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บริบทและขอบเขตของกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 
วิสัยทัศน์ส ำนักงำนสีเขียว 
 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. มุ่งมั่นการเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 
ค่ำนิยมส ำนักงำนสีเขียว 
 ร่วมคิด ร่วมท า ปรับพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ส ำนักงำนสีเขียว 
  1.เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความรู้และตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน 
  2. เพ่ือสร้างทีมในส านักงานร่วมกันด าเนินการและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การ
ลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษของเสีย รวมไปถึงการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีแผนการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริม
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปในทิศทางเดียวกัน 
  3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ด้วยการทบทวน ติดตาม ก าหนดแนวทางการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 
เป้ำหมำยส ำนักงำนสีเขียว 
 1. บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้ในคุณค่าและความส าคัญของการด าเนินงานสู่การเป็น 
ส านักงานสีเขียว (Green Office) และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2. ลดค่าใช้จ่ายส านักงานจากการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ 
 3. มีการจัดการอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน และสร้างสุขภาวะที่ดีต่อสุขภาพของ
บุคลากรและการบริการอย่างยั่งยืน 
 
1. ควำมเป็นมำขององค์กร 
  ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับกำรสถำปนำ เม่ือวันที่ 2 กรกฎำคม 2536 ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการให้บริการแก่สังคมและทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ จึงประกาศให้ส ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงำนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนำยน 2551 และ
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจมหำวิทยำลัย  เพ่ือการบริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ำรุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบริเวณพ้ืนที่สีเขียว รวบรวมเรือนโบราณล้านนา จากแหล่งพ้ืนที่เดิม
แถบลุ่มแม่น้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน ซึ่งทายาทเจ้าของเรือนบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และแหล่งความรู้เพ่ือศึกษา ด้านสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมล้านนา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และได้เปิดพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพ่ือให้การบริการและมีอัตราค่าธรรมเนียมเข้า
ชมอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556 เป็นต้นมา 
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 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีอาคารและสถานที่ ได้แก่  
 1. อำคำรส ำนักงำน มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบก่อสร้างอาคารส านักงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยรวม 1,003.04 ตารางเมตร และพ้ืนที่ใช้สอย
โดยรอบอาคารส านักงานประมาณ 2 ไร่อาคารหลังนี้มี 2 ชั้น ตามแผนผังและขอบเขต ดังภาพ 
   

 
  

ผังอาคารส านักงาน ชั้น 1 

ผังอาคารส านักงาน ชั้น 2 
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 อาคารส านักงานส านัก มีเวลาเปิดท าการ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (ปิดให้บริการ
ในวันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 2. พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา 
และจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บนพ้ืนที่ประมาณ 7 ไร่ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาด้านสถาปัตยกรรม
ล้านนา วิถีชีวิตของท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย เรือน
โบราณล้านนา 10 หลัง ยุ้งข้าว (หลองข้าว) จ านวน 4 หลัง ศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 
ห้องสุขา จ านวน 2 หลัง จุดบริการข้อมูลและจุดบริการเครื่องดื่ม จ านวน 1 หลัง ตามแผนผังและขอบเขต ดัง
ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มีเวลาเปิดท าการ ในวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
(ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
2. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 2.1  โครงสร้ำงองค์กร  
 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานในส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมออกเป็น 2 หน่วยงาน ส ำนักงำนส ำนัก และฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2554 ดังนี้  
 
 
   
 
 
 
 

โครงสร้างองค์กร 

แผนผังพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
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 2.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ภำรกิจของหน่วยงำนภำยในส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 3.1 ส ำนักงำนส ำนัก แบ่งออกเป็น 2 งาน  
  3.1.1 งำนบริหำรทั่วไป 
  (1) ด้ำนสำรบรรณ บริหำรบุคคล  

 สำรบรรณ 
-  รับ โต้ตอบ แจ้งเวียน จัดเก็บ ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือราชการ 
-  รับ-ส่งเอกสารทาง CMU E-document มหาวิทยาลัย และส่งต่อให้หน่วยงาน     
-  จัดท า และรวบรวมค าสั่ง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับฯลฯ ของส่วนงาน 
-  เสนอแฟ้ม / หนังสือ กลั่นกรองหนังสือราชการ 
-  ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย ์
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 

        บริหำรบุคคล 
-  ด าเนินการสรรหาคัดเลือก บรรจุจัดท าสัญญาจ้าง การพ้นจากงาน การฝึกอบรมพัฒนา 

การประเมินผล การรักษาจูงใจ/สวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่งค่าตอบแทน  
-  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-  ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยเดินทางไปปฏิบัติงาน/ประชุม/สัมนา/ดูงาน 

โครงสร้างการบริหารงาน 
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-  ออกหนังสือรับรอง 
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 

 (2) ด้ำนกำรเงินและบัญชี  
-  ปฏิบัติงานขั้นต้นด้านการเงินและบัญชี 
-  ปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายเงิน 
-  ควบคุมและปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
-  จัดท าบัญชีประจ าเดือน ท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานด้านการเงิน 

เสนอคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน และคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน 
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 

 (3) ด้ำนพัสดุ ยำนพำหนะ 
  พัสดุ  

- จัดซื้อ จัดจางพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ควบคุมบ ารุงรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ  
- จัดท าและตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจาง สัญญาเช่า 
- ร่วมวางแผนการจัดหาพัสดุของส่วนงาน หรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหการด าเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
- ศึกษา คนควาวิเคราะหรายละเอียดตางๆ ของพัสดุ วิเคราะหและประเมินคุณภาพของ

พัสดุ เชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ราคา ค่าเสื่อมราคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ คาบริการ 
อะไหล การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เปนตน เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ         

- ตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขาย ผู้รับจ้างให้เหมาะสมตรงกับพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง  
เสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการใช้พัสดุเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของส่วน
งาน   

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง/ได้รับมอบหมาย 
  ยำนพำหนะ 

- จัดท าประวัติรถส่วนงาน ควบคุมการเบิกจ่ายรถส่วนงาน บันทึกข้อมูลการใช้รถ ควบคุม
การเก็บรักษารถส่วนงาน 

- ควบคุมการซ่อมบ ารุง จัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรถส่วน
งาน 

- จดทะเบียนต่อทะเบียน ต่อภาษี พ.ร.บ. รถส่วนงาน 
- ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 

 (4) ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
-  ดูแลการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีการ

ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จัดท าสถิติการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่/ครุภัณฑ์/สาธารณูปโภค 
-  ดูแลควบคุมงานสนาม ดูแลสวน ต้นไม้ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้าน

กายภาพของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา บ ารุงรักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
และการใช้ประโยชน์ 



6 
 

-  ก าหนดการให้บริการอาคารสถานที่ ห้องประชุม เรือนโบราณล้านนา ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท าสถิติการขอใช้อาคารสถานที่/ห้อง
ประชุมเพ่ือเป็นฐานข้อมูล พร้อมก าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวการใช้อาคารสถานที่  

-  ดูแลระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปา 
-  ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในห้องประชุม และนอกสถานที่ ส าหรับ

งานประชุม/กิจกรรม/โครงการ 
-  ประสานงานกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยในการก าหนดรูปแบบรายการและประมาณ

ราคาสิ่งก่อสร้าง/การซ่อมแซม/การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จัดท าแผนที่แสดงเสนทาง ผังบริเวณ เพ่ือน าไปใช้
ก าหนดแนวทางการใช้พ้ืนที่ดิน 

-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 
  (5) ด้ำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

-  เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบ แก้ไข ซ่อมแซม ของระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

-  รวบรวมวิเคราะห์ ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
-  ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากร 
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 

 3.1.2  งำนบริกำรและประกันคุณภำพ  
  (1) ด้ำนนโยบำยและแผน  

- ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัย)  
- จัดท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ และน าส่งรายงานฯ 

ไปยังมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน และคณะกรรมการ
บริหารประจ าส่วนงาน  

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ประสานแผน และพิจารณาเสนอแนะในเบื้องต้น เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน 

- จัดท ารายงานประจ าปี และรายงานอ่ืนๆ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 

  (2) ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
- ด าเนินงานการประกันคุณภาพการด าเนินงานภายในของส่วนงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการด าเนินงานภายใน ให้ได้การรับรองจาก

มหาวิทยาลัย  
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- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 

  (3) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์    
- ให้การต้อนรับ ประสานงาน และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อส่วนงาน 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่วนงาน 
- ติดต่อประสานงาน จัดท าข้อมูล และให้ข้อมูลในด้านวิเทศสัมพันธ์ของส่วนงาน 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และส่วนงาน 
- ติดต่อประสานงานเพ่ือประชาสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง/ได้รับมอบหมาย 

 3.2  ฝ่ำยท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
- ด าเนินงานด้านส่งเสริมการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นสมบัติของท้องถิ่นและของประเทศชาติโดยส่วนรวม ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามพันธกิจของส่วนงาน 

- ด าเนินงานด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร การค้นคว้า และการสืบค้น 

- จัดประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันถูกต้อง และชี้น าสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม ตามกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- สร้างค่านิยมและยกระดับจิตส านึกการตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ  

- ประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ  

- มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ รวมทั้งการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพ่ือสร้างประโยชน์ทางการศึกษา และเป็นศูนย์กลาง
รองรับกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

- แสวงหาแหล่งทุน และจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาส่วนงาน
อย่างยั่งยืน 
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4. รำยช่ือและต ำแหน่งของผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีผู้บริหารระดับสูง จ านวน 2 คน ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 1 คน 
ผู้บริหารระดับต้น จ านวน 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติการ (ประจ า) จ านวน 9 คน พนักงานส่วนงาน 
(ลูกจ้างชั่วคราว) จ านวน 3 คน รวมทั้งหมด 18 คน ดังนี้ 
 4.1  ผู้บริหำรระดับสูง  จ านวน 2 คน (สังกัดส่วนงานวิชาการ) 
  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   
  (2) รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อ านวยการส านักฯ 
 4.2  ผู้บริหำรระดับกลำง  จ านวน 1 คน 
  (1) นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส านักฯ 
 4.3  ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 5 คน   
  (1) นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  (2) นายต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่างศิลป์ 
  (3) นายสุขธรรม โนบาง นักช่างศิลป์ 
  (4) นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ พนักงานปฏิบัติงาน 
  (5) นางสาวปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ พนักงานปฏิบัติงาน 
 4.5  งำนบริหำรทั่วไป  จ านวน 8 คน 
  (1) นางสาววนิดา เชื้อค าฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
  (2) นางรพีพรรณ ศรีทะ พนักงานปฏิบัติงาน 
  (3) นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ พนักงานปฏิบัติงาน 
  (4) นางสาวชนาภา ค าวงค์ นักการเงินและบัญชี 
  (5) นายนนทกานต์ ยอดแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  (6) นายปัญญา แก้วค า พนักงานช่าง 
  (7) นายสนอง ค าบุญปั๋น พนักงานบริการทั่วไป 
  (8) นางสาวจุฑามาศ ถนัดกิจ พนักงานบริการทั่วไป 
 4.6  งำนบริกำรและประกันคุณภำพ  จ านวน 2 คน 
  (1) นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ 
  (2) นางสาววาสนา มาวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน 
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5. ขอบเขตพื้นที่โดยรวมของส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 5.1  ขอบเขตพื้นที่โดยรวมของส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประมาณ 9 ไร่ ประกอบด้วย อาคาร
ส านักงานส านักและพ้ืนที่โดยรอบอาคารส านักงานส านัก ประมาณ 2 ไร่ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
จ านวน 7 ไร่ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 อาคารส านักงาน และพื้นที่โดยรอบอาคารส านักงาน (ประมาณ 2 ไร่) 

 ขอบเขตพ้ืนที่โดยรวมของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
(7 ไร่) 

อาคารส านักงานส านักฯ 
และพ้ืนที่โดยรอบอาคารส านักฯ 

(2 ไร่) 
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แผนผังพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
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 5.2  พื้นที่ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)  
  5.2.1  อำคำรส ำนักงำนส ำนัก (พื้นที่ใช้สอย 1,003.04 ตร.ม.) และพื้นที่โดยรอบ
อำคำรส ำนักงำน ประกอบด้วย 
 

(1) พื้นที่ใช้สอยอำคำรส ำนักงำน 
 

ล ำดับ พ้ืนที่ใช้สอย ขนำดพ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

1 อำคำรส ำนักงำนชั้น 1 535 
1.1 ห้องโถงรับรองส่วนประชาสัมพันธ์ 35 
1.2 ห้องประชุม (ขนาดความจุ 40 คน) รวมห้องโสตทัศนูปกรณ์ขนาดเล็ก 182 
1.3 ห้องเก็บพัสดุศิลปวัฒนธรรม 65 
1.4 ห้องสขุา (ชาย 2 ห้อง, หญิง 2 ห้อง) 30 
1.5 ห้องเก็บพัสดุส านักงาน 9 
1.6 ห้องเครื่องระบบ 11 
1.7 ห้องเตรียมอาหาร 11 
1.8 บันได และโถงบันได 24 
1.9 โถงพักคอย 48 

1.10 โถงทางเดินและทางสัญจร 19 
1.11 โถงทางเข้า 65 
1.12 ทางลาด 18 
1.13 ที่จอดรถ 18 

2 อำคำรส ำนักงำนชั้น 2 449 
2.1 ห้องผู้อ านวยการ 32 
2.2 ห้องรองผู้อ านวยการ 10 
2.3 ห้องเลขานุการส านักฯ 10 
2.4 ห้องโถงกลาง แบ่งเป็น ส่วนส านักงานส านัก ส่วนของฝ่ายส่งเสริมฯ 170 
2.5 ห้องสุขา (ชาย 2 ห้อง, หญิง 2 ห้อง) 38 
2.6 บันไดและโถงบันได 24 
2.7 โถงพักคอยและทางสัญจร 61 
2.8 ระเบียงด้านหน้า 65 
2.9 ระเบียงด้านหลัง 39 

2.10 ห้องพัสดุศิลปวัฒนธรรม (ช้ันลอย)  
รวม 1,003.04 
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(2) พื้นที่โดยรอบอำคำรส ำนักงำน 
 

ล ำดับ พ้ืนที่ใช้สอย ขนำดพ้ืนที่  
(ตร.ม.) 

1 ลานจอดรถ 346.90 
2 ลานคอนกรีต 567.68 
3 พื้นที่สีเขียว (สวนดอกไม้ สนามหญ้า จุดรวมพล และอื่นๆ) 1,472.22 
4 ป้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 9.00 
5 จุดสูบบุหรี่ 6.00 
6 โรงจอดรถและเก็บวัสดุอุปกรณ์ช่ัวคราว (ด้านทิศตะวันออกอาคารส านักงาน) 35.00 

รวม 2,436.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.2.2 พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือน
โบราณล้านนา และจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง บนพ้ืนที่ประมาณ 7 ไร่ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมล้านนา วิถีชีวิตของท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบ
อาคารและพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้   
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(3) เรือน ยุ้งข้ำว และอำคำรในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณลำ้นนำ 
 

ล ำดับ เรือน ยุ้งข้ำว และอำคำรในส่วนพิพิธภัณฑ ์ ขนำดพ้ืนที่ (ตร.
ม.) 

1 เรือนอาณานิคม (คิวรีเปอล์) (อาคารเรือนปูนผสมไม)้ 176.41 
2 เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลงักา) (เรือนไม้สัก) 96.00 
3 เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) (เรือนไม้สัก) 72.06 
4 เรือนกาแล (พญาวงศ์) (เรือนไมส้กั) 183.70 
5 เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) (เรือนไม้สัก) 65.13 
6 เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) (เรือนไมส้กั) 131.80 
7 เรือนพื้นถิ่นแม่แตง (เรือนไม้สัก) 106.30 
8 เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) (เรือนไมส้ัก) 216.45 
9 เรือนฝาไหลของแม่นายค าเที่ยง (เรือนไมส้ัก) 135.78 

10 เรือนเครื่องผูก (เรือนไม้ไผ่) 15.00 
11 ยุ้งข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) 64.20 
12 ยุ้งข้าวเปลือย 12.30 
13 ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ 48.00 
14 ยุ้งข้าวสารภ ี 23.78 
15 ศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค ์ 70.00 
16 จุดบริการข้อมูลและจดุบริการเครือ่งดื่ม 53.00 
17 ห้องน้ าชาย หญิง และผู้พิการ (ด้านหลังศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์) 29.34 
18 ห้องน้ าชายและหญิง (ด้านหลังจุดบริการข้อมลู) 8.00 
19 ห้องเก็บอุปกรณส์วน ด้านหลังเรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) 6.00 

รวม 1,513.25 
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 ขอบเขตพื้นที่ที่ขอรับกำรประเมินส ำนักงำนสีเขียว ประกอบด้วย 

 1. อาคารส านักงาน (ขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 1,003.04 ตร.ม.) และพ้ืนที่โดยรอบอาคารส านักงาน บน
พ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ 
 2. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ 
 
6. ขอบเขตกิจกรรมของส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ก าหนดขอบเขตกิจกรรมของส านักงานทั้งหมด ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่
การปฏิบัติงานของบุคลากร (2) พ้ืนที่บริการและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของส านักฯ และ (3)  
พ้ืนที่บริการสาธารณูปโภค ตามรายละเอียดดังนี้ 
 6.1  อำคำรส ำนักงำน มีดังนี ้
 

พื้นที่อำคำรส ำนักงำน 
 

พ้ืนที่ พ้ืนทีก่ำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
พ้ืนทีก่ำรบริกำรและกจิกรรม
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักฯ 
พ้ืนทีบ่ริกำรสำธำรณูปโภค 

ช้ัน 1 - ห้องควบคุมไฟฟ้า 
- โรงพัสดุศิลปวัฒนธรรม 
- ห้องพัสดุ 

- ห้องประชุม 
- พื้นที่รับแขกและประชาสัมพันธ์ 

- ห้องเตรียมอาหาร 
- ห้องสุขา (ชาย-หญิง) 
- พื้นที่รับประทานอาหาร 

ช้ัน 2 - ห้องส านักงานผู้บริหาร 
- พื้นที่ปฏิบัติงานฝ่ายส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม 

- พื้นที่รับแขก 
- ระเบียงทิศเหนือ 

- พื้นที่เตรียมอาหาร 
- ห้องสขุา (ชาย-หญิง) 
- ระเบียงทิศใต้ 
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พ้ืนที่ พ้ืนทีก่ำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
พ้ืนทีก่ำรบริกำรและกจิกรรม
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักฯ 
พ้ืนทีบ่ริกำรสำธำรณูปโภค 

- พื้นที่ปฏิบัติงานงานบริหารฯ 
- พื้นที่ปฏิบัติงานงานบริการฯ 
- โรงพัสดุศลิปวัฒนธรรม 
- พื้นที่ถ่ายเอกสาร  
- พื้นที่จัดเตรียมเอกสาร 
- พื้นที่รับ-ส่งเอกสาร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่การท างานในอาคารส านักงาน ซึ่งมีกิจกรรมทั้งที่ด าเนินงานในอาคารส านักงานและพ้ืนที่โดยรอบอาคาร
ส านักงาน ส านักฯ ก าหนดขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอรับการรับรอง รวมถึงกิจกรรมของหน่วยงาน
ภายนอกทั้งหมดท่ีเข้ามาจัดกิจกรรมภายในส านักงาน ยกเว้น กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการภายนอกส านักงาน 
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 6.2  พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ  มีดังนี ้
 

พื้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
 

พ้ืนที่ 
พ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร 

พ้ืนที่กำรบริกำรและ
กิจกรรมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ 

พ้ืนที่บริกำร
สำธำรณูปโภค 

เรือนอาณานิคม  
(คิวรีเปอล์)  
(อาคารเรือนปูนผสมไม้) 

 นิทรรศการถาวร  

เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปง
ลังกา)  
(เรือนไมส้ัก) 

 นิทรรศการถาวร  

เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) (เรือนไม้สัก)  นิทรรศการถาวร  
เรือนกาแล (พญาวงศ์) (เรือนไม้
สัก) 

 นิทรรศการถาวร  

เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) 
(เรือนไมส้ัก) 

 นิทรรศการถาวร  

เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) (เรือนไม้
สัก) 

 นิทรรศการถาวร  

เรือนพื้นถิ่นแม่แตง (เรือนไม้สัก)  นิทรรศการถาวร  
เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) 
(เรือนไมส้ัก) 

 นิทรรศการถาวร  

เรือนฝาไหลของแม่นายค าเที่ยง 
(เรือนไมส้ัก) 

 นิทรรศการถาวร  

เรือนเครื่องผูก  
(เรือนไมไ้ผ่) 

 นิทรรศการถาวร  

ยุ้งข้าวป่าซาง (นันทขว้าง)  นิทรรศการถาวร  
ยุ้งข้าวเปลือย  นิทรรศการถาวร  
ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์  นิทรรศการถาวร  
ยุ้งข้าวสารภ ี  นิทรรศการถาวร  
ศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค ์  จัดฝึกอบรมต่างๆ  

จุดบริการอาหาร  
กิจกรรมอื่น  

จุดบริการข้อมูลและจดุบริการ
เครื่องดื่ม 

ลงทะเบียน   
จ าหน่ายบัตรเข้าชม
พิพิธภัณฑ ์

  

ให้ข้อมูลเบื้องต้น   
จ าหน่ายหนังสือ สินค้า 
ของที่ระลึก 

  

ร้านน้ าชาและขนมของ
ว่าง 
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พ้ืนที่ 
พ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร 

พ้ืนที่กำรบริกำรและ
กิจกรรมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ 

พ้ืนที่บริกำร
สำธำรณูปโภค 

ห้องน้ าชาย หญิง และผู้พิการ 
(ด้านหลังศาลาวัฒนธรรม
เอนกประสงค์) 

  ห้องสุขา (ชาย-หญิง) 

ห้องน้ าชายและหญิง (ด้านหลังจุด
บริการข้อมลู) 

  ห้องสุขา (ชาย-หญิง) 

ห้องเก็บอุปกรณส์วน ด้านหลัง
เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปง
ลังกา) 

  ห้องสุขา (ชาย-หญิง) 

 
 พ้ืนที่การท างานในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งมีกิจกรรมทั้งที่ด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ส านักฯ ก าหนดขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือขอรับการรับรอง รวมถึงกิจกรรมของหน่วยงาน
ภายนอกเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เข้ามาจัดกิจกรรมภายในส านักงาน  

 
 

 


