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ท ำไม...ตอ้งประหยดักระดำษ 

คนไทยใช้กระดาษเฉล่ียปีละ 3.9 ล้านตัน หรือ คนละประมาณ 60 

กิโลกรัมต่อปี ดังน้ันเพ่ือตอบสนองความต้องการต่อการใช้กระดาษของคนไทย 

จะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือเท่ากับว่าทุกๆ นาที ต้นไม้ 126 ต้น 

จะถูกโค่นลง 
 

กระดาษเก่า 1 ตัน สามารถทดแทนการตัดต้นไม้เพ่ือมาท าเป็นกระดาษ 

ได้ถึง 15 ต้น หากคนไทยทุกคนใช้กระดาษอย่างประหยัด โดยการใช้กระดาษท้ัง 

2 หน้า จะช่วยรักษาชีวิตต้นไม้ได้ถึง 1.3 ล้านต้น หากคนไทยทุกคนหันมาใช้

ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู เพ่ือจะช่วยรักษาชีวิตต้นไม้ได้ 3,315,000 ต้น 
 

กระดาษมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของเราอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

ย่ิงมีความต้องการกระดาษมากข้ึนเท่าใด เราก็ต้องตัดต้นไม้หรือถากถางพ้ืนท่ีป่า 

เพ่ือปลูกต้นไม้ให้โตเร็วส าหรับน าเย่ือไม้มาท ากระดาษมากข้ึนเท่าน้ัน หำกแต่ 

ทุกวันนี้คนไทยใช้กระดำษเฉลี่ยคนละ 60 กิโลกรมั ตอ่ป ีและมอีตัรำ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยท่ัวประเทศมีความต้องการกระดาษทุกชนิดรวมกัน

ประมาณ 3.25 ล้านตันต่อปี ในขณะท่ีมีก าลังผลิต 4 ล้านตันต่อปี 
 

ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น  

ใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 4,100 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ใช้น้ าถึง 31,500 ลิตร  และ

ปล่อยคลอรีนท่ีใช้ในการฟอกกระดาษ 

เป็นของเสียกว่า 7 กิโลกรัม น่ันหมาย 

ความว่า ในการสนองตอบ 

ความต้องการใช้กระดาษของ 

คนไทยให้เพียงพอ เราต้องตัด 

ต้นไม้ถึงปีละประมาณ 55 ล้านต้น 

 

ท่ีมา : โครงการกระดาษเพ่ือต้นไม้ 

โดย มูลนิธิศูนย์ส่ือเพ่ือการพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ 1 ช่ัวโมงจะปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 0.71 กิโลกรัมและต้นไม้ 1 ต้นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ได้ปีละ 15 กิโลกรัม ทว่าในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนสามารถช่วยกันลดการตัด

ต้นไม้ รวมท้ังการใช้น้ าและพลังงานไฟฟ้าในการผลิตกระดาษลงได้ ด้วยการน า

กระดาษท่ีใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นกระดาษใหม่ซ่ึงจะช่วยประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนไปในตัว รวมท้ังช่วยลด

ปริมาณขยะในส านักงาน บ้านเรือน และกรุงเทพมหานครลงด้วย 
 

ในบรรดาขยะท่ีคนไทยเราท้ิงกันทุกวันน้ีเฉล่ียคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน  

คิดเป็นขยะท่ัวประเทศวันละ 40,000 ตัน หรือปีละ 14.6 ล้านตัน เฉพาะใน

กรุงเทพมหานครมีขยะเกือบ 10,000 ตันต่อวัน แต่ส านักงานกรุงเทพมหานคร

จัดเก็บได้ไม่หมด คงเหลือตกค้างตามท่ีต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและเป็น

มลภาวะต่อสภาพแวดล้อม 
 

ท้ังน้ี ในกองขยะท่ัวไป เกือบคร่ึงหน่ึงเป็นขยะท่ีมีราคาสามารถน ากลับมา

ใช้ใหม่ได้ ซ่ึงแยกเป็นกระดาษ 19% พลาสติก 13%  แก้ว 8% โลหะ 5% จะเห็นว่า

ขยะกระดาษ มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นขยะท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ประมาณ 2.47 

ล้านตัน ซ่ึงเศษกระดาษเหล่าน้ี ควรถูกรวบรวมป้อนให้แก่โรงงานผลิตกระดาษ 

เพ่ือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษรีไซเคิล ซ่ึงโรงงานผลิตกระดาษ 

มีความต้องการเศษกระดาษปีละ 2.5 ล้านตัน แต่เรากลับสามารถหาเศษกระดาษ

ภายในประเทศป้อนโรงงานได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ท่ีเหลือต้องน าเข้าเศษกระดาษ 

จากต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่ำเชื่อที่ประเทศไทยต้องน ำเข้ำเศษกระดำษกวำ่

ปีละ 1 ล้ำนตัน ทั้งๆ ที่มีขยะกระดำษภำยในประเทศถึงปีละ 2.7 ล้ำนตัน 
 

ดังนั้นทำงที่ดีที่จะท ำให้มกีำรน ำกระดำษใชแ้ลว้มำหมนุเวยีนผลติมำใช้

ใหม่ (Recycle) มีปริมำณมำกขึ้นก็คือ กำรรวบรวมเศษกระดำษใช้แล้ว  

ในส ำนักงำนและบ้ำนเรือน โดยแยกแยะเศษกระดำษเหล่ำนี้ออกจำกขยะ  

ชนิดอื่นเพื่อสะดวกในกำรจัดเก็บและน ำกลับไปรีไซเคิล เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์

สูงสุดทั้งในทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติ 

 

ท ำไม...ตอ้งประหยดักระดำษ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

 

ปริมาณการ

ใช้กระดาษ 

 

ทรัพยากร 

 

ค่าใช้จ่าย/

งบประมาณ 

1. ปริมาณการใช้กระดาษท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้เกิด

ค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

2. การน าระบบ/วิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

แทนการจัดเก็บแบบเดิมและการติดต่อส่ือสาร

ภายในส านักงานจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 



 

 

 

 

 

 

สู่การลดใช้ปริมาณกระดาษ 

หลากหลายแนวทาง 

หลักการง่ายๆ 4 ข้อ ในการลดใช้ปริมาณกระดาษ 

1. ใช้ช่องทางอิเลคทรอนิกส์แทนกระดาษ 

2. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า 1 หน้าข้ึนไป 

3. ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

4. ลดภาระ เพ่ิมมูลค่า สร้างความสุข 



ใช้ช่องทาง

อิเลคทรอนิกส์

แทนการใช้กระดาษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ส่งหนังสือ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้อ่ืนๆ โดยส่งข้อมูล

ผ่านทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์  
 

ตัวอย่างง่ายๆ เช่น 

- ใช้ระบบการประชุมแบบ paperless  

- เอกสารการประชุม/การอบรมทีมี่จ านวนมาก ให้ใช้วิธีการ 

upload บนเว็บไซต์, ส่งทางอีเมล , หรอื บันทึกลงซีดี , แฟรชไดรฟ์ 

แจกผู้เข้าร่วมประชุมแทน 

- จัดส่งแบบรายงานทางอีเมล  

- เวียนหนังสือที่เร่งด่วนทาง group line / facebook 

หรือส่ือสังคมออนไลนอ่ื์นๆ  

- จัดเก็บส าเนาหนังสือออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(สแกน) แทนการถ่ายส าเนา 

- ใช้วิธีการ share file  ในส านัก/กอง/กลุ่มงาน แทนการ

พิมพ์และการท าส าเนา 



ใช้กระดาษให้คุ้มค่า  

1 หน้าข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน้ง่ายๆ จากการ...คัดแยกเอกสารทีใ่ช้งานไปเพียงหน้า

เดียว  จากนัน้ด าเนนิการดังนี้... 

- จัดตั้งจุดเก็บกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว ในพ้ืนที่ส่วนกลาง 

- ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบถึงบริเวณ

หรือสถานที่ที่ใช้ส าหรับการรวบรวมกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว 

- รณรงค์ให้คนในหน่วยงานน ากระดาษที่ได้จากการรวบรวม

ไปใช้กระดาษหน้าสอง 

- Reused เป็นกระดาษโน้ต/สมุดโน้ต แทนการใช้โพสต์อิท 

- บันทึกข้อความที่ไม่เป็นทางการหรือบันทึกข้อความทีท่ าเพ่ือ
ติดต่อภายในส านัก/กอง/กลุ่ม ให้พิจารณาน ากระดาษที่ใช้งานไป

เพียงหน้าเดียวมาใช้ 

 



ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 

 

 

o การพิมพ์ (print) เอกสารส าหรับการตรวจสอบ 

ให้ใช้กระดาษที่ใช้งานไปเพียงหน้าเดียวมาใช้แทน

กระดาษดี และลดความละเอียดของหมึกลง 

   

o หลีกเล่ียงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็ม
แผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็กที่สามารถตดัพับ

บนโทรสาร 

  

o ซองเอกสาร สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก โดยให้
ใช้กระดาษทีค่ัดแยกไว้หน้าเดียว น ามาปิดหน้าซองถึง

ผู้รับใหม่ได้อีก 

  

o คัดแยกประเภทของกระดาษที่ใช้งาน และคัดแยก

ประเภทกระดาษขยะ ทุกครั้งก่อนทิ้ง 



ลดภาระ เพ่ิมมูลค่า  

สร้างความสุข 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สู่การลดใช้ปริมาณกระดาษ 

ปฏิทินต้ังโต๊ะท่ีไม่ใช้แล้ว 

ให้น ามาบริจาคท าอักษร

เบลล์เพ่ือคนตาบอด 

น ากระดาษใช้แล้ว 2 หน้า  

ท าลายด้วยเคร่ืองย่อยเอกสาร 

 

รวบรวมเพ่ือจ าหน่าย 

 

น าเงินเข้าเป็น 

สวัสดิการกองฯ 

 

ตั้งจุดคดัแยกขยะกระดาษ 

ออกจากถังขยะประเภทอ่ืนๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการลดใช้ปริมาณกระดาษ 

จุดเร่ิมต้นดีๆ  

คุณก็ท าได้ !!  

ผมจะขอน าเสนอ 2 หน่วยงานตน้แบบ 

ของกรมฯ เผื่อเพ่ือนๆ จะลองเอาไปปรับใช้

ครับ 

หน่วยงานแรก คือ ส านักงานช่วยเหลือ 

ทางการเงินฯ 

หน่วยงานท่ีสอง คือ กลุ่มงานตรวจสอบ 

                       ภายใน 

ในทีน่ี้... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานช่วยเหลือทางการเงิน 

แก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา 

 

ส านักงานช่วยเหลือทางเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลย 

ในคดีอาญา (สชง.) มีภารกิจหลัก ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่

ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  

ซ่ึงเป็นการด าเนินงานเพ่ือรองรับการจัดประชุมพิจารณา

ค่าตอบแทนแก่ผู้ เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา ของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายในคดีอาญา โดยในแต่ละปีมีเรื่องที่ ย่ืนค าขอ 

เป็นจ านวนมาก อันส่งผลให้มีความจ าเป็นต้องใช้กระดาษเพ่ือ

จัดท าเอกสารในการประชุมพิจารณาค่าตอบแทนฯ มากขึ้น

ตามล าดับเช่นกัน  

เราไปดูข้ันตอน 

การลดปริมาณกระดาษ 

ของ สชง. กันดีกว่าครับ  

ว่าเค้าท ากันอย่างไร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งคณะท างานวิเคราะห์เอกสาร 

สรุปข้อมูลจากเอกสารต่างๆ..ซึง่มีจ านวนมาก 

ให้อยู่ในลักษณะตารางแนวขวาง 

สแกนเอกสารชุดเต็ม เป็นไฟล์ PDF และบันทึกใน

ระบบจัดเก็บ ซึง่สามารถเปิดดูได้จาก Tablet 

ถ่ายเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมเท่าที่จ าเปน็ 

เตรยีมการประชุม 



 

 

 

 

 

 

ใช้ระบบการประชุม paperless meeting  

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม , เปิดดูเอกสาร

ประกอบการประชุม (ผา่นอุปกรณ์ Tabet)  

ใช้ระบบการประชุมทางไกลผา่นดาวเทียม (vedio 

conference) ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

จัดท ารายงานการประชุมในรูปแบบแผ่นซีดี และจดัส่งให้

คณะกรรมการฯ ช่องทางจดหมายอิเลคทรอนิค(อีเมล์) 

จดัประชมุ 

ระหวา่งวัน 

หลงัวนั 

จดัประชมุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจาก 

การจัดประชุมดังกล่าว สชง.  

ยังมีมาตรการในการลดใช้ปริมาณ 

การใช้กระดาษในส านักงาน 

อีกด้วยนะครับ .... 

วิธีการตามตัวอย่างด้านล่าง 

เลยครับผม... 

วางมาตรการประหยัดกระดาษ

ประชาสัมพันธ์ให้คนในส านักงานรับทราบ

และถือปฏิบัติ 

 

ใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เช่น ใช้กระดาษหน้าสอง  

เลือกใช้กระดาษคุณภาพสูง  

เพ่ือให้สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

คัดแยกขยะกระดาษ ออกจากขยะ

ประเภทอ่ืนๆ 

น าขยะกระดาษไปย่อยท าลายและ

ขาย (กรณีไม่ใช่เอกสารลับ) 

1 

3 

5 

 

2 

4 

 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

ปัจจุบันการประชุมค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ าเลยใน

คดีอาญาใช้เอกสารซ่ึงเป็นกระดาษลดลง ถึง 70 % 

 

วางมาตรการและ

ประชาสัมพันธ์ 

ท าลายเอกสารด้วยเครื่องย่อย

กระดาษและเตรียมจ าหน่าย 

 

จัดซ้ือกระดาษ

คณุภาพสูง

และเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม 

 

คัดแยกขยะกระดาษ 

ออกจากขยะประเภทอ่ืน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าระบบ Share folder มาใช้ในการตรวจงาน 

จุดเร่ิมต้นในการน าระบบ Share folder มาใช้ในการตรวจงาน

ของกลุ่มงานตรวจสอบ เกิดข้ึนเม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว จากการสังเกต

บุคลากรในหน่วยงานว่า เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการเงินการบัญชี 

แต่ขาดทักษะในการร่างหนังสือ ท าให้ต้องแก้งานบ่อยคร้ังและ

หมดกระดาษไปเป็นจ านวนมาก  แต่ขณะน้ันระบบ network และ

อินเทอร์เน็ตยังไม่มีความเสถียร ผนวกกับบุคลากรของกลุ่มงาน

ในสมัยน้ันยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร แต่ในปี 2557 ได้รับ

ทราบว่าระบบ network และอินเทอร์เน็ต 

มีความเสถียรมากข้ึน จึงได้ประสานงาน 

กับกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารในการ 

วางระบบ Share folder ภายในกลุ่มงาน 

ตรวจสอบภายอีกคร้ังหน่ึง 

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 



 

 

 

 

จนท.  

ร่างหนังสือ 

หนังสือร่าง./

หัวหน้าพิจารณา 

หนังสือฉบับจริง 

เสนอหน./ผอ.เซ็นต์ 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ขัน้ตอนการเสนอหนงัสอื 



 

ตัวอย่างการแบ่ง 

directory 



 
ข้ันตอนการเสนองานตรวจ

ผ่าน network ใน Directory 

D:\Audit 

1 

• ท าระบบ share folder ผ่าน 

network  

2 

• ตั้งช่ือ directory เฉพาะของส านัก/กอง/กลุม่ 

3 

• ตั้ง folder ย่อย ได้แก่ เสนองานตรวจ งานตรวจแล้ว และความรู้ 
• ตั้ง folder ย่อย ช่ือของแต่ละบุคคล 

4 

• เจ้าหน้าท่ีพิมพ์หนังสือร่าง โดย save ไว้ใน folder งานตรวจ โดย

สามารถเสนองานได้ถึงเวลา 10.00 น. 

5 

• หัวหน้าตรวจงาน พร้อมท าเครื่องหมาย ในหนังสือท่ีตรวจแล้ว 

ก่อนเวลา 12.00 น.  

6 
• หากมีขอ้แก้ไขจากหวัหน้างานให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแก้ไข   

7 

• จัดพิมพ์ฉบับจริงเสนอหัวหน้าอีกครั้งหนึ่ง พร้อม save as  

ไปท่ี folder ตรวจแล้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดี 

ข้อพึงระวัง 

ในการน าระบบนี้ไปใช้...ตอ้งพึงตระหนัก

ว่า ระบบดังกล่าวต้องอาศัยการเช่ือมตอ่

อินเตอร์เนต็...หากวันนัน้ๆ ระบบ

อินเตอร์เนต็มีปัญหา ก็ท าให้ไม่สามารถ

ตรวจงานผ่านระบบ Share folder ได้  

 ประหยัดกระดาษ 

 หัวหน้าสามารถตรวจสอบงานที่มอบหมายให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

 เกิดระบบการสอนงาน เรียน 

 เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการน าผลงาน และปริมาณงานมา

พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน ซ่ึงก่อให้เกิดความโปร่งใสใน

ระบบการพิจารณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ระบบ Share folder ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน

และระหว่างกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ... 

หากหน่วยงานอ่ืนอ่ืนจะน าไปปรับใช้ 

ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานลดปริมาณกระดาษ 

ด้วยการน าระบบ Share folder มาใช้ประสบความส าเร็จ 

1.จัดประชุมสอบถามความคิดเห็น และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการน าระบบ 

Share folder มาใช้  

2. ช้ีและกระตุ้นให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของการน า Share folder มา

ใช้ร่วมกัน  

3. ในช่วงเร่ิมแรก หัวหน้างานอาจะต้องกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการพูด

เชิญชวน, เตือน เพ่ือให้เกิดความคุ้นชินในการปฏิบัติ 

4. เสริมแรงด้วยการช่ืนชม , การช้ีให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการใช้ 

 

 

1.ข้อมูลใน folder ไม่ควรมีจ านวนมากจนเกินไป เพราะจะท าให้ โหลดข้อมูลได้

ช้า และจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้ ควรมีเฉพาะ folder ท่ีส าคัญ เช่น งาน

ส าหรับตรวจ , งานตรวจแล้ว , ความรู้และแบบฟอร์มต่างๆ 

2. ในส านัก/กอง/กลุ่ม ท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อน อาจต้องพิจารณาการ

ออกแบบระบบ และข้ันตอนการเสนอหนังสือ ให้สอดรับลักษณะโครงสร้าง

องค์กร 

 

 



 

 

 

 

 

จากการน าระบบ Share folder มาใช้ในกลุ่มงาน

ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 – 

สิงหาคม 2557 เป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่า  

1. อัตราการใช้กระดาษลดลงเฉล่ีย 50.9 %  

เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ต.ค. – เม.ย.) 

ในปีงบประมาณเดียวกัน และ 

2. ลดลงร้อยละ 33.33 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน

มาตรการลดกระดาษ 

 



ผลลัพธ์จากการลดปริมาณการใช้กระดาษ... 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์  

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ลดพ้ืนท่ีจัดเก็บ 

ลดการใช้/จัดซ้ืออุปกรณ์

ส านักงาน 

อาทิ ตู้เก็บเอกสาร แฟ้ม 

หมึกพิมพ์ 

ลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็น 

การจัดเก็บเอกสารใน

รูปแบบ e-doc 

ประหยัด

ค่าใช้จ่าย/

งบประมาณ 

ยืดอายุการใช้งานของ

อุปกรณ์ส านักงาน 

ห้องท างานโล่ง  

สะอาดตา ปลอดฝุ่น 

บุคลากรมี

สุขภาพท่ีดี 

ลดข้ันตอน/ระยะเวลาในการท าลายเอกสาร 

ลดข้ันตอน/ระยะเวลาในการท างาน 

ง่ายต่อการค้นหา/สืบค้น 

ป้องกันเอกสารสูญหาย 

ท างานได้โดยไร้เง่ือนไขด้านพ้ืนท่ีและเวลา 

เกิดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลง่ขอ้มูลและ

เอกสารอา้งองิ 

 

เอกสาร 

- กรมควบคุมมลพิษ. การลดปริมาณการ 

ใช้กระดาษและการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษ 

ส านักงาน.จากhttp://www.pcd.go.th/ 

info_serv/ waste_paper.html  

สืบค้นเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

- งานบริหารและทรัพยาบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล.  2555.  

เอกสารโครงการ “ประหยัดพลังงาน ตนวิทย์’ กีฬา ท าได้”. อัดส าเนา 

- ส านักงานและนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน.  โครงการลดใช้

พลังงานในภาครัฐ ปี2556  

- มูลนิธิศูนย์ส่ือเพ่ือการพัฒนา.  2556. รู้หรือไม่ เราใช้กระดาษปีละเท่าไหร่.  

จาก http://variety.teenee.com/foodforbrain/52245.html, 

สืบค้นเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

- ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู. โครงการประหยัดกระดาษ. จาก 

http://webhost.cpd.go.th/nongbualamphu/ 

download/Pdf, สืบค้นเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 

- เอกสารประกวดผลงานด้านการจัดการความรู้ 2557 กองส่งเสริมการระงับ

ข้อพิพาท 

- เอกสารการแสดงความคิดเห็นเร่ือง การประหยัดพลังงานของคณะท างาน

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
 

สมัภาษณ ์

- การสอบถาม/ พุดคุยกับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานของ

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 

- นางสาวสมใจ สนสกุล , สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 

- นางโสมไสว  แก้วกุลวณิชย์, สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 

 

 



 
รายชือ่ 

คณะท างานดา้นการลดปรมิาณการใชก้ระดาษ  

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

1. นางโสมไสว  แก้วกุลวณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

2. นายสุรศักด์ิ  ศรีสาร นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ 

3. นายศุขโข  สืบสกุล นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ 

4. นายณัฐพล  ด่านจิตร์ตรง นิติกรช านาญการ 

5. นางสาวขวัญตา  เสกทวีลาภ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 

6. นางสาวกฤติกา  ปานพลอย พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

7. นางสาวชุติมา  ภูมิแก้ว พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ออกแบบปกและรูปเล่ม : นางสาวขวัญตา  เสกทวีลาภ  

                             นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 

 

 

 นอกจากน้ี...ขอขอบคุณ 

คณะท างานการจัดการความรู้ ประจ าปี พ.ศ. 2557  

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 

 


