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คานา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ
ระบุขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วย
ให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว
ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุป ระสงค์ของการจั ดทาคู่มือปฏิบัติงานหลั กเกี่ยวกับ การดาเนิน โครงการส านักงานสี เขียว
เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ดาเนินตามระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายตามจุดเน้นของหน่วยงาน
และจั ดทารายงานให้ มี ความสอดคล้ อ งกับ มาตรฐานการจัด การสิ่ งแวดล้ อ มของกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่ง แวดล้อมภายในอาคารสานักงาน เป็นงาน
ที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ มีความถูกต้องตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วิธีคิด และวิถีชีวิต การลดขยะเป็นศูนย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่กล่าวถึงการเติบโนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ กรรมการสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาที่ให้ความรู้และคาแนะนา
ด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริม
ให้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อานวยการกองกลาง สานักงานอธิการบดี
และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี
อุทุมพร สอนบุญเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พฤศจิกายน 2563
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ กาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้ง
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตาบล
นครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา
ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จานวน 392 คน
ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาตาบลต่างๆในเขตจังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก
ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527
มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้
ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก
ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ปีพุทธศักราช
2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูกาแพงเพชรมีฐานะเป็น สถาบันราชภัฎกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุ ศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค พิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพ
วิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด
จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก
ปี ก ารศึ ก ษา 2545 เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ หลั ก สู ต รศิ ล ปะศาสตร์
มหาบั ณฑิต สาขาวิชายุ ทธศาสตร์ การพัฒนา และหลั กสู ตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลั กสู ตรและ
การสอนเป็นรุ่นแรก
ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจ จานุ เบกษา ใช้พระราชบั ญญัติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี พุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หั ว ทรงลงพระปรมาภิ ไธยในพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547
จึ ง มี ผ ลบั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2547 เป็ น ต้ น ไป ท าให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ 41 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก
ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น และหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ม หาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2551 เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ ตามโครงการความร่ ว มมื อ กั บ กรมส่ ง เสริม
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก โดยรับ
นักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2552 เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต สาขายุ ท ธศาสตร์
การบริหารและพัฒนา รุ่นแรก
ปีพุทธศักราช 2557 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา
รุ่นแรก
ปั จ จุ บั น มหาวิทยาลั ย มีห น่ ว ยงานที่ทั้งสิ้ น 15 หน่ว ยงาน ประกอบด้ว ย คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ บั ณฑิตวิทยาลั ย ส านักงานอธิก ารบดี ส านักส่ งเสริมวิช าการและ
งานทะเบียน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักศิลปะและวัฒนธรรม สานักประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด และสานักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย :
วิสัยทัศน์ 20 ปี (2561-2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ 5 ปี (2561-2565) : มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :
การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น
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ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพ
ให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่
จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ
ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
K – Knowledge : สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity : ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองค์กร
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์
และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
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โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ส่วนที่ 2 บริบทหน่วยงาน
ประวัติสานักงานอธิการบดี
ตามที่สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร ได้เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา มีผลทาให้การ
แบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ดังกล่าว ปัจจุบัน สานักงานอธิการบดีแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยกลุ่มงานและกอง ดังนี้ กลุ่มงานบริหาร
งานทั่วไป กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานเลขานุการ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองนโยบายและแผน
และกองพัฒ นานั ก ศึก ษา ซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานสายสนับสนุนที่มีห น้ าที่ ให้ บริ การ สนับสนุน ประสานงาน
และอานวยความสะดวก เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ปรัชญาสานักงานอธิการบดี :
มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า
วิสัยทัศน์สานักงานอธิการบดี :
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ
และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง
พันธกิจสานักงานอธิการบดี :
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสา
เพื่อพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี :
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์สานักงานอธิการบดี :
1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถและ
มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
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โครงสร้างองค์กรสานักงานอธิการบดี
โครงสร้างองค์กรสานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี
กองกลาง

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานแผนงานและติดตาม
ประเมินผล
-งานสถาบันวิจัยและสารสนเทศ
- งานวิเคราะห์งบประมาณ

กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานกองพัฒนา
นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารและธุรการ
- ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพ
- ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันและบริการ
สุขภาพนักศึกษา
- ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
องค์การนักศึกษา

- ฝ่ายบริหารงานองค์การนักศึกษา
- ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
- ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา
- ฝ่ายด้านวิชาการทหาร
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- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานธุรการ
- กลุ่มงานการเงิน
- กลุ่มงานพัสดุ
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
- กลุ่มงานเลขานุการ
- กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ
- กลุ่มงานอาคารสถานที่
- กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์
พลังงาน

กองนโยบายและแผน
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ประวัติกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ตามที่ส ถาบั น ราชภัฏ กาแพงเพชร ได้เปลี่ ยนสถานภาพมาเป็นมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชร
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา มีผลทาให้มี
การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงาน
ดั ง กล่ า ว ปั จ จุ บั น กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี แบ่ ง โครงสร้ า งประกอบด้ ว ยกลุ่ ม งาน ดั ง นี้
กลุ่ มงานบริ หารทั่ วไป กลุ่ ม งานธุ ร การ กลุ่ ม งานเลขานุ ก าร กลุ่ ม งานการเงิ น กลุ่ ม งานพั ส ดุ กลุ่ ม งาน
การเจ้าหน้าที่และนิติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
วิสัยทัศน์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี :
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ
และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง
พันธกิจ กองกลาง สานักงานอธิการบดี :
1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดาเนินงานตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี :
1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาสังคม
เป้าประสงค์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี :
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัย และนวัตกรรม
3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสานักงานสีเขียว
4. บุคลากรมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสานักงาน หรือการบริหาร
ราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ คือ ด้านการปฏิบัติการศึกษา รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุน การบริหาร
สานักงาน ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ต่างๆ
ด้านการวางแผน ดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือโครงการ ด้านการประสานงาน ประสาน
การทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ด้านการบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง
และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานการเงินและพัสดุสานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ประสานงานและดาเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน พัสดุของสานักงานอธิการบดี และกองกลาง
งานธุรการ สานักงานอธิการบดี มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ และจัดทาเอกสาร หนังสือ
ราชการต่าง ๆของสานักงานอธิการบดี และกองกลาง
งานแผนงาน งบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัย สานักงานอธิการบดี
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ดาเนินการและประสานงาน เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ การดาเนินการ
ตามแผน/ โครงการ และการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสานักงานอธิการบดี และกองกลาง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานพัฒนา ปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี มีหน้าที่พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมบารุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบดังกล่าว การจัดทาสาร
เผยแพร่กิจกรรมผลงานของสานักงานอธิการบดี และกองกลาง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
งานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีหน้าที่ดูแลและให้ความร่วมมือพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การใช้พลังงานของหน่วยงานสานักงานอธิการบดี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา
หน่วยงานเข้าสู่โครงการ Green office และ Green University ในโอกาสต่อไป
งานยานพาหนะ มีหน้าที่ให้บริการด้านยานพาหนะ รวมทั้งการซ่อมบารุงรักษายานพาหนะ
งานสวัสดิการ มีหน้าที่ดูแลการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ สวัสดิการบ้านพักอาศัย
สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการตรวจสุขภาพประจาปี สวัสดิการประกันภัยกลุ่ม สวัสดิการ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และโครงการ/อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
การด าเนิ น โครงการส านั ก งานสี เ ขี ย ว เป็ น พั น ธกิ จ หนึ่ ง ของส านั ก งานอธิ ก ารบดี และกองกลาง
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ซึ่ ง เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการด ารงอยู่ ข ององค์ ก ร
และเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสานักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ภายในมหาวิทยาลัย ลดการใช้พลังงาน ดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ก าแพงเพชร ได้ มี ก ารสร้ า งสภาพแวดล้ อ มและบรรยากาศแห่ ง การเรี ย นรู้
โดยการปรั บ ปรุ งพื้น ที่ทางด้า นกายภาพทั่ว ไป เช่น งานปรับปรุงอาคารเรียน งานปรับปรุงพื้นที่กิจ กรรม
ส่วนกลาง งานปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น เพื่อเอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาและการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ ยังมีการดาเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University)
การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ได้มีการดาเนินไป
อย่างมีระบบและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรม จิตสานึก วิธีการดาเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มสานักงาน การนาเกณฑ์
การประเมินสานักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานสานักงานให้มีการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียวจะมีขั้นตอนการดาเนินงาน 12 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานโครงการสานักงานสีเขียว
ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
ขั้นตอนที่ 3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
ขั้นตอนที่ 6 จัดส่งใบสมัครและแบบตรวจประเมินเบื้องต้นโครงการสานักงานสีเขียว
ขั้นตอนที่ 7 การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียวตามเกณฑ์การดาเนินงานสานักงานสีเขียว
7.1 การดาเนินการกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
7.2 การดาเนินการสื่อสารและสร้างจิตสานึก
7.3 การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
7.4 การดาเนินการการจัดการของเสีย
7.5 การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
7.6 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 8 กากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
ขั้นตอนที่ 9 รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 10 รับการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
ขั้นตอนที่ 11 การประกาศผลการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
ขั้นตอนที่ 12 การรักษามาตรฐานคุณภาพโครงการสานักงานสีเขียว
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart)
การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
เริ่มทางาน
1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานโครงการ
สานักงานสีเขียว
2. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
สานักงานสีเขียว

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แก้ไข(ถ้ามี)
อธิการบดีพิจารณา/
ลงนาม
อนุมัติ
4. การดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
5. การดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
6. จัดส่งใบสมัครและแบบตรวจประเมิน
เบื้องต้นโครงการสานักงานสีเขียว

A

หนังสือเชิญประชุม/วาระการ
ประชุม/รายงานการประชุม
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7. การดาเนินการโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว

8. กากับติดตามผลการดาเนินงาน
โครงการสานักงานสีเขียว

7.1 การดาเนินการกาหนดนโยบาย
7.2 การดาเนินการสื่อสารและสร้าง จิตสานึก
7.3 การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน
7.4 การดาเนินการการจัดการของเสีย
7.5 การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย
7.6 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ประชุมกรรมการ
สิ่งแวดล้อม

9. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

10. รับการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
แก้ไข(ถ้ามี)

รอผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน

11. การประกาศผลการตรวจ
ประเมินโครงการสานักงานสีเขียว

12. การรักษามาตรฐานคุณภาพ
โครงการสานักงานสีเขียว

จบการทางาน

ประชุมกรรมการ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- 18 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานโครงการสานักงานสีเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และสานักงาน
สีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สานักงานทุกสานักงานดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิดและวิถีชีวิต การลดขยะเป็นศูนย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
1.1 ตรวจสอบคู่มือที่ได้รับมีจานวนตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานครบถ้วน โดยในปีงบประมาณ 2563
มีตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
หมวด (1) นโยบายวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 25
หมวด (2) การสื่อสารและสร้างจิตสานึก ร้อยละ 15
หมวด (3) การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ร้อยละ 15
หมวด (4) การจัดการของเสีย ร้อยละ 15
หมวด (5) สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ร้อยละ 15
หมวด (6) การจัดซื้อและจัดจ้าง ร้อยละ 15
** ค่าคะแนน 0 – 4 (แต่ละตัวชี้วัดคะแนนเต็ม 4 คะแนน)
1.2 ดาเนินการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานโครงการสานักงานสีเขียวแต่ละข้อให้ชัดเจน
เกณฑ์มาตรฐานการดาเนินงานสานักงานสีเขียวมีคาอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
รวมถึงวิธีคิดคานวณเชิงปริมาณและวิธีการให้ได้มาซึ่งการดาเนินงานเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจะต้องศึกษาความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของโครงการให้ถ่องแท้ และสรุปประเด็นที่สาคัญเพื่อวางแผนการดาเนินโครงการเสนอต่อ
ผู้อานวยการกองกลางทราบและพิจารณา ดังภาพที่ 1 ตัวอย่างคู่มือโครงการสานักงานสีเขียว

ภาพที่ 1 ตัวอย่างคู่มือโครงการสานักงานสีเขียว
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างคู่มือโครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)
ปัญหา ไม่สามารถที่จะสรุปองค์ความรู้หรือกรอบแนวทางในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียวอย่างละเอียดได้ เนื่องจากไม่มีความรู้เบื้องต้น ทาให้ข้อมูลนั้น
เกิดความล่าช้าต่อการเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แนวทางการแก้ไข วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสานักงานสีเขียว
หรือสานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาจากคู่มือมาตรฐานสานักงานสีเขียว เรียนรู้หลักการ
คิดวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในอาคารเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเดินทางเข้าร่วมประชุม
green office Thailand
ข้อเสนอแนะ
1. จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นประจาทุกเดือน
2. ทบทวนคู่มือโครงการสานักงานสีเขียว ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่พัฒนาและต่อเนื่อง

- 20 ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
2.1 ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มจั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ชวนและประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่
การเข้าร่วมประชุมโครงการส านั กงานสีเขียวมายังมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชรเพื่อขยายการดาเนิ นงาน
สู่ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สถาบั น การศึ ก ษา และเอกชน เมื่ อ ธุ ร การรั บ เรื่ อ งก็ จ ะน าเสนอ
ผ่านผู้อานวยการและเสนอขึ้นไปยังรองอธิการบดีและอธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณามอบหมายบุคลากรเข้าร่วมประชุม
2.2 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มอบหมายให้กองกลางและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
เพื่อศึกษาหาความรู้และแนวทางในการดาเนินงานเข้าสู่โครงการสานักงานสีเขียว โดยเจ้าหน้าที่ทาการ
ประสานและส่งแบบตอบรับกลับไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
และแจ้งการเข้าพักโรงแรมที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอนุเคราะห์ให้
2.3 การขอใช้รถราชการและจัดทาเรื่องไปราชการ
2.3.1 ประสานเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะเพื่อขอใช้รถไปราชการในวัน เวลา และสถานที่
ที่เข้าร่วมประชุม เมื่อได้รถไปราชการแล้ว ทาการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถราชการผ่านระบบ
สานักงานอัตโนมัติ โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ นาเสนอผู้อานวยการกองกลางให้ความ
เห็นชอบและนาเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเพื่ออนุญาตในการใช้รถคันดังกล่าว ดังภาพที่ 2 ตัวอย่าง
การขอใช้รถไปราชการ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการขอใช้รถไปราชการ
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ใบอนุญาตใช้รถยนต์ (ต่างจังหวัด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้าพเจ้า......................................................ตาแหน่ง..............................................และ...........................................................
...................................................................................................................................................................จานวน............คน
ขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ ( ) ต่างจังหวัด ณ .............................................................................
ก่อนรถออกเดินทางให้รับที่ ( ) บ้าน ( ) รอรับทีโ่ รงรถ ( ) รับที่สานักงานอธิการบดี ( )....................................................
ในวันที่........................เดือน...............................พ.ศ. ....................เวลา....................................น.
ถึงวันที่........................เดือน...............................พ.ศ. ....................เวลา....................................น. เบอร์โทรติดต่อ......................
เพื่อ ( ) รับ – ส่ง หนังสือหรือเอกสารราชการ..............................................................................................................................
( ) รับ – ส่ง วิทยากร งาน / โครงการ.........................................................................................................................................
( ) ประชุม / สัมมนา เรื่อง..........................................................................................................................................................
( ) ติดต่อราชการ เรื่อง................................................................................................................................................................
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................................................................
โดยเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยเลีย้ งพนักงานขับรถจากงบ.................................................................................................
และมีความประสงค์ให้ ( ) ส่งและรับกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ( ) ส่งอย่างเดียว ( ) รั บกลับอย่างเดียว
ข้าพเจ้าได้แนบโครงการแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ แล้ว จานวน.............ฉบับ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ควบคุมรถ ไป – กลับ
หากเกิดความเสียหายขึ้น ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทุกประการ
ลงชื่อ...............................................................ผู้ขออนุญาต
(...........................................................................)
................../......................./.................................
( ) ควรอนุญาตให้ใช้รถยนต์............................................หมายเลขทะเบียน....................................................................................
พนักงานขับรถชื่อ....................................................................
ลงชื่อ................................................ เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ ลงชื่อ.......................................................หัวหน้างานยานพาหนะ
(.............................................................)
(........................................................)
................../......................./........................
................./......................./...............
คาสั่ง
...........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................อธิการบดี
(...........................................................................)
หมายเหตุ ๑. การขออนุญาตใช้รถ ขอให้แนบต้นเรื่อง ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้ไปราชการหรือถ้าไม่มีต้นเรื่องให้บันทึกแจ้ง
เหตุผลและความจาเป็นที่ตอ้ งขอใช้รถด้วย
๒.เมื่อมหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ใช้รถแล้ว หากมีความจาเป็น มหาวิทยาลัยฯ ขอปรับเปลี่ยนการใช้รถใหม่
แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้รถยนต์
ข้อ ๑ ผู้มีสทิ ธิขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ
ข้อ ๒ การขออนุญาตใช้รถยนต์สว่ นกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อไปปฏิบัติราชการ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการขอใช้รถไปราชการ (ต่อ)
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการขอใช้รถไปราชการ (ต่อ)

- 23 2.3.2 การขออนุญาตไปราชการ ดาเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบสานักงานอัตโนมัติ ดังนี้
(1) เข้าระบบสานักงานอัตโนมัติ (E-Office) โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
และวัน เดือน ปีเกิด (01012501) ในการเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 3 ตัวอย่างการเข้าระบบไปราชการ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเข้าระบบแบบไปราชการต่างจังหวัด
(2) กรอกข้อมูลของผู้เดินทางไปราชการ (ชื่อ – นามสกุล) ระบุชื่อเรื่อง
การประชุม สถานที่จะเดินทางไปราชการ วัน/เดือน/ปี ที่เดินทาง (ชื่อ – นามสกุล) พนักงานขับรถยนต์
ทะเบียนรถราชการ
(3) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และกรอกจานวนที่ใช้เดินทางไปราชการ
ชื่องบประมาณ รหัสงบประมาณที่ใช้ไปราชการ
(4) นาเสนอเรื่องขออนุญาตไปราชการในระบบ นาส่งธุรการกลางเพื่อให้ธุรการลง
รับและเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานธุรการ ผู้อานวยการกองกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอธิการบดี
เป็นผู้อนุญาตการไปราชการตามที่กาหนด ดังภาพที่ 4 ตัวอย่างการไปราชการต่างจังหวัด

- 24 -

เลขอ้างอิง ๕๙I๐๒๗๖๙

ใบขออนุญาตไปราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
เลขที่ 1566.
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.
เวลา 15:41.

เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ด้วย ข้าพเจ้า นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด และ/คณะ รายชื่อแนบ. มีความจาเป็นจะต้องไปราชการ ณ โรงแรม
ปทุมวัน ปริ้นเซส . จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง From Green University to Sustainable Campus
Knowledge Sharing on Data Preparation for UI Green Metric. จึงขออนุญาตไปราชการมีกาหนด ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๕๙ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และขออนุญาตใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน .. โดยมี ..
เป็นพนักงานขับรถยนต์มหาวิทยาลัยฯ โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการใช้รถยนต์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ควรอนุมัติโดยใช้งบ
บ.กศ. รหัสกิจกรรม ๒๐๑๐๐๐๐๒๐๖๒๑ จานวนเงิน ๑๗,๖๕๐ บาท

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด)
ตาแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป
ของหน่วยงาน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จ่ายครั้งนี้ ๑๗,๖๕๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท

ลงชื่อ……………….…....…………………….
(นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด)
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.
คณบดี/ผอ.สานักฯ/ผอ.สถาบันฯ
ผู้ควบคุมดูแลงบประมาณ
เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อโปรดพิจารณา
………………………………………………...
………………………………………………...

ลงชื่อ ........................................
(นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด)
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.
คณบดี/ผอ.สานักฯ/ผอ.สถาบันฯ

……………………………..………………….
……………………………..…………………
(

(

)

/
/
ผู้อานวยการกองกลาง

)

/
/
.
หัวหน้างานธุรการ
………….………………….…………………
………………………………………………...
………….………………….…………………
………………………………………………...
อธิการบดี
รองอธิการบดี
หมายเหตุ
๑. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทาง หรือใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยฯ เสนอผ่านผู้รับผิดชอบแต่ละแผนการด้วย
๒. กรณีมีงานสอนหรืองานพิเศษให้แนบใบมอบงานด้วย

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบฟอร์มการไปราชการต่างจังหวัด (ต่อ)

.
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
ไปราชการ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง From Green University to Sustainable Campus
Knowledge Sharing on Data Preparation for UI Green Metric
ค่าเบี้ยเลีย้ งเดินทาง
ชื่อ - สกุล

ค่าที่พัก

จานวน
เงิน

ประเภท

อัตรา
วันละ

ค่ายานพาหนะ/
ค่าลงทะเบียน

จานวน
เงิน

จานวน
เงิน

รวมเงิน

อัตรา
วันละ

จานวน
วัน

๑. นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

๒๔๐

๒

๔๘๐

-

๗๕๐

๗๕๐ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

๓,๕๐๐

๔,๗๓๐

๒. นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด

๒๔๐

๒

๔๘๐

-

๗๕๐

๗๕๐ ค่าลงทะเบียน

๘,๐๐๐

๙,๒๓๐

๓. นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง

๒๔๐

๒

๔๘๐

-

๗๕๐

๗๕๐

๑,๒๓๐

๔. นายมนัส หล่อทอง

๒๔๐

๒

๔๘๐

-

๗๕๐

๗๕๐

๑,๒๓๐

๕. พนักงานขับรถ

๒๔๐

๒

๔๘๐

-

๗๕๐

๗๕๐

๑,๒๓๐

รายการ

๐
๐
๐

ย อ ด ย ก ไ ป ห รื อ
รวมเงิน

๑๗,๖๕๐

คณบดี /ผอ.สานัก / ผอ.สถาบัน ผู้ควบคุมดูแลงบประมาณ
(นางมะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด)

คณบดี/ผอ.สานัก/ผอ.สถาบัน

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบฟอร์มการไปราชการต่างจังหวัด (ต่อ)

- 26 (5) เมื่อเรื่องไปราชการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทาการกรอกแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
ผ่านระบบบัญชีสามมิติ GF-MIS โดยใส่รายการค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ในข้อ (3) เมื่อกรอกรายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว ทาการพิมพ์สัญญายืมเงินออกจากระบบ จานวน 2 ฉบับ ให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อ นาเสนอหัวหน้า
กลุ่มงานการเงินตรวจสอบการค้างเงินยืมและลงลายมือชื่อ จากนั้นนาเสนอผ่านผู้อานวยการกองกลาง
(ผู้ตรวจ) ลงนาม นาเสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติการยืมเงิน และนาส่งกลุ่มงานการเงิน
เพื่อจัดสรรเงินตามใบยืมให้แก่ผู้ยืมตามระเบียบและขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการ
ดังภาพที่ 5 ตัวอย่างใบยืมเงินทดรองจ่าย

ภาพที่ 5 ตัวอย่างใบยืมเงินทดรองจ่าย

- 27 2.4 การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการสานักงานสีเขียว
2.4.1 นัดหมายผู้เข้าร่วมประชุมและพนักงานขับรถยนต์ เพื่อนัดวัน เวลา และสถานที่
ในการขึ้นรถไปราชการ
2.4.2 กรอกแบบฟอร์มใบรายงานการเดินทางไปราชการ เพื่อให้ผู้เดินทางไปราชการ
ลงลายมือชื่อการไปราชการและรับเงิน ดังภาพที่ 6 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรายงานการเดินทางไปราชการ
หน้าที่ 1
สัญญาเงินยืมเลขที่…………….........……………..………………………..วันที่………………….........................………………………
ชื่อผู้ยืม………………........................................………………….จานวนเงิน………..……………………...….……………บาท

( ส่วนที่ 1)
แบบ 8708

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทาการ…มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่…..….เดือน………..............……….พ.ศ……..…..
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตามคาสั่ง/บันทึกที่………………….......…………………………..ลงวันที่…………........................… ได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า………………………………….…
ตาแหน่ง…………………………….……….…………….…………..……………สังกัด……………………………………พร้อมด้วย………………………………………
เดินทางไปปฏิบัตริ าชการ (ระบุเรือ่ ง/สถานที่/จังหวัดที่ไป)………………………………………………………………………………………….....................
โดยออกเดินทางจาก
[ ] บ้านพัก [ ] สานักงาน [ ] ประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่……..…..เดือน………………….…..…. .พ.ศ...…………เวลา……………..….น.
และกลับถึง [ ] บ้านพัก [ ] สานักงาน [ ] ประเทศไทย วันที่……....…เดือน…………………...……...พ.ศ………..…เวลา……………..… น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้…..……….วัน……………….ชั่วโมง
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับ [ ] ข้าพเจ้า [ ] คณะเดินทาง
ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท…………………..………………………..จานวน………..…….…….…..วัน รวม…………..…………..……….… บาท
ค่าเช่าที่พักประเภท………………….…………………….…………..จานวน…………..……..……..วัน รวม……….........………………….... บาท
ค่าพาหนะ…………………………..………………………………….…………………………….. .. รวม……………………………..…...…. บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น……………..………………………………….……………………….………………. รวม……………..………………….……บาท
รวมเงินทั้งสิ้น….……… ……………………….…บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร...................................................................................……………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย
จานวน……1…..ฉบับ รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………. ผู้ขอรับเงิน
(…...................................................…...)
ตาแหน่ง……….................…………………..
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว
อนุมัติให้จ่ายได้
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ…………………………………………
(…นางสาวนฤมล ส่งต่าย.......)
ตาแหน่ง… นักวิชาการเงินและบัญชี……
วันที่……………………………………………..

ลงชื่อ…………………………………………
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
ตาแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วันที่……………………………………………..

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน... ........................……….บาท
(………..............................................................................………)
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
*** กรณีไปคนเดียว เซ็นชื่อผู้รับเงิน ตรงนี้ ***
ลงชื่อ…………………………………………..……….. .ผู้รับเงิน
ลงชื่อ…………………………..………………………….ผู้จ่ายเงิน
(………………..……………………………..)
(….........................................................…..)
ตาแหน่ง……………………………………………
ตาแหน่ง…………....….......................................................
วันที่……………………………………………..
วันที่…………………………….…………………………….
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่………………557…… …วันที่………20 มกราคม 2559…………..
หน้าที่ 2

ภาพที่ 6 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรายงานการเดินทางไปราชการ
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรายงานการเดินทางไปราชการ (ต่อ)

- 29 2.4.3 ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการเข้าห้องพักของ
ผู้เข้าร่วมประชุมและพนักงานขับรถยนต์
2.4.4 รวบรวมใบเสร็จค่าน้ามันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน เย็บติดกับใบรายงานการเดินทาง
เพื่อนามาเคลียการยืมเงินทดรองจ่ายการไปราชการตามขั้นตอน
2.4.5 เมื่อกลับมาจากการไปราชการแล้วให้สรุปผลการเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
โดยจัดทาเป็นบันทึกข้อความรายงานเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังภาพที่ 7 ตัวอย่าง
บันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ศึกษาดูงานโครงการสานักงานสีเขียว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..................................กองกลาง......สานักงานอธิการบดี.........................................................................................................................
ที.่ ...............................................................................วันที่.....๑๖.....สิงหาคม.......๒๕๕๙...........................................................................................
เรื่อง รายงานผลการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) และสานักงานสีเขียว (Green Office) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตามที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ได้นาบุคลากรประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน เจ้าหน้าที่ประจางานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ประจางานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน และเจ้าหน้าที่แม่บ้าน จานวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
(Green Office) และ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎคม ๒๕๕๙ นั้น
จากการศึกษาดูงาน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อประเมินเข้าสู่สานักงานสีเขียว (Green Office)
และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สรุปได้ดังนี้
การดาเนินการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และสานักงานสีเขียว (Green Office)
๑. จัดทานโยบาย เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงานโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) (ภายในปี ๒๕๕๙
ตามตัวอย่างประกาศที่แนบเอกสาร ๑ )
๒. จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญหาและผลกระทบ ความรู้สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยสีเขียว
และเกณฑ์การตรวจสอบเข้าสู่สานักงานสีเขียวเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคคลากร โดยตั้งเป้าหมายการดาเนินงานเป็นร้อยละ ๘๐
ทั้งนี้ โดยเห็นควรเริ่มจากการพัฒนาผู้นาระดับต้น , ผู้นาระดับกลาง , และผู้นาระดับสูงก่อน จากนั้น ผู้นาแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้นานโยบายไปสู่ผู้ปฏิบัติ
ในหน่วยงานของตนต่อไป ซึ่งจาเป็นต้องมีการบริหารความเปลี่ยนแปลง เตรียมทีมงานหลักของสานักงานสีเขียว (Green Office) ภายในหน่วยงาน
ของแต่ละหน่วยงาน
๓. แต่งตั้งคาสั่งผู้เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น ๒ ชุด คือ
ชุดที่ ๑ ในระดับมหาวิทยาลัยประกอบด้วย อธิการบดี และมีรองอธิการบดีแต่ละท่านกากับแต่ละด้านตามเกณฑ์ประเมิน
ตรวจสอบทั้ง ๖ ด้าน ตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๑ ข้างต้น
ชุดที่ ๒ เป็นชุดระดับคณะ/สานักงาน/สถาบัน/กอง/อาคาร ที่เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว (ตามคาสั่งที่แนบตามเอกสาร ๒)
๔. คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องต้องศึกษาเกณฑ์ มีการประชุมวางแผนตั้งเป้าหมาย เช่น เริ่มปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และสมัครในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(เปิดรับสมัครประมาณเดือน มกราคม ๒๕๖๐) ซึ่งการดาเนินการสามารถปรับนโยบายได้ทุกปี โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานได้รับรู้โดยการจัดทาป้ายรณรงค์ เผยแพร่ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัย ฯ เช่น ป้ายไฟ จอทีวี เว็บไซต์ ไลน์ สารสักทอง
สารของหน่วยงานคณะ/สานัก/สถาบัน ป้ายตามจุดต่างๆ ฯลฯ
๕. ปฏิบัติตามแผนโดยคณะกรรมการจะมีการติดตามในรูปแบบของการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทุกเดื อน
๖. มีการรายงานสรุปในที่ประชุม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง
ทั้งนี้ จากเกณฑ์การตรวจสอบในข้อ ๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการดาเนินการในบางส่วนบ้างแล้วโดยกองกลาง สานักงานอธิการบดี
จะรายงานสรุปการประเมินตนเองในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯและนาเสนอในลาดับถัดไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณ า
(นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด)
ผู้อานวยการกองกลาง

ภาพที่ 7 ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ศึกษาดูงานโครงการสานักงานสีเขียว

- 30 2.4.6 การเคลียเงินยืมการไปราชการตามใบรายงานการเดินทาง ทาโดยกรอกข้อมูล
การใช้จ่ายเงินตามจริงผ่านระบบบัญชีสามมิติ GF-MIS เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทาการพิมพ์
แบบกง.3การไปราชการ ออกจากระบบ จานวน 1 ฉบับ (หน้า – หลัง) ให้ผู้ไปราชการลงลายมือชื่อ
ผู้ขอเบิก นาเสนอผู้อานวยการกองกลาง (ผู้ตรวจ) ลงนาม นาเสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติ
และนาส่งกลุ่มงานการเงิน ดังภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบกง.3 การขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ

แบบ กง.3
เลขทีก่ ารตัดยอด 59000473
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ

รหัสหน่วยงาน
[ 1001 ]

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เรียน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด สังกัด กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ได้เดินทางไปราชการเพือ่ การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) และสานักงานสีเขียว (Green Office)
จ.มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ระหว่างวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ข้าพเจ้าขอเบิกเงินค่าใช้สอยการเดินทางไปราชการตามใบเบิกทีแ่ นบจาก
1. แผนงาน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
รหัส 201001101021
งาน / โครงการ งานบริหารทั่วไป กองกลาง
กิจกรรมหลัก รายจ่ายประจาเบื้องต้น 2559 (บ.กศ.)
กิจกรรมรอง ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
ครั้งที่ 11
2. จาก
[ ] เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส .
.
[X] เงินนอกงบประมาณ ประเภท [X] บ.กศ [ ] กศ.บป. [ ] บ.กศ.-บัณฑิต
[ ] เงินฝาก-ถอนคืน.........................
[ ] อื่น .
.
ยอดคงเหลือยกมา 769,494.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 11,150.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 758,344.00 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
…………………………ผู้ขออนุมัต…ิ …./………/……
…………………………คณบดี / ผอ. ศูนย์ / สานัก……/……/……
บันทึกเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ยอดยกมา……………………………………. บาท
เบิกครั้งนี…้ …………………………………. บาท
คงเหลือ……………………………………… บาท
ลงชื่อ………………………………….
………/………/……….

ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
……………………………………
หัวหน้างานการเงิน
…………./………../…………

เห็นสมควรอนุมัติ

อนุมัติตามเสนอ

………………………………….
คณบดี / ผอ. ศูนย์ / สานัก
……….../..………./..…………

………………………………………
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
…....……/…………./……………

ภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบกง.3 การขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ
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แบบ กง.3/2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ใบรายการขอเบิกเงิน
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พกั
ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่น

อ้างเลขทีก่ ารตัดยอด 59000473

ราคาต่อหน่วย
4,220.00
1,700.00
4,970.00
260.00

จานวนหน่วย
1.00
1.00
1.00
1.00

ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จานวนเงิน
4,220.00
1,700.00
4,970.00
260.00

รวมเงิน

11,150.00

ภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบกง.3 การขออนุมัติเบิกเงินไปราชการ (ต่อ)
ปัญหา มีข้อจากัดในด้านการจัดส่งคนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบโครงการสานักงานสีเขียว
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานภายในอาคารจะมีหัวหน้างานที่เป็นผู้ขับเคลื่อนและดาเนินการ
แนวทางการแก้ไข มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล
ทรัพยากร อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทั่วไปของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมตามจานวนที่ระบุของ
หน่วยงานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ ควรมีผู้แทนของผู้บริหารที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

- 32 ขั้นตอนที่ 3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
การแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ร่าง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ตามที่ประธานคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งแวดล้อมกาหนด พร้อมระบุหน้าที่ตามเกณฑ์ที่กาหนด จากนั้น
นาเสนอต่อประธานคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อพิ จารณา และนาเสนออธิการบดี เพื่ออนุมัติลงนามอย่างเป็น
ทางการ เพื่อให้คาสั่งเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2548 เพื่อให้การบริห ารงานด้านสิ่ งแวดล้ อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
พร้อมทั้งเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการสานักงานสีเขียวได้เป็นอย่างดี
3.1 ศึกษารูปแบบการจัดพิมพ์คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์คู่มือ
มาตรฐานสานักงานสีเขียว และเป็นไปตามรูปแบบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2548 ในการจัดพิมพ์ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
3.2 ตรวจสอบการจั ดพิม พ์ คาสั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อม เพื่อให้ เป็นไปตามที่ ประธาน
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งแวดล้อมกาหนด โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจะต้องมีส่วนที่สาคัญ
ด้วยกัน 3 ส่วน คือ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ คัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุหน้ าที่ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยส่วนใหญ่เป็นหัวหน้างานหรือตัว แทน
ของแต่ละส่วนงาน คณะกรรมการหรือทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ ผู้แทนจากทุกฝ่าย
ในหน่วยงานนาเสนอต่อประธานคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อพิจารณา และนาเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ
ดังภาพที่ 9 ตัวอย่างโครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ประธานโครงการสานักงานสีเขียว
เลขานุการโครงการ

ประธานหมวดที่ 1

ประธานหมวดที่ 2

กรรมการ
เลขานุการหมวด 1
ผู้ชว่ ยเลขานุการหมวด 1

กรรมการ
เลขานุการหมวด 2
ผู้ชว่ ยเลขานุการหมวด 2

ประธานหมวดที่ 5
กรรมการ
เลขานุการหมวด 5
ผู้ช่วยเลขานุการหมวด 5

ประธานหมวดที่ 4

ประธานหมวดที่ 3
กรรมการ
เลขานุการหมวด 3
ผู้ช่วยเลขานุการหมวด 3

กรรมการ
เลขานุการหมวด 4
ผู้ชว่ ยเลขานุการหมวด4

ประธานหมวดที่ 6
กรรมการ
เลขานุการหมวด 6
ผู้ช่วยเลขานุการหมวด 6

ภาพที่ 9 ตัวอย่างโครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

- 33 3.3 นาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการลงนามจากท่านอธิการบดีแล้วดาเนินการ
ถ่ายเอกสารและแจกให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ง ดังภาพที่ 10 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 10 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

- 35 3.4 เผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อม โดยติดประกาศตามผังโครงสร้างองค์ กร
ที่กาหนดไว้ เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการสานักงานสีเขียวประจาอาคาร
รวมไปถึงการส่งข้อมูลการประกาศผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมชี้แจง เว็บไซต์
Green Office มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร Group Line Kpru, Facebook เสี ย งตามสาย เป็ น ต้ น
ดังภาพที่ 11 ตัวอย่างการเผยแพร่คาสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 11 ตัวอย่างเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม โดยติดประกาศตามผังโครงสร้างองค์กร
ปัญหา คณะกรรมการบางท่านยังทาหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ อาจจะติดภารกิจด้านการเรียนการสอน
หรือด้านการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดาเนินงานหมวดนั้น ๆ ดาเนินไปด้วยความล่าช้า อาจได้รับผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานได้
แนวทางการแก้ไข ศึกษาข้อมูลบุคลากรด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
และความเสียสละ มาร่วมเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ จัดทาบันทึกข้อความทาบทามการร่วมเป็นกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน
ก่อนแต่งตั้งคาสั่ง

- 36 ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
4.1 การเตรียมการก่อนการประชุม
4.1.1 การจัดทาปฏิทินการประชุม ประจาปี
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไว้ประจา
ทุกเดือนและอยู่ในช่วงของวันพุธบ่ายสัปดาห์ที่สองของเดือน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียวในการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว โดยกาหนดและแจ้งให้กับคณะกรรมการและบุคลากร
ของสานักงานอธิการบดีทราบไว้เบื้องต้น ดังภาพที่ 12 ตัวอย่างปฏิทินการประชุมโครงการสานักงานสีเขียว
ปฏิทินการประชุมสานักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ปีงบประมาณ 2564
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วัน/เดือน/ปี
7 ตุลาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563
28 เมษายน 2563
16 มิถุนายน 2563
21 กรกฎาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
16 กันยายน 2563

เวลา
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.

เรื่อง
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

ห้องประชุม
ชั้น 8
ชั้น 8
ชั้น 8
ชั้น 8
ชั้น 8
ชั้น 8
ชั้น 8
ชั้น 8

ภาพที่ 12 ตัวอย่างปฏิทินการประชุมโครงการสานักงานสีเขียว
4.1.2 การจัดทาหนังสือเชิญประชุม
(1) จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโดยระบุวัน เวลา และสถานที่
ในการจัดประชุม โดยประสานขอใช้ห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมกับจานวนผู้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(2) นาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเสนอผู้อานวยการกองกลางเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และแก้ไข (ถ้ามี)
(3) ออกเลขหนังสือตามวันที่จัดพิมพ์ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(4) เสนอให้ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมลงนามในหนังสือ
(5) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทุกท่านทางระบบสานักงาน
อัตโนมัติ E-Office แต่สาหรับกรณีเป็นผู้บริหารจะถือไปเองเสนอให้ที่โต๊ะทางาน
ดังภาพที่ 13 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..............มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร......……………………………….…………..………........….….............
ที่.......สนอ.กล.ว ๐๒๕๐ /๒๕๖๐..................วันที่.........๔….ธันวาคม….๒๕๖๐…………….……………………..................
เรื่อง...ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
(Green Office)
เรียน รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
(Green Office) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว (Green Office) ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัน้ ๔
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภาพที่ 13 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

- 38 4.1.3 การจัดเตรียมสถานที่ประชุม
(1) กรอกแบบฟอร์มการใช้ห้องประชุมผ่านระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ซึ่งส่วน
ใหญ่คณะกรรมการที่มีจานวน 40 คน ขึ้นไปจะใช้ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) และจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลห้องประชุมของกองกลาง สานักงานอธิการบดี
(2) ประสานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องประชุมและแม่บ้านประจาห้องประชุมในการขอใช้
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุค การใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และทดลองใช้งาน
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการประชุม ดังภาพที่ 14 ตัวอย่างการนั่งประชุม

ภาพที่ 14 ตัวอย่างการนั่งประชุม
4.1.4 การจัดเตรียมอาหารและอาหารว่างระหว่างการประชุม
(1) จัดทาบันทึกข้อความเบิกเงินสวัสดิการเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการผ่านทางโทรศัพท์เชิญประชุมตามวัน เวลา
สถานที่ที่กาหนด เพื่อเตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม และจะได้ระบุ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมในบันทึกข้อความเพื่อเบิกเงินตามจานวนคนและอัตราการเบิกตามระเบียบของ
กรมบัญชีกลาง จากนั้น นาบันทึกข้อความเสนอต่อผู้อานวยการกองกลาง เพื่อเห็นชอบและนาเสนอ
ต่อรองอธิการบดีและอธิการบดีเพื่ออนุมัติ ดังภาพที่ 15 ตัวอย่างบันทึกข้อความเบิกเงินสวัสดิการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.............กองกลาง สานักงานอธิการบดี.............……………………………………….…………..
ที.่ ......สนอ.กล.๐๒๕๒ /๒๕๖๐..................วันที.่ ........๗….ธันวาคม….๒๕๖๐……………….…………………
เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสวัสดิการกลางเพื่อเป็นค่าอาหารว่าง............................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสานักงาน
สีเขียว (Green Office) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวม
และอานวยการ (อาคาร ๑๔)
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสวัสดิการกลาง รหัส 501000011544 เพื่อเป็นค่าอาหารว่าง
จานวน ๓๐ ท่าน x ๓๐ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด)
ผู้อานวยการกองกลาง

ภาพที่ 15 ตัวอย่างบันทึกข้อความเบิกเงินสวัสดิการ

- 40 (2) เมื่อเรื่องเบิกเงินอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทาการกรอกแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ผ่านระบบ
บัญชีสามมิติ GF-MIS โดยใส่รายการค่าอาหารและอาหารว่างที่ได้ประมาณการไว้ และทาการพิมพ์สัญญา
ยืมเงินออกจากระบบ จานวน 2 ฉบับ ให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อ นาเสนอหัวหน้ากลุ่มงานการเงินตรวจสอบ
การค้างเงินยืมและลงลายมือชื่อ จากนั้นนาเสนอผ่านผู้อานวยการกองกลาง (ผู้ตรวจ) ลงนาม นาเสนอ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติการยืมเงิน และนาส่งกลุ่มงานการเงินเพื่อจัดสรรเงินตามใบยืม
ให้แก่ผู้ยืมตามระเบียบและขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุม
(3) การจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ดาเนินการมอบหมายให้แม่บ้านประจา
ห้องประชุม จัดเตรียมภาชนะที่ใช้สาหรับใส่อาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามลักษณะการใช้งาน
ตามนโยบายการใช้ห้องประชุม และต้องเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุที่ทามาจากชานอ้อย
ใช้ใบตองในการรองอาหารว่าง จัดอาหารให้เหมาะสมกับจานวนผู้เข้าร่วมประชุม จัดไว้ด้านนอกไม่มีบริการ
การเสริฟอาหาร รวมทั้งมอบหมายแม่บ้านให้จัดถังขยะ จานวน 3 ถัง ไว้ด้านข้างโต๊ะอาหาร ได้แก่ ถังขยะ
ทั่วไป ถังเศษอาหาร และถังขยะรีไซเคิล ดังภาพที่ 16 ตัวอย่างการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ภาพที่ 16 ตัวอย่างการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ต่อ)

ภาพที่ 16 ตัวอย่างการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ต่อ)
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4.1.5 การเตรียมเอกสารหลักฐานที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงนาม
(1) ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อคณะกรรมการ
ในการเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กาหนด เพื่อเตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม
(2) จัดทาแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการจัดทา
รายงานการประชุมและหลักฐานอ้างอิงการเบิกค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสาหรับ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงนาม โดยเรียงจากตาแหน่งใหญ่สุดลงไปตามลาดับ เช่น ประธาน รองประธาน
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดังภาพที่ 17 แบบฟอร์มการลงลายมือชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รายนามคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมสานักงานสีเขียว
ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
ชื่อ – นามสกุล
ลายมือชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
ดร.มะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
อาจารย์นิวดี คลังสีดา
อาจารย์นเรศ ขาเจริญ
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นายวิทยา ศรีนรครุต
นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
นายอธิวัฒน์ ศรีพุก
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นายมนตรี ประชุม
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นางผ่องศรี พิกุลทอง

หมายเหตุ

ภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- 43 (3) การจัดเตรียมใบสาคัญรับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างในการจัดประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เช่น วันที่……ชื่อ – นามสกุล………
ที่อยู่ของผู้รับเงิน…………… รายการ………………………. จานวนเงิน…………….. เพื่อให้ผู้ลงชื่อรับเงินสะดวกในการ
ทีไ่ ม่ต้องกรอกรายละเอียด ดังภาพที่ 18 ใบสาคัญรับเงินค่าอาหารว่าง

ภาพที่ 18 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสาคัญรับเงิน

- 44 4.2 การเตรียมเนื้อหาและเอกสารประกอบการประชุม
4.2.1 การจัดทาระเบียบวาระการประชุม
การดาเนินการจัดทาระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมตามคู่มือมาตรฐาน
สานักงานสีเขียวกาหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียวเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวาระดังนี้
วาระที่ 1 การติดตามผลการดาเนินงาน ปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา
วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
วาระที่ 4 การติดตามผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
วาระที่ 5 การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบ ต่อความสาเร็จในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดาเนินโครงการ
สานักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การประชุมจะต้องให้ครบถ้วนองค์ประชุม และวาระการประชุม พร้อมทั้งจัดทารายงาน
การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารทุกครั้งและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
(1) ประสานงานกับประธานกรรมการแต่ละหมวดของโครงการสานักงานสีเขียวที่จะนา
เรื่องเสนอเพื่อให้จัดทาเป็นระเบียบวาระการประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนเรื่องแจ้งเพื่อทราบ หรือ
เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา โดยให้เลขานุการแต่ละหมวดนาเสนอสรุปประเด็นวาระพร้อมแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาเสนอประธานสิ่งแวดล้อมเห็นชอบ
(2) ประธานกรรมการมอบหมายให้เลขานุการโครงการสานักงานสีเขียวจัดเก็บรวบรวม
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาระเบียบวาระการประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมในแต่ละครั้งตามปฏิทินการประชุมที่กาหนดไว้
(3) เลขานุการจัดทา (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมตามข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
จากแต่ละหมวดของโครงการสานักงานสีเขียว เพื่อนาเสนอต่อประธานกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อย
โดยเรียงลาดับตามวาระการประชุม ดังภาพ 19 ตัวอย่างรูปแบบระเบียบวาระการประชุม
(4) การศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทาความเป็นมาในแต่ละระเบียบวาระ
การประชุม
เมื่อได้รับประเด็นการประชุมเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาแล้ว บางครั้งผู้ที่นาเสนอ
แต่ละประเด็นมีข้อมูลและรายละเอียดความเป็นมาที่ไม่เพียงพอ ผู้จัดทาระเบียบวาระการประชุมจาเป็นต้อง
ประสานงานกับผู้ที่จะนาเสนอในการขอข้อมูลที่อ้างอิงมาประกอบการพิจารณาให้มีความเป็นมาที่ชัดเจน
และสะดวกในการทาความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ

- 45 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่...../.........
วันที่........เดือน...............พ.ศ. .................
เวลา...................................................
ณ........................................................
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่...................

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ .............................................................
๔.๒ .............................................................

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ .............................................................
๕.๒ .............................................................

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ภาพที่ 19 ตัวอย่างรูปแบบระเบียบวาระการประชุม

- 46 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ วาระเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ สัตว์พาหะนาเชื้อ (ไข้เลือดออก)
ระเบียบวาระที่ ๔ วาระเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ผลการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการและกิจกรรม
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การปฏิบัติตามกฎหมาย (กฎหมายฉบับเพิ่มเติม)
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ สถานะของการแก้ไขและป้องกัน
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การสื่อสารและข้อร้องเรียน
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ
ภาพที่ 19 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม (ต่อ)

- 47 4.2.2 การจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
การจัดทาเอกสารประกอบวาระนี้ฝ่ายเลขานุการหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องผู้เสนอวาระ
จะต้องศึกษาเรื่องราว ให้ละเอียดและสรุปความเป็นมาของเรื่องให้ชัดเจนและครอบคลุม เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพิจารณาที่ถูกต้อง โดยเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น
หากมีกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หรือมติที่เกี่ยวข้อง จะต้องนาเสนอเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณาด้วย
สาหรับการจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุม ฝ่ายเลขานุการจะนาเสนอในรูปแบบ
ของเอกสารแยกเล่ม ยกชุด หรือนาเสนอลักษณะไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องไปถึงประธานกรรมการและกรรมการ
ในเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการประชุม เพื่อให้ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณา
ล่วงหน้า โดยจัดส่งผ่านระบบสานักงานอัตโนมัติ หรือ ทางอีเมล์ ดังภาพที่ 20 การเรียนเชิญและ
การประชาสัมพันธ์การประชุมและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

ภาพที่ 20 การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุมและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

- 48 -

ภาพที่ 20 การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุมและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (ต่อ)
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างการเรียนเชิญประชุมและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (ต่อ)

ภาพที่ 20 ตัวอย่างการเรียนเชิญประชุมและการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (ต่อ)

- 50 4.3 การดาเนินการประชุมหรือขณะประชุม
4.3.1 การตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม
ฝ่ายเลขานุการเดินทางมาเตรียมพร้อมก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง เพื่อทาการตรวจสอบและ
ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในที่ประชุม ทดสอบระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน จัดอาหาร และ อาหารว่าง ตามจานวนผู้เข้าร่วมประชุมนาเอกสารประกอบการประชุม
วาระการประชุม แบบฟอร์มการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาวางไว้ที่จุดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงลายมือชื่อ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) การต้อนรับคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุม
โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
(2) เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมาถึงห้องประชุม ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อ
การเข้าประชุม พร้อมรับเอกสารวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
(3) นับจานวนผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุม
จึงดาเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระ ดังภาพที่ 21 ตัวอย่างการจัดประชุม

ภาพที่ 21 ตัวอย่างการจัดประชุมห้องใหญ่

ภาพที่ 21 ตัวอย่างการจัดประชุมห้องเล็ก (ต่อ)

- 51 4.3.2 การจดบันทึกการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุม
ขณะประชุม เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในที่ประชุมจะต้องนั่งด้านข้างประธานและ
มีหน้าที่จดบันทึกรายละเอียดของการประชุม ซึ่งจะมีการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
เช่น บันทึกลงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องบันทึกเสียง หรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ประชุม
โดยจดให้ละเอียดทุกคาพูดของคณะกรรมการพร้อมด้วยมติ และจดสรุปสาระสาคัญ ความเห็นของ
คณะกรรมการ เหตุผลในการพิจารณา และมติที่ประชุมที่เห็นพ้องต้องกัน ดังภาพที่ 22 ตัวอย่าง
ผังการนั่งและหน้าที่ของเลขานุการ

ภาพที่ 22 ตัวอย่างผังการนั่งและหน้าที่ของเลขานุการ

ภาพที่ 22 ตัวอย่างผังการนั่งและหน้าที่ของเลขานุการ (ต่อ)

- 52 4.3.3 การจัดทารายงานการประชุม
การประชุมทุกรูปแบบจะต้องมีการจัดทารายงานการประชุม ไว้เป็นหลักฐานสาคัญ
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติตามข้อตกลงของที่ประชุม รายงานการประชุมจึงเป็นสิ่งสาคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักธรรมาภิบาล ข้อ 10 หลักมุ่งฉันทามติ ที่ต้องประกอบไปด้วยการประชุมในกรรมการชุดต่าง ๆ
และให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 35 และคาอธิบาย
โดยมีรูปแบบรายงานการประชุม ดังนี้
(1) รายงานการประชุมให้ลงชื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14)
(2) ครั้งที่……..ให้ลงครั้งที่เป็นรายปีปฏิทิน โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลาดับไป
จนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชการประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่ เช่น ครั้งที่ 1/2563 เป็นต้น
(3) ลงวันที่……เดือน……ปีที่ประชุม โดยลงวันที่เป็นตัวเลข ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข
ของปีพุทธศักราช เช่น วันที่ 15 ตุลาคม 2563
(4) ณ ให้ลงชื่อสถานที่ ที่ใช้เป็นที่ประชุม เช่น ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร 14)
(5) ผู้มาประชุม ให้พิมพ์ชื่อคณะกรรมการและตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง
(6) ผู้ไม่มาประชุม ให้พิมพ์ชื่อคณะกรรมการและตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง
(7) ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
(8) เริ่มประชุม ให้ลงเวลาเริ่มต้นประชุมจริง (การเขียนเวลาให้ใส่เลข 2 หลัก เช่น 10.00 น.)
(9) ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม
เรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
(1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม
(3) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
(4) เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
(5) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(10) เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุมจริง
(11) ผู้จดรายงานการประชุม ให้เลขานุการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงานการ
ประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือชื่อ
(12) นาเสนอรายงานการประชุมเสนอต่อผู้ตรวจรายงานการประชุม (ผู้อานวยการกองกลาง)
เพื่อเป็นการกลั่นกรองความถูกต้องอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และให้ผู้ตรวจรายงานการประชุมลงลายมือชื่อกากับไว้
ดังภาพที่ 23 ตัวอย่างรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-------------------------------ก. รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
ประธานกรรมการหมวดที่ ๑
๒. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย
ประธานกรรมการหมวดที่ ๓
๓. นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
ประธานกรรมการหมวดที่ ๒,๕,๗
๔. อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
ประธานกรรมการหมวดที่ ๔
๕. นางสาวเกศกนก ไทยแท้
ประธานกรรมการหมวดที่ ๖
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย
กรรมการ
๗. อาจารย์จิระพงค์ พวงมาลา
กรรมการ
๘. นางสาวนฤมล ส่งต่าย
กรรมการ
๙. นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
กรรมการ
๑๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อนัน หยวกวัด
กรรมการ
๑๑. อาจารย์สมโภชน์ วงษ์เขียด
กรรมการ
๑๒. นายเอนก บัวสาลี
กรรมการ
๑๓. นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
กรรมการ
๑๔. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์
กรรมการ
๑๕. นายวิทยา ศรีนรคุตร
กรรมการ
๑๖. นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
กรรมการ
๑๗. นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
กรรมการ
๑๘. อาจารย์นิวดี คลังสีดา
กรรมการ
๑๙. อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย
กรรมการ
๒๐. นายอธิวัฒน์ ศรีพุก
กรรมการ
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- 54 ข. รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
๖. ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
๗. นายภาณุพงศ์ สืบศิริ
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร
๙. นางบุษบา เหมือนวิหาร
๑๐. อาจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
๑๑. อาจารย์นเรศ ขาเจริญ
๑๒. อาจารย์บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
๑๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน
๑๔. อาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่า คณะกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิด
การประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดส่งอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร
๑๔) สมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และการดาเนินงานที่
ผ่านมาควรจะดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการรับตรวจประเมินภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ซึ่งจะเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต มาเป็นกรรมการในการตรวจและเตรียมความ
พร้อมเพื่อให้เราตระหนักและเตรียมพร้อมในการประเมิน โดยให้ทุกท่านได้รับรู้รายละเอียดของ
Green Office
๒. การตรวจประเมิ น ดั ง กล่ า วนั้ น ให้ เ ป็ น บรรยากาศการท างานที่ ป กติ โดยทุ ก ท่ า น
มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับการสัมภาษณ์
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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- 55 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ เกณฑ์การประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
ความเป็นมา
ตามที่ จังหวัดกาแพงเพชร ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) การเลิกใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร (Kamphaeng phet No To Foam) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องซุ้มกอ ศาลา
กลางจังหวัดกาแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เนื่องจาก
พบว่าเมื่อนากล่องโฟม (Polystyrene) ไปบรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง หรือที่มีไขมันหรือน้ามัน จะทา
ให้เกิดสาร Styrene และ Benzene ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนในอาหารก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ อีกทั้ง มูลฝอยประเภทโฟมต้องใช้เวลาในการย่อยสลายมากกว่า ๑๐๐ ปี อนึ่ง จังหวัด
กาแพงเพชร ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้ดาเนินการรณรงค์เลิกใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบประเมิน
องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร ภายในวันที่ ๒๐
ของทุกเดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน นั้น มหาวิทยาลัยฯจึงขอนาเสนอเกณฑ์การ
ประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้) จึงนาเสนอเพื่อทราบ
จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ความเป็นมา
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office) ตามหมวดต่าง ๆ
ทั้ง ๗ หมวด ดาเนินการตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
จึงขอนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานรอบ ๗ เดือน เพื่อพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม
๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑) ดังนี้
มติที่ประชุม
หมวดที่ ๑
๑. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ตามมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น
มอบหมายให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ดาเนินการจัดทาแผ่นป้ายหรือแผ่นพับขนาดเล็กเพื่อแจกจ่ายให้กับ
บุคลากร
ภาพที่ 23 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

- 56 ๒. การจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก กาหนดจัดขึ้นในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
โดยนาเสนอผลการดาเนินงานตามหมวดทั้ง ๗ หมวด และจัดหาทีมวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
๓. กฎหมายสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นิติกรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด เนื่องจากผู้ประเมิน
ให้ความสาคัญทางด้านนี้เป็นอย่างมาก
๔. การตอบแบบประเมินตามเกณฑ์สานักสีเขียว กาหนดให้มีการซักซ้อมการประเมินและ
จัดหาคณะกรรมการจากภายนอกที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้าน Green Office มาตรวจประเมินเพื่อ
คัดกรองผลการดาเนินงานให้พร้อมก่อนรับการตรวจในระดับพื้นที่ มอบหมายให้อาจารย์นพรัตน์
ไชยวิโน ดาเนินการ
หมวดที่ ๒
๑. การรณรงค์การใช้ภาชนะใส่อาหารว่างที่มาจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ต้อง
ประชาสัมพันธ์แจ้งไปทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยกาหนดขั้นตอนการใช้ห้องประชุม
ติดหน้าห้องประชุม จัดทาแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม เพื่อดาเนินการโครงการสานักงาน
สีเขียวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปริมาณขยะ มอบหมายให้ผู้อานวยการกองกลาง กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์และอาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน ดาเนินการ
๒. กาหนดให้มีการจัดประชุมแม่บ้านเพื่อทาความสะอาดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ/
ห้องน้าและพื้นทาความสะอาด/การติดตารางการทางานของแม่บ้านประจาชั้น มอบหมายให้
ผู้อานวยการกองกลาง ดาเนินการ
๓. การตรวจ ๕ส. ครั้งที่ ๒ ควรให้มีคะแนนที่เพิ่มมากขึ้น
หมวดที่ ๓
๑. การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากที่ประชุมได้วิเคราะห์ว่าการใช้
กิจกรรมภายในอาคาร ๑๔ มีกิจกรรมจานวนมาก เกิดจากการประชุมบ่อยครั้ง ใช้พลังงานสูง
ให้สารวจการใช้ห้องประชุมที่มีผลต่อการใช้ไฟฟ้า มีการประชุมเพื่อทบทวนการสั่งการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการติดตามสอบถามขอเหตุผล ความจาเป็น สาหรับกรณีที่หน่วยงานที่ใช้
ทรัพยากรมากในเดือนนั้นๆ
๒. การจัดทาโครงการปิดไฟ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการและเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยแต่งตั้งผู้ตรวจสอบในแต่ละชั้น และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ การติดตารางเพื่อตรวจเช็คการปิด-เปิดไฟ มอบหมายให้กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์
พลังงานดาเนินการ
๓. จัดทาแบบฟอร์มรายชื่อผู้มาใช้บริการอาคารเรียนรวมและอานวยการ (ตึก ๑๔)
รับทราบมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้น้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
หมวดที่ ๔
๑. ระบบบาบัดน้าเสียต้องรายงานเป็นภาพรวม
๒. การนาโครงการแก้มลิงเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการ
มอบหมายให้อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโนและคณะกรรมการ ดาเนินการ
ภาพที่ 23 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

- 57 หมวดที่ ๕
๑. การสูบบุหรี่ การทิ้งขยะ ควรแจกเอกสารให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมใบขับขี่ (มีการลง
ลายมือชื่อเซ็นรับทราบ) และจัดทาวิดีโอ เปิดให้บุคลากร และบุคคลภายนอก รับทราบถึง
มาตรการการประหยัดพลังงานและทรัพยากร เช่น การลดใช้ไฟ การลดใช้น้า เป็นต้น มอบหมาย
ให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ดาเนินการ
หมวดที่ ๖
๑. การจัดทาร่างระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. ทาการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มงานพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. เผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. จดหมายข่าวขึ้นเว็บไซต์ จัดทาเป็นหนังสือแจ้งไปทุกหน่วยงาน
๗. จัดทาบัญชีรายการสินค้าของทุกหน่วยงาน
๘. บริการโรงแรม การไปราชการ (ขึ้นบันชีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
๙. การเลือกรถยนต์เข้าศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มอบหมายให้กลุ่มงานพัสดุ ดาเนินการ
หมวดที่ ๗
๑. การนาผลการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากหมวดที่ ๑ มาดาเนินการจัดโครงการรองรับ
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดาเนินการ
๒. การวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร ๑๔) มอบหมายให้อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโนและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่ม-ี
เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.
(นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด)

ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
(นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ภาพที่ 23 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

- 58 (13) การแจ้งเวียนรายงานการประชุม และมติที่ประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือเวียน
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งผ่านอีเมล์ของคณะกรรมการแต่ละท่านเพื่อรับทราบผลสรุปของการประชุม
และมติที่ประชุมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไปดาเนินการต่อ ดังภาพที่ 24 ตัวอย่างการแจ้งเวียนรายงานการประชุม

ภาพที่ 24 ตัวอย่างการแจ้งเวียนรายงานการประชุม
ปัญหา
1. เอกสารประกอบการประชุมในบางครั้งไม่สามารถนามาจัดทาเข้าเล่มในภาพรวมได้
2. ยังคงมีการทิ้งขยะผิดประเภทในการประชุมแต่ละครั้ง เช่น นาใบตองใส่ถังขยะทั่วไป
นาแก้วพลาสติกใส่ถังขยะเศษอาหารที่จัดเตรียมไว้ เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีขยะที่เกิดจากเศษจากการประชุม
เป็นจานวนมาก
แนวทางการแก้ไข
1. เลขานุการดาเนินการประสานขอข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถ่ายเอกสารเท่ากับจานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมนาติดมาในวันประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
2. ก่อนการประชุมเลขานุการโครงการชี้แจงการจัดอาหารและอาหารว่างสาหรับบริการไว้ด้านนอก
และอธิบายการทิ้งขยะให้ถูกถังที่จัดเตรียมไว้
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้จัดทาข้อมูลควรมีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือนตามระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อสะดวกในการนาเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการในคราวประชุมทุก ๆ ครั้ง
2. ควรติดป้ายถังขยะแต่ละประเภทและแสดงสัญลักษณ์หรือรูปภาพเพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่จะทิ้งลงไป
ให้ถูกต้อง

- 59 ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
การที่จะดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว หน่วยงานต้องออกแบบแผนการดาเนินโครงการสานักงาน
สีเขียว/ปฏิทินการดาเนินงาน ตามข้อกาหนดสานักงานสีเขียวที่จะต้องมีหรือต้องปฏิบัติ ออกแบบกิจกรรม
ที่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดี เพื่อลดการใช้พลังงาน ดาเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
5.1 จัดทาแผนการดาเนินงานให้ครบถ้วนในแต่ละข้อ ดังนี้
(1) หมวด/ขั้นตอน (ตามเกณฑ์มาตรการสานักงานสีเขียวว่ามีกี่หมวดและกี่ขั้นตอน)
(2) ผู้รับผิดชอบ (ตามคาสั่งที่มอบหมาย)
(3) ปฏิทิน (ตารางเดือนพร้อมลูกศรการดาเนินการแต่ละเกณฑ์)
(4) การปฏิบัติงาน (กรณีเมื่อมีการรายงานในแต่ละครั้ง) ดังภาพที่ 25 ตัวอย่าง
แผนการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)

ภาพที่ 25 ตัวอย่างแผนการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร 14)
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างแผนการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) (ต่อ)
5.2 นาเสนอแผนการดาเนินงานต่อประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม
กองกลาง สานักงานอธิการบดี จัดทาแผนการดาเนินโครงการตามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาเสนอแผนการดาเนินงานต่อประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมและประธานแต่
ละหมวด เพื่อขับเคลื่อนให้โครงการสานักงานสีเขียวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานสีเขียว
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปัญหา รายละเอียดของแผนการดาเนินโครงการยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนด จะส่งผลให้
กรรมการดาเนินการไม่ครบรูปแบบของเกณฑ์การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว
แนวทางการแก้ไข จัดส่งแผนการดาเนินการโครงการสานักงานสีเขียวให้กับที่ปรึกษาโครงการ
สานักงานสีเขียวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียวช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องพร้อมที่จะสามารถดาเนินการได้ภายใต้บริบทของหน่วยงานและอาคารนั้น ๆ
ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการโดยศึกษาได้จากคู่มือโครงการ
สานักงานสีเขียวที่จะมีเกณฑ์การประเมินในแต่ละหมวด และศึกษาหาความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 61 ขั้นตอนที่ 6 จัดส่งใบสมัครและแบบตรวจประเมินเบื้องต้นโครงการสานักงานสีเขียว
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมร่วมกัน จัดทาแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์สานักงานสี เขียว จากการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การดาเนิน การแต่ล ะหมวดรวมถึงการเก็บข้อมูล การใช้ทรัพยากร เพื่อนามากรอก
ลงใบสมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวของพื้นที่ที่จัดส่ง เช่น อาคารเรียนรวม
และอานวยการ (อาคาร14) เมื่อได้ข้อมูลและกรอกเสร็จสมบูรณ์มีความถูกต้องแล้ว จึงได้ทาการจัดส่ง ใบสมัคร
พร้ อมแบบประเมิ นตนเองไปยั งมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดลและกรมทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม โดยมี ขั้ นตอน ดั งนี้
(1) สมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจะเปิดรับสมัคร
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดังภาพที่ 26 ตัวอย่างแผนการดาเนินงานและปฏิทินการสมัครโครงการ
ส านั ก งานสี เ ขี ย ว และ สามารถรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ที่ www.deqp.go.th ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
FACEBOOK:GREENOFFICE DEQP ดังภาพที่ 27 ตัวอย่างเว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แผนการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรับสมัครสานักงานเข้าร่วมโครงการ ปี 2563
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งเอกสารการประเมินตนเองเบื้องต้นพร้อมหลักฐานไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดกรองเอกสาร
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมหน่วยงานและผูต้ รวจประเมินเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินโครงการ
(ช่วยเดือนมีนาคม – เมษายน 2563)
ตรวจเยีย่ ม Coaching ให้คาแนะนาและดาเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
(ภายในเดือนพฤษภาคม 2563)
ตรวจประเมินสานักงานสีเขียว ระดับประเทศ
(ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563)
สรุปผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองสานักงานสีเขียว
(ภายในเดือนกันยายน 2563)
รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
สานักงานที่ผ่านการรับรองสานักงานสีเขียว (Green Office)

ภาพที่ 26 ตัวอย่างแผนการดาเนินงานและปฏิทินการสมัครโครงการสานักงานสีเขียว
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างเว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 27 ตัวอย่าง FACEBOOK:GREENOFFICE DEQP ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
(2) กรอกแบบฟอร์มตามแบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นโดยศึกษาข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบ และ
ประสานขอข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มงานอาคารสถานที่ เช่น ข้อมูลการใช้น้า น้าเสีย พื้นที่ใช้สอยของอาคาร
เรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน เช่น รายงานการใช้ทรัพยากร ไฟฟ้า
ประจาเดือน การใช้น้ามันเชื้อเพลิง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ เช่น ข้อมูลบุคลากร
แผนการฝึกอบรม และข้อมูลเบื้องต้นของทุกหมวดที่พึงมี
(3) จัดส่งแบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อาจารย์ประจา
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมช่วยตรวจสอบความถูกต้องของผลการดาเนินงานที่กรอกตามแบบตรวจ
ประเมินดังกล่าว ดังภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น (ต่อ)

- 65 -

ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น (ต่อ)
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น (ต่อ)
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น (ต่อ)
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น (ต่อ)
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น (ต่อ)
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างแบบตรวจประเมินเบื้องต้น (ต่อ)

- 71 (4) ส่งใบสมัครและส่งเอกสารการประเมินตนเองเบื้องต้นพร้อมหลักฐานไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาคัดกรองเอกสาร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สามารถสมัครออนไลน์
ได้ที่ www.deqp.go.th ดังภาพที่ 29 ตัวอย่างใบสมัครโครงการสานักงานสีเขียว

ภาพที่ 29 ตัวอย่างใบสมัครโครงการสานักงานสีเขียว

- 72 (5) ได้รับหนังสือผลการคัดเลือกสานักงานที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทาการลงรับหนังสือและดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวของโครงการสานักงานสีเขียวต่อไป
ดังภาพที่ 30 กิจกรรมการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว

ภาพที่ 30 กิจกรรมการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว

ภาพที่ 30 กิจกรรมการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)
ปัญหา หน่วยงานทาการสมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวแต่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากรบางประเภทไว้ เช่น กระดาษ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
แนวทางการแก้ไข หน่วยงานนาข้อมูลที่เริ่มดาเนินการเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรใน 1 – 3 เดือนแรก
เป็นฐาน เพื่อเปรียบเทียบกับเดือนถัด ๆ ไป ตลอดปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ ควรมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 1 ปี

- 73 ขั้นตอนที่ 7 การดาเนินโครงการสานักงานสีเขียวตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
องค์ประกอบของเกณฑ์สานักงานสีเขียว ใช้แนวคิดเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
การจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดของเสีย (Waste Minimization)
การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม (Pollution Prevention) เป็นหลักในการกาหนดทิศทางการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในสานักงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเกณฑ์ ทั้งหมด 6 หมวด ดังนี้
7.1 การดาเนินการกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมต้องมีเนื้อหาและข้อความที่ชัดเจนและเป็นไปตามข้อกาหนดและ
จัดทาเป็นประกาศลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารที่สมบูรณ์และได้รับการลงนามจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
7.1.1 กาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียวภายในบริบทและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร มีขั้นตอน ดังนี้
(1) ฝ่ายเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทาโครงการสานักงานสีเขียวดาเนินการ
เสาะแสวงหาข้อมูลตัวอย่างนโยบายสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีบริบทองค์กรคล้ายกันกับหน่วยงานที่จะเข้า
ร่วมโครงการ ดังภาพที่ 31 ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทานโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารสูงสุดต้องกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร และต้องมั่นใจว่าภายใต้ขอบเขต
ของการจัดทาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายนั้นจะต้องเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ขนาด
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยจะต้องแสดง
ก. ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันมลพิษตามความเหมาะสม
ข. ความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัตติ ามกฎหมายและเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ค. มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
ง. กาหนดกรอบในการกาหนดและทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสิ่งแวดล้อม
องค์กรจะต้องดาเนินการจัดทานโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นเอกสาร พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคน
รวมไปถึงผูร้ ับจ้างช่วงหรือบุคลากรภายนอกที่เข้ามาทางานในพื้นที่ เพื่อนาไปปฏิบตั ิและคงรักษาระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ องค์กรจะต้องเผยแพร่นโยบายแก่สาธารณะชน องค์กรจะต้องทบทวนนโยบาย
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กร
ความสาคัญ
นโยบายสิ่งแวดล้อม คือ แถลงการณ์ขององค์กรที่แสดงถึงทัศนวิสัย ความตั้งใจ มุ่งมั่น และหลักการ
ในการทางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม นโยบายจึงเป็นกรอบสาหรับการดาเนินการของสานักงาน
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และเกณฑ์การปฏิบตั ิให้เป็นสานักงานสีเขียว และปรับปรุงให้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเรื่อยๆ
นโยบายสิ่งแวดล้อมทีด่ ีจะต้องมีความชัดเจน และง่ายต่อการอธิบายแก่พนักงานในสานักงาน รวมถึง
บุคลากรภายนอกและผูส้ นใจทั่วๆไป พร้อมทั้งสามารถปรับเปลีย่ นให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ สะท้อนให้เห็น
สภาวะและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและสาธารณะด้วย

ภาพที่ 31 ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทานโยบายสิ่งแวดล้อม

- 74 วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1. การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายสะท้อนวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ ปรัชญา ค่านิยม และศรัทธาขององค์กรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ต้องเป็นแรงบันดาลใจที่สามารถปฏิบัติได้จริง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสานักงานทุกคน ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติบุคลากรในการให้ความสาคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการประหยัด
ทรัพยากรและพลังงานภายในสานักงาน ได้แก่ การลดการใช้ไฟฟ้า การลดการใช้น้าประปา การลดการใช้
กระดาษ เป็นต้น มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม และการแสวงหาและเพิ่มพูนความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร
นโยบายจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของสานัก
โดยเจ้าของหรือผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้กาหนดและอนุมตั ินโยบายสิ่งแวดล้อม และตัวนโยบายสิ่งแวดล้อม
จะไม่มีความหมายถ้าไม่มีการระบุความมุ่งมั่นในการดาเนินงานที่จะปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น จะต้องระบุถึงความมุ่งมั่น ต่อไปนี้
1. แสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและป้องกันมลภาวะตามความเหมาะสม
- การหมุนเวียนนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
- การเลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การลดปัญหามลพิษหรือควบคุมให้เกิดน้อยที่สุด
- การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แสดงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และเกณฑ์การเป็นสานักงานสีเขียว
3. แสดงความมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนที่ 2. การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม
การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน และบุคลากรภายนอกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางในการปฏิบัติหรือการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในสานักงานอย่างถูกต้องสามารถทาได้
โดย
1. การติดนโยบายบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
2. การประชาสัมพันธ์ การประกาศชี้แจง การอบรม หรือการประชุม
3. การแจกจ่ายเอกสารนโยบายไปแต่ละแผนก เป็นต้น
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ขั้นตอนที่ 3. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น สานักงาน
จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังนี้
1. กาหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้เจ้าของสถานประกอบการหรือผูบ้ ริหารอนุมตั ิใหม่
จากนั้นจะต้องมีการสื่อสารนโยบายใหม่แก่พนักงานทุกคน
3. หากทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมพบว่ายังมีความทันสมัย เหมาะสม นโยบายดังกล่าวก็ยังสามารถ
ใช้และคงไว้ได้

ภาพที่ 31 ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทานโยบายสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

- 75 (2) จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมตามกาหนดเพื่อนัดหมายการประชุม
ดังภาพที่ 32 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเพื่อกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..............มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร……………………………….…………..……………........….….............
ที่.......สนอ.กล.ว ๐๒๕๐ /๒๕๖๐..................วันที.่ ........๔….ธันวาคม….๒๕๖๐…………….……………………..................
เรื่อง...ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกีย่ วกับการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
(Green Office) และการกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
เรียน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
(Green Office) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office) ประเด็นการพิจารณาประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนรวม
และอานวยการ (อาคาร ๑๔)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตั นา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภาพที่ 32 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมเพื่อกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

- 76 (3) ฝ่ายเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาวาระการประชุมโดยต้องเป็นวาระ
การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นการกาหนดวาระในครั้งแรก แต่หากมีการกาหนดนโยบายแล้ว
ต้องมีการทบทวนนโยบายในครั้งที่สอง ดังภาพที่ 33 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมนโยบายสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ เกณฑ์การตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสานักงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม
โครงการสานักงานสีเขียว
๔.๒ พิจารณาร่างแนวปฏิบตั ิการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ภาพที่ 33 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมนโยบายสิ่งแวดล้อม

- 77 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
-------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
...........................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
..............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ เกณฑ์การตรวจสอบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสานักงาน
ความเป็นมา
สานักงานที่จะได้รับเป็นสานักงานสีเขียวจะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่าเพื่อแบ่งระดับของสานักงานออกเป็น
๓ ระดับ ซึ่งสานักงานจะต้องประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสานักงานตามคู่มือติดตาม ตรวจสอบที
ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้ (เอกสารตามระเบียบวาระนี้) จึงขอนาเสนอเพื่อทราบ
หมวด
รายละเอียด
น้าหนัก (ร้อยละ)
๑
การบริหารจัดการองค์การ
๑๕
1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม
1.2 การวางแผนการดาเนินงาน
(การระบุประเด็นและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร,กฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง,หน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่)
1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
๒
การดาเนินงาน Green Office (Operation of Green Office)
๒๐
2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสานักงาน
2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.5 การขนส่งและการเดินทาง
๓
การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
15
3.1 การใช้พลังงาน
3.2 การใช้นา
3.3 ทรัพยากรอื่น ๆ
๔
การจัดการของเสีย (Waste and Waste water Management)
10
4.1 การจัดการของเสียในสานักงาน
4.2 การจัดการนาเสียในสานักงาน
๕
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสานักงาน (Indoor & Outdoor Environmental)
15
5.1 อากาศ
5.2 แสง

ภาพที่ 33 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมนโยบายสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

- 78 หมวด
๖
๗

รายละเอียด
5.3 เสียง
5.4 ความน่าอยู่
การจัดซือจัดจ้าง (Green Procurement)
6.1 การจัดซือวัสดุอุปกรณ์และการจัดจ้างในสานักงาน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
7.1 โครงการและกิจกรรม
รวม

น้าหนัก (ร้อยละ)
15
10
100

จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม
โครงการสานักงานสีเขียว
ความเป็นมา
นโยบายสิ่งแวดล้อม คือ แถลงการณ์ขององค์กรที่แสดงถึงทัศนวิสัย ความตั้งใจ มุ่งมั่น และหลักการในการทางาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม นโยบายจึงเป็นกรอบสาหรับการดาเนินการของสานักงาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
และเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นสานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงให้การจัดการสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
เรื่อย ๆ
นโยบายสิ่งแวดล้อมทีด่ ีจะต้องมีความชัดเจน และง่ายต่อการอธิบายแก่พนักงานในสานักงานรวมถึง บุคคลภายนอก
และผูส้ นใจทั่ว ๆ ไป พร้อมทั้งสามารถปรับเปลีย่ นให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ สะท้อนให้เห็นสภาวะและข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงไป และเผยแพร่แก่บุคลากรภายในและสาธารณะด้วย จึงนาเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียวเพื่อพิจารณา (เอกสารตามระเบียบวาระนี้)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม
โครงการสานักงานสีเขียว
มติที่ประชุม........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาพที่ 33 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมนโยบายสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

- 79 - ร่าง –
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียว
------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายในการจัดการองค์การด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไป
สู่สานักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียวให้คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังต่อไปนี้
๑. ร่วมกันปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสานักงานสีเขียว
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้า และทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและ
สานักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
๓. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรูใ้ นการลดและป้องกันการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่นๆ
จากกิจกรรมการทางาน
๕. รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัยและสานักงาน
๖. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และเผยแพร่
ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่น ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๗. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการสานักงานสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามการบรรลุผลสาเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะให้การสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆรวมถึงงบประมาณ
และส่วนอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อพัฒนาการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารของมหาวิทยาลัยฯ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาพที่ 33 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมนโยบายสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

- 80 วาระที่ ๔.๒ พิจารณาร่างแนวปฏิบัติการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
ความเป็นมา
สานักงานสีเขียวเป็นแนวทางหนึ่งที่องค์กรและบุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะ
โลกร้อน การเปลี่ยนพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสานักงานให้มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ โดยลดการ
ใช้พลังงาน การริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้า การนากลับมาใช้ใหม่
การลดและเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นต้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จดั ทาร่างแนวปฏิบัติการดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว จึงนาเสนอเพื่อพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม)
ประเด็นพิจารณา พิจารณาร่างแนวปฏิบัติการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................................................
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ภาพที่ 33 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมนโยบายสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
(4) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณากาหนดและจัดทานโยบาย
สิ่งแวดล้อม โดยการนาตัวอย่างที่ได้มาและดูตามคู่มือโครงการสานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการกาหนดนโยบายดังกล่าว โดยเนื้อหาของนโยบายสิ่งแวดล้อม
จะต้องครอบคลุมประเด็นทั้ง 6 หมวดหรือ 7 หมวด (ตามเกณฑ์การประเมิน) และครอบคลุมประเด็น
ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง การควบคุม ป้องกันลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษของเสีย รวมไปถึง
การจัดซื้อจัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และการสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง
(5) เมื่อได้ข้อสรุปนโยบายสิ่งแวดล้อมแล้ว ให้เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
โดยต้องมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุม

- 81 (6) ฝ่ายเลขานุการดาเนินการจัดทาประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมของอาคารหรือหน่วยงาน
นาเสนอต่ออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอานาจเพื่อลงนามและประกาศใช้ มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบาย
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ดังภาพที่ 34 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบาย
สิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียว
------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายในการจัดการองค์การด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไป
สู่สานักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียวให้คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร
และนักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังต่อไปนี้
๑. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และเผยแพร่
ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสานักงานสีเขียว
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้า และทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและสานักงาน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
๔. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้และร่วมมือกันในการลด ป้องกันและกาจัดขยะ ของเสียและมลพิษอื่นๆ
จากกิจกรรมการทางาน
๖. รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
และสานักงาน
๗. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ
สานักงานสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามการบรรลุผลสาเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะให้การสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆรวมถึงงบประมาณ
และส่วนอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อพัฒนาการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารของมหาวิทยาลัยฯ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาพที่ 34 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียว

- 82 -

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียว (ฉบับปรับปรุง)
------------------------------------มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีนโยบายในการจัดการองค์การด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไป
สู่สานักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียวให้คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร
และนักศึกษาทุกคน มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังต่อไปนี้
๑. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายต่อคณาจารย์
ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. ร่วมกันปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสานักงานสีเขียว
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๓. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้า และทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและสานักงาน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
๔. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรูแ้ ละร่วมมือกันในการลด ป้องกันและกาจัดขยะ ของเสียและมลพิษอื่นๆ
จากกิจกรรมการทางาน
๖. รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
และสานักงาน
๗. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการสานักงานสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามการบรรลุผลสาเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะให้การสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆรวมถึงงบประมาณ
และส่วนอื่น ๆ ที่จาเป็นเพื่อพัฒนาการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารของมหาวิทยาลัยฯ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ภาพที่ 34 ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)

- 83 (7) นาประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมติดประกาศ ณ บอร์ดด้านหน้าอาคาร เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ Green Office ,เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย, Group Line KPRU, Group Line Green Office
ของอาคารและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ดังภาพที่ 35 ตัวอย่างการเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 35 ตัวอย่างการเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 35 ตัวอย่างการเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

- 84 (8) นาประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรจัดเก็บเข้าแฟ้ม Green
Office ในหมวดที่ 1 และจัดเก็บไว้บนฐานข้อมูลของเว็บไซต์ Green Office ดังภาพที่ 36 เว็บไซต์
Green Office

ภาพที่ 36 เว็บไซต์ Green Office
7.1.2 การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
(1) กรรมการสิ่งแวดล้อมดาเนินการให้ทุกหน่วยงานภายในอาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) ดาเนินการจัดทาทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงาน
ทุกหน่วยงานภายในอาคารร่วมกันประชุมโดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อม
(2) กาหนดให้ทุกหน่วยงานภายในอาคารดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาทะเบียนระบุปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรตามแบบฟอร์มที่กาหนดโดยจัดส่งมายังเลขานุการหมวดที่ 1 เพื่อสรุป
เป็นภาพรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคาร

- 85 (3) กรรมการหมวดที่ 1 ดาเนินการจัดทาทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
และนาเข้าที่ประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อขอมติที่ประชุม จากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
ในอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมระดับสูง 2.ด้านการพิมพ์เอกสาร กระดาษ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง และ
3. การจัดประชุมภายในและภายนอก ขยะจากอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง ดังภาพที่ 37 ตัวอย่างทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อมภาพรวมของอาคาร

ภาพที่ 37 ตัวอย่างทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อมภาพรวมของอาคาร(กระบวนการทางาน)
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ภาพที่ 37 ตัวอย่างทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อมภาพรวมของอาคาร(กระบวนการทางาน) (ต่อ)

ภาพที่ 37 ตัวอย่างทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อมภาพรวมของอาคาร (มลภาวะ) (ต่อ)
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ภาพที่ 37 ตัวอย่างทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อมภาพรวมของอาคาร (การใช้ทรัพยากร) (ต่อ)
(4) มีการดาเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) ได้แก่
ไฟฟ้า เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสูง
1. จัดทาโครงการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
2. จัดทาโครงการประกวดการลดใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานลดลง 10 % เพื่อลดปริมาณ
การใช้พลังงาน สาหรับหน่วยงานที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10 % ได้แก่ สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และกลุ่มงานการเงิน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
กระดาษ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง
1. รณรงค์การลดใช้ทรัพยากร ประเภท หมึก กระดาษ วัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์สานักงาน
ขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับปานกลาง
1. จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ห้องประชุมของอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
2. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ภายใน
สานักงานอธิการบดี และการทาปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
อีกทั้ง ยังคงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์หรือให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งบอก
ถึงความใส่ใจ และความตระหนักกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสานักงาน ได้แก่
- การจัดโครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)

- 88 - เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จัดทาหนังสือเวียน เว็บไซต์
http://ga.kpru.ac.th/green_office_KPRU/โปสเตอร์ Line Facebook
- จัดทาโครงการ KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจาปี 2561 สานักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
- จัดฝึกอบรมโครงการอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาของอาคาร 14
- กิจกรรม“GREEN OFFICE สู่การปฏิบัติ
(5) มีการใช้กฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการดังนี้
- มีการประชุมพิจารณากฎหมายที่จะต้องนาไปใช้
- มีการรวบรวมและจัดทาทะเบียนกฎหมาย ได้แก่ น้าเสีย อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สิ่งปฏิกูล อากาศ พลังงาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- มีการทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยแจกจ่ายทะเบียนกฎหมายและ
ข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม ไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจโดยการชี้แจง
มีการทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มีการปรับปรุงรายการกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง
ปัญหา การปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไม่ทั่วถึงนักศึกษา
แนวทางการแก้ไข คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแบ่งกลุ่มในการลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบาย
สิ่งแวดล้อมไปยังนักศึกษาที่เข้ามาเรียนภายในอาคารโดยขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนครั้งละ 10 นาทีก่อนมีการ
เรียนการสอน และขอความร่วมมือกองพัฒนานักศึกษาถ่ายทอดนโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังนักศึกษาเนื่องในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังหน่วยงานระดับคณะและขอ
ความร่วมมือคณะกาหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

- 89 7.2 การดาเนินการสื่อสารและสร้างจิตสานึก
7.2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจในด้านการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว
7.2.1.2 กาหนดแผนการฝึกอบรม ดาเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึก
ประวัติการฝึกอบรม
(1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตร
มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
- ความสาคัญของสานักงานสีเขียว
- การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการมลพิษและของเสีย
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ก๊าซเรือนกระจก
ดังภาพที่ 38 ตัวอย่างแผนการฝึกอบรมโครงการสานักงานสีเขียว
แผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ประจาปีงบประมาณ 2563
หมวด/ขั้นตอน
หมวดที่ 1 การกาหนด
นโยบาย การวางแผนการ
ดาเนินงานและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การสื่อสารและ
สร้างจิตสานึก

กิจกรรม
1.1 การกาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
1.2 ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
1.3 กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
1.4 สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่
พนักงานเรื่องก๊าซเรือนกระจก
2.1 การอบรมหลักสูตรให้ความรู้
สานักงานสีเขียว

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากร 3.1 มาตรการการใช้น้า
และพลังงาน
3.2 มาตรการการใช้ไฟฟ้าและน้ามัน
พลังงาน
3.3 มาตรการกระดาษ
3.4 มาตรการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์
3.5 เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร น้า ไฟฟ้า
และน้ามันเชื้อเพลิง กระดาษ และ
ทรัพยากรอื่น ๆต่อหน่วยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

ทีมวิทยากร
ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นายวิทยา ศรีนรครุต
ดร.มะลิวัลย์ รอดกาเหนิด
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
ว่าที่ร้อยตรี บรรจงศักดิ์ ฟัก
สมบูรณ์
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา
นางสาววรรณภา รอดจันทร์
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
นายอธิวัฒน์ ศรีพุก
รศ.พรเพ็ญ โชชัย
รศ.ดร.ระมัด โชชัย
อาจารย์นิวดี คลังสีดา
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

ภาพที่ 38 ตัวอย่างแผนการฝึกอบรมโครงการสานักงานสีเขียว
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หมวด/ขั้นตอน
กิจกรรม
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 4.1 จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการนาขยะ
กลับมาใช้ใหม่ การคัด
แยกขยะ
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.1 จัดกิจกรรมรณรงค์
ไม่สูบบุหรี่ กาหนดพื้นที่
สูบบุหรี่ที่เหมาะสม
5.2 การอบรมฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ตามแผนที่กาหนด
5.3 กิจกรรมการควบคุม
สัตว์พาหะนาเชื้อ
6.1 สร้างความเข้าใจใน
การจัดซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

ทีมวิทยากร
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นายสมศักดิ์ พวงใส
นายวทัญญู สังข์คา
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
นางสาวรติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
นางบังอร ทองมี
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาวนฤมล ส่งต่าย
นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม

ภาพที่ 38 ตัวอย่างแผนการฝึกอบรมโครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)
(2) ดาเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร ดังภาพที่ 39 ตัวอย่างการฝึกอบรมโครงการ
สานักงานสีเขียว

ภาพที่ 39 ตัวอย่างการฝึกอบรมโครงการสานักงานสีเขียว

- 91 (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ ประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
ดังภาพที่ 40 ตัวอย่างแบบประเมินผลการฝึกอบรม
แบบประเมินผลสานักงานสีเขียว
ชื่อ-สกุล..................................................................... ตาแหน่ง.........................คะแนน................
ชื่อสานักงาน...................................................................
จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สดุ เพียง 1 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)
1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสานักงานสีเขียว
ก. การนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
ข. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค. การรณรงค์ให้สานักงานเป็นเขตปลอดบุหรี่
ง. การยกเลิกกิจกรรมที่กอ่ ให้เกิดให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับการจัดซื้อของสานักงานสีเขียวหมายถึงข้อใด
ก. สินค้าที่มฉี ลากสิ่งแวดล้อมกากับ
ข. สินค้าที่ผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ
ค. สินค้าที่มีความทนทาน
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ก. ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถกู ประเมินจะต้องนามาเขียนโครงการสิ่งแวดล้อม
ข. ไม่จาเป็นจะต้องรายงานผู้บริหารถึงผลการประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ค. ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนัยสาคัญจะต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ง. ไม่จาเป็นว่าการระบุปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะต้องครบถ้วนทุกกิจกรรม
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางอากาศภายในสานักงาน
ก. สานักงานสีเขียวจะต้องเป็นสานักงานทีป่ ลอดการสูบบุหรี่
ข. ยกเลิกการใช้พรมในห้องทางาน
ค. นาพืชมาดูดสารพิษในห้องทางานเป็นจานวนมาก
ง. จัดทาตู้ครอบเครื่องปริ้นเตอร์โดยไม่มีการระบายอากาศเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
5. การทาสานักงานสีเขียวเป็นความรับผิดชอบของใคร
ก. พนักงานที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ
ข. ทุกคนภายในสานักงาน
ค. ฝ่ายบริหารที่มีความมุ่งมั่นในการทาระบบ
ง. แม่บ้านที่ดูแลความสะอาดภายในสานักงาน
6. สานักงานสีเขียว จะสาเร็จได้ขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบอะไรบ้าง
ก. การสนับสนุนของผู้บริหาร
ข. ความร่วมมือจากพนักงานทุกคน
ค. แผนการดาเนินงานและการรับผิดชอบที่ดี
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขยะ
ก. ขยะทั่วไป เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก กล่องโฟม ถุงแกงใส่อาหาร
ข. ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย โฟมใส่อาหาร ตลับหมึกพิมพ์
ค. ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก กล่องโฟม ขวดแก้ว กระดาษหนังสือพิมพ์
ง. ขยะเปียก เช่น ถุงแกงใส่อาหาร แก้วน้าดื่ม เศษอาหาร เศษใบไม้
8. ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินพนักงานต้องทราบอะไรบ้าง
ก. เส้นทางหนีไฟ
ค. จุดรวมพลของสานักงาน
ข. วิธกี ารใช้ถังดับเพลิง
ง. ถูกทุกข้อ
9. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมายถึงข้อใด
ก. ห้ามให้พนักงานใช้กระดาษในการทางานโดยให้เปลี่ยนมาเป็นการส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนทั้งหมด
ข. บังคับให้พนักงานขีจ่ ักรยานมาทางานเพื่อลดการปล่อยควันไอเสีย
ค. เลือกใช้สินค้าที่ได้ฉลากลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์
ง. ห้ามจัดอาหารในการประชุมเพื่อลดการเกิดขยะ

ดังภาพที่ 40 ตัวอย่างแบบประเมินผลการฝึกอบรม

- 92 (4) จัดทาประวัติการอบรมของพนักงานแสดงในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยกรอกประวัติการฝึกอบรมได้ที่ระบบบันทึกกิจกรรมของหน่วยงาน ดังภาพที่ 41 ตัวอย่าง
ระบบบันทึกกิจกรรม

ภาพที่ 41 ตัวอย่างระบบบันทึกกิจกรรม
(5) สรุปโครงการฝึกอบรมเป็นเล่ม โดยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
- ประวัติความเป็นมาของโครงการที่อบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโครงการสานักงาน
สีเขียวที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการในภาพรวม จัดทาเป็นตาราง
หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ ดังภาพที่ 42 ตัวอย่างสรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการ
- ผลการประเมินการฝึกอบรม เช่น แบบฝึกทดสอบการเรียนรู้ก่อน – หลัง
- สาเนารายชื่อการเข้าร่วมฝึกอบรม
- ภาพถ่ายตลอดการจัดกิจกรรม
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ภาพที่ 42 ตัวอย่างสรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการ
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ภาพที่ 42 ตัวอย่างสรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการ (ต่อ)
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ภาพที่ 42 ตัวอย่างสรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการ (ต่อ)
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ภาพที่ 42 ตัวอย่างสรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการ (ต่อ)

- 97 7.2.1.3 กาหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
(1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
(2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์ ดังภาพที่ 43 ตัวอย่างประวัติวิทยากร

ประวัติวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
คณะสิ่งแวดล้อมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตาแหน่ง
สถาบันทีส่ ังกัด

รองศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
ที่อูย่ 79/2 ซอยพหลโยธิน 33 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : saymathai88@gmail.com , sayam.aro@mahidol.ac.th

การศึกษา
- ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต (สหวิทยาการเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) เกียรตินยิ ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตัวอย่างประสบการณ์ทางาน
1. ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541
2. งานสอนในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อาจารย์พิเศษต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกริก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
4. ประสบการณ์ในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ISO 14001 : 2015
และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ ISO 9001 : 2015 มากกว่า 400 โรงงาน
5. งานที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 และ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มากกว่า 400โรงงาน
6. หัวหน้าโครงการและผู้ตรวจประเมินโครงการประเมินสานักงานสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ 43 ตัวอย่างประวัติวิทยากรภายนอก
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ประวัติวิทยากร
ชื่อ นายนพรัตน์ นามสกุล ไชยวิโน
สัญชาติ ไทย
วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2522 อายุ 40 ปี
อาชีพปัจจุบนั อาจารย์ผู้สอน ตาแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โทรศัพท์ : ที่ทางาน : 055-706555
โทรสาร : 055-706516 โทรศัพท์มือถือ : 08-1971-8945
วุฒิการศึกษา
- วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ ความชานาญ และผลงานการวิจัย
ความรู้ ความชานาญ
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เคมีสิ่งแวดล้อม
- การสารวจทรัพยากรและการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ประวัติการทางาน
- พ.ศ.2547– 2549

ตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
กรมอุทยาน แห่งชาติ สัดว์ป่า และพันธุ์พืช
- พ.ศ.2549 – 2551 ตาแหน่งอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน ตาแหน่งอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- พ.ศ.2555 - 2559 รองคณบดีฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ
- พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
- พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน คณะกรรมการดาเนินงานสานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมประจาจังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 43 ตัวอย่างประวัติวิทยากรภายใน (ต่อ)

- 99 7.2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
7.2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แนวทางสื่อสาร
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสานักงาน โดยกาหนดขอบเขตหัวข้อและการสื่อสาร ดังนี้
(1) กาหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้
หัวข้อ

ความถี่
1. นโยบายสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญและการจัดการ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. เป้าหมายและมาตรการพลังงาน ทรัพยากร ได้แก่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
น้า ไฟฟ้า กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
6. เป้าหมายและมาตรการการจัดการของเสีย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
7. ผลการใช้ทรัพยากรพลังงานและของเสีย
ทุกเดือน
8. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
9. ก๊าซเรือนกระจก
ทุกเดือน
(ที่มา เอกสารประกอบการประชุมโครงการสานักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
(2) กาหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จากัด
จานวนช่องทาง) ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมชี้แจง เว็บไซต์ Green Office มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร, Group Line Kpru, Facebook ,จดหมายข่าว ,โปสเตอร์,เสียงตามสาย บริเวณพื้นที่ของการ
สื่อสารที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคาร เป็นต้น
ดังภาพที่ 44 ตัวอย่างช่องทางการสื่อสาร

ภาพที่ 44 ตัวอย่างช่องทางการสื่อสาร เว็บไซต์
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ภาพที่ 44 ตัวอย่างช่องทางการสื่อสาร facebook (ต่อ)

ภาพที่ 44 ตัวอย่างช่องทางการสื่อสาร Line green office (ต่อ)

- 101 (3) จัดทาหนังสือบันทึกข้อความไปยังหน่วยงานผู้ให้ข้อมูล หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล มีหน้าที่
ส่งข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบรับข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
โดยข่าวประชาสัมพันธ์ ต้องส่งข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ WORD และมีเนื้อหาที่กะทัดรัด ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ดังภาพที่ 45 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอข้อมูลผลการดาเนินงาน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..............มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร........……………………………….………….……..............
ที.่ ......สนอ.กล.ว.๐๐๒๒/๒๕๖๑..................วันที่.........๓๑….มกราคม….๒๕๖๑…………………………..........
เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
(Green Office)
เรียน ประธานคณะกรรมการด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร (หมวดที่ ๓)
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดช่องทางการสื่อสารในหัวข้อเกี่ยวกับโครงการสานักงาน
สีเขียว (Green Office) ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่และรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์
ของผลการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
ในการนี เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลโครงการสานักงานสีเขียวดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงใคร่ความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
(Green Office) หมวดที่ ๓ มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามช่องทางที่กาหนด โดยเนือหาที่จัดส่งจะต้องกะทัดรัด
เข้าใจง่าย ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ พร้อมทังจัดส่งเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์ WORD ส่งข้อมูลกลับมายังกองกลาง
สานักงานอธิการบดี ภายในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อจักได้รวบรวมข้อมูลให้กับ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตั นา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภาพที่ 45 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอข้อมูลผลการดาเนินงาน

- 102 (4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น
พร้อมภาพประกอบ
(5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ทาหน้าที่ในการออกแบบแบนเนอร์ จัดทาเว็บเพจ แปลงไฟล์ และจัดส่งกลับมายังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง และประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่กาหนด
7.2.2.2 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนามาปรับปรุงแก้ไข
โดยต้องมีแนวทางดังนี้
(1) จัดทาช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไลน์ Green Office
การประชุม เว็บไซต์สายตรงประธานโครงการสานักงานสีเขียว และกล่องแสดงความคิดเห็นโครงการสานักงานสีเขียว
ดังภาพที่ 46 ตัวอย่างกล่องแสดงความคิดเห็น
(2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
(3) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม) รายงานทุกเดือน (ถ้ามี)

ภาพที่ 46 ตัวอย่างกล่องแสดงความคิดเห็น
ปัญหา บุคลากรเข้าไม่ครบกระบวนการอบรมของโครงการสานักงานสีเขียว
แนวทางการแก้ไข คณะกรรมการกาหนดรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ เช่น
มีกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกการให้ความรู้จากวิทยากร ซึ่งกิจกรรมนันทนาการจะมีเนื้อหาที่ประกอบ
ไปด้วยการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียวโดยการนานโยบายสิ่งแวดล้อมมาจัดทาเป็นเพลงประกอบ
โครงการ
ข้อเสนอแนะ การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการสานักงานสีเขียวควรมีการกาหนดรูปแบบกิจกรรม
โครงการให้มีสีสันน่าสนใจ และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สวยงาม กะทัดรัด สามารถดึงดูด
ให้บุคลากรสนใจมาเข้าร่วมฯ

- 103 7.3 การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
7.3.1 คณะกรรมการหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงานประชุมเพื่อร่างมาตรการ
การใช้น้า การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ามันเชื้อเพลิง การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ
7.3.2 คณะกรรมการหมวดที่ 3 นาร่างมาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงานโดยระบุ
เป้าหมายเปอร์เซ็นการลดลงในแต่ละปีอย่างชัดเจนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนาเสนอ
เพื่อพิจารณา ดังภาพที่ 47 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมพิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการใช้พลังงานและทรัพยากร
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัน้ ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. การรับโล่รางวัลในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ การปรับเกณฑ์สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วาระที่ ๓.๒ การรักษาคุณภาพตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ๓ ปี
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๑ พิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานและทรัพยากร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ภาพที่ 47 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมพิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการใช้พลังงานและทรัพยากร
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชัน้ ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. การรับโล่รางวัลในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ
ความเป็นมา
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดาเนินโครงการประเมินสานักงานสีเขียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้สานักงานนาความรู้สานักงานสีเขียว
ไปประยุกต์ใช้และสิ่งเสริมให้สานักงานมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร ๑๔) ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ ๓.๑ การปรับเกณฑ์สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ความเป็นมา
ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานโครงการสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ขึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งการจัดการปรับเกณฑ์โครงการสานักงานสีเขียว จาก ๗ หมวด เหลือ ๖ หมวด
(นาหมวดที่ ๑ รวมกับหมวดที่ ๗) ดังนี
หมวดที่ ๑ การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ ๖ การจัดซือและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นเพือ่ ทราบ การปรับเกณฑ์สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาพที่ 47 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมพิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการใช้พลังงานและทรัพยากร (ต่อ)
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วาระที่ ๓.๒ การรักษาคุณภาพตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔
ความเป็นมา
ตามที่ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔) ได้รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green
ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลังจากได้รับรางวัล G ทอง ได้ให้ข้อเสนอแนะควรจัดให้มีการประเมินตนเอง
ทุกปี เพื่อรักษามาตรฐานสานักงานสีเขียวให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นเพือ่ ทราบ การรักษาคุณภาพตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔
มติทปี่ ระชุม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 พิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานและทรัพยากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ความเป็นมา
ตามที่ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔) ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
ระดับดีเยี่ยม (G - Green) ระดับประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นัน ในการนีจึงขอให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานและทรัพยากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อประกาศและ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา (เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี)
ประเด็นเพือ่ พิจารณา พิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานและทรัพยากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มติทปี่ ระชุม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ภาพที่ 47 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมพิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการใช้พลังงานและทรัพยากร (ต่อ)

- 106 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานและทรัพยากร
เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงกาหนดมาตรการและ
แนวปฏิบัติในการลดใช้พลังงานเพื่อให้ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติในการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังนี้
๑. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประหยัดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๑๐ ของปีที่ผ่านมา
(*เปลี่ยนเป็น ๑. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประหยัดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๕)
๒. ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละรณรงค์ เ พื่ อ กระตุ้ น ส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ต ส านึ ก
การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ร่วมกันจัดทาโครงการและจัดกิจกรรม
๓. ให้ทุก หน่วยงานตรวจสอบผลการประหยัดพลังงาน และรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทราบ
ทุกเดือน
๔. ให้ทุก หน่วยงานแต่ งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ามันตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
๕. ในประกาศนี้
“มาตรการ” หมายความว่า วิธีก ารหรือการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่ผลสาเร็จ ในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
“แนวปฏิ บั ติ ” หมายความว่ า วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ ขั้ น ตอนการใช้ พ ลั ง งานและทรั พ ยากรที่ ท าให้ อ งค์ ก รหรื อ
หน่วยงานประสบความสาเร็จหรือนาไปสู่เป้าหมาย
๖. มาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานและทรัพยากร ให้เป็นไปดังนี้
๖.๑ มาตรการใช้พลังงาน
๖.๑.๑ การใช้อาคาร/สถานที่
อาคารทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ห้ามใช้อาคารเกินเวลา ๑๘.๐๐ น. หากมีความจาเป็นที่ต้องใช้อาคาร
เกินเวลา ๑๘.๐๐ น. ให้เจ้าของอาคารทาหนังสือขออนุญาตมหาวิทยาลัยก่อนใช้ทุกครั้ง ยกเว้นอาคารต่อไปนี้
๑) อาคารศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ ใช้อาคารได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. และไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.
๒) อาคารกีฬาในร่มใช้อาคารได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. และไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.
๓) สนามกีฬากลางแจ้งทุกสนาม ปิดไฟฟ้าไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น. (ยกเว้นบางสนามที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษ ตามเวลาที่ขออนุญาต) สาหรับสนามฟุตบอลจะต้องขออนุญาตก่อนใช้ทุกครั้ง
(*แก้เป็น ๓) สนามกีฬากลางแจ้งทุกสนาม เปิดไฟฟ้าไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น. หากต้องการใช้สนามกีฬาเกิน
เวลาที่กาหนดให้ทาหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอมหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนใช้ทุกครั้ง)
๔) อาคารหอพักนักศึกษา เปิ ดไฟฟ้าได้ไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. ยกเว้นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่น
ระเบียงทางเดิน และบริเวณรอบอาคาร
๕) ห้ามบุคลากรพักค้างคืนในห้องสานักงานคณะ ศูนย์ สานัก ของมหาวิทยาลัย
๖) อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้อาคารได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น.
และไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.
๗) อาคารเรีย นรวมและอานวยการ เฉพาะห้องสานัก งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีย น, ห้องกลุ่มงาน
การเงิน และห้องกลุ่มงานพัสดุ ใช้อาคารได้ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.
๘) อาคารคณะครุศาสตร์ เฉพาะบริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๒ ใช้อาคารได้ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น.
๙) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เฉพาะบริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ ใช้อาคารได้ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ น.
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๖.๑.๒ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายรับรองการประหยัดพลังงาน
๑) เครื่องปรับอากาศ
- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ ๒๕ - ๒๘ องศาเซลเซียส
- ให้เปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
- ให้มีการดูแลบารุงรักษา ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ๒ ครั้ง/ปี คอยล์เย็น ๑ ครั้ง/ปี
- สาหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที และเมื่อเลิกการประชุม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที
- งดใช้พัดลมระบายอากาศขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
๒) การใช้หลอดไฟแสงสว่าง
- ถอดหลอดไฟฟ้าในบางจุดที่ไม่จาเป็น หรือบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจาเป็น
- ให้อาจารย์หรือนักศึกษาปิดไฟฟ้าแสงสว่างและพัดลมทุกครั้งหลังเลิกเรียน
- กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างก่อนใช้ห้องเรียนและหลังเลิกเรียน
๖.๑.๓ การใช้อุปกรณ์เครื่องครัว
๑) เครื่องไมโครเวฟ
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟในห้องที่มีการปรับอากาศ
- ห้ า มวางเตาไมโครเวฟใกล้ อุ ป กรณ์เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อื่ น ๆ เช่ น โทรศั พ ท์ ห รื อ วิ ท ยุ เพราะรบกวนระบบ
การทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น
๒) ตู้เย็น
- ตั้งตู้เย็นห่างจากฝาผนังอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อน
๖.๑.๔ การออกแบบอาคารหรือต่อเติมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
๑) การออกแบบอาคารที่ จ ะท าการก่ อ สร้ า งหรื อ ดั ด แปลง ควรให้ ส อดคล้ อ งกั บ พ .ร.บ. การส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) ควรส่งแบบอาคารที่จะทาการก่อสร้างให้กระทรวงพลังงานตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ตาม พ.ร.บ.
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) ให้ใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
๔) การต่อเติมดัดแปลงอาคารหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ให้ทาเรื่องขออนุญาตเป็นลายลัก ษณ์
อักษรเสนอมหาวิทยาลัยล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
๖.๑.๕ บุคลากรทุกคนจะต้องรับผิดชอบช่วยกันดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในส่วนราชการ โดยหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติ
จากสี กลิ่ น เสี ย ง เช่ น สี ข องสายไฟฟ้ า เปลี่ ย น มี ก ลิ่ น เหม็ น ไหม้ มี ร อยเขม่ า หรื อ รอยไฟ หากพบสิ่ ง ผิ ด ปกติ
เกี่ยวกับไฟฟ้า ให้แจ้งกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดาเนินการแก้ไขซ่อมแซมต่อไป
๖.๒ มาตรการประหยัดน้าและลดการใช้น้า
ให้ทุกหน่วยภายในมหาวิทยาลัยประหยัดน้าและลดการใช้น้าประปา ให้ใช้น้าอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งตรวจสอบ
การใช้น้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดการรั่วไหล สูญเปล่า
๖.๒.๑ ปิดน้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน และใช้น้าอย่างรู้คุณค่า งดการใช้น้าอย่างฟุ่มเฟือย
๖.๒.๒ ดูแลก๊อกน้าและอุปกรณ์ใช้น้าทุกชนิดให้ปิดสนิทอยู่เสมอหลังจากไม่ใช้งาน
๖.๒.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้า ท่อน้า อย่างสม่าเสมอและแจ้งซ่อมแซมทันทีเมื่อชารุด
๖.๒.๔ กาหนดให้ทุกหน่วยงานเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นการ
ประหยัดหรือสินค้าที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์น้า
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- 108 ๖.๓ แนวปฏิบัติในการใช้พลังงาน การประหยัดน้า และทรัพยากร
๖.๓.๑ ทุ ก หน่ ว ยงานทุ ก อาคารให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรม “ปิ ด ไฟให้ โ ลกพั ก ” โดยปิ ด เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ทุ ก ชนิ ด
สัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๑ ชั่วโมง ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
๖.๓.๒ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
๑) เครื่องปรับอากาศ
- ลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศ เช่น ตรวจสอบมิให้มีการนาสิ่งของไปวางขวางทางเข้า-ออก
ของชุดระบายความร้อน, เปิด-ปิด ประตูเข้าออกของห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าที่จาเป็น และระมัดระวัง
ไม่ให้ประตูเปิดค้างไว้
๒) การใช้หลอดไฟแสงสว่าง
- ควรเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จาเป็น
- ตั้งเวลาเปิด - ปิดอัตโนมัติโคมไฟถนนและปิดไฟบริเวณถนนที่ไม่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัย
- ลดชั่วโมงการใช้แสงสว่างและให้เปิดม่านหรือหน้าต่างในกรณีที่แสงธรรมชาติเพียงพอ
- ให้มีการดูแลบารุงรักษาหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง เช่น มีการเช็ดทาความสะอาดหลอดไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า
๖.๓.๓ การใช้อุปกรณ์สานักงาน
๑) คอมพิวเตอร์
- ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักหน้าจอภาพอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๑๕ นาที
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาที
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
- เลือกใช้จอคอมพิวเตอร์ขนาดที่เหมาะสม
๒) เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์(Printer)
- กดปุ่มพักเครื่อง (Standby Mode) เมื่อใช้งานเสร็จ
- ถ่าย/พิมพ์ (Print) เอกสารเฉพาะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
- ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนพิมพ์/ถ่ายเอกสาร เพื่อลดการใช้หมึกพิมพ์
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร
๓) เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เครื่องโทรสาร
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ควรถอดปลั๊กออกทันที
- ให้ใช้เครื่องแฟกซ์หรือโทรสารในเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๔๐ น. และถอดปลั๊กออกทันทีเมื่อเลิกใช้
- ให้มีการส่งข้อมูลทางเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) แทนการส่งทางโทรสาร
- ให้มีการสื่อสารหรือสั่งงานทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่งข้อความทาง Line หรือ Facebook
- ควรใช้โทรศัพท์เฉพาะเรื่องที่จาเป็นและไม่ควรใช้ครั้งละนานๆ
๔) โทรทัศน์
- ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้
- ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู
- ให้เปิดดูโทรทัศน์เฉพาะช่วงข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองเท่านั้น และไม่เปิดดูโทรทัศน์ขณะทางาน
- เลือกใช้โทรทัศน์ขนาดที่เหมาะสม เพราะเครื่องขนาดใหญ่ใช้กาลังไฟฟ้ามากกว่าเครื่องขนาดเล็ก
๖.๓.๔ การใช้อุปกรณ์เครื่องครัว
ควรให้มีห้องครัวหรืออุปกรณ์เครื่องครัวใช้ร่วมกันในแต่ละชั้นของอาคาร
๑) กระติกน้าร้อนไฟฟ้า
- ใส่น้าให้พอเหมาะกับปริมาณที่ต้องการใช้ และไม่ใช้น้าเย็นในการเติมกระติกน้าร้อน
- ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทันทีหรือหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ
- หมั่นทาความสะอาดอย่าให้มีตะกรันจะทาให้สิ้นเปลืองไฟ
- ไม่ต้มน้าในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ให้ใช้กระติกน้าร้อนรวมกัน เช่น สานักงานที่ตั้งอยู่ชั้นเดียวกันให้ใช้กระติกน้าร้อนร่วมกัน
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๒) ตู้เย็น
- ทาความสะอาดตู้เย็นอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
- หมั่นตรวจเช็คของแช่ในตู้เย็น และควรนาสิ่งของ/อาหาร ที่ไม่จาเป็นออกจากตู้เย็น
- ไม่ควรนาของร้อนแช่ตู้เย็น และไม่เปิดตู้เย็นไว้เป็นเวลานาน
- ควรละลายน้าแข็งที่เกาะภายในตู้เย็น เมื่อน้าแข็งเกาะเกินมาตรฐาน
- ควรหมั่นตรวจสอบขอบยางของตู้เย็นว่าขอบยางปิดสนิทหรือไม่
- ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จาเป็น เพราะค่าไฟฟ้าจะเพิ่มตามจานวนครั้งของการเปิดตู้เย็น
๓) ตู้ทาน้าเย็นหรือน้าดื่ม
- ติดตั้งอุปกรณ์เปิด - ปิดตูท้ าน้าเย็นอัตโนมัติ โดยเปิดเวลา ๐๗.๓๐ น. และปิดเวลา ๑๖.๔๐ น
- ถอดปลั๊กตู้ทาน้าเย็นทุกวันหลังจากที่ไม่ใช้งานแล้วหรือหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ
- ถอดปลั๊กหรืองดใช้งานตู้ทาน้าเย็นแบบ ๓ - ๔ หัวก๊อก ในช่วงวันที่ไม่มีการเรียนการสอน เช่น ปิดภาคเรียน
หรือ เสาร์ – อาทิตย์
๔) เครื่องดูดฝุ่น
- เมื่อใช้แล้วควรเทฝุ่นผงในถุงทิ้งทุกครั้ง เพื่อเครื่องจะได้มีแรงดูดดี และไม่เปลืองไฟ
- เลิกใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพื้นบ้านที่ทาความสะอาดง่าย ควรใช้ไม้กวาดและผ้าชุบน้าถูพื้นแทน
๖.๓.๕ การประหยัดน้าและการลดใช้น้า
๑) ควรเปิดปั้มเป็นเวลา เช่น เช้าหรือเย็น ในการปั้มน้าใช้ในอาคาร
๒) ควรปิดก๊อกน้าให้สนิททุกครั้ง น้าหยดเพียงเล็กน้อยติดต่อกันนานๆ ก็ทาให้ปั้มน้าเดินเครื่องได้
๓) อย่าเปิดก๊อกน้าไปที่ระดับแรงสุด เพราะปั้มจะทางานหนักและสิ้นเปลืองน้า
๔) การใช้ปั้มน้าเพื่อใช้ในการรดน้าต้นไม้หรือสนามหญ้า ควรเปิดให้เป็นเวลา เช้าหรือเย็น และไม่ควรเปิดทิ้งไว้จน
น้าล้นออกนอกสนามหญ้า และใช้เวลาในการรดน้าไม่เกินครั้งละ ๑๕ นาที
๕) ใช้น้าจากบ่อเก็บน้าธรรมชาติ ในการรดน้าต้นไม้
๖) ใช้ภาชนะรองน้าแทนการเปิดน้าโดยตรงจากก๊อกน้า
๗) รณรงค์เรื่องการใช้น้าอย่างรู้ค่าและให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤติของชาติ
๖.๓.๖ การใช้ลิฟต์
การใช้ลิฟต์ในอาคารต้องใช้มอเตอร์ที่มีกาลังฉุดสูง มีกาลังแรงม้ามาก นั่นคือใช้กาลังไฟฟ้ามากทั้งขาขึ้นและลง เมื่อ
มีการใช้ลิ ฟต์ บ่อยครั้ งการใช้ ไฟฟ้ าก็จะมากขึ้ นด้ วย ดังนั้น หน่วยงานที่ มี อาคารสู ง จึงมีค่าใช้จ่ ายจากการใช้ ลิ ฟต์
เพิ่มมากขึ้นด้วย แนวทางปฏิบัติเพื่อการลดใช้พลังงานในการใช้ลิฟต์ มีดังนี้
๑) ในกรณีจะโดยสารลิฟต์ให้กดเรียกลิฟต์ตัวเดียว ไม่ควรกดเรียกลิฟต์ทุกตัว
๒) การโดยสารลิฟต์ควรเข้าใช้ลิฟต์ให้เต็มก่อน ๑ ตัว
๓) ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรม ให้มีการเดินขึ้น - ลง แทนการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้นลงชั้นเดียว
๔) แสดงผั ง รายละเอี ย ดชั้ น ที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงานในอาคาร พร้ อ มเลขชั้ น ที่ ชั ด เจน สามารถมองเห็ น ได้ ง่ า ย
เช่น หน้าประตูก่อนเข้าลิฟต์และภายในลิฟต์ จะช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จาเป็น
๖.๓.๗ การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
๑) การใช้รถยนต์
- สาหรับงานยานพาหนะ ให้ปรับลดการใช้น้ามันลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของปีที่ผ่านมา
- ก าชั บ พนั ก งานขั บ รถยนต์ ใ ห้ ขั บ รถยนต์ ใ นอั ต ราความเร็ ว ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๖ ประกอบกั บ ฉบั บ ที่ ๑๐ ซึ่ ง ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจร
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กาหนดความเร็วที่สม่าเสมอจะช่วยประหยัดน้ามัน
- ในกรณี การใช้ รถยนต์ ไปติ ดต่ อราชการ หรื อจั ดส่ งหนั งสื อ ให้ จั ดเส้ นทางการเดิ นรถให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยการจัดรถเพียงคันเดียวให้ไปด้วยกัน ในกรณีที่ไปเส้นทางเดียวกัน
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- 110 - ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนใช้วิธีการส่ง
ทางโทรสาร หากเป็นเอกสารที่ไม่สาคัญก็ใช้วิธีส่งด้วย E-Mail หรือส่งทางไปรษณีย์
- ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุด
- ให้เลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ามัน หรือเลือกรถยนต์ให้เหมาะสมกั บสภาพการเดิน ทาง และจานวน
ผู้โดยสาร
- รณรงค์ให้มีการใช้จักรยานหรือเดินภายในมหาวิทยาลัยแทนการใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์
๒) การบารุงรักษาเครื่องยนต์
- ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กาหนด
- ปรับแต่งเครื่องยนต์ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทุก ๖ เดือน
- ตรวจเช็ คและเติ มลมยางให้ เหมาะสมกั บขนาดของรถยนต์ ตามเกณฑ์ ของผู้ ผลิ ต ถ้ าลมยางอ่ อนเกิ นไป
จะทาให้สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงมาก
- ท าความสะอาดใส่ กรองอากาศอย่ างสม่ าเสมอทุ ก ๒,๕๐๐ กิ โลเมตร หรื อทุ ก ๑ เดื อน และเปลี่ ยนใหม่
ทุก ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร
๖.๓.๘ การประชาสัมพันธ์
๑) การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รณรงค์การประหยัดและลดใช้พลังงาน ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
และก่อนเวลาเลิกงาน ๑๖.๐๐ น.
๒) การประชาสัมพันธ์ผ่านทางจอมอนิเตอร์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย
๓) ให้ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดและลดใช้พลั งงาน
ในจุดสาคัญและตามอาคารต่างๆ
๖.๓.๙ การลดค่าไปรษณีย์
- ส่งหนังสือสาคัญให้ส่งโดยวิธีลงทะเบียนธรรมดาหรือทะเบียนตอบรับ
- หากเรื่องใดส่งทางโทรสารแล้ว ไม่ควรส่งทางไปรษณีย์ด่วน (EMS)
- ส่ ง หนั ง สื อ ถึ ง หน่ ว ยงานที่ ใ กล้ เ คี ย งภายในจั ง หวั ด ไม่ ค วรส่ ง เอกสารที่ เ ป็ น หนั ง สื อ โดยระบบ EMS
หากจาเป็นต้องส่งควรพิจารณาความจาเป็นและเหมาะสม
๖.๓.๑๐ การใช้กระดาษ
- เลื อ กซื้ อ และใช้ ก ระดาษจากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ รองด้ า นระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม
- ลดการใช้ กระดาษ โดยนากระดาษใช้แล้ ว ๑ หน้า มาทาเอกสารส าเนาหรื อเอกสารที่ ไม่ ส าคั ญที่ ใช้ภายใน
สานักงาน
- ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษในการส่งหนังสือ และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้อื่นๆ
- คัดแยกประเภทของกระดาษที่ใช้งาน และคัดแยกประเภทกระดาษขยะทุกครั้ง
๖.๓.๑๑ การเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
- เบิกในปริมาณที่พอเหมาะและใช้ร่วมกันอย่างประหยัด
- ให้ทุกหน่วยงานทาการบันทึกปริมาณการเบิกจ่ายและเปรียบเทียบข้อมูลการใช้
- วัสดุและอุปกรณ์สานักงานที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เบิกใช้เป็นส่วนร่วม
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และให้คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กากับ ดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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- 111 7.3.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกาหนดเป้าหมายมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
(1) กาหนดเป้าหมายที่จะดาเนินการลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า และเปรียบเทียบ
กับปีฐานหรือปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 48 ตัวอย่างมาตรการและเป้าหมายการใช้ทรัพยากร
(2) จัดทาแผนอนุรักษ์พลังงาน เช่น แผนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ
แผนการล้างเครื่องปรับอากาศ หรือแผนโครงการเปิด-ปิดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นต้น
มาตรการและเป้าหมายลดการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ของอาคารสานักงานอธิการบดี ปี 2561
มาตรการ
1. ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสาร โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
การใช้กระดาษทีพ่ ิมพ์หน้าเดียวมาจัดพิมพ์ใหม่
2. ลดการใช้หมึกพิมพ์ โดยเพิ่มการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ในการรวบรวมและบันทึกข้อมูล การสื่อสารระหว่างหน่วยงานแทนการใช้
เอกสาร
3. ลดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สานักงาน อื่น อาทิ ปากกา ลวดเย็บ เชือก กระดาษกาว เทปสันหนังสือ ลวดเสียบ คลิป
หนีบ กรรไกร ฯลฯ โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการรวบรวมและบันทึกข้อมูล
เป้าหมาย
ที่
1

2

3

มาตรการ

ทรัพยากร
กระดาษ

ปริมาณการ
ใช้(หน่วย)
1800 รีม

ร้อยละของ แนวทางประเมินการบรรลุ
การประหยัด
เป้าหมาย
ลดลงร้อยละ 5 รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ
กระดาษของหน่วยงาน
ต่างๆในอาคารสานักงาน
อธิการบดีเปรียบเทียบกับ
ปริมาณเป้าหมาย

ลดการใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสาร
โดยการรณรงค์และทาความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่างๆ ให้ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บรวบรวมและ
บันทึกข้อมูล การสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน การใช้กระดาษที่พิมพ์หน้า
เดียวมาจัดพิมพ์ใหม่
ลดการใช้หมึกพิมพ์ โดยโดยการ
รณรงค์และทาความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่างๆ ให้เพิ่มการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการรวบรวมและ
บันทึกข้อมูล การสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานแทนการใช้เอกสาร
ลดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์สานักงาน อื่น อาทิ ปากกา
ลวดเย็บ เชือก กระดาษกาว เทปสัน
หนังสือ ลวดเสียบ คลิปหนีบ กรรไกร
ฯลฯ โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
การรวบรวมและบันทึกข้อมูลแทนการ
ใช้เอกสาร

หมึกพิมพ์

224 หลอด

ลดลงร้อยละ 5 รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ
หมึกพิมพ์ของหน่วยงาน
ต่างๆในอาคารสานักงาน
อธิการบดีเปรียบเทียบกับ
ปริมาณเป้าหมาย

วัสดุเครื่องเขียน

144 ชิ้น

วัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน

4500 ชิ้น

ลดลงร้อยละ 5 รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ
อุปกรณ์เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์สานักงาน ของ
หน่วยงานต่างๆในอาคาร
สานักงานอธิการบดี
เปรียบเทียบกับปริมาณ
เป้าหมาย

ภาพที่ 48 ตัวอย่างมาตรการและเป้าหมายการใช้ทรัพยากร

- 112 7.3.4 เลขานุการกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานการประชุมและมติที่ประชุมของมาตรการ
การใช้ทรัพยากรและพลังงานหลังจากประชุมและมอบรายงานการประชุมให้ประธานกรรมการหมวดที่ 3
ส่งมอบให้เลขานุการดาเนินการแก้ไขและพิมพ์นาเสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอานาจลงนาม จานวน 2 ฉบับ
7.3.5 เลขานุการหมวดที่ 3 นาประกาศมาตรการการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ได้ลงนามแล้ว
จัดพิมพ์บันทึกข้อความเผยแพร่ประกาศมาตรการดังกล่าวไปยังหน่วยงานคณะ สานัก สถาบัน กอง
เพื่อนาไปปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่กาหนด ดังภาพที่ 49 ตัวอย่าง
การเซ็นรับทราบมาตรการ และการติดประกาศเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ

ภาพที่ 49 ตัวอย่างแบบฟอร์มการเซ็นรับทราบมาตรการต่าง ๆ
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ภาพที่ 49 ตัวอย่างการติดประกาศเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ (ต่อ)

ภาพที่ 49 ตัวอย่างการติดประกาศเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ (ต่อ)

- 114 7.3.6 คณะกรรมการหมวดที่ 3 ออกแบบโลโก้การรณรงค์ตามมาตรการต่าง ๆ เช่น
การประหยัดน้า ประหยัดไฟฟ้า ไฟกระตุก การประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง การบารุงรักษาอุปกรณ์ และ
ดาเนินการติดป้ายต่าง ๆ ตามจุดในแต่ละห้องทางานและห้องน้าของอาคารที่เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
ดังภาพที่ 50 ตัวอย่างโลโก้และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 50 ตัวอย่างโลโก้และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 50 ตัวอย่างโลโก้และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน (ต่อ)

- 115 7.3.7 สื่อสาร แนะนา อบรม เกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการใช้พลังงานให้ประหยัดให้กับ
บุคลากร โดยการฝึกอบรมการลดใช้พลังงานและทรัพยากร หรือจัดทาเป็นคู่มือเล่มเล็กและโปสเตอร์แจกจ่าย
ไปยังผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาที่มีเรียนในอาคาร ดังภาพที่ 51 ตัวอย่างภาพกิจกรรม
การฝึกอบรม และโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 51 ตัวอย่างภาพกิจกรรมการฝึกอบรม และโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 51 ตัวอย่างภาพกิจกรรมการฝึกอบรม และโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

- 116 7.3.8 เลขานุการหมวดที่ 3 บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้า น้ามันเชื้อเพลิง กระดาษ
วัสดุเครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สานักงาน ของเดือน มกราคม - ธันวาคม โดยจัดทาบันทึกข้อความพร้อมเอกสาร
แบบฟอร์มแนบจัดส่งไปยังทุกหน่วยงานภายในอาคาร กาหนดให้รายงานเป็นประจาทุกเดือน จากนั้น
เลขานุการหมวดที่ 3 รายงานผลการใช้พลังงานและทรัพยากรต่อประธานหมวดเป็นประจาทุกเดือน
ตามแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร

ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (การใช้น้า)

ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (การใช้น้า) (ต่อ)
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แบบฟอร์มบันทึกการใช้เชื้อเพลิง
บันทึกประจาเดือน

วันที่ทาการบันทึก

รวมปริมาณการใช้
ไฟฟ้า/เดือน (หน่วย)

ค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท)

ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (การใช้น้ามันเชื้อเพลิง) (ต่อ)

ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (การใช้น้ามันเชื้อเพลิง) (ต่อ)

ผู้บันทึก
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (การใช้ทรัพยากร) (ต่อ)

ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (การใช้ทรัพยากร) (ต่อ)
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (การบารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์) (ต่อ)
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (การใช้ไฟฟ้า) (ต่อ)

- 121 7.3.10 นาผลการใช้พลังงานมาคานวณต่อพื้นที่ใช้งานต่อคน เพื่อหาแนวโน้มที่ลดลง และ
นาเสนอเป็นกราฟต่อที่ประชุมคณะกรรมการสานักงานสีเขียวเป็นประจาทุกเดือน ดังภาพที่ 53
สรุปรายงานการใช้พลังงานและทรัพยากร
7.3.11 สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การบรรลุและไม่บรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 53 สรุปรายงานการใช้พลังงานและทรัพยากร
(การใช้น้ามันเชื้อเพลิง)
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ภาพที่ 53 สรุปรายงานการใช้พลังงานและทรัพยากร
(การใช้ทรัพยากรในภาพรวม) (ต่อ)
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างการรายงานผลการใช้พลังงานและทรัพยากร

ภาพที่ 53 สรุปรายงานการใช้พลังงานและทรัพยากร
(การใช้ทรัพยากรในภาพรวม) (ต่อ)
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ภาพที่ 53 สรุปรายงานการใช้พลังงานและทรัพยากร
(การใช้น้าในภาพรวม) (ต่อ)
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ภาพที่ 53 สรุปรายงานการใช้พลังงานและทรัพยากร (การใช้ไฟฟ้าในภาพรวม) (ต่อ)
ปัญหา
1. การจัดส่งข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากรของหน่วยงานภายในอาคารบางหน่วยงานส่งล่าช้า
2. ข้อมูลผลการใช้พลังงานและทรัพยากรบางเดือนไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามเปอร์เซ็นการลดลง
ที่กาหนดไว้ในมาตรการ
แนวทางการแก้ไข
1. จัดทาปฏิทินติดตามพร้อมระบุระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลมายังหน่วยงานจัดเก็บเป็นประจาทุกเดือน
พร้อมทั้งประสานแจ้งล่วงหน้าก่อนการจัดส่งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. กาหนดให้หน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานเกินระยะเวลาจัดทาบันทึกข้อความแจ้งมายัง
มหาวิทยาลัย เช่น การใช้ห้องประชุมนอกเวลาราชการ การจัดกิจกรรมที่มีการใช้บุคลากรและทรัพยากรเป็น
จานวนมาก
ข้อเสนอแนะ แต่งตั้งคณะกรรมการคอยควบคุมผู้ติดตามผลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของมาตรการที่กาหนด

- 126 7.4 การดาเนินการการจัดการของเสีย
การดาเนินการการจัดการของเสีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดการของเสีย
ทีม่ ีการดาเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม การกาจัดขยะอย่างเหมาะสม การนาขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ หรือนากลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกาจัดมีปริมาณน้อยลง และการจัดการน้าเสีย
มีการจัดการน้าเสียของสานักงาน และคุณภาพน้าทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
7.4.1 การจัดการของเสีย
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการของเสียของหน่วยงาน โดยมีประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันเป็นคณะทางาน ดังภาพที่ 54 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานดูแลระบบบาบัดน้าเสีย

ภาพที่ 54 ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดูแลระบบบาบัดน้าเสีย

- 127 (2) คณะกรรมการร่วมกันกาหนดเป้าหมายและระดับความสาเร็จของโครงการ
โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(3) เลขานุการเสนอ (ร่าง) โครงการการจัดการของเสีย เช่น จัดทาโครงการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร โครงการจัดทาปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหาร โครงการระบบบาบัดน้าเสียของอาคาร โดยการทาบันทึก
ข้อความถึงผู้อานวยการกองกลางเพื่อเห็นชอบและนาเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจพิจารณาอนุมัตลิ งนาม
ดังภาพที่ 55 ตัวอย่างโครงการธนาคารขยะมูลฝอย

โครงการธนาคารขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพสังคมของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมสมัยใหม่
มากขึ้นทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มจานวนประชากรอย่างรวดเร็วทาให้เกิดการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจและชุมชน
ทาให้มีการ ใช้ทรัพยากรในการอุปโภคและบริโภคมากขึ้น ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตอันเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
ของโลกสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในโลกที่มุ่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายในการดารงชีวิตโดย
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยตรงและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องไปยังสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ระบบสาธารณูปโภคด้านสิ่งแวดล้อม เกิดความพึงพอใจต่อนักศึกษาและบุคลากรที่มตี ่อการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัตภิ ายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะ โดยได้แบ่งประเภทของขยะออกเป็น 5 ประเภท
คือ ขยะเปียก ขยะแห้ง (รีไซเคิล) ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะเศษวัสดุ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปญ
ั หาขยะใน
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
นักศึกษาทุกคน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุก ๆ หน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย โครงการนีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณขยะลง โดยนาขยะบางส่วนกลับไปใช้ใหม่ และนาขยะไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ตลอดจนนาขยะบางส่วนออกจาหน่าย (ธนาคารขยะ) และนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภค
ด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสานึกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า
ด้วยเหตุนี้ กองกลาง สานักงานอธิการบดี จึงได้ดาเนินโครงการ “โครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร” เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยเน้นการคัดแยกขยะ
และการนาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนากิจกรรมด้านการจัดการและจัดทาธนาคารขยะเพื่อกระตุ้น
ให้มีการนาขยะมาใช้ประโยชน์เพิม่ มากขึ้นและเพิ่มมูลค่าของขยะด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ
บุคลากรอย่างแท้จริง
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2.1 เพื่อลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภคด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การนาขยะ บางส่วนกลับไปใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนสามารถนาไปฝาก/จาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม
2.3 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในงาน
ได้แก่ การหมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง ซากพืช เศษอาหาร เพื่อนาไปเป็นปุ๋ยบารุงต้นไม้ พืชผักในมหาวิทยาลัยต่อไปได้
2.4 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ความรักสามัคคีคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและองค์กรรวมทั้งปลูกจิตสานึกให้บุคลากร
และนักศึกษารู้และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
2.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
มีความพึงพอใจในระดับ 3.51 ขึ้นไป
3. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2558-2560
4. สถานที่ในการดาเนินโครงการ (ระยะแรก)
4.1 อาคารนวัตกรรมการศึกษา (คณะครุศาสตร์ อาคารใหม่)
4.2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่)
4.3 อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
4.4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 12)
4.5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (หอประชุมใหม่)
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. เป้าหมาย
6.1 เชิงพื้นที่ (ระยะแรก)
ดาเนินการจัดพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร14) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา (อาคาร 12) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) อาคารนวัตกรรมการศึกษา
(คณะครุศาสตร์ อาคารใหม่) และอาคารทีปังกรรัศมีโชติ (หอประชุมใหม่) รวม 5 อาคาร
6.2 เชิงปริมาณ
- ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6.3 เชิงค่าใช้จ่าย
- เพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
6.4 เชิงคุณภาพ/ประสิทธิภาพ
- ลดปริมาณขยะลงได้ จากการแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ
และจะเหลือปริมาณขยะจริงที่จาเป็นต้องกาจัดหรือทาลายน้อยลง
- ได้วัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ
- ระบบสาธารณูปโภคด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ทาให้สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเกิดความพึงพอใจต่อ
นักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
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ประเภทขยะ
ขยะเปียก
(เศษอาหาร)
ขยะแห้ง
(รีไซเคิล)
นากลับมาใช้ใหม่
ขยะทั่วไป
นากลับมาใช้ไม่ได้
ขยะอันตราย
(ขยะที่มีพิษ , ขยะที่มีเชื้อโรค)
ขยะเศษวัสดุ
(กรณีที่เป็นเศษไม้,เศษโลหะ)

เกณฑ์การคัดแยก
ขยะที่มาจากธรรมชาติ เช่น
เศษซากพืช เศษอาหาร ซากสัตว์ ผักผลไม้ ใบไม้แห้ง,สด
ขยะที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รีไซเคิล หรือขายได้ เช่น
กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ/กระป๋อง กล่องนม
ขยะที่ย่อยสบายไม่ได้หรือย่อยยากไม่เป็นพิษ เช่น โฟม ฟอยล์
กระดาษที่ปนเปื้อน ถุงขนม ถุงพลาสติก
ขยะที่มีสารพิษ เช่น หลอดไฟ กระป่องสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาหมดอายุ
บรรจุภัณฑ์ใส่น้ายาต่าง ๆ น้ามัน
ขยะที่มีเชื้อโรค เช่น ผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว สาลีเช็ดแผล
ทิชชู่ในห้องน้า
ขยะเศษวัสดุที่เป็นไม้หรือโลหะชิ้นใหญ่ ซึ่งใช้ในงานเชื่อม/ตัด

8. กิจกรรมที่ดาเนินการ
8.1 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและประโยชน์ของการจัดการขยะให้กับ
บุคลากร (นักการภารโรงประจาคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง ภายในมหาวิทยาลัย) ขั้นตอนการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้
 คณะทีมงานของโครงการฯ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังขยะแบบคัดแยกขยะ ตะแกรงเพื่อรองรับ
ขยะรีไซเคิล โดยมีการเขียนป้ายชี้บ่งชนิดและภาพตัวอย่างของขยะอย่างชัดเจน
 คณะทีมงานของโครงการฯ จะทาการชั่งวัดน้าหนักขยะแต่ละประเภทของขยะในแต่ละวัน เพื่อทาการ
ประเมินปริมาณขยะมีการเพิ่ม/ ลด ของปริมาณขยะทุกรอบ 1 เดือน
 คณะทีมงานโครงการฯ ดูแล ให้คาปรึกษาแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมรองรับ
การดาเนินงานของอาคารที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก
8.2 จัดรณรงค์การคัดแยกขยะให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสานึกและเห็นคุณค่าของขยะ เพื่อให้เกิด
การขยายผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
8.3 การจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิลในมหาวิทยาลัยฯ โดยการบริหารจัดการ
ธนาคารขยะแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่
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ธนาคารขยะมหาวิทยาลัยฯ
ผู้จัดการธนาคารขยะ

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริการนาฝาก-ถอน
- งานบัญชีซื้อขายขยะ
- เก็บข้อมูลสมาชิก-พนักงาน
- งานประชาสัมพันธ์
- ประสานงานกับผู้รับซื้อขยะ

2. ฝ่ายดาเนินการทั่วไป
- งานตรวจสอบคุณลักษณะขยะ
- งานชั่งวัดน้าหนักขยะ ขนย้าย ดูแล
แยก และจัดเก็บขยะ
- ประสานงานและดาเนินการจัดการ
ขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่นักการภารโรง
ของคณะ/สถาบัน/สานัก
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายติดตามประเมินผล
- ติดตามประเมินปริมาณขยะ (การเพิ่ม/ลด) ของอาคารที่
เข้าร่วมโครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัย ทุกรอบ 1 เดือน
- สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่นามาฝากธนาคารขยะ ในรอบ
1 เดือน
- ติดตามประเมินผล สรุปผลและการดาเนินงานในภาพรวม
เป็นเวลา 1 ปี และรายงานมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงและขยายพื้นที่ดาเนินงานให้ครอบคลุมต่อไป

1.ผู้จัดการธนาคารขยะ มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบการทางานของฝ่ายต่าง ๆ และสรุปผล
การดาเนินงานของธนาคารขยะและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาปรับปรุง การจัดการตามโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีบทบาทหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกของธนาคารในการฝากขยะหรือถอนเงินจากบัญชี
และมีหน้าที่สรุปผลการประกอบการของธนาคารประจาวันและประจาเดือนส่งให้ผู้จัดการธนาคารขยะพิจารณา
3. ฝ่ายดาเนินการทั่วไป มีหน้าที่ในการดาเนินการซื้อขายขยะประจาเดือ น โดยการตั้งราคาจะอ้างอิงตามราคา
ตลาดของผู้รับซื้อขยะ (ตลาดราคากลาง) และตรวจสอบคุณลักษณะของขยะ ชั่งน้าหนักขยะที่สมาชิกนามาฝากและดูแล
จัดเก็บรวมถึงการจาหน่ายต่อไป
4. ฝ่ายติดตาม ประเมินผล มีหน้าที่ในการติดตาม และสรุปผลของปริมาณขยะของอาคาร ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ภายในมหาวิทยาลัยทุกรอบ 1 เดือน สรุปปริมาณขยะรีไซเคิลที่นามาฝากไว้กับธนาคารขยะทุกรอบ 1 เดือน และสรุปผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมครบรอบ 1 ปี เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงและขยายพื้นที่ดาเนินงานในปีต่อไป
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9. การดาเนินการของขยะแห้ง (รีไซเคิล) และขยะเศษวัสดุ (โลหะ) เพื่อจัดทาธนาคารขยะ
9.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก ธนาคารขยะ โดยนัก ศึก ษา บุคลากรหน่วยงานที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก
ของธนาคารขยะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เบ็ดเสร็จ ที่จัดรับสมัครของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จะออกรหัส
สมาชิกและสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้สมัครภายหลังจากผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารแล้ว
9.2 ขั้นตอนการนาฝาก สามารถนาฝากขยะกับธนาคารขยะได้ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนด ยื่น ณ
จัดตรวจสอบคุณลักษณะขยะและจุดชั่งน้าหนักของฝ่ายดาเนิ นการทั่วไปและพนักงานฝ่ายดาเนินการทั่วไปจะดาเนินการรับ
ขยะโดยมีพนักงานชั่งน้าหนักขยะจะทาการชั่งและนาเงินฝากเข้าบัญชีที่จัดฝาก-ถอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนขยะจะนา
เก็บไว้ในธนาคารขยะเพื่อรวบรวมรอจาหน่าย
9.3 ขั้นตอนการถอนเงิน สมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีโดยการกรอกแบบฟอร์มที่กาหนดยื่น ณ จุดฝาก-ถอน
ของฝ่ า ยบั ญ ชี และการเงิ น เพื่ อ รั บ เงิ น ตามจ านวนที่ ถ อน หรื อ สามารถแลกสิ น ค้ า ที่ อ ยู่ใ นธนาคารขยะ ราคาของสิ นค้า
ตามท้องตลาด
9.4 ขั้นตอนการซื้อขายขยะกับร้านรับซื้อของเก่า เมื่อปริมาณขยะที่สมาชิกนามาฝากมีปริมาณพอสมควร
ทางธนาคารขยะจะประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าเพื่อตกลงราคาซื้อขาย (เพื่อลดภาวะเรื่องสถานที่จัดเก็บขยะ
จึงกาหนดให้ร้านรับซื้อขยะมารับขยะทุกสัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง)
9.5 ขั้นตอนการบริหารเงินที่ได้จากการขายขยะ นาเอาเงินบางส่วนไปซื้อสินค้าตามราคาขายส่ง แต่นามาจาหน่าย
เพื่อให้สมาชิกสามารถแลกซื้อได้ แทนการถอนเงิน
10. การดาเนินการของขยะเปียก (เศษซากพืช เศษอาหาร ซากสัตว์ ผักผลไม้ ใบไม้แห้ง,สด)
10.1 กิจกรรมทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและประโยชน์ของการจัดการขยะให้กับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
10.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยการหมักปุ๋ยที่ได้จากขยะ
10.3 กิจกรรมการนาปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะนาไปใช้ประโยชน์
 นาปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะใส่ในวงบ่อคอนกรีต เพื่อปลูกดอกไม้ประดับรอบๆสานักงาน
 นาปุ๋ยที่ได้บรรจุลงถุงดาเพาะชา เพาะต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชผักสวนครัว
 นาปุ๋ยที่ได้บรรจุลงกระสอบเพื่อนาไปเติมในแปลง หรือกระถางดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตามอาคารต่าง ๆ
 นาปุ๋ยที่ได้จากการเหลือใช้จากการทากิจกรรมต่าง ออกจาหน่าย
11. การดาเนินการของขยะทั่วไป
 ประสานงานกับเทศบาลตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเข้ามาเก็บขยะทั่วไป
ในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 55 ตัวอย่างโครงการธนาคารขยะมูลฝอย (ต่อ)

- 132 -

12. งบประมาณในการดาเนินการ งบบริหารกลาง รหัสโครงการ 201000020121 จานวน 94,998 บาท
(เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ดังนี้
แผนการดาเนินงาน
การคัดแยกขยะ

ธนาคารขยะ
ปุ๋ยจากการหมักขยะ

การประชาสัมพันธ์

รายการ
ถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ถังละ 1,690 บาท
ถุงดา ขนาด 36x45 นิ้ว ห่อละ 49 บาท
เครื่องชั่งน้าหนักแบบธรรมดา 60 กิโลกรัม
กระดาษเอ 4
ปากกาลูกลื่น
สุ่มไก่
กระสอบหูหิ้ว
ดินสาหรับปลูก
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120
กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60x90
ปากกาเขียนไวท์บอร์ด
แปรงลบกระดาน
ตะแกรงหรือ โครงเหล็กพร้อมกุญแจ จานวน 2 ช่อง
ขนาด 1 x 2x 1 เมตร
สมุดสมาชิก
วงบ่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60-80 ซม.
(สาหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับรอบสานักงานต่าง ๆ)
วงบ่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม.
(สาหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับรอบสานักงานต่าง ๆ)
ถุงเพาะชา (สาหรับปลูกไม้ดอกไม้ประดับ)
ต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับ
สติกเกอร์ ขนาด เอ 4 มี 3 แบบบ
สติกเกอร์ ขนาด 1x1 ชิน้
ไวนิล ขนาด เอ 4
ไวนิล ขนาด 4.8x2.4 เมตร
ไวนิล ขนาด 4x1 เมตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
เก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกราชการ
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36 ใบ
60 ห่อ
1 เครื่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
1 อัน
10 ใบ
1 คันรถ
1 อัน
1 อัน
10 แท่ง
4 อัน
5 ชุด

ราคา
(บาท)
60,840
2,940
980
650
250
350
1,000
1,760
559
439
190
60
10,000

150 เล่ม
6 วง

3,000
1,080

2 วง

500

5 กิโลกรัม
100 ต้น
36 ชิ้น
5 ชิ้น
10 ชิ้น
1 ผืน
2 ผืน

400
500
3,600
1,500
500
2,300
1,600
94,998

จานวน
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14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยลดลง ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสาธารณูปโภคด้านสิ่งแวดล้อม
14.2 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การนาขยะ บางส่วนกลับไปใช้ประโยชน์
เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนสามารถนาไปฝาก/จาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมได้
14.3 บุคลากรสามารถนาความรู้ ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในงาน ได้แก่
การหมักปุ๋ยจากเศษใบไม้แห้ง ซากพืช เศษอาหาร เพื่อนาไปเป็นปุย๋ บารุงต้นไม้ พืชผักสวนครัวในมหาวิทยาลัย
ต่อไปได้
14.4 บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม มีความรัก สามัคคีคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
และองค์กร รวมทั้งมีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า
14.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มตี ่อการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
มีความพึงพอใจในระดับ 3.51 ขึ้นไป

………………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางมะลิวัลย์ รอดกาเหนิด)
ผู้เสนอโครงการ

................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตั นา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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(4) เลขานุการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการที่ระบุในข้อ (3) พร้อมกับทาการประชุม
เพื่อปรึกษาหารือทิศทางการดาเนินการของโครงการฯ
(5) เลขานุการดาเนินการทาบทามวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องของการจัดการ
ของเสีย การคัดแยกขยะมูลฝอย มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกขยะให้กับบุคลากร
ภายในอาคาร พร้อมทั้งระบุวันที่ เวลา และสถานที่
(6) เมื่อวิทยากรตอบรับการเป็นวิทยากร ฝ่ายเลขานุการดาเนินการจัดทาหนังสือ
เชิญวิทยากร และจัดทาหนังสือขออนุญาตจัดโครงการ เรื่อง การคัดแยกขยะให้กับบุคลากรภายในอาคาร
ผ่านระบบสานักงานอัตโนมัติ E-Office เพื่อทาการออกเลขหนังสือและเสนอผู้อานวยการกองกลางเห็นชอบ
และจัดส่งให้ธุรการกลางนาเสนอต่อรองอธิการบดีและอธิการบดีอนุมัติ ดังภาพที่ 56 ตัวอย่างหนังสือ
เชิญวิทยากร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ................มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร……………………..……..…….…….…...…..…………........
ที่ สนอ.กล.ว.๐๑๔๒/๒๕๖๑....................วันที.่ .........๑๐… กรกฎาคม….๒๕๖๑……………..…......................
เรื่อง...ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรม “GREEN OFFICE สู่การปฏิบัติ” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรียน อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการจัดกิจกรรม“GREEN OFFICE
สู่การปฏิบัติ” ตามนโยบาย GREEN OFFICE ให้กับผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่นักการภารโรงที่ปฏิบัติงาน
ประจาอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔) จานวน ๗๐ คน ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น ๓ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔) โดยมีวตั ถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากร รับรู้นโยบาย GREEN OFFICE
๒. เพื่อให้บุคลากรตระหนักและนานโยบาย GREEN OFFICE ไปปฏิบัติและถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงาน
และผูม้ าติดต่อได้
๓. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายในอาคารเรียนรวมและอานวยการ
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
และสร้างความเข้าใจเรื่องก๊าซเรือนกระจก ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ภาพที่ 56 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร
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(7) เลขานุการดาเนินการแจ้งเวียนหนังสือไปยังบุคลากรภายในอาคารเพื่อประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการที่กาหนดเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
(8) เมื่อเรื่องอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทาการสารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการอบรม
เพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประสานกับกลุ่มงานพัสดุ (กรณีมีรายการวัสดุ) กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มสัญญา
ยืมเงิน ผ่านระบบบัญชีสามมิติ GF-MIS โดยใส่รายการค่าอาหารและอาหารว่างที่ได้ประมาณการไว้ค่าวัสดุ(ถ้า
มี) และทาการพิมพ์สัญญายืมเงินออกจากระบบ จานวน 2 ฉบับ ให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อ นาเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
การเงินตรวจสอบการค้างเงินยืมและลงลายมือชื่อ จากนั้นนาเสนอผ่านผู้อานวยการกองกลาง (ผู้ตรวจ) ลงนาม
นาเสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติการยืมเงิน และนาส่งกลุ่มงานการเงินเพื่อจัดสรรเงินตามใบยืม
ให้แก่ผู้ยืมตามระเบียบและขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุม
(9) เลขานุการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองกลางที่ดูแลห้องประชุมโดยทาการจอง
ห้องประชุมผ่านระบบเพื่อจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุค เครื่องฉายภาพโปรเจ็ค
เตอร์ ไมค์ ให้มีความพร้อมใช้งานในขณะฝึกอบรม อีกทั้ง ประสานงานไปยังแม่บ้านผู้ดูแลห้องประชุม
ให้จัดเตรียมภาชนะสาหรับรองรับอาหารและอาหารว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดวางถังขยะ
ด้านนอกเพื่อใส่เศษอาหาร และขยะทั่วไป
(10) จัดฝึกอบรมโครงการ เรื่อง การคัดแยกขยะให้กับบุคลากรภายในอาคารในวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด โดยฝ่ายเลขานุการควรมาก่อนการฝึกอบรมจะเริ่ม ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น
นาแบบฟอร์มการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมาวางไว้ที่จุดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงลายมือชื่อ
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ จุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุม โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เมื่อผู้เข้าร่วม
โครงการมาถึงห้องประชุม ให้ทาการลงลายมือชื่อการเข้าร่วมโครงการ และเมื่อนับจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ครบแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงดาเนินการเปิดโครงการตามกาหนดการ ดังภาพที่ 57 ตัวอย่างภาพถ่าย
การฝึกอบรมการคัดแยกขยะ

ภาพที่ 57 ตัวอย่างภาพถ่ายการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
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(11) เลขานุการดาเนินการสรุปโครงการโดยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
- ประวัติความเป็นมาของโครงการที่อบรมเกี่ยวกับโครงการการคัดแยกขยะให้กับ
บุคลากรภายในอาคารที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการในภาพรวม จัดทาเป็นตารางหา
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
- ผลการประเมินการฝึกอบรม เช่น แบบฝึกทดสอบการเรียนรู้ก่อน – หลัง /
ข้อเสนอแนะหลังการจัดอบรม
- สาเนารายชื่อการเข้าร่วมฝึกอบรม
- ภาพถ่ายตลอดการจัดกิจกรรม
(12) กรรมการด้านการจัดการของเสียร่วมกันจัดทาสื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยการจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงร่วมรณรงค์ในกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
ดังภาพที่ 58 การรณรงค์การคัดแยกขยะ

ภาพที่ 58 การรณรงค์การคัดแยกขยะ

ภาพที่ 58 การรณรงค์การคัดแยกขยะ (ต่อ)
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(13) กรรมการขออนุญาตมหาวิทยาลัยจัดตั้งธนาคารขยะ (ขยะรีไซเคิล) โดยจัดทาแผนผัง
การดาเนินงานของธนาคารอย่างชัดเจน เมื่อมหาวิทยาลัยอนุญาตแล้ว หน่วยงานทาการประชาสัมพันธ์สถานที่
รับซื้อและประเภทของขยะรีไซเคิล โดยระบุวัน เวลา ที่ชัดเจน ตลอดจนประสานงานกับร้านค้า
ที่รับซื้อขยะรีไซเคิล เข้ามารับซื้อขยะ และเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมาเป็นสมาชิก
เข้าร่วมสมัครการขายขยะให้ธนาคาร ดังภาพที่ 59 ตัวอย่างเส้นทางขยะ

ภาพที่ 59 ตัวอย่างเส้นทางขยะ
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(14) เลขานุการจัดทาบัญชีการซื้อขายขยะมูลฝอยเป็นประจาทุกเดือนตามแบบฟอร์มที่
กาหนดและจัดทาบันทึกชี้แจงรายรับ – รายจ่าย เป็นประจาทุกเดือน นาเสนอผู้อานวยการกองกลางและ
นาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังภาพที่ 60 ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีรายการขยะ
ประจาเดือน

ภาพที่ 60ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีรายการขยะประจาเดือน

(15) เลขานุการรวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดจากการดาเนินงานนาเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในคราวประชุมทุกเดือนเพื่อกาหนดแนวทางใน
การปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และจัดทาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานดาเนินงานในภาพรวมในรอบ 1 ปี
เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่ดาเนินงานในปีต่อไป ดังภาพที่ 61 ตัวอย่างบันทึกข้อความ
การจัดส่งรายงานธนาคารขยะมูลฝอย
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ภาพที่ 61 บันทึกข้อความการจัดส่งรายงานธนาคารขยะมูลฝอย
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ภาพที่ 61 บันทึกข้อความการจัดส่งรายงานธนาคารขยะมูลฝอย (ต่อ)
7.4.2 การจัดการน้าเสีย
(1) ประธานกรรมการหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย จัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผน
การดาเนินงานเกี่ยวกับระบบบาบัดน้าเสียและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
น้าเข้า – น้าออกของระบบการจัดการน้าของมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 62 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลระบบบาบัดน้าเสีย

ภาพที่ 62 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลระบบบาบัดน้าเสีย
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(2) ประธานมอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบการทางานของบ่อดักไขมัน และระบบบาบัดน้าเสีย
ที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของน้าเสีย ดังภาพที่ 63 ตัวอย่างแผ่นพับคู่มือถังดักไขมัน

ภาพที่ 63 ตัวอย่างแผ่นพับคู่มือถังดักไขมัน

ภาพที่ 63 ตัวอย่างแผ่นพับคู่มือถังดักไขมัน (ต่อ)
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(3) ผู้รับผิดชอบโดยกลุ่มงานอาคารสถานที่จะดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการทางาน
ของระบบบาบัดน้าเสียประจาวัน เพื่อสรุปรายงานประจาเดือนเสนอต่อประธานหมวดพิจารณา จากนั้น
ประธานหมวดทาการวิเคราะห์คุณภาพน้าตามที่ได้รับรายงาน จัดส่งมายังกองกลาง สานักงานอธิการบดี
เพื่อจัดทาหนังสือรายงานผลคุณภาพน้าต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุมต่อไป ดังภาพที่ 64 ตัวอย่าง
แบบทส.1 การเก็บสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกาเนิดมลพิษ และตัวอย่างแบบทส.2 รายงานสรุปผล
การทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
แบบ ทส. ๑
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิตแิ ละข้อมูลซึ่งแสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
ของแหล่งกาเนิดมลพิษ
แหล่งกาเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ........๖๙....... หมู่ที่ .........๑...... ซอย ....................-...............
ถนน ................-................. แขวง/ตาบล .......นครชุม............. เขต/อาเภอ.........เมืองกาแพงเพชร......จังหวัด ....กาแพงเพชร
โทรศัพท์ ....๐๕๕-๗๐๖-๕๕๕........ โทรสาร ..๐๕๕-๗๐๖-๕๑๘........ มี ...อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร......
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอย
รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร เกินกว่า ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป.................................................................
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย ดังนี้

ภาพที่ 64 ตัวอย่างแบบทส.1การเก็บสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
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ภาพที่ 64 ตัวอย่างแบบทส.1การเก็บสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกาเนิดมลพิษ (ต่อ)
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบาบัดน้าเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัด
คุณภาพน้าทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทาการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน
ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้น
ถูกต้องทุกประการ
..........................................................................
รองศาตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร)

ภาพที่ 64 ตัวอย่างแบบทส.1การเก็บสถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกาเนิดมลพิษ (ต่อ)
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แบบ ทส. ๒
รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
๑. ข้อมูลทั่วไป
แหล่งกาเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ........๖๙....... หมู่ที่ .........๑...... ซอย ....................-...............
ถนน ................-................. แขวง/ตาบล .......นครชุม............. เขต/อาเภอ.........เมืองกาแพงเพชร......จังหวัด ....
กาแพงเพชร.............. โทรศัพท์ ....๐๕๕-๗๐๖-๕๕๕........ โทรสาร ..๐๕๕-๗๐๖-๕๑๘........ มี ...อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร...... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ก
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคาร เกินกว่า ๒๕,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้นไป.................................................................
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียของแหล่งกาเนิดมลพิษสาหรับ
เดือน ...ธันวาคม.... พ.ศ. ..๒๕๖๒... ตามที่ได้กาหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
...รองศาตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก.... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ
(.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร..)
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบาบัดน้าเสีย และแหล่งรองรับน้าทิ้ง
(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบาบัดน้าเสีย ...ระบบบาบัดน้าเสียแบบเติมอากาศ............... ความสามารถในการ
รองรับน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสีย ...................๘๐............... ลบ.ม./วัน
(๒) การทางานของระบบบาบัดน้าเสีย   แบบต่อเนื่อง ...๒๔. ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ........................
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบาบัดน้าเสีย  เครื่องสูบน้า  เครื่องเติมอากาศ
 เครือ่ งกวน/ผสมน้าเสีย  เครือ่ งกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบตะกอน  อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................
(๔) แหล่งรองรับน้าทิ้ง (ระบุ) .....ปล่อยลงคูคลองภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการรดน้าต้นไม้ของมหาวิทยาลัยฯ
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบาบัดน้าเสียและวิธีการกาจัด ....นาตะกอนที่เกิดจากการบาบัดน้าเสียนาไป
ทาปุ๋ยหมักสาหรับต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยฯ.............................................
๓. สรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียเป็นรายเดือน
(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบาบัดน้าเสีย (หน่วย) ...........๒๗............... (หน่วย).......
(๒) ปริมาณน้าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกาเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ...........๙๓๔......... (ลบ.ม.)......
(๓) ปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบบาบัดน้าเสีย (ลบ.ม.) .................๘๐....................... (ลบ.ม.).....
(๔) การระบายน้าทิ้งจากระบบบาบัดน้าเสีย .............................-............................................
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .................-.........................
(๖) การทางานของระบบบาบัดน้าเสียและอุปกรณ์
- ระบบบาบัดน้าเสีย  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ..............................................................
- เครื่องสูบน้า  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .......................................................................
- เครื่องเติมอากาศ  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................

ภาพที่ 64 ตัวอย่างแบบทส.2 รายงานสรุปผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย
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- เครื่องกวน/ผสมน้าเสีย  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .......................................................
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ....................-.................................
- เครื่องสูบตะกอน  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) ............................-...................................
- อื่นๆ ....................  ปกติ  ผิดปกติ (ระบุ) .................................................................
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบาบัดน้าเสียที่นาไปกาจัด (ลบ.ม.) ...ณ ปัจจุบันยังไม่มีปริมาณตะกอนมาก
พอที่จะนาขึ้นมา............................
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .......ณ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการติดตั้งมิเตอร์สาหรับวัดปริมาณน้าที่ได้รับ การ
บาบัดแล้วออกสูร่ ะบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินงานเพื่อติดตั้งมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด
ดังกล่าว..........................................................................................
................................................................................................................................................................
คาเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกาเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย หรือผู้รับจ้างให้บ ริการ
บาบัดน้าเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บ สถิติ ข้อมูล หรือ ไม่ทาบัน ทึก หรือ รายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบาบัดน้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบาบัดน้าเสียผู้ใดทาบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา
๑๐๗
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(4) กองกลาง สานักงานอธิการบดี จัดทาหนังสือราชการภายนอก เรียนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนครชุม เรื่อง รายงานผลคุณภาพน้าเสีย นาเสนอต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม พับใส่ซองจดหมายถือไป
เอง ส่งไปยังที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุมเซ็นรับหนังสือ ดังภาพที่ 65 หนังสือรายงานผล
การทางานของระบบบาบัดน้าเสีย

ที่ อว ๐๖๑๕/๑๒๘๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แบบ ทส.๑ จานวน ๑ ฉบับ
๒. แบบ ทส.๒ จานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มีระบบบาบัดน้าเสียของแหล่งกาเนิดมลพิษ และได้ทาการ
บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสียของแหล่งกาเนิดมลพิษ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ดาเนินการจัดทาแบบบันทึก ทส.๑ และ แบบทส. ๒
เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอจัดส่งรายงานรายงานผลการทางานของระบบบาบัดน้าเสีย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

กองกลาง สานักงานอธิการบดี
โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕ ต่อ ๑๐๕๑
โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘
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(5) กองกลาง สานักงานอธิการบดี ทาการจัดเก็บหนังสือ(สาเนาคู่ฉบับ) รายงานผล
การวิเคราะห์คุณภาพน้าเข้าแฟ้มการจัดการน้าเสีย ประจาปีงบประมาณ เพื่อไว้รับตรวจคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสานักงานสีเขียว และรับตรวจจากสิ่งแวดล้อมภาค 4
(6) เลขานุการหมวดที่ 4 รวบรวมข้อมูลและผลการดาเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินงานนาเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในคราวประชุมทุกเดือน
เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานในครั้งต่อไป
ปัญหา ยังมีสมาชิกในมหาวิทยาลัยนาขยะออกไปขายให้กับผู้ประกอบการด้านนอกมหาวิทยาลัย
แนวทางการแก้ไข
1. ประชาสัมพันธ์การซื้อ – ขายขยะรีไซเคิลให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึงและ
อานวยความสะดวกในการรับซื้อ
2. ประสานพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยห้ามให้มีการนาขยะออกนอกมหาวิทยาลัยก่อนได้รับ
อนุญาตเนื่องจากอาจมีวัสดุครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยปะปนออกไปเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง
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7.5 การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
การดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นการวางแผนจัดการความน่าอยู่
ของสานักงาน โดยจัดทาแผนผังของสานักงาน กาหนดพื้นที่อย่างชัดเจน กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย การป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะ
นาเชื้อในสานักงาน การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน และกาหนดมาตรการเพื่อลดการเกิดเสียง
มาเพื่อประยุกต์ใช้ในสานักงาน
7.5.1 อากาศในสานักงาน
7.5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสานักงาน
(1) กรรมการการดาเนินการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ประชุม
ปรึกษาหารือและจัดทาแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร
(Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสานักงาน) ดังภาพที่ 66 ตัวอย่างแผนการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
แผนบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
ที่

งาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมาย
เหตุ
การบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 1
1 ขออนุมัติงบประมาณการ

บารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
2 ดาเนินการจ้างเหมาผู้
 
รับจ้างเข้าทาการ
บารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศตาม
ระเบียบพัสดุ
3 ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ
 
ดังนี้
1. ก่อนปฏิบัติงานต้อง

ตรวจสอบการทางานของ
เครื่องปรับอากาศหาก
พบว่าเครื่องปรับอากาศ
ทางานผิดปกติให้แจ้งผู้
ควบคุมงานทราบก่อนทุก
ครั้ง
2. ผู้รับจ้างต้องนาผ้า

พลาสติกคลุมเฟอร์นิเจอร์
ก่อนเริ่มทาความสะอาด

ภาพที่ 66 ตัวอย่างแผนการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
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ที่

งาน/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมาย
เหตุ
3. ถอดโครงคอยล์เย็น(Fan

Coil Unit) ออกทั้งหมด
เพื่อทาความสะอาดภายใน
และถอดชุด Blower Fan
coil เพื่อนาไปล้างทาความ
สะอาด หลังจากนั้นนาไป
พึ่งแดด
4. ล้างทาความสะอาด

คอยล์เย็นด้วยปั๊มน้า
แรงดันสูง (มีถาดรองรับน้า
ขณะฉีด ล้าง)
5. ใช้เครื่องเป่าลม กับ

Blower Fan coil หลังทา
ความสะอาดด้วยปั๊มน้า
แรงดันสูง
6. ล้างทาความสะอาดแผ่น

กรองอากาศและเป่าแห้ง
ด้วยเครื่องเป่าลม
7. ตรวจเช็คพร้อมหยอด

น้ามันหล่อลื่น Motor Fan
Coil
8. ล้างทาความสะอาดท่อ

น้าทิ้งด้วยปั๊มน้าแรงดันสูง
และเป่าแห้งด้วยเครื่องเป่า
ลม
9. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟ

ของระบบ และยึดสกรู
สายไฟให้แน่นหนา
10. ประกอบชิ้นส่วนทีถ่ อด

ออกไปล้างทาความสะอาด
พร้อมทาความสะอาด
ภายนอกเครื่องปรับอากาศ
ด้วยผ้าสะอาด
11. ถอดโครงคอยล์ร้อน

(Condensing Unit) ออก
ทั้งหมด โดยต้องจัดหา
พลาสติกคลุมมอเตอร์
ระบายความร้อน เพือ่ กัน
น้าเข้าไปทาความเสียหาย
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ที่

งาน/กิจกรรม
ม.ค.
12. ทาความสะอาดแผง
ระบายความร้อนด้วยปั้ม
น้าแรงดันสูง และเป่าให้
แห้งด้วยเครื่องเป่าลม,
หยอดน้ามันหล่อลื่น
Motor Condensing
และทาความสะอาดโครง
เหล็ก
13. ตรวจเช็คอุปกรณ์
ป้องกัน Compressor
เช่น Magnetic, Timer,
Thermos start,
Capacitor
14. ตรวจเช็คจุดต่อ
สายไฟของระบบ และยึด
สกรูสายไฟให้แน่นหนา
15. ตรวจเช็คสภาพลูก
ยางรอง Compressor
และฉนวนหุ้มท่อน้ายา
16. ประกอบชิ้นส่วนที่
ถอดออกไปล้างทาความ
สะอาด พร้อมทาความ
สะอาดภายนอก
เครื่องปรับอากาศด้วยผ้า
สะอาด

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมาย
เหตุ
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(2) กรรมการฯ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนการดูแลรักษา
(3) กรรมการ ฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาแผ่นพับการดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิม์เอกสาร พรมปูพื้นห้อง มอบให้กับทุกหน่วยงานภายในอาคาร
พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ อีกทั้งยังจัดทาข้อปฏิบัติงานของนักการภารโรง เพื่อไว้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด ดังภาพที่ 67 ตัวอย่างข้อปฏิบัติงานของนักการภารโรง

ภาพที่ 67 ตัวอย่างข้อปฏิบัติงานของนักการภารโรง
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(4) ฝ่ายเลขานุการดาเนินการแจกแบบฟอร์มแผนการบารุงรักษาประจาปี เช่น
บันทึกการล้างเครื่องปรับอากาศ บันทึกการซ่อมบารุงเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ ให้กับทุกหน่วยงาน
ภายในอาคารได้รับทราบและปฏิบัติ
(5) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ
เพื่อการเตรียมความพร้อมและเผ้าระวังการได้รับอันตราย โดยกาหนดให้ทุกห้องสานักงานจัดวาง
เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ให้ห่างไกลจากผู้ปฏิบัติงาน
(6) เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบตามที่กรรมการกาหนด จัดเก็บข้อมูล
ลงแบบฟอร์มแผนการบารุงรักษาประจาปี พร้อมจัดทารายงานผลการบารุงรักษาดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจาทุกวัน
7.5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกาหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่
กาหนด
(1) กรรมการฯ ได้สังเกตผู้เข้ามาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภายในอาคารแล้ว
พบว่า มีประชาชน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ มาติดต่อเป็นจานวนมาก และสังเกตเห็นมีการสูบบุหรี่ภายในอาคารจึง
ได้ปรึกษาหารือเพื่อกาหนดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้บริเวณด้านหลังอาคารอย่างเหมาะสม โดยมอบหมายให้เลขานุการ
ดาเนินการจัดทาป้ายเขตสูบบุหรี่ และจัดหาเก้าอี้พร้อมนั่งและจุดมุมให้สวยงาม มีต้นไม้สีเขียวที่ฟอกอากาศให้
ถ่ายเทได้สะดวก ดังภาพที่ 68 ตัวอย่างพื้นที่สูบบุหรี่

ภาพที่ 68 ตัวอย่างพื้นที่สูบบุหรี่
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(2) กรรมการมอบหมายให้นิติกรของมหาวิทยาลัยศึกษากฎหมายการสูบบุหรี่
ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน จากนั้น มอบหมายให้เลขานุการดาเนินการจัดหาสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร
มาติดบริเวณด้านหน้าห้องเรียนทุกห้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด ดังภาพที่ 69 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์
ห้ามสูบบุหรี่

ภาพที่ 69 ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่
(3) กรรมการฯได้ออกแนะแนวสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
ภายในอาคารแก่นักศึกษาและบุคลากร ในช่วงเปิดภาคเรียน ดังภาพที่ 70 ตัวอย่างการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
ภายในอาคาร

ภาพที่ 70 ตัวอย่างการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ภายในอาคาร
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11.2 แสงในสานักงาน
(1) กรรมการสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
ดาเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในห้องสานักงานทุกห้องในอาคาร (โดยอุปกรณ์การตรวจวัด
ความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างจะต้องอ้างอิงวิธีการตรวจวัด และมีผู้ตรวจวัด
เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์
สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้อง
ดาเนินการ 2561 คือ ดังภาพที่ 71 ตัวอย่างเครื่องมือวัดแสงสว่าง
- หมวด 3 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและประเภทกิจการที่ต้องดาเนินการ
- หมวด 5 คุณสมบัติผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางาน

ภาพที่ 71 ตัวอย่างเครื่องมือวัดแสงสว่าง

ภาพที่ 71 ตัวอย่างเครื่องมือวัดแสงสว่าง (ต่อ)
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(2) กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการวัดแสง
ของทุกห้องสานักงานภายในอาคาร พร้อมรายงานผลการตรวจวัดแสงสว่าง ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกาหนด หากพบว่าแสงสว่างไม่ผ่านตามที่กฎหมายกาหนด
ขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง เพื่อวางแผนการแก้ไข เช่น การจัดทาผ้าม่านเพื่อบังแสงไม่ให้สว่างเกินไป
และการเปลี่ยนหลอดไฟที่ประหยัดมากขึ้น เป็นต้น ดังภาพที่ 72 ตัวอย่างข้อมูลการวัด
แสงสว่างภายในห้องสานักงาน
การวัดค่าความส่องสว่างภายในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่ออาคาร.........อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)......................

ห้องธุรการ

305

336

325

249

303.75

lx

1

ห้องประชาสัมพันธ์

283

346

295

363

321.75

lx

1

ห้องอบรมใบขับขี่

284

342

286

354

316.50

lx

2

ห้องการเงิน

287

319

279

321

301.50

lx

2

ห้องสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

279

319

287

316

300.25

lx

3

ห้องพัสดุ

289

309

286

319

300.75

lx

3

ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร

286

318

276

321

300.25

lx

3

ห้องเรียน 14301

315

369

335

378

349.25

lx

4

ห้องรองอธิการบดี 1

289

309

299

306

300.75

lx

4

ห้องรองอธิการบดี 2

295

309

289

315

302.00

lx

4

ห้องรองอธิการบดี 3

291

312

287

316

301.50

lx

4

ห้องรองอธิการบดี 4

283

311

290

318

300.50

lx

4

ห้องรองอธิการบดี 5

292

315

287

309

300.75

lx

4

ห้องรองอธิการบดี 6

284

321

287

308

300.00

lx

4

ห้องกองกลาง

290

405

258

400

338.25

lx

4

ห้องเลขานุการ

280

265

248

256

262.25

lx

4

ห้องประชุม

318

309

286

287

300.00

lx

4

ห้องอธิการบดี

314

307

293

288

300.50

lx

ค่าเฉลี่ย

ชื่อห้อง

ด้านหลังขวา
ห้อง

ด้านหลังซ้าย
ห้อง

1

ชั้น

ด้านหน้าขวา
ห้อง

ด้านหน้าซ้าย
ห้อง

ค่าความสว่าง

ภาพที่ 72 ตัวอย่างข้อมูลการวัดแสงสว่างภายในห้องสานักงาน (ต่อ)

หน่วย
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7.5.1.3 เสียง
กรรมการฯ มีการกาหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายใน
สานักงาน การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่น ๆ ในสานักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
แนวทางการกาหนดมาตรการ ได้แก่ มีพื้นที่ทางานสารองให้กับพนักงาน และมีการสื่อสารหรือติดป้าย
แจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตรายและจัดทาคู่มือแนวทางจัดการมลพิษทางเสียง
ดังภาพที่ 73 ตัวอย่างแนวทางจัดการมลพิษทางเสียง

ภาพที่ 73 ตัวอย่างแนวทางจัดการมลพิษทางเสียง
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7.5.1.4 ความน่าอยู่
7.5.1.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสานักงานโดยจะต้องดาเนินการดังนี้
(1) กรรมการฯจัดทาแผนผังของสานักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร
โดยจะต้องกาหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่
ทางาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้ ทัง้ นี้ มอบกลุ่มงานอาคารสถานที่
ในการจัดทา ดังภาพที่ 74 ตัวอย่างพื้นที่สีเขียว

ภาพที่ 74 ตัวอย่างพื้นที่สีเขียว
(2) มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่
ทั่วไป ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ดังภาพที่ 75 ตัวอย่างการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพื้นที่

ภาพที่ 75 ตัวอย่างการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพื้นที่ภายในและภายนอกสานักงาน
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(3) มีการกาหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
(4) การกาหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ คงรักษาไว้ของสานักงาน
รวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน
7.5.1.4.2 มีการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อและดาเนินการได้ตามที่กาหนด
(1) มีการกาหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนาเชื้อในสานักงานอย่างเหมาะสม
ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ โดยมอบหมายให้เลขานุการดาเนินการจัดทาคู่มือ
แนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนาเชื้อ แจกจ่ายให้กับแม่บ้านประจาชั้นได้รับทราบวิธีการกาจัดที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมไม่มีอันตรายต่อพนักงาน ดังภาพที่ 76 ตัวอย่างคู่มือแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนาเชื้อ

ภาพที่ 76 ตัวอย่างคู่มือแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนาเชื้อ
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ภาพที่ 76 ตัวอย่างคู่มือแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนาเชื้อ (ต่อ)
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(2) มีการกาหนดให้แม่บ้านประจาชั้นจดบันทึกความถีใ่ นการตรวจสอบร่องรอยสัตว์
พาหะนาเชื้อตามแบบฟอร์มของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนละ 1 ครั้ง ดังภาพที่ 77 ตัวอย่าง
แผนการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ

ภาพที่ 77 ตัวอย่างแผนการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ
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ภาพที่ 77 ตัวอย่างแผนการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ (ต่อ)
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แผนการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ชนิดสัตว์
ความถี่ในการ
ที่พบ
แหล่งที่พบเห็น/สถานที่ (จุด)
พบเห็น/ครั้ง
วิธีกาจัดด้วยตนเอง
ตอนกลางคืน
ใช้ไม้กวาดไล่ให้อกไป
ตุ๊กแก
หลังตู้เก็บเอกสาร
บ่อยครั้ง
ข้างนอกอาคาร
ห้องสานักงานสังเสริมวิชาการฯ ชั้น 2

ทางหน้าต่าง

ผู้พบเห็น
ผดุงพร พันธ์พืช
น้าพัก ข่ายทอง
กนกกร ทองคา

แมลงสาบ ใต้ซิ้งน้าล้าง ห้องครัว ชั้น 2

1 ครั้ง

กาจัดด้วยลูกเหม็น

บังอร ทองมี

แมลงสาบ ห้องครัว ชั้น 4 (กองกลาง)

ทุกวัน

ทาความสะอาดลิ้นชัก

ชนก จิตรตรง

แมลงสาบ ห้องครัว ชั้น 4 (เลขานุการ)

2 ครั้ง

ฉีดยาไบกอน

สุทิน คาเคน

ห้องทางาน ชั้น 4 (เลขานุการ)

1 ครั้ง

ฉีดยาไบกอน

สุทิน คาเคน

ห้องน้า ชั้น 4 (ห้องอธิการบดี)

1 ครั้ง

ฉีดยาไบกอน

สุทิน คาเคน

ห้องเก็บของ ชั้น 4

2 ครั้ง

ฉีดยาไบกอน

สุทิน คาเคน

1 ครั้ง

ใช้ไม้กวาดลงถังขยะ

วรรณรัตน์ จิตรตรง

แมลงสาบ ห้องครัว ชั้น 8

ภาพที่ 77 ตัวอย่างแผนการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ (ต่อ)
ชนิดสัตว์พาหะนา
เชื้อ

วิธีการป้องกันและกาจัด
วิธีการป้องกัน
1. ปิดช่องทางเดินตามท่อระบายน้าด้วยตะแกรง

หนู

2. ทาความสะอาดอยูเ่ ป็นประจา
3. มีการตรวจดูและทุกวัน
4. จัดวางอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ
วิธีการกาจัด
1. เดินสารวจดูร่องรอยทางเดินของหนู
2. หากับดักมาติดตั้งบริเวณ
3. หากพบซากหนูติดกับดักให้ดาเนินการนาไปทิ้งทันที

ภาพที่ 77 ตัวอย่างการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ (ต่อ)

หมาย
เหตุ
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(3) เลขานุการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กาหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
สรุปรายงานต่อประธานกรรมการและหัวหน้าหน่วยงานภายในห้องสานักงานนั้นได้รับทราบ
(4) กรรมการประชุมเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์
พาหะนาเชื้อ
(5) เลขานุการสรุปรายงานตามแบบฟอร์มการตรวจสอบร่อยรอยของสัตว์นาเสนอ
ต่อที่ประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นประจาทุกเดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
(6) หัวหน้าหน่วยงานภายในห้องสานักงานรับมติที่ประชุมในข้อปฏิบัติการไม่ให้
มีสัตว์พาหะนาเชื้ออาศัยอยู่ในห้องทางาน ไปแจ้งเวียนให้กับพนักงานได้รับทราบและร่วมกันปฏิบัติ
7.5.1.4.3 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
(1) มีการกาหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน ดังภาพที่ 78 ตัวอย่างการบรรจุโครงการป้องกันอัคคีภัยในแผนปฏิบัติราชการ

ภาพที่ 78 ตัวอย่างการบรรจุโครงการป้องกันอัคคีภัยในแผนปฏิบัติราชการ
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(2) จัดทาโครงการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยกาหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในอาคาร
พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
(3) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กาหนด พร้อมแสดงหลักฐาน
เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น ดังภาพที่ 79 ตัวอย่างโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและโครงการลดใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๔๐ น. ณ ห้องประชุมชัน้ ๓ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------๑. ชื่องาน / โครงการ
โครงการป้องกันอัคคีภยั ในสถานศึกษาและโครงการลดใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี กลุ่มงานอาคารสถานที่ และกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
๓. หลักการและเหตุผล
ตามที่ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔) ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การประเมินสานักงาน
สีเขียว ระดับประเทศในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนนรวม ๙๔.๒๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากกรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม อนึ่ ง ทางคณะกรรมการได้ มี ข้ อ เสนอแนะกลั บ มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให้
ด าเนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ให้ข้อเสนอแนะเห็นควรขยายผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จานวนอย่างน้อย ๓
หน่วยงาน ได้แก่ กองพัฒนานั กศึ กษา โปรแกรมวิ ชาเทคโนโลยี ก่ อสร้ าง บัณฑิตวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์เรื อนไทย
ดั งนั้ น เพื่ อให้ เป็ นการขั บเคลื่ อนนโยบายต่ าง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ส านั ก งานสี เ ขี ย ว เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ
การมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ส่ ว นท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามภาคภู มิ ใ จและมี ก าลั งใจในการ
ท างาน อนึ่ ง ในโครงการส านั ก งานสี เ ขี ย วได้ ร ะบุ ใ ห้ มี ก ารจัด ท าแผนภาวะฉุ กเฉินขึ้ น ประกอบกั บมหาวิ ทยาลั ย
ได้ มี การจั ดท าแผนการป้ องกั นอั คคี ภัย และบรรเทาสาธารณภั ย ประจ าปี ๒๕๖๒ พร้ อ มมาตรการการแนวทาง
การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆภายในอาคารที่จะเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง การป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ในสถาน
ประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทางานสาหรับลูกจ้าง ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๑๙ (๓)
กาหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารั บการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนด
หรื อ ยอมรั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสี่ สิ บ ของจ านวนลู กจ้ างในแต่ ละหน่ วยงานของสถานประกอบการ ให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และกาหนดให้มีการรณรงค์การลดใช้ทรัพยากร
และพลังงานภายในสานักงาน
จากเหตุผลดังกล่าว กองกลาง สานักงานอธิการบดี กลุ่มงานอาคารสถานที่ และกลุ่มงานไฟฟ้า
และอนุรักษ์พลังงานจึงได้ให้ความสาคัญและสร้างจิตสานึกเพื่อลดพฤติกรรมเสีย่ งให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้ง
สร้างวินัยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง และการรณรงค์การลดใช้
ทรัพยากรและพลังงานภายในสานักงานของอาคารกองพัฒนานักศึกษา จึงได้จดั โครงการป้องกันอัคคีภยั
ในสถานศึกษาและโครงการลดใช้พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขึ้น
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๔. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างจิตสานึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุม่ เป้าหมายพร้อมทั้งสร้างวินัยในเรื่องของการ
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง และสร้างจิตสานึกต่อการช่วยกันลดใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
๒. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นกาลังสาคัญของสถานศึกษาในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๔. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานสีเขียว
๕. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
๖. สถานที่ในการดาเนินงาน
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
๗. ผู้เข้าร่วมโครงการ
/อาจารย์ผู้ดูแลอาคาร /บุคลากรจากคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง นักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า
ประจาโรงอาหาร จานวนประมาณ ๒๕๐ คน
๘. ลักษณะการฝึกอบรม/กาหนดการ
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.
ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
โครงการป้องกันอัคคีภยั ในสถานศึกษา
และโครงการลดใช้พลังงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๔๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน
จัดการมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากรจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(อาหารว่างระหว่างการบรรยาย)
เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๕.๔๐ น.
บรรยายพิเศษป้องกันอัคคีภัยและและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา
โดยส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง
เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๖.๔๐ น.
ฝึกปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษาโดยส่วนราชการผูเ้ กี่ยวข้อง
๙. งบประมาณในการดาเนินงาน
โดยเบิกจากกิจกรรมการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย รหัส 201001260121
ดังนี้
๑. ค่าอาหารว่าง จานวน ๒๕๐ คน x ๓๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
๒. ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน ๕ ท่าน x ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๓. คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย จานวน 25๐ เล่ม × 2๕ บาท เป็นเงิน ๖,๒๕0 บาท
๔. ค่าป้ายพร้อมเคลือบสติ๊กเกอร์วิธีการใช้ถังดับเพลิง จานวน 8 แผ่น x แผ่นละ ๒0 บาท เป็นเงิน ๑๖๐ บาท
๕. ค่าแผ่นพับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ จานวน 25๐ แผ่น × ๓ บาท เป็นเงิน ๗๕๐ บาท
๖. ค่าถ่ายแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน ๒๕๐ แผ่น เป็นเงิน 250 บาท
๗. กระดาษ A๔ จานวน ๑ ลัง เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
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๘. ป้ายจุดรวมพล จานวน ๑ ป้าย ราคา 500 บาท
๙. ป้ายแผนผังหนีไฟ จานวน 4 ป้าย x 300 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
๑๐. ธงสี จานวน 4 อัน x 100 บาท เป็นเงิน 400 บาท
๑๑. เติมแก๊สถัง จานวน 2 ถัง x 420 บาท เป็นเงิน 840 บาท
๑๒. นามันดีเซล จานวน 1 ถัง x 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท
๑๓. นามันเบนซิน จานวน 1 ถัง x 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท
๑๔. ค่าเติมสารเคมีถังสีแดง จานวน 8 ถัง x 650 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท
๑๕. ค่าเติมถังเคมีถังสีเขียว จานวน 1 ถัง x 1650 บาท เป็นเงิน 1,650 บาท
๑๖. ค่าไวนิลป้ายชื่อโครงการอัคคีภยั ขนาด 1.2 เมตร *2.4 เมตร จานวน ๑ ป้าย เป็นเงิน 600 บาท
รวมเป็นเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ปลูกจิตสานึกและลดพฤติกรรมเสี่ยงให้กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทัง้ สร้างวินัยในเรื่องของการป้องกัน
เหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยตนเอง และสร้างจิตสานึกต่อการช่วยกันลดใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๒. เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. ผู้เข้าอบรมเป็นกาลังสาคัญของสถานศึกษาในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการลดใช้พลังงานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๔. เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานสีเขียว
................................................ผู้เสนอโครงการ
(ดร.มะลิวลั ย์ รอดกาเหนิด)
ผู้อานวยการกองกลาง
................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตั นา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
................................................ผู้อนุมตั ิโครงการ
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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(4) มีการกาหนดจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
ดังภาพที่ 80 ตัวอย่างป้ายจุดรวมพล

ภาพที่ 80 ตัวอย่างป้ายจุดรวมพล
(5) มีการกาหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนาทางหนีไฟประจาชั้นซึ่งจะต้องเป็นธงชั้นละสี
เพื่อสะดวกในการดูแลพนักงานของแต่ละชั้น พร้อมทั้งกาหนดหัวหน้าผู้นาการหนีไฟติดไว้ประจาชั้นทุกชั้น
ดังภาพที่ 81 ตัวอย่างแผนผังอาคารและธงประจาชั้น
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(6) มีการกาหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง
(7) กาหนดให้ผู้ดูแลอาคารตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โดยถังดับเพลิง
มีเพียงพอต่อการใช้งาน (กาหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 150
เซนติเมตรนับจากคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพื้นที่จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง ติดตั้งระบบ
เครื่องสูบน้าดับเพลิง (ถ้ามี) สายฉีดน้าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) (ถ้ามี)
ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(8) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งานตรวจสอบโดยกลุ่มงานไฟฟ้า
และอนุรักษ์พลังงาน สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่มากกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรหรืออาคารสูงเกิน
2 ชั้นขึ้นไป) ติดตั้งตัวดักจับควัน(smoke detector)หรือความร้อน (heat detector) และหากพบว่าชารุด
จะต้องดาเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
(9) เลขานุการจัดทาแผ่นป้ายสติ้กเกอร์วิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ติดไว้ ณ ข้างถังดับเพลิงให้เห็นเด่นชัด ดังภาพที่ 82 ตัวอย่างแผ่นป้ายสติ้กเกอร์วิธีการใช้งานข้างถังดับเพลิง

ภาพที่ 82 ตัวอย่างแผ่นป้ายสติ้กเกอร์วิธีการใช้งานข้างถังดับเพลิง
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(10) หัวหน้าอพยพหนีไฟประจาชั้น จะต้องจดบันทึกสภาพการใช้งานของ
ถังดับเพลิงเป็นประจาทุกเดือนตามแบบฟอร์มที่ติดไว้ในตัวถัง ดังภาพที่ 83 ตัวอย่างบันทึกสภาพการใช้งาน
ของถังดับเพลิง

ภาพที่ 83 ตัวอย่างบันทึกสภาพการใช้งานของถังดับเพลิง
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ภาพที่ 83 ตัวอย่างบันทึกสภาพการใช้งานของถังดับเพลิง (ต่อ)
(11) เลขานุการทาการสรุปสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงรายงานต่อกรรมการ
สิ่งแวดล้อมเป็นประจาทุกเดือน หากพบการเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ก็ดาเนินการบันทึกขอเปลี่ยนได้ทันที
ปัญหา ยังคงพบผู้สูบบุหรี่ภายในอาคาร
แนวทางการแก้ไข แจ้งหัวหน้าอาคารและประธานสิ่งแวดล้อมหมวดที่ 5 ให้ดาเนินการ
แจ้งผู้ที่สูบบุหรี่ภายในอาคาร
ข้อเสนอแนะ ควรมีมาตรการที่คุมเข้มและจริงจังสาหรับการสูบบุหรี่ภายในอาคาร
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7.6 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกลุ่มงานพัสดุ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและมูลค่าสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์สานักงานที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว G-Green เป็นต้น
7.6.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว (Green Office) (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) (หมวดที่ 6 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)และ
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) กรรมการประชุมเพื่อจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่องระบบและ
กลไกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อวางแผนและกาหนด
เป้าหมายในแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สาหรับอาคาร) และวางแผนการกาหนดกิจกรรม
ในดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 84 ตัวอย่างประกาศนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 84 ตัวอย่างประกาศนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
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ภาพที่ 84 ตัวอย่างประกาศนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
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(3) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอธิการบดี ประกาศนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปยังบุคลากรทุกคนและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 85 ตัวอย่างการติดประกาศนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 85 ตัวอย่างการติดประกาศนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
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(5) ประชุมมอบหมายและแต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการวางระบบและกลไก
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการประชุมมอบหมายและแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อดาเนินการวางระบบและกลไกในการคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังภาพที่ 86 ตัวอย่างระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพที่ 86 ตัวอย่างระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง
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ภาพที่ 86 ตัวอย่างระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
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(6) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ดาเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อดาเนินหารจัดซื้อจัดจ้างที่ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้ และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนี้
1. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ศึกษา
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.3 กฎกระทรวง
1.4 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1.5 ศึกษาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมภาครัฐ ของกรมควบคุมมลพิษ
ทั้งนี้ให้ครอบคลุมกระบวนการการบริหารพัสดุ มีการตรวจสอบก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีการตรวจสอบการดาเนินงานที่ได้นาพัสดุนั้นมาใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยฯ และมีส่วนในการใส่ใจ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้
และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
2. ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชรเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันให้บุคลากรใส่ใจกับการเลือกซื้อและจ้าง สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.1 กิจกรรมปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.2 กิจกรรมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการดาเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.3 กิจกรรมศึกษาแหล่งข้อมูลและรวบรวมบัญชีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบงบประมาณการเงินพัสดุ และบัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (3DGF)
3.5 เผยแพร่ภาพกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(7) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1 คณะกรรมการประชุม ปรับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.2 จัดทาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังภาพที่ 87 ตัวอย่างคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 87 ตัวอย่างคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1.3 กาหนดแผนและเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่สานักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร 14) และอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1.4 กาหนดแนวทางการดาเนินการเลือกซื้อเลือกจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2.1 จัดให้มีการประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับเว็บไซต์ของกลุ่มงานพัสดุ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี เพื่อสื่อสารให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจและนาไปปฏิบัติได้
3. กิจกรรมจัดทาบัญชีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.1 คณะกรรมการศึกษา และรวบรวมแหล่งข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนรายการบัญชี
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ศึกษาแนวปฏิบัติ และเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.3 จัดทาข้อมูลบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ดังภาพที่ 88 บัญชีสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดังภาพที่ 89 เผยแพร่บัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 88 บัญชีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 89 เผยแพร่บัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมปรับปรุงระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (3DGF) และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1 นาผลการดาเนินงานกิจกรรมที่ 1 มาพัฒนาระบบ
4.2 จัดประชุมหรือชี้แจงต่อผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยงานกองกลาง สานักงาน
อธิการบดี และหน่วยงานที่มีสานักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) และอาคาร
พิพิธภัณฑ์เรือนไทย สานักศิลปะและวัฒนธรรม
5. เผยแพร่ภาพกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 รายงานผลการดาเนินงาน
5.2 นาเสนอผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือเว็ปไซต์ของกลุ่มงานพัสดุ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(8) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังนี้ ดังภาพที่ 90 ตัวอย่างแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 90 ตัวอย่างแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานระบบและกลไกการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อผู้บริหาร คณะทางาน และมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 91 รายงานสรุปปริมาณ
และประเภทของวัสดุอุปกรณ์

ภาพที่ 91 รายงานสรุปปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์
2.รายงานผลการดาเนินงานตามแผนและเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานกองกลาง สานักงานอธิการบดี และหน่วยงานที่มีสานักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน
รวมและอานวยการ (อาคาร 14) และอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย สานักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยแสดงข้อมูลเป็นร้อยละ จากข้อมูลของการาเนินงานในแต่ละโครงการและภาพรวมทุกโครงการ
3. รายงานผลการตรวจสอบผลการดาเนินงานที่ใส่ใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(9) กากับติดตาม และประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กากับติดตาม และประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(10) สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรดาเนินการ ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอนะ
2. นาเสนอผลการสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อไป โดยรายงานต่อคณะทางานที่กากับติดตามการผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
(11) ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินงาน ดังนี้
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1. ทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของระบบและกลไก
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. นาเสนอระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือต่อ
คณะทางานหรือต่อผู้บริหาร หรือต่อมหาวิทยาลัยฯ
4. ให้คณะทางานที่ทาหน้าที่ดาเนินงานการการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นาผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกีบสิ่งแวดล้อม ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัญหา
1. ประเภทสินค้าและบริการที่ขึ้นทะเบียน ยังมีไม่หลากหลาย หรือยังไม่ครอบคลุมความต้องการใช้
ในสานักงาน
2. สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขาดตลาดทาให้ในช่วงเวลาที่จาเป็นต้องใช้ไม่ได้ของใช้ทันที
แนวทางการแก้ไข
1. จัดทาทะเบียนข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน
3. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ข้อมูลบุคลากร ให้มีความเข้าใจ สามารถเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
4. จัดทาแผนสารวจความต้องการสินค้า วัสดุอุปกรณ์ของสานักงานที่ใช้อยู่เดิม ว่ามียี่ห้อไหน รุ่นใด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของแต่ละหน่วยงานก่อนการจัดซื้อเพื่อดาเนินการจัดซื้อในคราวเดียวกันและสามารถ
บริหารจัดการได้ทันตามที่กาหนดและมีความคุ้มค่า เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงรายการสินค้า วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกปี
ก่อนการขอซื้อในต้นปีงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานมีตัวเลือกและใช้ได้ทันทีรวมถึงประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
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ขั้นตอนที่ 8 กากับติดตามผลการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงาน
ซึ่งมีประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้มีอานาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารการกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว โดยที่ประธานหมวดทั้ง 6 หมวด เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปใน
ภาพรวมเพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับปรุงการดาเนินการและนาเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้ มอบหมายให้เลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและสรุป
รายงานผลการดาเนินโครงการสานักงานสีเขียว ดังนี้
(1) เมื่อถึงระยะเวลาที่กาหนดตามปฏิทินรายเดือน จัดทาบันทึกข้อความการติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานประจาเดือนเสนอประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อลงลายมือชื่อแจ้งไป
ยังประธานคณะกรรมการแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวด ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ก่อนการประชุม เพื่อให้
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานเสนอมายังประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 92 บันทึก
ข้อความการติดตามรายงานความก้าวหน้า

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..............มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร......……………………………….……………..…………........
ที.่ ......สนอ.กล.ว.๐๐๗๗ /๒๕๖๑..................วันที.่ ........๘….พฤษภาคม….๒๕๖๑…………….……………………
เรื่อง...ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
เรียน
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะจัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดาเนินงานและรายงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์สานักงาน
สีเขียว (Green Office) พร้อมเอกสารหลักฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภาพที่ 92 บันทึกข้อความการติดตามรายงานความก้าวหน้า
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(2) เมื่อได้ข้อมูลผลการดาเนินงานประจาเดือนแล้ว เลขานุการคณะกรรมการทาการจัดเรียง
และจัดทาข้อมูลประกอบวาระการประชุม ดังภาพที่ 93 ตัวอย่างเอกสารแบบรายงานผล
การดาเนินงาน

ภาพที่ 93 ตัวอย่างเอกสารแบบรายงานผลการดาเนินงาน
(3) ดาเนินการจัดประชุมเพื่อรายงานและสรุปผลการติดตาม เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์การ
ดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียวพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ปัญหา ผลการดาเนินงานบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดของแผนการดาเนินงาน
โครงการสานักงานสีเขียว
แนวทางการแก้ไข กาชับประธานหมวดและติดตามประธานหมวดให้คอยกากับดูแลคณะกรรมการ
หรือเลขานุการให้เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บข้อมูลและส่งเสริมการทากิจกรรมต่าง ๆ
ของโครงการสานักงานสีเขียว
ข้อเสนอแนะ ควรมอบเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการติดตามการรายงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ที่กาหนดตามขั้นตอนเป็นระยะ
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ขั้นตอนที่ 9 รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
กรรมการสิ่งแวดล้อม จัดทาผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวทั้ง 6 หมวดที่
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระพร้อมให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ
(1) เลขานุการสิ่งแวดล้อมดาเนินการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวของโครงการสานักงานสีเขียวทั้ง 6 หมวด ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน เป็นตารางแนวนอนที่มีรายละเอียด ขั้นตอนการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ปัญหา และข้อเสนอแนะ ดังภาพที่ 94 ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ของโครงการสานักงานสีเขียว

ภาพที่ 94 ตัวอย่างรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวของโครงการสานักงานสีเขียว
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(2) การเขียนรายงานจะต้องตรงประเด็น มีความถูกต้อง เป็นการรายงานที่มีหลักฐาน
ประกอบ กะทัดรัด เป็นรายงานในเชิงบวกนาไปสู่การปรับปรุงที่ดีขึ้น
(3) เลขานุการจัดทาบันทึกข้อความขอรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ
สานักงานสีเขียวเสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอเลขที่วาระเพื่อพิจารณาจากกลุ่มงานเลขานุการ โดยจัดส่งบันทึก
ข้อความก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประมาณ 1 สัปดาห์ ดังภาพที่ 95 ตัวอย่างบันทึก
ข้อความขอรายงานความก้าวหน้าฯ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ...................มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร....................................................................................
ที่ สนอ.กล.๐๑๐๕/๒๕๖๒................................วันที่.....๓๐....เมษายน.........๒๕๖๒.............................................
เรื่อง ขออนุญาตนารายงานเข้าวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง โครงการสานักงานสีเขียว …………………..…………………………..
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตามที่ อาคารเรี ยนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏก าแพงเพชร ได้ รั บการตรวจ
ประเมินโครงการสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการสานักงาน
สี เ ขี ย ว ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ได้ รั บ โล่ ร างวั ล ตราสั ญ ลั ก ษณ์ (G - Green) ระดั บ ประเทศ จากกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง สาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่กาหนด จึงใคร่ขออนุญาตนาเสนอขั้นตอนการดาเนินการและผลการดาเนินงานรายงานเข้าวาระ
เพื่อพิจารณา เรื่อง โครงการสานักงานสีเขียว เพื่อเป็นการผลักดันโครงการฯ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสมัครและดาเนินการโครงการสานักงานสีเขียวต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตั นา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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(4) เลขานุการจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุมโดยนาเสนอให้ประธานกรรมการ
สิ่งแวดล้อมตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องก่อนนาส่งให้กลุ่มงานเลขานุการนาเสนอต่อที่ประชุม
(5) เมื่อถึงคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการและเลขานุการ
เข้าที่ประชุมตามวาระเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ
(6) เลขานุการนาข้อคิดและข้อเสนอแนะมาสรุปเป็นวาระเพื่อทราบให้กับคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมในคราวประชุมครั้งต่อไปเพื่อทบทวนและแก้ไข
(7) เลขานุการติดตามผลการดาเนินงานตามข้อคิดและข้อเสนอแนะของกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อประธานหมวดทั้ง 6 หมวด
(8) เลขานุการสรุปการติดตามผลการดาเนินงานตามข้อคิดและข้อเสนอแนะนาเสนอ
ต่อประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมและนาเสนอในวาระครั้งถัดไป
ปัญหา คณะกรรมการบริหารไม่เข้าใจบริบทและเกณฑ์การดาเนินงานของโครงการสานักงาน
สีเขียว 100% จึงทาให้มติที่ประชุมที่จะได้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
รายละเอียดที่กาหนด
แนวทางการแก้ไข จัดส่งประธานโครงการสานักงานสีเขียวและอาจารย์ประจาโปรแกรมวิชา
สิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา) เข้ารายงานผลการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียวพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยฯควรให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องของการ
จัดทาโครงการสานักงานสีเขียวว่ามีดีอย่างไร
2. ทาอย่างไรให้หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดาเนินการสานักงานสีเขียวให้มากขึ้นในปีถัดไป
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ขั้นตอนที่ 10 รับการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
รับตรวจโครงการสานักงานสีเขียว เมื่อได้สมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผล
การดาเนินงานประจาปี พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมิน
มาแสดงและรับตรวจโครงการสานักงานสีเขียวจากคณะกรรมการในระดับประเทศ
15.1 ขั้นเตรียมการก่อนรับตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
(1) ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเชิญคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม
วางแผนสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวของโครงการสานักงานสีเขียว
(2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมประชุมวางแผนเพื่อจัดทารายงานผล
การดาเนินงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และถูกต้องภายใต้ข้อกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที
(3) เลขานุการขอข้อมูลผลการดาเนินงานและรวบรวมจากผู้รับผิดชอบที่ได้เขียน
รายงานมาผนวกกันเป็นรูปเล่ม ดังภาพที่ 96 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอข้อมูล

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..............มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร......………………………………..….…………………........….…........
ที.่ ......สนอ.กล.ว.๐๑๓๘ /๒๕๖๑..................วันที.่ ........๙….กรกฎาคม….๒๕๖๑...........………………………………..……
เรื่อง.......ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอในรูปแบบ Power Point………………………
เรียน ประธานคณะกรรมการหมวดที่ ๖ (นางสาวเกศกนก ไทยแท้)
ตามที่ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินสานักงานสีเขียว จากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔
จ.นครสวรรค์ ได้มาบรรยาย พร้อมตรวจประเมิน และสังเกตการณ์ แต่ละจุดของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้อง
สานักงาน ของอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในการมาบรรยายและ
ตรวจประเมินครั้งนี้ อนึ่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องเร่งดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยนั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินฯ ดังเอกสารข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรดาเนินการที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
อนึ่ง เมื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วขอความอนุเคราะห์จัดทาข้อมูลพร้อมภาพต่อผลการดาเนินงาน
นาเสนอในรูปแบบ Power Point ทั้งนี้ ขอความกรุณาดาเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งข้อมูล มายังกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมเตรียมจัดทาเป็น Power Point นาเสนอในการตรวจประเมินระดับพื้นที่/ประเทศ
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดาเนินการตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งส่งข้อมูลผลการดาเนินงานมายังกองกลาง
สานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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หมวดที่ 1
1. การจัดทาปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ผิดปกติและทาแผนงาน/มาตรการ เช่น
การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ทมี่ ีบุคลากรจานวนมากและใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าเกินกาหนด ,คนนอกรวมกลุม่ กันมาใช้ไฟประจาอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. การจัดทาปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ฉกุ เฉินและทาแผนงาน/มาตรการ เช่น การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ทาให้เกิดไฟฟ้าตก
ดับ หรือช๊อต คอมพิวเตอร์เสียหายจากน้าท่วม ฝนตก
3. การจัดทาปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ฉกุ เฉินและทาแผนงาน/มาตรการ เช่น การจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณ
อาคาร ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหันหน้าเข้าหาอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยควันจากท่อไอเสียสู่อาคารและบุคลากร
4. จัดเก็บรายงานการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละหมวด
หมวดที่ 2
1. การส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือเชิญประชุม หรือ เอกสารประกอบการประชุม ให้จัดส่งทางอิเล็คทรอนิกส์ มี QR Cord
ให้ดาวโหลดเอกสารการประชุม
2. กาหนดพืน้ ที่ผรู้ ับผิดชอบภายในและภายนอกห้องสานักงาน
3. จัดทาแผน Big Cleaning Day ของอาคาร
4. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาเดือนการใช้รถยนต์
5. จัดทาแผนการฝึกอบรมของพนักงานภายในอาคาร 14 พร้อมประวัตกิ ารฝึกอบรม
6. การจัดอาหารว่าง ควรวาง ณ จุดใดจุดหนึ่งของมุมห้องหรือนอกห้องประชุม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พักรับประทานอาหารว่างด้วยตนเอง
7. การรวบรวมแผนงาน/มาตรการของทุกหมวดมารวมไว้ที่หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
1. จัดตั้งจุดกล่องใส่กระดาษ 3 ประเภท ได้แก่ กระดาษ reuse กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า และกระดาษ A4
2. การติดสติ๊กเกอร์ต่าง ๆ ตัวหนังสือควรให้เห็นเด่นชัด และควรติดทุกห้อง
3. การดาเนินการตามมาตรการไฟฟ้าและน้า เช่น การใช้น้าที่ใช้แล้วรดน้าต้นไม้ ล้างรถ ฯลฯ
4. การตั้งเป้าหมายการใช้ทรัพยากรลดลงปีละ 10 %
หมวดที่ 4
1. ควรตั้งเป้าหมายลดการใช้ขยะออกเป็นร้อยละเท่าไหร่
2. นาถังขยะในห้องทางานและห้องครัวออกจากห้องทุกห้องเพือ่ ทิ้งที่จุดเดียวของทุกชัน้
3. นาถังขยะอันตราย (สีแดง) ภายในอาคารให้นาออกไปตั้งไว้ในที่รม่ มีหลังคา
4. ทาป้ายบอกทางการทิง้ ขยะ
5. ขยะที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์มีเท่าไหร่ เช่น ใบไม้ ให้ชั่งปริมาณใบไม้
6. การทาน้าปุ๋ยหมัก/น้ายาล้างจานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 5
1. การจอดรถยนต์บริเวณอาคาร ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหันหน้าเข้าหาอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยควัน
จากท่อไอเสียสู่อาคารและบุคลากร
2. ตรวจวัดความเข้มของเสียง
3. ติดประกาศคุณประโยชน์ของต้นไม้ในโต๊ะทางานเพื่อช่วยลดอะไรและเพิ่มพืน้ ที่สเี ขียวในโต๊ะทางาน
โดยจัดหาต้นไม้ตน้ เล็กมาวางไว้
4. จัดการกับสุนัขเพื่อมิให้มาวุ่นวาย ภายในอาคาร 14
5. กาหนดเขตพืน้ ที่ความรับผิดชอบภายนอกอาคารโดยการมีสว่ นร่วมระหว่างนักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ภายในอาคาร
6. จัดมุมนั่งเล่นให้เจ้าหน้าทีม่ ีความผ่อนคลาย
7. จัดมุมสูบบุหรี่ภายนอกอาคาร 1 จุด เนือ่ งจากพบว่ามีผู้สูบบุหรี่
8. จัดทาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ถ้ามี)
9. จัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ภายในสานักงานเพือ่ สังคม
หมวดที่ 6
1. ทาแบบประเมินความพึงพอใจทุกครั้งเพือ่ ประเมินบริษัทที่มาติดต่อ
2. เลือกปั้มน้ามันที่มเี ครือ่ งหมายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีแบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ปั้มน้ามัน
หมวดที่ 7
1. โครงการปิด-เปิดไฟฟ้า ให้รายงานค่าไฟแต่ละชัน้ และหาสาเหตุของค่าไฟทีเ่ พิ่มขึน้
2. ประกวดแข่งขันการประหยัดพลังงาน
3. การจัดทาโครงการที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภาพที่ 96 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอข้อมูล (ต่อ)
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(4) ประธานหมวดทั้ง 6 หรือ 7 หมวด (เกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี)
พร้อมเลขานุการแต่ละหมวดประชุมเพื่อตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมินเบื้องต้น
ของเกณฑ์สานักงานสีเขียวให้มีความถูกต้อง
(5) เลขานุการจัดส่งข้อมูลในภาพรวมของทุกหมวด จัดส่งให้กับกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ดาเนินการจัดทา Power Point หรือวีดีทัศน์ นาเสนอผลงานระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในวันรับตรวจ ดังภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 1

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 2 (ต่อ)
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ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 3 (ต่อ)

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 3 (ต่อ)
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ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 4 (ต่อ)

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 4 (ต่อ)

193

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 5 (ต่อ)

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 5 (ต่อ)
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ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 6 (ต่อ)

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 6 (ต่อ)
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ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 7 (ต่อ)

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 7 (ต่อ)

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน หมวดที่ 7 (ต่อ)
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ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน (ต่อ)

ภาพที่ 97 ตัวอย่างวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน (ต่อ)
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(6) ประธานหมวดทั้ง 6 หมวด หรือ 7 หมวด (เกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี)
ตรวจสอบการจัดทา Power Point หรือวีดีทัศน์ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์จัดทาเพื่อหาข้อแก้ไขจุดบกพร่อง
(ถ้ามี)
(7) เลขานุการประสานขอใช้ห้องประชุมกับกองกลาง สานักงานอธิการบดี
ในการรับตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว การขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์โน้ต
บุค การใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และทดลองใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการรับตรวจ และ
ประสานแม่บ้านประจาห้องประชุมให้จัดเตรียมภาชนะที่ใช้สาหรับใส่อาหารกลางวัน อาหารว่าง
ตามลักษณะการใช้งาน ตามนโยบายการใช้ห้องประชุม และต้องเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุที่
ทามาจากชานอ้อย ใช้ใบตองในการรองอาหารว่าง จัดอาหารให้เหมาะสมกับจานวนผู้เข้าร่วมประชุม จัดไว้
ด้านนอกไม่มีการเสริฟอาหาร รวมทั้งมอบหมายแม่บ้านให้จัดถังขยะ จานวน 3 ถัง ไว้ด้านข้าง
โต๊ะอาหาร ได้แก่ ถังขยะทั่วไป ถังเศษอาหาร และถังขยะรีไซเคิล ดังภาพที่ 98 ตัวอย่างการจัดอาหารและการ
จัดถังขยะในการประชุม

ภาพที่ 98 ตัวอย่างการจัดอาหารและการจัดถังขยะในการประชุม
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ภาพที่ 98 ตัวอย่างการจัดอาหารและการจัดถังขยะในการประชุม (ต่อ)

ภาพที่ 98 ตัวอย่างการจัดอาหารและการจัดถังขยะในการประชุม (ต่อ)
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(8) ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
บุคลากรภายในอาคารตรวจสอบสภาพแวดล้อมในห้องทางาน โต๊ะทางาน และซักซ้อมการรับรู้
ของโครงการสานักงานสีเขียวเพื่อการตอบคาถามที่ถูกต้องต่อคณะกรรมการรับตรวจ
(9) เลขานุการเมื่อได้รับรายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการสานักงาน
สีเขียวแล้วก็ให้ดาเนินการจัดทาป้ายชื่อของคณะกรรมการให้สวยงามและจัดตั้งที่โต๊ะประชุมให้มีความเรียบร้อย
(10) ประธานหมวดทั้ง 6 หมวดหรือ 7 หมวด (เกณฑ์เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี)
พร้อมเลขานุการในแต่ละหมวดตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามผลการดาเนินงานให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวของโครงการสานักงานสีเขียว และจัดเรียงเข้าแฟ้มตามลาดับเพื่อสะดวก
ในการหยิบจับให้กับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
(11) ประธานสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้เลขานุการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นาเสนอ
ผลการดาเนินงานในการรับตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
15.2 ขณะรับตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
(1) ฝ่ายเลขานุการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเดินทางมาเตรียมพร้อมก่อนการประชุม
1 ชั่วโมง เพื่อทาการตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในที่ประชุม ทดสอบ
ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน จัดอาหาร และ อาหารว่าง ตามจานวนผู้เข้าร่วมรับตรวจ
ประเมิน
(2) เมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการรับตรวจประเมินโครงการสานักงาน
สีเขียวมาถึงห้องประชุม ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อ พร้อมรับเอกสารประกอบการรับตรวจ
(3) เมื่อคณะกรรมการครบแล้ว ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมดาเนินการกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯและแนะนาประธานหมวดทั้ง 6 หมวดหรือ 7 หมวด พร้อมกรรมการสิ่งแวดล้อม
ที่เข้ามาให้ข้อมูล
(4) เลขานุการที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
สานักงานสีเขียวด้วยวาจา และเปิดวีดีทัศน์นาเสนอผลงาน ภายใน 10 นาที ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
(5) คณะกรรมการแยกย้ายการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียวในแต่ละหมวด
และนาพาคณะกรรมการตรวจพื้นที่จริงเพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยตรวจภายในระยะเวลาหนึ่งวัน
ดังภาพที่ 99 ตัวอย่างบรรยากาศการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
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ภาพที่ 99 ตัวอย่างบรรยากาศการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว

ภาพที่ 99 ตัวอย่างบรรยากาศการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)
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(6) ขณะรับตรวจ เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในแต่ละหมวดจะต้องมีหน้าที่จดบันทึก
รายละเอียดของการตรวจ ซึ่งจะมีการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น เครื่องบันทึกเสียง
หรือจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจดให้ละเอียดทุกคาพูดของคณะกรรมการ และจดสรุปสาระสาคัญ
ความเห็นของคณะกรรมการ
(7) เมื่อตรวจผลการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียวแล้ว ท้ายการรับตรวจ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯทาการสรุปผลการตรวจและให้ข้อเสนอแนะไปทีละหมวด พร้อมติดตามผล
การตรวจประเมินประมาณ 1 เดือน
(8) ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ
และน้อมรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุง ดังภาพที่ 100 ตัวอย่างภาพหลังการตรวจประเมิน

ภาพที่ 100 ตัวอย่างภาพหลังการตรวจประเมิน
15.3 หลังการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
(1) เลขานุการกรรมการสิ่งแวดล้อมประสานขอข้อมูลจากเลขานุการประจาหมวด
ทั้ง 6 หมวดหรือ 7 หมวด เพื่อนามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะของแต่ละหมวดและสรุปเป็นภาพรวม
ของโครงการสานักงานสีเขียว
(2) ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมนัดหมายประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อวางแผน
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียวพร้อมมอบหมาย
ให้กรรมการสิ่งแวดล้อมไปดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในครั้งถัดไป
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(3) เลขานุการดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว เสนอต่อประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบและพิจารณา
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(4) เลขานุการจัดทาบันทึกข้อความขอสรุปผลการดาเนินงานโครงการสานักงานสีเขียว
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว เสนอต่ออธิการบดีเพื่อขอเลขที่วาระเพื่อพิจารณาจากกลุ่มงาน
เลขานุการ โดยจัดส่งบันทึกข้อความก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประมาณ 1 สัปดาห์
(5) เลขานุการจัดทาเอกสารประกอบวาระการประชุมโดยนาเสนอให้ประธานกรรมการ
สิ่งแวดล้อมตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องก่อนนาส่งให้กลุ่มงานเลขานุการนาเสนอต่อที่ประชุม
(6) เมื่อถึงคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการและเลขานุการ
เข้าที่ประชุมตามวาระเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ
(7) เลขานุการนาข้อคิดและข้อเสนอแนะมาสรุปเป็นวาระเพื่อทราบให้กับคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมในคราวประชุมครั้งต่อไปเพื่อทบทวนและแก้ไข
ปัญหา
1. ขาดการรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการคิดคานวณก๊าซเรือนกระจก
2. บุคลากรบางส่วนมีการทิ้งขยะไม่ถูกถังทาให้กรรมการมีการหักคะแนน
3. เอกสารหลักฐานที่สาคัญบางอย่างขาดลายมือชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจ ผู้อนุมัติ เช่น หลักฐานของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
แนวทางการแก้ไข
1. กาหนดให้กรรมการผู้รับผิดชอบเรื่องของการคานวณก๊าซเรือนกระจกจัดส่งข้อมูลให้กับกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์เพื่อติดประกาศในทุกจุด
2. มีการเข้าไปชี้แนะและประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะอย่างถูกวิธีและถูกถังสีที่กาหนดกับบุคลากร
ในชั้นที่กรรมการตรวจพบ
3. ประธานหมวดและเลขานุการหมวดตรวจสอบรายละเอียดทุกเอกสารและทาการลงลายมือชื่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรรณรงค์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโครงการสานักงานสีเขียวเป็นประจาทุกปีและ
ขยายผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนที่ 11 การประกาศผลการตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว
เมื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวได้รับการตรวจประเมินโครงการสานักงาน
สีเขียวไปเรียบร้อยแล้วนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สรุปผลการตรวจประเมินโครงการสานักงาน
สีเขียว โดยมีเกณฑ์การผ่านประเมินโครงการสานักงานสีเขียว ดังนี้
ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม สานักงานสีเขียว ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ระดับเงิน (ดีมาก) ร้อยละ 80-89
ระดับทองแดง (ดี) ร้อยละ 60-79
ไม่ผ่านการรับรอง น้อยกว่าร้อยละ 60
(1) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทาหนังสือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินของอาคารที่เข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียวและกาหนดการการรับโล่รางวัล
และใบประกาศนียบัตร
(2) กลุ่มงานธุรการรับหนังสือพร้อมนาเสนออธิการบดีเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(3) อธิการบดีแจ้งหนังสือผลการตรวจประเมินมายังประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อรับทราบผลการประเมินดังกล่าว
(4) ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ผู้อานวยการกองกลางที่เข้าร่วมโครงการ
สานักงานสีเขียวเดินทางเข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรตามกาหนดการ
(5) เลขานุการดาเนินการประสานขอใช้รถราชการเพื่อให้ผู้อานวยการกองกลาง
ไปราชการตามกาหนดการ พร้อมประสานการจองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมกาหนด
(6) เลขานุการดาเนินการจัดทาเรื่องไปราชการและยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการ
ให้กับผู้อานวยการกองกลาง ใช้เดินทางไปราชการ
(7) ผู้อานวยการกองกลางเดินทางไปราชการเพื่อรับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
(8) เมื่อผู้อานวยการกองกลางเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัย เลขานุการดาเนินการ
เคลียเงินยืมไปราชการตามระเบียบการยืมเงินที่กาหนด
(9) ผู้อานวยการกองกลาง นาโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรมอบให้มหาวิทยาลัย
เพื่อประกาศยกย่อง ดังภาพที่ 101 ตัวอย่างการรับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

ภาพที่ 101 ตัวอย่างการรับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
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ภาพที่ 101 ตัวอย่างการรับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร (ต่อ)

ปัญหา
1. การทราบรายงานผลประกาศรางวัลอยู่ในระยะเวลากระชั้นชิด ทาให้ไม่มีรถราชการส่วนกลาง
สาหรับการไปราชการภายในระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไข
1. ประสานขออนุญาตใช้รถระดับคณะเพื่อนาผู้แทนเข้าร่วมรับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร
ให้ทันวันที่และเวลาที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีรถราชการส่วนกลางไว้สาหรับงานด่วนวันละ 1 คัน เพื่อการบริหารจัดการด้านยานพาหนะ
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ขั้นตอนที่ 12 การรักษามาตรฐานคุณภาพโครงการสานักงานสีเขียว
(1) ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเพื่อกาหนดแนวปฏิบัติในการรักษามาตรฐาน
คุณภาพโครงการสานักงานสีเขียว เพื่อร่วมกันปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวอย่างเคร่งครัด
ตลอดระยะเวลา 3 ปี พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขานุการกาหนดปฏิทินการประชุมกรรมการโครงการสานักงาน
สีเขียวเป็นประจาทุกเดือน ดังภาพที่ 102 ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ..............มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร………………………………………..………........….…..........
ที.่ ......สนอ.กล.ว.๐๐๓๕/๒๕๖๒..................วันที.่ ........๑๕….กุมภาพันธ์….๒๕๖๒……………….…………………
เรื่อง...ขอเชิญประชุม.......................................................................................................................................................................
เรียน นางสาวเกศกนก ไทยแท้ (ประธานคณะกรรมการหมวดที่ ๖)
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้จัดส่งอาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔)
สมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์การประเมิน
สานักงานสีเขียว ระดับประเทศในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) คะแนนรวม ๙๔.๒๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ทางคณะกรรมการได้มีขอ้ เสนอแนะกลับมายังมหาวิทยาลัยฯเพื่อให้
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการระดับประเทศ และขอเชิญรับฟังการปรับ
เกณฑ์สานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งการรักษาคุณภาพตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวระดับ
ดีเยี่ยม (G ทอง) ๓ ปี หลังจากได้รบั รางวัล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เพื่อรักษามาตรฐานสานักงานสีเขียว
ให้มีประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวม
และอานวยการ (อาคาร ๑๔)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ภาพที่ 102 ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุม
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(2) จัดทาแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
ในการอบรมการสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังภาพที่ 103 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว

ภาพที่ 103 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว
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ภาพที่ 103 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)

ภาพที่ 103 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)
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ภาพที่ 103 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)

ภาพที่ 103 ตัวอย่างแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว (ต่อ)
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(3) หน่วยงานดาเนินการตามแผนงานการอบรมการสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน
ที่กาหนดและสื่อสารการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
(4) เลขานุการในแต่ละหมวด ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจาทุกเดือนและวิเคราะห์
ผลเข้าที่ประชุมเป็นประจาทุกเดือน
(5) เลขานุการในแต่ละหมวดจัดเก็บเอกสารหลักฐานเข้าแฟ้มเป็นประจาทุกปี
ปัญหา เมื่อได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตรในระดับดีเยี่ยมแล้ว บางหน่วยงานและบุคลากร
บางท่านยังการลดหย่อนในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของโครงการสานักงานสีเขียว
แนวทางการแก้ไข จัดประชุมประธานหมวด เลขานุการหมวดและหัวหน้าหน่วยงานภายในอาคาร
ให้คอยกากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มความถี่ของการจัดประชุมและรายงานความก้าวหน้าโครงการสานักงาน
สีเขียวเป็นประจาทุกเดือนเนื่องจากต้องรักษามาตรฐานและต้องยื่นต่ออายุการเป็นสานักงานสีเขียวต่อไป
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ประวัติผู้จัดทา
ชื่อ – ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา

นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
27 พฤศจิกายน 2527
อาเภอเมือง จังหวัดตาก
8 หมู่ 1 ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร 0648235492
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
69 หมู่ที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
2549 ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2559 ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

