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แผนงานดานส่ิงแวดลอม 
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วัตถุประสงค.... เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม ความนาอยู ภูมิทัศนของสํานักงานฯ ใหดีข้ึนสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑของกิจกรรมสํานักงานสีเขียว 
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เปาหมาย.......1. บุคลากรในสาํนักงานฯ เกิดความรวมมือและการมีสวนรวมในการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความปลอดภัยของสํานักงานฯ....................... 

       2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน มีสภาพแวดลอมและความปลอดภัย ภูมิทัศน ความนาอยูท่ีดีข้ึน 

 

ลําดับ

ท่ี 

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. __2562__ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 แตงตั้งคณะทํางาน 

หมวดท่ี 5 

สภาพแวดลอมและ

ความปลอดภัย 

แผน 

 

            ผอ.ทสจ.ขอนแกน - 

  ปฏิบัต ิ    21          คําสั่งท่ี 9/2562 ลว. 21 ม.ีค. 62 

2 มอบหมายหนาท่ี

ผูรับผดิชอบการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม

และความปลอดภัย 

แผน 

 

            บันทึกขอความ ทสจ.ขอนแกน ท่ี 

ขก 0014.3/- ลงวันท่ี 5 มี.ค. 62 

เรื่อง แผนการดูแลสถานท่ี

ปฏิบัติงาน ทสจ.ขอนแกน  

  ปฏิบัต ิ    5          



 

แผนงานดานส่ิงแวดลอม (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. __2562__ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3 การดําเนินการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและ

ความปลอดภัย 

แผน 

 

            คณะทํางาน 

Green Office 

หมวดท่ี 5 

 

 1. ดานความสองสวาง 

- ดําเนินการสาํรวจ

จํานวนและจดัทํา

แผนผังหลอดไฟ 

ปฏิบัต ิ

 

   2         สํารวจจาํนวนและจัดทําแผนผัง

หลอดไฟของสํานักงานฯ  

 - ดําเนินการตรวจสอบ

ความเขมแสงสวางของ

หลอดไฟกอนเปลี่ยน

หลอดไฟ 

ปฏิบัต ิ

 

    8        ดําเนินการตรวจสอบความเขมแสง

สวางของหลอดไฟกอนเปลี่ยน

หลอดไฟรวมกับสํานักงานพลังงาน

จังหวัดขอนแกน 

 - เปลี่ยนหลอดไฟใน

สํานักงานฯ และ

ตรวจสอบความเขม

แสงสวางของหลอดไฟ

หลังเปลีย่นหลอดไฟ 

ปฏิบัต ิ

 

      13      โดยหางหุนสวนจํากัด โฮม แอลอีดี 

 

 



แผนงานดานส่ิงแวดลอม (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. __2562__ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3 การดําเนินการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและ

ความปลอดภัย (ตอ) 

แผน 

 

            คณะทํางาน 

Green Office 

หมวดท่ี 5 

 

 2. ดานอากาศ 

- ติดปาย

ประชาสมัพันธหามสบู

บุหรี่ในสถานท่ีราชการ

และดับเครื่องยนต 

ปฏิบัต ิ

 

             

 - เพ่ิมไมกระถาง

ภายใน/นอกอาคาร 

ปฏิบัต ิ
 

             

 - ติดหนากากอนามัย

ปดทับบริเวณชอง

ระบายอากาศของ

เครื่องพิมพ (Printer) 

ปฏิบัต ิ

 

             

 3. ดานเสียง 

- ติดปายประชาสัมพันธ 

ดับเครื่องยนต 

 

 

             

 - จัดทํามาตรการ

ปองกันและลดมลพิษ

ทางเสียง 

 

 

             

 



แผนงานดานส่ิงแวดลอม (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. __2562__ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3 การดําเนินการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและ

ความปลอดภัย (ตอ) 

แผน 

 

            คณะทํางาน 

Green Office 

หมวดท่ี 5 

 

 4. ดานความนาอยู  

ภูมิทัศน 

- จัดทําแผนผังอาคาร

สํานักงานฯ 

ปฏิบัต ิ

 

             

 - ทําสวนสมุนไพร  

พืชสวนครัว 

 
 

             

 - ปลูกตนไม ปรับปรุง

สวนหยอม 

 
 

             

 - ตรวจสอบรองรอย

พาหะนําโรค 

 
 

            สัปดาหละ 1 ครั้ง 

 - จัดทําแผนการดูแล

สถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
 

             

 - มีการบํารุงรักษาและ

ตรวจสภาพตาม

แผนงานและบันทึก

ขอมูลลงในแบบฟอรม

ท่ีกําหนด 

 

 

    22-23        22-23 พฤษภาคม 2562 

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดย

หนวยงานภายนอกประจําป 

 



 

แผนงานดานส่ิงแวดลอม (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

รายละเอียด

ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. __2562__ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4 ทบทวน ติดตามและ

สรุปผลการดําเนินงาน 

แผน 

 

            คณะทํางาน 

Green Office 

หมวดท่ี 5 

 

  ปฏิบัต ิ                

 การติดตามความกาวหนา ใหทําเครื่องหมายในชองปฏิบัติ และแนบเอกสารปฏิบัติงาน 

 ขอบกพรองท่ีพบจากการติดตามความกาวหนาและมาตรการแกไข ปองกัน 

 

 

 

 

 


