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ขั้นตอน

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564)
หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการ
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
โปรดระบุ

1.1 การกาหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อม
1.1.1 มีบริบทองค์กรและ
ขอบเขตของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสานักงาน
(๑) มีการกาหนดขอบเขต
พื้นที่ของสานักงาน
(๒) มีการกาหนดขอบเขต
กิจกรรมของสานักงาน

1.มีการกาหนดขอบเขตพื้นที่สานักงานของอาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร 14) ขนาดพืน้ ที่ 10,105 ตารางเมตร
2. ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การดาเนินงาน Green Office
ประกอบด้วย
1. พื้นที่ลานจอดรถและลานกิจกรรม
2. พื้นที่ห้องสานักงาน
3. พื้นที่ห้องประชุม
4. พื้นที่ห้องเรียน
5. ดาดฟ้า
3. กาหนดให้อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14 ) ซึ่ง
เป็นพื้นที่ของสานักงานดาเนินกิจกรรมสานักงานสีเขียว โดย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9 ชั้น

๑.๑.๒ นโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมทีส่ อดคล้องและ
ครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียวโดยแสดง
ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง

ตามที่ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร ๑๔) ได้ผ่าน
เกณฑ์การตรวจประเมินโครงการสานักงานสีเขียว ระดับดีเยีย่ ม
(G - Green) ระดับประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
รักษามาตรฐานการเป็นสานักงานสีเขียว เป็นระยะเวลา 3 ปี

หมายเหตุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
กรรมการสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการทบทวนนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 ดังประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสานักงาน
สีเขียว (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
๑.๑.๓ การกาหนดนโยบาย 1.นโยบายสิ่งแวดล้อมได้รับการทบทวนจากกรรมการ
สิ่งแวดล้อมจากผู้บริหาร
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ระดับสูง
2. นโยบายสิ่งแวดล้อม ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 12/2563
3. นโยบายสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2563
๑.๑.๔ มีการกาหนดแผนการ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) มีแผนการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว ดาเนินงานสานักงานสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2564
ประจาปี
ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ของแผนการดาเนินงานครบถ้วนทุกหมวดพร้อมด้วยระยะเวลา
๑.๑.๕ มีการกาหนด
มหาวิทยาลัยมีการกาหนดเป้าหมายด้านการใช้ทรัพยากรและ
เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่
พลังงานอย่างชัดเจน โดยประหยัดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๑๐
ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.๒๕๖๑
พลังงาน และของเสีย และ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๑.๒ คณะทางานด้าน
สิ่งแวดล้อม
๑.๒.๑ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือทีมงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

๑.๒.๒ ร้อยละของ
คณะกรรมการ หรือทีมงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความ
เข้าใจในบทบาท และหน้าที่
รับผิดชอบประเมินจากการ
สุ่มสอบถาม
๑.๓ การระบุประเด็นปัญหา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๑.๓.๑ กิจกรรมทั้งหมดของ
สานักงานภายใต้ขอบเขตการ
ขอการรับรองสานักงาน
สีเขียวจะต้องได้รับการระบุ
และประเมินปัญหา
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมมีการทบทวนความเหมาะสมของ
กรรมการสิ่งแวดล้อม ประจาหมวด ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยที่
2296/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
อยู่ระหว่างการดาเนินการประเมินจากการสุม่
สอบถาม
1. ประธาน/หัวหน้า
2. คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
ประจาหมวด

มีการกาหนดจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์รวมกันในการระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามเอกสารแบบฟอร์ม 1.1-1 ตารางวิเคราะห์
กระบวนการทางาน
แบบฟอร์ม 1.1-2 ทะเบียนระบุปญ
ั หาสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์ม 1.1-3 ทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม(มลภาวะ)
แบบฟอร์ม 1.1-4 ทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม
(ทรัพยากร)

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๑.๔ กฎหมายและ
ข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๑ มีการรวบรวม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงาน

๑.๔.๒ ประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมายกับ
การดาเนินงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสานักงาน
๑.๕ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
๑.๕.๑ การเก็บข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรม
ในสานักงาน
๑.๕.๒ ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกบรรลุเป้าหมาย
กรณีบรรลุเป้าหมาย
(๑) สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การ
บรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ได้มีการรวบรวม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่
ทางช่องทางต่าง ๆ และมีการประชุมทบทวนกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุม เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2564 โดยมีการนากฎหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และพลังงานที่สอดคล้องเพิ่มเติม
มาบังคับใช้
ผู้รับผิดชอบทางด้านกฎหมายมีความเข้าใจในการประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมายกับการดาเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยมีการนาเสนอเข้าที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 มีการกาหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้อง
ของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
มีการดาเนินงานเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก เพื่อนามาคานวณก๊าซ
เรือนกระจก

การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกีย่ วกับก๊าซเรือน
กระจก ในวันที่ 3 ก.พ. 2564
อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(๑) มีการวิเคราะห์สาเหตุใน
กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
(๒) มีแนวทางการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
(๓) มีการติดตามผลหลังแก้ไข
๑.๕.๓ ร้อยละของพนักงาน
มีความเข้าใจและการรับรู้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
สานักงาน
๑.๖ แผนงานโครงการที่
นาไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
๑.๖.๑ การกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
โครงการสิ่งแวดล้อม
๑.๖.๒ ผลสาเร็จของ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แนวทางการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
๑.๗ การตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียวภายใน
สานักงาน (สาหรับ
หน่วยงานต่ออายุ)

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกีย่ วกับก๊าซเรือน
กระจก ในวันที่ 3 ก.พ. 2564

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๑.๗.๑ การวางแผนและ
ดาเนินการตรวจประเมิน
สานักงานสีเขียวภายใน
สานักงาน
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
๑.๘.๑ การกาหนดองค์
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

๑.๘.๒ มีการกาหนดวาระ
การประชุม และทาการ
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

มีการวางแผนการดาเนินการในการตรวจผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียว ในด้านต่าง ๆ เช่น แผนการตรวจ 5ส.
แผนการใช้ทรัพยากรและพลังงาน แผนการฝึกอบรม แผนการ
ตรวจสัตว์พาหะนาเชื้อ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น
มีการกาหนดองค์ประชุม ได้แก่
1. มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ระดับมหาวิทยาลัย
2. มีคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวที่มี
ตัวแทนจากทุกส่วนงานภายในอาคาร
3. มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
จานวนกรรมการสานักงานสีเขียว
1. มีการจัดประชุมทบทวนกรรมการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยทบทวนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
2. มีการจัดประชุมตามวาระที่กาหนดและเดือนละ 1 ครั้ง

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินในระดับประเทศ
ในปี 2564
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ขั้นตอน

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564)
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
การดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่าการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ

1. การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
1.1 กาหนดแผนการฝึกอบรม มีแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
ดาเนินการอบรม การ
สานักงานสีเขียว ประจาปี โดยครอบคลุมอย่างน้อย
ประเมินผลและบันทึกประวัติ 1. โครงการให้ความรู้สานักงานสีเขียว
การฝึกอบรม
2. การใช้พลังงานและทรัพยากร
3. การจัดการของเสีย
4. การจัดซื้อจัดจ้าง
5. ก๊าซเรือนกระจก
6. กิจกรรมสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
1.2 กาหนดผูร้ ับผิดชอบด้าน มีประวัติวิทยากรในการอบรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การอบรมแต่ละหลักสูตร มี
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตามความ
ความเหมาะสม
เหมาะสม
2. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
1.มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
และแนวทางการสื่อสารด้าน สื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการสื่อสารดังนี้
ภายนอกสานักงาน
1) นโยบายสิ่งแวดล้อม
2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมทีม่ ีนัยสาคัญและการจัดการ

หมายเหตุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้ว
โปรดระบุ
3) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4) ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
5) เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร
6) เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
7) ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
8) สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม9)
ก๊าซเรือนกระจก
10) การประชุมคณะกรรมการ/การอบรม
2. มีการรณรงค์สื่อสารและให้ 1) นโยบายสิ่งแวดล้อม
ความรู้ตามที่กาหนดในข้อ 1 - จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อม ติดที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 14 และจัดส่ง
ให้ทุกหน่วยงานภายในอาคาร 14 ติดประกาศไว้ที่
หน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงานตนเอง
- เผยแพร่บนจอ LCD บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1
อาคาร
- เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมบนสื่อออนไลน์ เช่น
เฟซบุค ไลน์ และเว็ปไซต์
2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสาคัญและการจัดการ
- จัดการอบรมการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม ของอาคารเรียนรวมและอานวยการ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่าการดาเนินการ
โปรดระบุ

1) เป้าหมายและมาตรการพลังงานทรัพยากร
- แผ่นพับมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร
- QR-CODE รอบรู้ Green Office เรื่อง
มาตรการพลังงาน-ทรัพยากร
- ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ เฟส
บุค ไลน์
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ LCD และ LED
ของมหาวิทยาลัย
- สปอตประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

1) การปฏิบัติตามกฎหมาย
- อัพเดทข้อมูลด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
- QR-Code รอบรู้ Green Office เรื่อง
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสิ่งแวดล้อม
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนสื่อ
LCD และ LED
- สปอตประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
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ขั้นตอน

การดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว
อยู่ระหว่าการดาเนินการ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
(อาคาร 14) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 2) เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
ประชุมชั้น 8 อาคาร 14
- แผ่นพับมาตรการจัดการของเสีย
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ - QR-CODE รอบรู้ Green Office เรื่อง
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) และ เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
ป้ายรณรงค์ร่วมกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ติดบอร์ด - ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
- ป้ายประชาสัมพันธ์เป้าหมายการจัดการ
- จัดทาป้าย LCD บริเวณลิฟต์ อาคาร 14 ชั้น 1 ของเสียที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุค ไลน์ - เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ เฟส
เว้ปไซต์
บุค ไลน์
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ LCD และ LED
3) ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
ของมหาวิทยาลัย
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับ
- สปอตประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
การดาเนินกิจกรรม 5 ส
ของมหาวิทยาลัย
- จัดทาป้ายรณรงค์เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานดาเนิน 3) ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของ
กิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธ
เสีย
4) ก๊าซเรือนกระจก
- รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผลการใช้ทรัพยากร
- จัดการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
พลังงานและของเสีย จากหมวดที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
- จัดทาป้ายติดประกาศที่บอร์ด
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ
ประชาสัมพันธ์
เรือนกระจก
- เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์
เฟสบุค ไลน์

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
2) สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับหมวด
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
- QR-Code รอบรู้ Green Office เรื่อง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ
บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนสื่อ
LCD และ LED
- สปอตประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
3) การประชุมคณะกรรมการ/การอบรม

10
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้ว
โปรดระบุ
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การคานวณก๊าซเรือน
กระจก
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
3. ร้อยละความเข้าใจนโยบาย
สิ่งแวดล้อมและการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว
4. มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ 1) จัดทา QR-CODE ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
KPRU Green Office 2021
และนามาปรับปรุงแก้ไข
2) ช่องทาง Inbox ในเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร และเพจกองกลางสานักงานอธิการบดี

การดาเนินการ
อยู่ระหว่าการดาเนินการ
โปรดระบุ
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ LCD และ LED
ของมหาวิทยาลัย
- สปอตประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
ของมหาวิทยาลัย
- QR-CODE รอบรู้ Green Office

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

จัดทาแบบประเมินระดับการรับรูแ้ ละ
ความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว
3) จัดทาช่องทางแสดงความคิดเห็น “สาย
ตรง Green Office” บนเว็ปไซต์ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓)
หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๓.๑ การใช้น้า
๓.๑.๑ มาตรการ
หรือแนวทางใช้น้า
มีความเหมาะสม
กับส้านักงาน
จะต้องประกอบไป
ด้วย รายละเอียด
ดังนี
(๑) การสร้างความ
ตระหนักในการใช้
น้า
(๒) การ
ก้าหนดเวลาการใช้
น้า เช่น เวลารดน้า
ต้นไม้ เป็นต้น

มี ก ารด าเนิ น งานก าหนดมาตรการใช้ พ ลั ง งานและ
ทรั พ ยากร ส านั ก งานสี เ ขี ย ว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
กาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งได้กาหนด
มาตรการประหยัดน้า ดังนี้
๑. ปิ ด น้ าทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ม่ ใ ช้ ง าน และใช้ น้ าอย่ า งรู้
คุณค่า งดการใช้น้าอย่างฟุ่มเฟือย
๒. ดู แ ลก็ อ กน้ าและอุ ปกรณ์ใ ช้ น้ าทุ ก ชนิ ดให้ปิด
สนิทอยู่เสมอหลังจากไม่ใช้งาน
๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้า ท่อน้า อย่างสม่าเสมอ
และแจ้งซ่อมทันทีเมื่อชารุด
๔. กาหนดให้ทุกหน่วยงานเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้า
อย่างมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เน้น
การประหยัดหรือสินค้าที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์น้า
๕. ควรเปิดปั้มเป็นเวลา เช่น เช้าหรือเย็นในการปั้ม
น้าใช้ในอาคาร
๖. ควรปิ ด ก๊ อ กน้ าให้ ส นิ ท ทุ ก ครั้ ง น้ าหยดเพี ย ง
เล็กน้อยติดต่อกันนานๆก็ทาให้ปั้มน้าเดินเครื่องได้
๗. อย่ า ปิ ด ก๊ อ กน้ าไปที่ ระดั บแรงสุ ด เพราปั้ มจะ
ทางานหนักและสิ้นเปลืองน้า

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๘. การใช้ปั้มน้าเพื่อใช้ในการรดน้าต้นไม้หรือสนาม
หญ้า ควรเปิดให้เป็นเวลา เช้าหรือเย็น และไม่ควรเปิด
ทิ้งไว้จนน้าล้นออกนอกสนามหญ้า และใช้เวลารดน้าไม่
เกินครั้งละ ๑๕ นาที
๙. ใช้น้าการบ่อเก็บน้าธรรมชาติ ในการรดน้าต้นไม้
๑๐. ใช้ภาชนะรองน้าแทนการเปิดน้าโดยตรงจาก
ก๊อกน้า
๑๑. รณรงค์เรื่องการใช้น้าอย่างรู้ค่าและให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมแก้ไขวิกฤติของชาติ
(๓) การก้าหนด
๑. มี ก ารก าหนดให้ น าน้ าที่ ไ ด้ ม าจากแหล่ ง น้ า
รูปแบบการน้าน้า ธรรมชาติเป็นน้าสาหรับรดน้าต้นไม้และสนามหญ้า
กลับมาใช้ใหม่
๒. มีการกาหนดให้นาน้าที่ ดื่มเหลือจากการทาน
(๔) การเปลี่ยน
อาหารว่าง /น้าจากการล้างจานและแก้วน้าครั้งสุดท้าย
อุปกรณ์ประหยัด นามารดน้าต้นไม้ที่กระถางต้นไม้ภายในอาคาร
น้า
๓. มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการจ่ายน้าที่
สามารถช่วยลดการใช้น้า เช่น การเปลีย่ นก๊อกน้าชนิด
หมุนเป็นแบบชนิดปัด เนื่องจากพบปัญหาว่าชนิดหมุน
ไม่สามารถปิดน้าได้สนิท เป็นต้น
๓.๑.๒ มีการจัดท้า - มีการจัดทาข้อมูลการใช้น้าโดยเปรียบเทียบหน่วยการ
ข้อมูลการใช้น้าต่อ ใช้น้าต่อจานวนเงิน (บาท)
หน่วยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย
๓.๑.๓ ร้อยละของ -ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้าในพื้น
การปฏิบัตติ าม
ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมการใช้น้า ได้ร้อยละ ๗๐

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

13
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
มาตรการประหยัด
น้าในพืนที่ท้างาน
(ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
บุคลากรในพืนที่)
๓.๒ การใช้พลังงาน
๓.๒.๑ มาตรการ
หรือแนวทางใช้
ไฟฟ้าเหมาะสมกับ
ส้านักงานจะต้อง
ประกอบไปด้วย
รายละเอียดดังนี

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

โดยบุคลากรภายในอาคารมีพฤติกรรมในการประหยัด
น้าได้ดี คงไว้แต่พฤติกรรมของผู้ใช้อาคารทั่วไปที่เข้ามา
ใช้อาคารในบางช่วงเวลา

มีการดาเนินการ โดยปฏิบตั ิตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติใน
การลดใช้พลังงาน ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศ ณ
วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(๑) การสร้างความ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดใช้
ตระหนักในการใช้ พลังงานภายในมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่างๆ
ไฟฟ้า
๑.๑ ติดประกาศเกี่ยวกับข้อมูลการลดใช้พลังงาน
ภายในอาคารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
๑.๒ รณรงค์การลดใช้พลังงานผ่านสื่อทีวี สื่อออนไลน์
ทุกชนิด
๑.๓ มีการจัดอบรมโครงการอนุรกั ษ์พลังงาน “KPRU
Save Energy Green University” วันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการสานักงานสีเขียว เมื่อวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร
สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ซึ่งจะประกาศใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๔

จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เรื่อง มาตรการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ประกาศใช้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ก้าหนดจะจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน
“มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน” ซึ่ง
การด้าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔
ให้กับพนักงาน จ้านวน ๑๕๐ คน
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

กาแพงเพชร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในด้านการลดใช้
พลังงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทาให้องค์กรมี
รากฐานและความพร้อมสาหรับการจัดการพลังงาน
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะทาให้คณะทางานด้านการจัด
การพลังงานสามารถบริหารจัดการระบบการจัด
การพลังงานให้มีความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น
๑.๔ มีคมู่ ือ “ประหยัดพลังงานเพือ่ มหาวิทยาลัย”
สาหรับแจกให้กับพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในเรื่อง
ของการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน
(๒) การ
มีการกาหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า ตามประกาศ
ก้าหนดเวลาการใช้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการและ
ไฟฟ้า เช่น เวลา
แนวปฏิบัติในการลดใช้พลังงาน ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่ง
การเปิด-ปิด เป็น ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เช่น การ
ต้น
เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ช่วงเช้า เวลา
๐๙๓๐-๑๑๓๐น. และช่วงบ่าย ๑๓๐๐-๑๕.๐๐ น. เป็น
ต้น
(๓) การใช้พลังงาน
ทดแทน

มีดาเนินโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
บริเวณคลองหลังอาคารเรียนรวมและ
อานวยการ ขนาดประมาณ ๑๔ กิโลวัตต์
เพื่อทดลองใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเรียนรวม
และอานวยการ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดาเนินโครงการโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
(๔) การเปลี่ยน
อุปกรณ์ประหยัด
ไฟฟ้า

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

มีการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เช่น
๑. การเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED
๒. การติดตั้งสวิตช์กระตุกภายในห้องสานักงาน

๓.๒.๒ มีการจัดท้า
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

๑. มีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าตังแต่เดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เรียบร้อยแล้ว
๒. มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้อาคาร คือ บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ในอาคาร อาจารย์และนักศึกษาทีเ่ ข้ามาใช้อาคารใน
การเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
๓. มีการเก็บข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ติดตังภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว
๓.๒.๓ ร้อยละของ
ร้อยละ ๙๐
การปฏิบัตติ าม
มาตรการประหยัด
ไฟฟ้าในพืนที่
ท้างาน
๓.๒.๔ มาตรการ มีการดาเนินการ โดยปฏิบตั ิตามประกาศมหาวิทยาลัย
หรือแนวทางการใช้ ราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติใน
น้ามันเชือเพลิงใน การลดใช้พลังงาน ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศ ณ
การเดินทางที่
วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการสานักงานสีเขียว เมื่อวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา (ร่าง)

จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เรื่อง มาตรการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัย
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
เหมาะสมกับ
ส้านักงาน

๓.๒.๕ มีการจัดท้า มีการเก็บข้อมูลการใช้น้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่เดือน
ข้อมูลการใช้น้ามัน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เชือเพลิงต่อหน่วย เรียบร้อยแล้ว
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
๓.๓ การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
๓.๓.๑ มาตรการ
หรือแนวทางการใช้
กระดาษที่
เหมาะสมกับ
ส้านักงานจะต้อง
ประกอบไปด้วย
๑. การน้ากระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้ากลับมาใช้ซ้า (พิมพ์
รายละเอียดดังนี
เอกสาร ๒ หน้า)
(๑) การสร้างความ ๒. กระดาษที่ใช้แล้วทัง ๒ หน้า ที่ไม่มีความจ้าเป็นต้อง
ตระหนักในการใช้ เก็บเป็นเอกสารให้รวบรวมไว้เพื่อรอจ้าหน่าย
กระดาษ
๓. การคัดแยกกระดาษก่อนทิงลงขยะทั่วไป
(๒) การก้าหนด
๑. การตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ พิมพ์เฉพาะ
รูปแบบการใช้
สาระส้าคัญ และดาวน์โหลดไฟล์เป็นฐานข้อมูล
กระดาษ
๒. บันทึกข้อมูลการเบิกใช้งานกระดาษในแต่ละเดือน

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร
สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ซึ่งจะประกาศใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๔

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ประกาศใช้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๔
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๓. เลือกซือและใช้กระดาษจากหน่วยงานที่ได้รับรอง
ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(๓) การใช้สื่อ
๑. การประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมโดยใช้
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์/เอกสารประชุมด้วยวิธีการ Upload บน
เว็บไซต์ ส่งทางอีเมลล์ บันทึกลงแผ่นซีดี แฟลชไดร์ฟ)
๒. การรับ-ส่งเอกสาร ผ่านอีเมลล์ เฟซบุ๊ก (Facebook)
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Line)
๓. ใช้แบบส้ารวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google From)
๔. รณรงค์ให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
๕. เวียนเอกสารแจ้งผ่านทางระบบ กรุ๊ปไลน์ หรือ
เฟสบุ๊ค
(๔) การน้า
๑. การน้ากระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้ากลับมาใช้ซ้า (พิมพ์
กระดาษกลับมาใช้ เอกสาร ๒ หน้า)
ใหม่
๓.๓.๒ มีการจัดท้า มีการจัดท้าข้อมูลการใช้กระดาษเปรียบเทียบระหว่าง
ข้อมูลการใช้
ปีงบประมาณ 2562 กับ ปี2563 พบว่ามีการใช้ปริมาณ
กระดาษต่อหน่วย ลดลง ร้อยละ 57.20
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
๓.๓.๓ ร้อยละของ
ลดลงร้อยละ 55
การปฏิบัตติ าม
มาตรการประหยัด
กระดาษในพืนที่

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
ท้างาน (ประเมิน
จากพฤติกรรมของ
บุคลากรในพืนที่)
๓.๓.๔ มาตรการ ๑. หมึกพิมพ์
หรือแนวทางการใช้
๑) ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
๒) ลดการพิมพ์เอกสาร โดยแชร์ไฟล์ร่วมกันผ่าน
เครื่องเขียน วัสดุ ทาง Google drive
อุปกรณ์เหมาะสม
๓) ลดความละเอียดของการพิมพ์เพื่อลดการใช้
กับส้านักงาน
หมึกพิมพ์
๔) ตรวจสอบรายละเอียดในไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนท้าการพิมพ์เอกสาร
๕) ออกแบบสื่อ หรือเอกสาร โดยค้านึงถึงการ
ประหยัดหมึกพิมพ์
๖) ใช้ตลับหมึก ตลับโทนเนอร์แบบเติมหมึกได้
๗) ในการพิมพ์งานแต่ละครัง รณรงค์ใช้หมึกพิมพ์
ชนิดขาวด้าเป็นหลัก ลดการใช้หมึกพิมพ์ชนิดสี หรือใช้
เท่าที่จ้าเป็น
๒. การลดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ส้านักงาน
๑) ควรน้าซองจดหมาย/ซองเอกสาร กลับมาใช้
หมุนเวียนภายในหน่วยงาน โดยใช้กระดาษที่ใช้แล้ว
หน้าเดียว น้ามาปิดหน้าซองถึงผู้รบั ใหม่ได้อีก

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๒) ขอความร่วมมือในการใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ลวด
เย็บกระดาษ แฟ้ม คลิปหนีบกระดาษ เท่าที่จ้าเป็น
และน้ากลับมาใช้ใหม่
๓) ลดจ้านวนการเบิกวัสดุส้านักงานสินเปลืองบาง
ประเภท ได้แก่ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป็น
ต้น
๓. การเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์
๑) เบิกในปริมาณที่พอเหมาะและใช้ร่วมกันอย่าง
ประหยัด
๒) ให้ทุกหน่วยงานท้าการบันทึกปริมาณการ
เบิกจ่ายและเปรียบเทียบข้อมูลการใช้
๓) วัสดุและอุปกรณ์สา้ นักงานที่ใช้ร่วมกันได้ ให้
เบิกใช้เป็นส่วนร่วม
๓.๓.๕ ร้อยละของ
ลดลงร้อยละ 43
การด้าเนินตาม
มาตรการประหยัด
การใช้หมึกพิมพ์
อุปกรณ์เครื่อง
เขียน วัสดุอุปกรณ์
ส้านักงาน
(ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
บุคลากรในพืนที่)

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๓.๔ การประชุมและการจัดนิทรรศการ
๓.๔.๑ ร้อยละของ ส้านักงานภายในอาคารเรียนรวมและอ้านวยการได้มี
การใช้สื่อ
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการ
อิเล็กทรอนิกส์ใน ประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network,
การส่งข้อมูลเพื่อ Intranet และ ระบบส้านักงานอัตโนมัติ e-office
เตรียมการประชุม เป็นต้น
ได้แก่ QR code,
Email, Social
Network,
Intranet เป็นต้น
๓.๔.๒ การจัดการ 1.ส้านักงานภายในอาคารเรียนรวมและอ้านวยการได้มี
ประชุมและ
การใช้ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Eนิทรรศการทีม่ ีการ Meetting) ระบบเสียงและภาพส้าหรับการประชุม
ใช้วัสดุที่เป็นมิตร ออนไลน์ เพื่อลดทรัพยากรการใช้กระดาษและพลังงาน
กับสิ่งแวดล้อม ลด ในการเดินทาง
การใช้ทรัพยากร- 2. มีนโยบายในการจัดการประชุมและนิทรรศการ
พลังงาน และลด โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิกการใช้
ของเสียที่เกิดขึน
โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม ๒๕๖3 – ธันวาคม ๒๕๖3)
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๔.๑ การจัดการของเสีย
๔.๑.๑ มีการ
มีการดาเนินงานในการคัดแยกขยะ และมีการจัดการ
ดาเนินงานตาม
ขยะในแต่ละประเภท เช่น ขยะประเภททั่วไป/ขยะ
แนวทางการคัด
อันตราย มีการกาหนดพื้นที่รวบรวมและจัดเก็บโดย
แยก รวบรวม และ หน่วยงานเอกชนจัดส่งไปยังพื้นที่ทิ้งขยะของท้องถิ่น
การจัดขยะอย่าง ขยะเศษอาหาร มีการรวบรวมเพื่อนาไปทาเป็นปุ๋ย
เหมาะสม
ให้กับแปลงผักของอาคาร 14 ขยะอันตราย ขยะรี
ไซเคิล มีการรวบรวมที่ธนาคารขยะ
4.1.2 การนาขยะ มีการกาหนดให้มีการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น
กลับมาใช้
การใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน มีการนาขยะขวดพลาสติก
ประโยชน์ หรือนา มาใช้เป็นแจกันปลูกต้นไม้ภายในอาคาร มีการนาขยะ
กลับมาใช้ใหม่
เศษอาหารนาไปหมักเป็นปุ๋ยสาหรับแปลงผักพอเพียง
ส่งผลให้ขยะที่จะ ของอาคาร 14 เป็นต้น
ส่งไปกาจัดมี
ปริมาณน้อยลง

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

22
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๔.๒ การจัดการน้าเสีย
๔.๒.๑ การจัดการ มีการดาเนินงานจัดการน้าเสียทั้งในส่วนของอาคาร
น้าเสียของ
เรียนรวมและอานวยการ(อาคาร14) และการจัดการ
ส้านักงาน และ
น้าเสียของมหาวิทยาลัยฯ โดยทั้งนี้คุณภาพน้าทิ้งของ
คุณภาพน้าทิง
มหาวิทยาลัยฯอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
จะต้องอยู่ใน
มาตรฐานกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.๒ การดูแล
มีการมอบหมายให้มเี จ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบดูแล
อุปกรณ์บ้าบัด
อุปกรณ์อย่างเป็นประจา โดยกาหนดให้มีการตรวจสอบ
น้าเสีย
เป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ

23

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม ๒๕๖3 – ธันวาคม ๒๕๖3)
หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕.๑ อากาศในส้านักงาน
๕.๑.๑ การควบคุมมลพิษทาง
อากาศในส้านักงาน

ดาเนินการโดยติดตั้งเครื่องพิมพ์หา่ งจากผู้ปฏิบตั ิงาน และ
การจิดรถไกลจากตัวอาคาร

๕.๑.๒ มีการรณรงค์ไม่สบู บุหรี่ 1. ดาเนินการ ติดสติกเกอร์รณรงค์ เขตปลอดบุหรี่ บริเวณ
หรือมีการกาหนดพื้นที่สูบบุหรี่ ประตู ห้องเรียน / ห้องน้า ประจาชั้น 1 – 9 อาคาร 14
ที่เหมาะสมและปฏิบตั ิตามที่
กาหนด
2. ดาเนินการ กาหนดพื้นทีส่ ูบบุหรี่ที่เหมาะสม บริเวณพื้นที่
โล่ง ด้านหลังอาคาร 14 จานวน 1 จุด พร้อมมีกระถาง
ต้นไม้ /ที่จุดก้นบุหรี่/
๕.๑.๓ การจัดการมลพิษ
อากาศจากการก่อสร้าง
ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ใน
สานักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในห้องสานักงานและ
บริเวณภายในอาคาร โดยการจัดแจกันต้นไม้ทมี่ ีคุณสมบัติใน
การดูดสารพิษภายในอากาศได้ เช่น สาวน้อยประแป้ง
พลูด่าง วาสนา เฟรินหลวง เป็นต้น
2. การจัดห้องสานักงานให้สะอาด เรียบร้อย ติดตั้ง
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ให้ห่างจากตัวผู้ใช้งาน
เพื่อป้องกันการได้รบั สารพิษจากไอความร้อนของหมึกพิมพ์
และสามารถใช้เครื่องใช้สานักงานร่วมกันได้

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ :

กองกลาง /กลุ่มงานไฟฟ้าฯ
1.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายสติกเกอร์ให้
ถูกต้อง และชัดเจน
1.2 ซ่อมแซมป้ายเขตปลอดบุหรี่ ให้พร้อมใช้งาน /
เปลี่ยนต้นไม้ทดแทนต้นที่แห้งเฉาตาย /กระถางที่ชารุด
จากลม ฝนตกค่อนข้างแรง และเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้รม่
รื่นและสวยงาม

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง

ผู้รับผิดชอบ :กองกลาง

24
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕.๒ แสงในสานักงาน
๕.๒.๑ มีการตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่าง (โดย
อุปกรณ์การตรวจวัดความเข้ม
แสงที่ได้มาตรฐาน) และ
ดาเนินการแก้ไขตามที่
มาตรฐานกาหนด

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ผู้รับผิดชอบ :
กองกลาง /กลุ่มงานไฟฟ้าฯ

อยู่ระหว่างการดาเนินการ

๕.๓ เสียง
๕.๓.๑ การควบคุมมลพิษทาง
เสียงภายในอาคารสานักงาน
๕.๓.๒ การจัดการเสียงดังจาก
การก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร
หรืออื่นๆ ในสานักงานที่ส่งผล
ต่อพนักงาน

ดูแล /ซ่อมหลอดไฟ เครื่องใช้สานักงานให้มีสภาพที่ดี
ไม่มเี สียงรบกวน พร้อมใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ :
กองกลาง /กลุ่มงานไฟฟ้าฯ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ :
กองกลาง /กลุ่มงานไฟฟ้าฯ

25
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕.๔ ความน่าอยู่
๕.๔.๑ มีการวางแผนจัดการ
ความน่าอยู่ของสานักงาน
๕.๔.๒ ร้อยละการใช้สอยพื้นที่ มีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยในสานักงาน ได้แก่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
1. พื้นที่ลานจอดรถและลานกิจกรรม
สานักงานกาหนด
2. พื้นที่ห้องสานักงาน
3. พื้นที่ห้องประชุม
4. พื้นที่ห้องเรียน
5. ดาดฟ้า
๕.๔.๓ ร้อยละการดูแล
บารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น
พื้นที่
สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่
ทางาน เป็นต้น

1. ภายในอาคาร ติดตั้งบอร์ดแผนผังของสานักงาน และ
กาหนดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
2. ภายในอาคารฯ ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนผัง
บุคลากรประจาหน่วยงาน พร้อมระบุตาแหน่งงานรับผิดชอบ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส ส่วนภายนอกอาคาร
มีป้ายชื่อบ่งชี้เพื่อกาหนดพื้นที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ทุกๆ วันพุธ จะดาเนินการ กิจกรรม 5 ส ภายในกลุ่ม
งานของตัวเอง และกรรมการจะมีการแผนตรวจเยี่ยม
กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคสนาม จะดาเนินขุด
ลอกคลอง บริเวณโดยรอบอาคารฯ ภายใต้โครงการจิตอาสา
ทุกวันพุธอย่างต่อเนื่องเช่นกัน (แบบฟอร์มสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานของแม่บ้าน /นักการภารโรง ประจาเดือน)
4. พื้นที่สีเขียวภายในสานักงาน แม่บ้านประจาชั้นของ
อาคารฯ จะเป็นผูด้ ูแลรับผิดชอบ รดน้ากระถางต้นไม้ และ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จัดกิจกรรม 5 ส.และวางแผนการดาเนินงาน

1.1 กาลังดาเนินการปรับปรุงบอร์ดแผนผัง
คณะกรรมการสานักงานสีเขียว เพราะมีจานวนสมาชิก
กลุ่มแต่ละหมวดเพิ่มขึ้น และมีการเปลีย่ นแปลง
จานวนหมวด จาก 7 หมวด เป็น 6 หมวด
1.2 ภายในอาคารฯ ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์
แผนผังบุคลากรประจาหน่วยงาน พร้อมระบุตาแหน่ง
งานรับผิดชอบ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส
ส่วนภายนอกอาคาร มีป้ายชื่อบ่งชี้เพื่อกาหนดพื้นที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

ผู้รับผิดชอบ :
กองกลาง

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
เปลี่ยนน้าในแจกันต้นไม้ทั้งภายในห้องสานักงานและ
ห้องรับแขก ห้องน้า อย่างสม่าเสมอ และภายนอกอาคารฯ
นักการภารโรง เป็นผู้ดูแลพื้นที่สีเขียว (แบบฟอร์มสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน /นักการภารโรง
ประจาเดือน)
5. พื้นที่สีเขียว บริเวณเขตสูบบุหรี่ กาหนดพื้นที่อย่าง
ชัดเจน และกาหนดให้นักการภารโรงภาคสนาม ดูแลเรื่อง
ความสะอาด ร่มรื่น อย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
หมายเหตุ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
1.3 ภาคสนาม กาหนดพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นสัดส่วน
ผู้รับผิดชอบ :กองกลาง
อย่างชัดเจน และกาลังดาเนินการปรับปรุงป้ายชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับบุคลากรทีร่ ับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ
1.4 กาหนดทุกๆ วันพุธ ดาเนินการ กิจกรรม 5 ส
ภายในหน่วยงานของตัวเอง และกรรมการจะมีการแผน
ตรวจเยีย่ มกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนด
ตารางการตรวจเยี่ยม เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ 5 ส
อาคารเรียนรวมและอานวยการ 14
1.5 ภาคสนาม จะดาเนินขุดลอกคลอง บริเวณโดยรอบ
อาคารฯ ภายใต้โครงการจิตอาสาทุกวันพุธอย่างต่อเนื่อง
(แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน /
นักการภารโรง ประจาเดือน โดยมีกรรมการทาการ
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการฯ เดือนละ 1 ครั้ง
1.6 พื้นที่สเี ขียวภายในสานักงาน กาลังดาเนินการ
เปลี่ยนต้นไม้ทโี่ ตเกินไป อาจจะทาให้บดบังทัศนียภาพ
หรือเปลีย่ นต้นไม้ที่เสียหายและกระถางชารุด
โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว บริเวณเขตสูบบุหรี่ กระถาง
ชารุดหลังจากโดนลม ฝนตกค่อนข้างแรง และป้ายเขต
สูบบุหรี่อย่างชัดเจน

27
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕.๔.๔ มีการควบคุมสัตว์
พาหะนาโรค

สรุปรายงานการควบคุมสัตว์พาหะนาเชื้อ
( แบบฟอร์ม 5.1 /5.2)

๕.๕ การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
๕.๕.๑ การอบรมฝึกซ้อม
1. มีแผนผังปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ใน / นอกเวลาราชการ
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แผนที่กาหนด
2. มีธงนาทางและรายชื่อหัวหน้าประจาชั้น ของอาคารฯ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3. มีจุดรวมพล ณ บริเวณชั้นล่าง ภายนอกอาคารฯ
4. มีการติดตั้งถังดับเพลิง ประจาชั้น จานวน 2 จุด รวม
18 จุด ของอาคารฯ
5. รายงานการตรวจถังดับเพลิงประจาเดือน
๕.๕.๒ มีแผนฉุกเฉินที่เป็น
ปัจจุบันและเหมาะสม และ
ร้อยละของพนักงานที่เข้าใจ
แผนฉุกเฉิน
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
1. ดาเนินการเก็บข้อมูลรายงานการตรวจสอบ
ร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อของอาคาร ประจาทุกชั้น
เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนการควบคุมสัตว์พาหะนา
เชื้ออย่างต่อเนื่อง
2. สรุปผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อ
ประจาปี 2561-2563

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง

อยู่ระหว่างดาเนินการ
โดยจัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง /
กลุ่มงานอาคารสถานที่

อยู่ระหว่างดาเนินการ
โดยจัดทาแผนฉุกเฉินทีเ่ ป็นปัจจุบนั และเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง /
กลุ่มงานอาคารสถานที่

28
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕.๕.๓ ความเพียงพอและการ 1.มีการติดตั้งถังดับเพลิง ประจาชั้น จานวน 2 จุด
พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบ รวม 18 จุด ของอาคารฯ
ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 2.รายงานการตรวจถังดับเพลิงประจาเดือน
และระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ และร้อยละของ
พนักงานทราบวิธีการใช้และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
กากับ ติดตาม การตรวจถังดับเพลิงและอุปกรณ์ระบบ
ดับเพลิงของผู้รับผิดชอบทาการตรวจ พร้อมกับ
ลงลายมือผู้ตรวจ ประจาทุกเดือน

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง /
กลุ่มงานอาคารสถานที่

29

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม ๒๕๖3 – ธันวาคม ๒๕๖3)
หมวดที่ ๖ การจัดซือและจัดจ้าง
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๖.๑ การจัดซือสินค้า
๖.๑.๑ การจัดซือสินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖.๑.๒ ร้อยละของการ
จัดซือสินค้าประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ในส้านักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ ร้อยละของ
สินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจะเทียบกับ
ปริมาณการซือ และ/หรือ
มูลค่าสินค้า

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

- มีการปรับปรุงบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน
- มีการจัดทาสารสนเทศข้อมูลบัญชีสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์
- มีการควบคุมติดตามการจัดซื้อสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ชี้แจงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- อยู่ระหว่างการดาเนินการสรุปผล

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

30
ขั้นตอน

การดาเนินการ
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
๖.๑.๓ ร้อยละของปริมาณ - ควบคุมติดตามการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน - อยู่ระหว่างการดาเนินการสรุปผล
และประเภทของวัสดุ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์ในสานักงานที่เป็น - ชี้แจงรายการสินค้าทีไ่ ด้รบั จากสถาบันที่ยอมรับต่อ
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบและสินค้าทีข่ ึ้นทะเบียน
หมายเหตุ สินค้าทีเ่ ป็นมิตร เพิ่มเติมให้ทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
กับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น
สินค้าที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ
เช่น ฉลากเขียว ตะกร้า
เขียว ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ ๕ ฉลาก
ประสิทธิภาพสูง ฉลาก
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลาก
ลดโลกร้อน สินค้า OTOP
ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก
สิ่งแวดล้อมของ
ต่างประเทศ เป็นต้น
๖.๒ การจัดจ้าง
๖.๒.๑ ร้อยละของการจัด - มีการควบคุมติดตามการจัดจ้างบริการและบันทึก - อยู่ระหว่างการดาเนินการสรุปผล
จ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่ ข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงานที่เป็นมิตร
มีการด้าเนินงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งแวดล้อม

ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ

31
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๖.๒.๒ ร้อยละของการ
ตรวจสอบด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมในพืนที่
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
หรือบุคคลทีเ่ ข้ามา
ด้าเนินการ เช่น ผูร้ ับจ้าง
ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ.
พนักงานส่งเอกสาร
เป็นต้น
๖.๒.๓ ร้อยละของการ
เลือกใช้บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
(นอกส้านักงาน) ได้แก่
โรงแรม สถานที่จัดงาน
หรืออื่นๆที่ได้มีการขึน
ทะเบียนการบริการทีเ่ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

- จัดทาการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- ชี้แจงต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

- จัดทาบัญชีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ชี้แจงต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
- อยู่ระหว่างการดาเนินการสรุปผล

- อยู่ระหว่างการดาเนินการสรุปผล

ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ

