให้มีขยะติดเช้ือจำก
หน้ำกำกอนำมัยใช้แล้วเพิ่มมำกขึน้ ส่งผลกระทบต่อสังคมในกำรน ำขยะไปจดักำร
ต่อไป  
     (2) ปริมำณขยะจำกภำชนะใส่อำหำรในส ำนักงำนเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำก
บุคลำกรมีพฤติกรรมกำรรับประทำน ที่อยู่ในช่วงภำวกำรณ์ระมัดระวังกำรแพร่
ระบำดของสถำนกำรณ์โควิด-19 ท ำให้ต้องสั่ง Food Delivery แทนกำรออกไป
พักกลำงวัน ท ำให้มีปริมำณเศษอำหำร ภำชนะบรรจุอำหำร และน้ ำเสียจำกกำร
ช ำระล้ำงเพิ่มขึ้น 

หมวด 5 สภำพแวดล้อมและควำม
ปลอดภัย 

     สถำนกำรณ์/เหตุฉุกเฉิน และภัยธรรมชำติ และโรคติดต่อที่ไมส่ำมำรถควบคมุ
ได้ ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของส ำนักฯ 

หมวด 6 กำรจัดซื้อและจดัจ้ำง      (1) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมเกณฑส์ิ่งแวดล้อมต้องค ำนึงถึงปัจจัยด้ำน
ควำมเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย จ ำเป็นต้องซื้อสินค้ำในรำคำที่สูงข้ึน  

 
ระเบียบวาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

ประธำนฯ ไดม้ีข้อเสนอแนะว่ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของส ำนักฯ เป็นไปตำมนโยบำย
และแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของส ำนักฯ และบรรลุเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดไว้ จึงขอ
ควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคน ให้รับทรำบ เข้ำใจ และถือปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของส ำนักฯ ที่ได้จัดท ำร่วมกันไว้ เพ่ือส ำนักฯ มีการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการรายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นผลส่วนหนึ่งของการน าเสนอเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก
รางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2564 ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในภาพรวม
ของส านักฯ ด้วย 
  ที่ประชุมฯ รับทราบ  
 

ปิดประชุม  เวลำ 16.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
                  (นำยสันต์ทัศน์  เพ็ญจันทร์) 
             กรรมกำรและเลขำนุกำรฯ หมวด 1 

ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
วันที่ 20 กรกฎำคม 2564 

(ลงชื่อ)....................................................................... 
          (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) 
                 ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรฯ 

      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 วันที่ 20กรกฎำคม 2564 

   






	01  หนังสือเชิญประชุม คกก.สิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 2-2564
	02  ใบเซ็นชื่อประชุม คกก.สิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 2-2564
	03  ภาพประชุม คกก.สิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 2-2564
	04  รายงานการประชุม คกก.สิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 2-2564
	05  นำส่งรายงานการประชุม คกก.สิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 2-2564
	06  แจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม คกก.สิ่งแวดล้อม หมวด 1 (ครั้งที่ 2)

