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ขั้นตอน

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 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

3

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
เป็นการสัมภาษณ์เพื่อประเมินจากการสุ่มสอบถาม
1. ประธาน/หัวหน้า
2. คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
ประจาหมวด

มีการกาหนดจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์รวมกันใน
การระบุปญ
ั หาสิ่งแวดล้อมตามเอกสารแบบฟอร์ม 1.1-1
ตารางวิเคราะห์กระบวนการทางาน
แบบฟอร์ม 1.1-2 ทะเบียนระบุปญ
ั หาสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์ม 1.1-3 ทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม(มลภาวะ)
แบบฟอร์ม 1.1-4 ทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากร)
โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวม ได้แก่ ไฟฟ้า และ
ขยะทั่วไป

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

อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) ได้มีการรวบรวม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่
ทางช่องทางต่าง ๆ และมีการประชุมทบทวนกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุม เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 โดยมีการนากฎหมายด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และพลังงานที่สอดคล้องเพิ่มเติม
มาบังคับใช้ ทั้งนี้ ในรอบมกราคม – มิถุนายน 2564 ไม่พบ
การแก้ไขหรือออกข้อกฎหมายเพิม่ เติม
ผู้รับผิดชอบทางด้านกฎหมายมีความเข้าใจในการประเมินความ
สอดคล้องของกฎหมายกับการดาเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยมีการนาเสนอเข้าที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 มีการกาหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้อง
ของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

1. มีการดาเนินงานเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก เพื่อนามาคานวณ
ก๊าซเรือนกระจก
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกีย่ วกับก๊าซเรือนกระจกและการ
คานวณก๊าซเรือนกระจก ในวันที่ 3 ก.พ. 2564
ดูผลการดาเนินงานจากหมวดที่ 3

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลรายงานการ
ตรวจวัดคุณภาพของน้า ณ จุดน้าทิ้ง อาคาร 14
ว่าสอดคล้องกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้ง จากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
(๑) สรุปสาเหตุที่นาไปสู่การ
บรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(๑) มีการวิเคราะห์สาเหตุใน
กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
(๒) มีแนวทางการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
(๓) มีการติดตามผลหลังแก้ไข
๑.๕.๓ ร้อยละของพนักงาน การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกีย่ วกับก๊าซเรือนกระจก
มีความเข้าใจและการรับรู้
ในวันที่ 3 ก.พ. 2564 ร้อยละ 80
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
สานักงาน
๑.๖ แผนงานโครงการที่นาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๑.๖.๑ การกาหนด
1. การติดตั้งถังดักไขมันที่มีการล้างจาน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
โครงการสิ่งแวดล้อม

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

การบันทึกประวัติผู้เข้ารับการอบรม

1. จัดประชุมแม่บ้านเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ใน
วันที่ 4 สิงหาคม 2564
2. จัดทาหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานภายในอาคารขอ
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเพือ่ ลดปริมาณขยะ
ติดสติกเกอร์วิธีการ
ทิ้งขยะ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564
3. จัดตั้งผู้พิทักษ์ขยะและไฟฟ้าประจาห้อง ในวันที่
3 สิงหาคม 2564 และจัดทาแบบฟอร์มการ
บันทึกขยะจากถุงพลาสติก

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
4. แบบฟอร์มการบันทึกขยะจากถุงพลาสติกแต่ละ
ห้องสานักงาน พร้อมรายงานผล

๑.๖.๒ ผลสาเร็จของ
1. กาหนดแผนงาน/โครงการสานักงานสีเขียว
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย - โครงการอบรมให้ความรูส้ านักงานสีเขียว บรรลุร้อยละ 80
แนวทางการปรับปรุงอย่าง
- โครงการอบรมอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย บรรลุร้อยละ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
80
๑.๗ การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวภายในสานักงาน (สาหรับหน่วยงานต่ออายุ)
๑.๗.๑ การวางแผนและ
มีการวางแผนการดาเนินการในการตรวจผลการดาเนินงานตาม
ดาเนินการตรวจประเมิน
เกณฑ์สานักงานสีเขียว ในด้านต่าง ๆ เช่น แผนการตรวจ 5 ส.
สานักงานสีเขียวภายใน
แผนการใช้ทรัพยากรและพลังงาน แผนการฝึกอบรม แผนการ
สานักงาน
ตรวจสัตว์พาหะนาเชื้อ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
๑.๘.๑ การกาหนดองค์
มีการกาหนดองค์ประชุม ได้แก่
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
1. มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ระดับมหาวิทยาลัย
2. มีคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียวที่มี
ตัวแทนจากทุกส่วนงานภายในอาคาร
3. มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75
ของจานวนกรรมการสานักงานสีเขียว
๑.๘.๒ มีการกาหนดวาระ
1. มีการจัดประชุมทบทวนกรรมการสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย
การประชุม และทาการ
ปีละ 1 ครั้ง โดยทบทวนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
2. มีการจัดประชุมตามวาระอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุม
ในรอบ 6 เดือน จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒3 ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ 1/๒๕๖4 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564)
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้ว
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

การดาเนินการ
อยู่ระหว่าการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้ว
โปรดระบุ
3) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4) ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
5) เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร
6) เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
7) ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
8) สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9) 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
เฟสบุค 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
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
(อาคาร 14) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 1) ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของ 1) การประชุมคณะกรรมการ/การอบรม
ประชุมชั้น 8 อาคาร 14
เสีย
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของ - รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผลการใช้ทรัพยากร
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) และ พลังงานและของเสีย จากหมวดที่เกี่ยวข้อง
ป้ายรณรงค์ร่วมกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ติดบอร์ด - จัดทาป้ายติดประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
ประชาสัมพันธ์
- จัดทาป้าย LCD บริเวณลิฟต์ อาคาร 14 ชั้น 1 - เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุค ไลน์ เฟสบุค ไลน์
เว้ปไซต์
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ LCD และ LED
ของมหาวิทยาลัย
3) ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
- สปอตประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ของมหาวิทยาลัย
การดาเนินกิจกรรม 5 ส
- QR-CODE รอบรู้ Green Office
- จัดทาป้ายรณรงค์เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานดาเนิน
กิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธ
2) สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
4) ก๊าซเรือนกระจก
สิ่งแวดล้อม
- จัดการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
- อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับหมวด
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เรือนกระจก
- QR-Code รอบรู้ Green Office เรื่อง
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ
5) เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
บอร์ดประชาสัมพันธ์
- แผ่นพับมาตรการจัดการของเสีย
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บนสื่อ
LCD และ LED

หมายเหตุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้ว
โปรดระบุ
- QR-CODE รอบรู้ Green Office เรื่องเป้าหมาย
และมาตรการจัดการของเสีย
- ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
- ป้ายประชาสัมพันธ์เป้าหมายการจัดการของเสียที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ เฟสบุค ไลน์
- ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ LCD และ LED ของ
มหาวิทยาลัย
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
- สปอตประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย

จัดทาแบบประเมินระดับการรับรูแ้ ละความ
เข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการ
ดาเนินงานสานักงานสีเขียว
1) จัดทาช่องทางแสดงความคิดเห็น
“สายตรง Green Office” บนเว็ปไซต์
กองกลาง สานักงานอธิการบดี

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖4)
หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๓.๑ การใช้น้า
๓.๑.๑ มาตรการ
หรือแนวทางใช้น้า
มีความเหมาะสม
กับสานักงาน
จะต้องประกอบไป
ด้วย รายละเอียด
ดังนี้
(๑) การสร้างความ
ตระหนักในการใช้
น้า
(๒) การ
กาหนดเวลาการใช้
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. ปิดน้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน และใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
งดการใช้น้าอย่างฟุ่มเฟือย
๒. ดูแลก็อกน้าและอุปกรณ์ใช้น้าทุกชนิดให้ปิดสนิท
อยู่เสมอหลังจากไม่ใช้งาน
๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้น้า ท่อน้า อย่างสม่าเสมอ
และแจ้งซ่อมทันทีเมื่อชารุด
๔. กาหนดให้ทุกหน่วยงานเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้า
อย่างมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เน้น
การประหยัดหรือสินค้าที่มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์น้า
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 ร ะดั บ แรงสุ ด เพราปั้ ม จะ
ทางานหนักและสิ้นเปลืองน้า

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๘. การใช้ปั้มน้าเพื่อใช้ในการรดน้าต้นไม้หรือสนาม
หญ้า ควรเปิดให้เป็นเวลา เช้าหรือเย็น และไม่ควรเปิดทิ้ง
ไว้จนน้าล้นออกนอกสนามหญ้า และใช้เวลารดน้าไม่เกิน
ครั้งละ ๑๕ นาที
๙. ใช้น้าการบ่อเก็บน้าธรรมชาติ ในการรดน้าต้นไม้
๑๐. ใช้ภาชนะรองน้าแทนการเปิดน้าโดยตรงจาก
ก๊อกน้า
๑๑. รณรงค์เรื่องการใช้น้าอย่างรู้ค่าและให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมแก้ไขวิกฤติของชาติ
(๓) การกาหนด
๑. มี ก ารก าหนดให้ น าน้ าที่ ไ ด้ ม าจากแหล่ ง น้ า
รูปแบบการนาน้า ธรรมชาติเป็นน้าสาหรับรดน้าต้นไม้และสนามหญ้า
กลับมาใช้ใหม่
๒. มี ก ารก าหนดให้ น าน้ าที่ ดื่ ม เหลื อ จากการทาน
(๔) การเปลี่ยน
อาหารว่าง /น้าจากการล้างจานและแก้วน้าครั้งสุดท้าย
อุปกรณ์ประหยัด นามารดน้าต้นไม้ที่กระถางต้นไม้ภายในอาคาร
น้า
๓. มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการจ่ายน้าทีส่ ามารถ
ช่วยลดการใช้น้า เช่น การเปลี่ยนก๊อกน้าชนิดหมุนเป็น
แบบชนิดปัด เนื่องจากพบปัญหาว่าชนิดหมุนไม่สามารถ
ปิดน้าได้สนิท เป็นต้น
๓.๑.๒ มีการจัดทา - มีการจัดทาข้อมูลการใช้น้าโดยเปรียบเทียบหน่วยการใช้
ข้อมูลการใช้น้าต่อ น้าต่อจานวนเงิน (บาท)
หน่วยเปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย
๓.๑.๓ ร้อยละของ -ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้าในพื้น
การปฏิบัตติ าม
ซึ่งประเมินจากพฤติกรรมการใช้น้า ได้ร้อยละ ๗๐

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

14
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
มาตรการประหยัด
น้าในพื้นที่ทางาน
(ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
บุคลากรในพื้นที่)
๓.๒ การใช้พลังงาน
๓.๒.๑ มาตรการ
หรือแนวทางใช้
ไฟฟ้าเหมาะสมกับ
สานักงานจะต้อง
ประกอบไปด้วย
รายละเอียดดังนี้

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

โดยบุคลากรภายในอาคารมีพฤติกรรมในการประหยัดน้า
ได้ดี คงไว้แต่พฤติกรรมของผู้ใช้อาคารทั่วไปที่เข้ามาใช้
อาคารในบางช่วงเวลา

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

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการสานักงานสีเขียว เมื่อวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง
เรื่อง มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร
มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร สานักงานสีเขียว
สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ
กาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒๕๖๔ ประกาศใช้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๔
ซึ่งจะประกาศใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๔
(๑) การสร้างความ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดใช้พลังงาน อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทากาหนดการ
ตระหนักในการใช้ ภายในมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่างๆ
และจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า
๑.๑ ติดประกาศเกี่ยวกับข้อมูลการลดใช้พลังงานภายใน “มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน”
อาคารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการดาเนินการในเดือน กันยายน
๑.๒ รณรงค์การลดใช้พลังงานผ่านสื่อทีวี สื่อออนไลน์ทุก 2564
ชนิด
๑.๓ มีการจัดอบรมโครงการอนุรกั ษ์พลังงาน “KPRU
Save Energy Green University” วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อให้

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

15
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

พนักงานมีความรู้ในด้านการลดใช้พลังงานภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทาให้องค์กรมีรากฐานและความ
พร้อมสาหรับการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทาให้
คณะทางานด้านการจัดการพลังงานสามารถบริหาร
จัดการระบบการจัดการพลังงานให้มีความสะดวกและ
ง่ายยิ่งขึ้น
๑.๔ มีคมู่ ือ “ประหยัดพลังงานเพือ่ มหาวิทยาลัย”
สาหรับแจกให้กับพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในเรื่อง
ของการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน
(๒) การ
มีการกาหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า ตามประกาศมหาวิทยาลัย
กาหนดเวลาการใช้ ราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติใน
ไฟฟ้า เช่น เวลา
การลดใช้พลังงาน ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศ ณ วันที่
การเปิด-ปิด เป็น ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เช่น การเปิด-ปิด
ต้น
เครื่องปรับอากาศเป็นเวลา ช่วงเช้า เวลา ๐๙๓๐๑๑๓๐น. และช่วงบ่าย ๑๓๐๐-๑๕.๐๐ น. เป็นต้น
(๓) การใช้พลังงาน
ทดแทน

มีดาเนินโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
บริเวณคลองหลังอาคารเรียนรวมและ
อานวยการ ขนาดประมาณ ๑๔ กิโลวัตต์
เพื่อทดลองใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเรียนรวม
และอานวยการ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดาเนินโครงการโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม)

16
ขั้นตอน

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
(๔) การเปลี่ยน
อุปกรณ์ประหยัด
ไฟฟ้า

มีการปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เช่น
๑. การเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงาน LED
๒. การติดตั้งสวิตช์กระตุกภายในห้องสานักงาน

๓.๒.๒ มีการจัดทา
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

1. มีการจัดทาข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ปี 2562 ปี 2563
และปี 2564 ปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖4
เรียบร้อยแล้ว
๒. มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้อาคาร คือ บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ในอาคาร อาจารย์และนักศึกษาทีเ่ ข้ามาใช้อาคารในการ
เรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว
๓. มีการเก็บข้อมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ติดตั้งภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว

๓.๒.๓ ร้อยละของ ร้อยละ 100
การปฏิบัตติ าม
มาตรการประหยัด เดือน ปี 2563
ไฟฟ้าในพื้นที่
ทางาน
ต.ค. 98,913.04

ปี 2564

%

-

0

พ.ย.

98,311.78

-

0

ธ.ค.

71,288.64

-

0

ม.ค.

76,282.72

54,066.64

-26.60

ก.พ.

79,585.25 52,465.60

-32.73

มี.ค.

95,406.33 74,032.53

-18.06

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

17
ขั้นตอน

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
เม.ย.

73,867.50

พ.ค. 83,273.80

๓.๒.๔ มาตรการ
หรือแนวทางการ
ใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ในการเดินทางที่
เหมาะสมกับ
สานักงาน

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

69,325.20 -6.15
72,002.50 -12.29

มิ.ย.

89,746.80 59,305.74

-30.27

ก.ค.

109,041.72 85,822.00

-13.90

ส.ค.

106,553.86 115,859.28 16.29

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

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการสานักงานสีเขียว เมื่อวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณา (ร่าง)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง
เรื่อง มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร
มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร สานักงานสีเขียว
สานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ
กาแพงเพชร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒๕๖๔ ประกาศใช้ในเดือน มกราคม ๒๕๖๔
ซึ่งจะประกาศใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๔
๓.๒.๕ มีการจัดทา มีการเก็บข้อมูลการใช้น้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่เดือนมกราคม อยู่ระหว่างการจัดทาข้อมูล การใช้น้ามัน
ข้อมูลการใช้น้ามัน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
เชื้อเพลิง ปี 2564
เชื้อเพลิงต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย

ข้อมูลของหน่วยงานภายในอาคาร
14 ยังส่งมาไม่ครบ

18
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๓.๓ การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
๓.๓.๑ มาตรการ ๑. การนากระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้ากลับมาใช้ซ้า (พิมพ์
หรือแนวทางการ เอกสาร ๒ หน้า)
ใช้กระดาษที่
๒. กระดาษที่ใช้แล้วทั้ง ๒ หน้า ที่ไม่มีความจาเป็นต้อง
เหมาะสมกับ
เก็บเป็นเอกสารให้รวบรวมไว้เพื่อรอจาหน่าย
สานักงานจะต้อง ๓. การคัดแยกกระดาษก่อนทิ้งลงขยะทั่วไป
ประกอบไปด้วย
รายละเอียดดังนี้
(๑) การสร้างความ
ตระหนักในการใช้
กระดาษ
(๒) การกาหนด
๑. การตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ พิมพ์เฉพาะ
รูปแบบการใช้
สาระสาคัญ และดาวน์โหลดไฟล์เป็นฐานข้อมูล
กระดาษ
๒. บันทึกข้อมูลการเบิกใช้งานกระดาษในแต่ละเดือน
๓. เลือกซื้อและใช้กระดาษจากหน่วยงานที่ได้รับรองด้าน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) การใช้สื่อ
๑. การประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมโดยใช้
อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์/เอกสารประชุมด้วยวิธีการ Upload บน
เว็บไซต์ ส่งทางอีเมลล์ บันทึกลงแผ่นซีดี แฟลชไดร์ฟ)
๒. การรับ-ส่งเอกสาร ผ่านอีเมลล์ เฟซบุ๊ก (Facebook)
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Line)
๓. ใช้แบบสารวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google From)
๔. รณรงค์ให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ
๕. เวียนเอกสารแจ้งผ่านทางระบบ กรุ๊ปไลน์ หรือเฟสบุค๊

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

19
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

(๔) การนา
๑. การนากระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้ากลับมาใช้ซ้า
กระดาษกลับมาใช้ (พิมพ์เอกสาร ๒ หน้า)
ใหม่
๓.๓.๒ มีการจัดทา
ข้อมูลการใช้
กระดาษต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
๓.๓.๓ ร้อยละของ
การปฏิบัตติ าม
มาตรการประหยัด
กระดาษในพื้นที่
ทางาน (ประเมิน
จากพฤติกรรมของ
บุคลากรในพื้นที่)
๓.๓.๔ มาตรการ
หรือแนวทางการ
ใช้หมึกพิมพ์
อุปกรณ์เครื่อง
เขียน วัสดุอุปกรณ์
เหมาะสมกับ
สานักงาน

มีการจัดทาข้อมูลการใช้กระดาษ ปี 2563 พบว่ามีการ
ใช้ปริมาณลดลง ร้อยละ 57.20

ร้อยละของการปฏิบัตติ ามมาตรการประหยัดกระดาษ
ปี 2563 พบว่า ลดลงร้อยละ 55

๑. หมึกพิมพ์
๑) ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน
๒) ลดการพิมพ์เอกสาร โดยแชร์ไฟล์ร่วมกันผ่านทาง
Google drive
๓) ลดความละเอียดของการพิมพ์เพื่อลดการใช้หมึก
พิมพ์
๔) ตรวจสอบรายละเอียดในไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
ทาการพิมพ์เอกสาร

อยู่ระหว่างการจัดทาข้อมูลการใช้กระดาษ
ปี 2564

ข้อมูลของหน่วยงานภายในอาคาร
14 ยังส่งมาไม่ครบ

ข้อมูลของหน่วยงานภายในอาคาร
14 ยังส่งมาไม่ครบ

20
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕) ออกแบบสื่อ หรือเอกสาร โดยคานึงถึงการ
ประหยัดหมึกพิมพ์
๖) ใช้ตลับหมึก ตลับโทนเนอร์แบบเติมหมึกได้
๗) ในการพิมพ์งานแต่ละครั้ง รณรงค์ใช้หมึกพิมพ์
ชนิดขาวดาเป็นหลัก ลดการใช้หมึกพิมพ์ชนิดสี หรือใช้
เท่าที่จาเป็น
๒. การลดการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์
สานักงาน
๑) ควรนาซองจดหมาย/ซองเอกสาร กลับมาใช้
หมุนเวียนภายในหน่วยงาน โดยใช้กระดาษที่ใช้แล้วหน้า
เดียว นามาปิดหน้าซองถึงผู้รับใหม่ได้อีก
๒) ขอความร่วมมือในการใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม คลิปหนีบกระดาษ เท่าที่จาเป็น และนา
กลับมาใช้ใหม่
๓) ลดจานวนการเบิกวัสดุสานักงานสิ้นเปลืองบาง
ประเภท ได้แก่ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เป็นต้น
๓. การเบิกใช้วัสดุอุปกรณ์
๑) เบิกในปริมาณที่พอเหมาะและใช้ร่วมกันอย่าง
ประหยัด
๒) ให้ทุกหน่วยงานทาการบันทึกปริมาณการเบิกจ่าย
และเปรียบเทียบข้อมูลการใช้
๓) วัสดุและอุปกรณ์สานักงานที่ใช้ร่วมกันได้ ให้เบิก
ใช้เป็นส่วนร่วม

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

21
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
อยู่ระหว่างดาเนินการ จัดทาข้อมูลและ

๓.๓.๕ ร้อยละของ ร้อยละของการดาเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึก
การดาเนินตาม
พิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
วิเคราะห์การใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์
มาตรการประหยัด ปี 2563 พบว่า ลดลงร้อยละ 43
วัสดุสานักงาน ปี 2564
การใช้หมึกพิมพ์
อุปกรณ์เครื่อง
เขียน วัสดุอุปกรณ์
สานักงาน
(ประเมินจาก
พฤติกรรมของ
บุคลากรในพื้นที่)
๓.๔ การประชุมและการจัดนิทรรศการ
๓.๔.๑ ร้อยละของ สานักงานภายในอาคารเรียนรวมและอานวยการได้มีการ
การใช้สื่อ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ใน ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet
การส่งข้อมูลเพื่อ และ ระบบสานักงานอัตโนมัติ e-office
เตรียมการประชุม เป็นต้น
ได้แก่ QR code,
Email, Social
Network,
Intranet เป็นต้น
๓.๔.๒ การจัดการ 1.สานักงานภายในอาคารเรียนรวมและอานวยการได้มี
ประชุมและ
การใช้ระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meetting)
นิทรรศการทีม่ ีการ ระบบเสียงและภาพสาหรับการประชุมออนไลน์ เพื่อลด
ใช้วัสดุที่เป็นมิตร ทรัพยากรการใช้กระดาษและพลังงานในการเดินทาง
กับสิ่งแวดล้อม ลด 2. มีนโยบายในการจัดการประชุมและนิทรรศการ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

ข้อมูลของหน่วยงานภายในอาคาร
14 ยังส่งมาไม่ครบ

22
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
การใช้ทรัพยากรพลังงาน และลด
ของเสียที่เกิดขึ้น

โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิกการใช้
โฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

23

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม ๒๕๖3 – มิถุนายน ๒๕๖4)
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
กลับมาใช้
ประโยชน์ หรือนา
กลับมาใช้ใหม่
ส่งผลให้ขยะที่จะ

มีการกาหนดให้มีการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น
การใช้กระดาษทั้ง 2 ด้าน มีการนาขยะขวดพลาสติก
มาใช้เป็นแจกันปลูกต้นไม้ภายในอาคาร มีการนาขยะ
เศษอาหารนาไปหมักเป็นปุ๋ยสาหรับแปลงผักพอเพียง
ของอาคาร 14 เป็นต้น

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
1. มีการดาเนินการคัดแยกและจัดการขยะ
ในแต่ละประเภท ดังนี้
ขยะทั่วไป – ดาเนินงานจัดเก็บและรวบรวม
ในพื้นที่เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ทิ้งขยะของ
ท้องถิ่น
ขยะรีไซเคิล - มีการรณรงค์ให้นามาใช้ใหม่
และมีจดั ตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นจัดการขยะ
ที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าได้
ขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ – มีการรวบรวม
เพื่อนาไปทาปุ๋ย
ขยะอันตราย – มีการจัดเก็บแยกและส่งต่อ
ให้ส่วนจัดเก็บขยะภาคเอกชนนาไปทาลาย
๒.รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะจากการคัด
แยกขยะตามประเภทเพื่อศึกษาแนวโน้ม
ปริมาณขยะในระยะ 3 ปี
๑. มีการกาหนดแนวทางการนาขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ ทั้งการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
การแปรรูปขวดน้านามาเป็นแจกัน วัสดุเก็บ
พันสายไฟ เป็นต้น และการนาขยะเศษ
อาหารนาไปหมักเป็นปุย๋

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

24
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
ส่งไปกาจัดมี
ปริมาณน้อยลง
๔.๒ การจัดการน้าเสีย
๔.๒.๑ การจัดการ มีการดาเนินงานจัดการน้าเสียทั้งในส่วนของอาคาร
น้าเสียของ
เรียนรวมและอานวยการ(อาคาร14) และการจัดการ
สานักงาน และ
น้าเสียของมหาวิทยาลัยฯ โดยทั้งนี้คุณภาพน้าทิ้งของ
คุณภาพน้าทิ้ง
มหาวิทยาลัยฯอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
จะต้องอยู่ใน
มาตรฐานกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๒ การดูแล
อุปกรณ์บาบัด
น้าเสีย

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
๒. การเผยแพร่ผลการดาเนินการแก่
บุคลากรจากหน่วยงานอื่น

1. มีการสุ่มตรวจน้าทิ้งจากอาคาร ๑๔ และ
น้าทิ้งของมหาวิทยาลัยฯ ตาม พารามิเตอร์
คุณภาพน้า จานวน ๗ พารามิเตอร์ ตาม
มาตรฐานน้าทิ้งอาคารประเภท ก ตาม
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พบว่า ค่าน้าทิ้งจากจุดเก็บ
ได้แก่ ปริมาณสารแขวนลอย และ ค่า
ไนโตรเจนในรูปทีเ่ คเอ็น (TKN) มีค่าไม่ผ่าน
มาตรฐาน ในบางเดือนที่วิเคราะห์ ส่วน
พารามิเตอร์อื่น ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายกาหนด
๒. จัดทารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ารายเดือน ประจาปี 2564
มีการมอบหมายให้มเี จ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบดูแล ๑. กาหนดให้ นายวทัญญู สังข์คา เป็นผู้เข้า
อุปกรณ์อย่างเป็นประจา โดยกาหนดให้มีการตรวจสอบ ดูแลตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสียอย่าง โดย
เป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจาอย่างน้อย
เดือยละ ๑ ครั้ง
๒. จัดทารายงานผลการตรวจสอบสภาพการ
ใช้งานรายเดือน ประจาปี ๒๕๖๔

ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ

25

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม ๒๕๖3 – มิถุนายน ๒๕๖4)
หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕.๑ อากาศในสานักงาน
๕.๑.๑ การควบคุมมลพิษทาง
อากาศในสานักงาน

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

ดาเนินการโดยติดตั้งเครื่องพิมพ์หา่ งจากผู้ปฏิบตั ิงาน และ
การจอดรถไกลจากตัวอาคาร

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/

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ :

กองกลาง /กลุ่มงานไฟฟ้าฯ
1.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายสติกเกอร์ให้
ถูกต้อง และชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง

26
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

๕.๑.๓ การจัดการมลพิษ
อากาศจากการก่อสร้าง
ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ใน
สานักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในห้องสานักงานและ
บริเวณภายในอาคาร โดยการจัดกระถางต้นไม้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
ในการดูดสารพิษภายในอากาศได้ เช่น สาวน้อยประแป้ง
ลิ้นมังกร เงินไหลมา กวักทองคา กวักเงินกวักทอง กวักมรกต
โกสน เศรษฐีวสิ สัน หมากผูห้ มากเมีย มอนสเตอร่า เป็นต้น
2. การจัดห้องสานักงานให้สะอาด เรียบร้อย ติดตั้ง
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ให้ห่างจากตัวผู้ใช้งาน
เพื่อป้องกันการได้รบั สารพิษจากไอความร้อนของหมึกพิมพ์
และสามารถใช้เครื่องใช้สานักงานร่วมกันได้

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
1.2 ซ่อมแซมป้ายเขตปลอดบุหรี่ ให้พร้อมใช้งาน /
เปลี่ยนต้นไม้ทดแทนต้นที่แห้งเฉาตาย /กระถางที่ชารุด
จากลม ฝนตกค่อนข้างแรง และเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้รม่
รื่นและสวยงาม (กาลังดาเนินการเปลี่ยนต้นไม้ จัด
สถานที่มุมเขตสูบบุหรี่)

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

ผู้รับผิดชอบ :กองกลาง
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕.๒ แสงในสานักงาน
๕.๒.๑ มีการตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่าง (โดย
อุปกรณ์การตรวจวัดความเข้ม
แสงที่ได้มาตรฐาน) และ
ดาเนินการแก้ไขตามที่
มาตรฐานกาหนด
๕.๓ เสียง
๕.๓.๑ การควบคุมมลพิษทาง
เสียงภายในอาคารสานักงาน
๕.๓.๒ การจัดการเสียงดังจาก
การก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร
หรืออื่นๆ ในสานักงานที่ส่งผล
ต่อพนักงาน
๕.๔ ความน่าอยู่
๕.๔.๑ มีการวางแผนจัดการ
ความน่าอยู่ของสานักงาน

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

มีการตรวจเช็คความเข้มของแสงสว่างเป็นประจาทุกปี

ผู้รับผิดชอบ :
กองกลาง /กลุ่มงานไฟฟ้าฯ

ดูแล /ซ่อมหลอดไฟ เครื่องใช้สานักงานให้มีสภาพที่ดี
ไม่มเี สียงรบกวน พร้อมใช้งาน
อาคารเรียนรวมและอานวยการ ไม่ได้อยู่ในเขตติดต่อหรือ
ใกล้เคียงกันการก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ :
กองกลาง /กลุ่มงานไฟฟ้าฯ
ผู้รับผิดชอบ :
กองกลาง /กลุ่มงานไฟฟ้าฯ

1.
2.
3.
4.

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จัดกิจกรรม 5 ส.และวางแผนการดาเนินงาน ดังนี้
(ร่าง) โครงการกิจกรรม 5 ส
(ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 5 ส
(ร่าง) ตารางกาหนดการตรวจ 5 ส
(ร่าง) แบบประเมินกิจกรรม 5 ส ประจาปี
2564
** จะเริ่มดาเนินการตรวจ 5 ส
(หลังสถานการณ์อยูใ่ นภาวะปกติ)

ผู้รับผิดชอบ :
กองกลาง
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ขั้นตอน

การดาเนินการ
หมายเหตุ
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
๕.๔.๒ ร้อยละการใช้สอยพื้นที่ มีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยในสานักงาน ได้แก่
1.พื้นที่ลานจอดรถและลานกิจกรรม บริเวณโดยรอบ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
อาคารเรียนรวมและอานวยการ โดยมีมาตรการให้ผู้ใช้
1. พื้นที่ลานจอดรถและลานกิจกรรม
สานักงานกาหนด
รถยนต์นารถมาจอด โดยหันด้านหน้ารถเข้าไปทางตัว
2. พื้นที่ห้องสานักงาน
อาคาร ป้องกันการปล่อยมลพิษทางอากาศของท่อไอเสีย
3. พื้นที่ห้องประชุม
2.พื้นที่ห้องสานักงาน/พื้นที่ห้องประชุม /พื้นที่ห้องเรียน
4. พื้นที่ห้องเรียน
ของอาคารเรียนรวมและอานวยการ โดยมีมาตรการให้
5. ดาดฟ้า
ลดใช้พลังงาน และการใช้ทรัพยากรภายในสานักงาน
ตลอดจนรณรงค์การทิ้งขยะภายในห้อง
5. ดาดฟ้า ของอาคารเรียนรวมและอานวยการ มีแนว
ปฏิบัติการ โดยแม่บ้านทุกคนประจาอาคาร ทาความ
สะอาด เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันของดิน
โคลน และถอดหญ้าบริเวณที่มดี ินโคลนจากการสะสม
และครบตะกรันบริเวณพื้นของดาดฟ้า
๕.๔.๓ ร้อยละการดูแล
1. ภายในอาคาร ติดตั้งบอร์ดแผนผังของสานักงาน และ
1.1 กาลังดาเนินการปรับปรุงบอร์ดแผนผัง
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง
บารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น
กาหนดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
คณะกรรมการสานักงานสีเขียว เพราะมีจานวนสมาชิก
พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อน
2. ภายในอาคารฯ ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผนผัง
กลุ่มแต่ละหมวดเพิ่มขึ้น และมีการเปลีย่ นแปลง
หย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และ บุคลากรประจาหน่วยงาน พร้อมระบุตาแหน่งงานรับผิดชอบ
จากจานวนหมวด จาก 7 หมวด เป็น 6 หมวด
พื้นที่ทางาน เป็นต้น
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส ส่วนภายนอกอาคาร
(ชะลอจัดสรรงบประมาณ 2565)
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)

30
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
4. พื้นที่สีเขียวภายในสานักงาน แม่บ้านประจาชั้นของ
อาคารฯ จะเป็นผูด้ ูแลรับผิดชอบ รดน้ากระถางต้นไม้ และ

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

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
โปรดระบุ
1.2 ภายในอาคารฯ ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์
แผนผังบุคลากรประจาหน่วยงาน พร้อมระบุตาแหน่ง
งานรับผิดชอบ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส
ส่วนภายนอกอาคาร มีป้ายชื่อบ่งชี้เพื่อกาหนดพื้นที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

1.3 ภาคสนาม กาหนดพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นสัดส่วน
อย่างชัดเจน และกาลังดาเนินการปรับปรุงป้ายชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับบุคลากรทีร่ ับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ
(เล่มภาระงานสาหรับเจ้าหน้าทีภ่ าคสนามรายบุคคล)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ :กองกลาง
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

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

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

1.6 พื้นที่สเี ขียวภายในสานักงาน กาลังดาเนินการ
เปลี่ยนต้นไม้ทโี่ ตเกินไป อาจจะทาให้บดบังทัศนียภาพ
หรือเปลีย่ นต้นไม้ที่เสียหายและกระถางชารุด
โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว บริเวณเขตสูบบุหรี่ กระถาง
ชารุดหลังจากโดนลม ฝนตกค่อนข้างแรง และป้ายเขต
สูบบุหรี่อย่างชัดเจน

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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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

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
1. ดาเนินการเก็บข้อมูลรายงานการตรวจสอบ
ร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อของอาคาร ประจาทุกชั้น
เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนการควบคุมสัตว์พาหะนา
เชื้ออย่างต่อเนื่อง
2. สรุปผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อ
ประจาปี 2561-2563
3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบร่องรอย
สัตว์พาหะนาเชื้อ ประจาปีงบประมาณ 2564
ดาเนินการจัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน
๒๕๖4 ณ อาคารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมประชุม มีจานวน 28 คน ผล
การประเมินภาพรวมในการจัดโครงการป้องกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
( x = 4.05 ,S.D. =0.60)
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้าอบรม ได้เท่ากับ 6.0 และหลัง
การอบรม ได้เท่ากับ 8.0

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง /
กลุ่มงานอาคารสถานที่
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๕.๕.๒ มีแผนฉุกเฉินที่เป็น
ปัจจุบันและเหมาะสม และ
ร้อยละของพนักงานที่เข้าใจ
แผนฉุกเฉิน
(สุ่มสอบถามอย่างน้อย ๔ คน)
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
อยู่ระหว่างดาเนินการ
โดยจัดทาแผนฉุกเฉินทีเ่ ป็นปัจจุบนั และเหมาะสม

กากับ ติดตาม การตรวจถังดับเพลิงและอุปกรณ์ระบบ
ดับเพลิงของผู้รับผิดชอบทาการตรวจ พร้อมกับ
ลงลายมือผู้ตรวจ ประจาทุกเดือน

ถังดับเพลิงประจาชั้น ของอาคาร 14

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง /
กลุ่มงานอาคารสถานที่

ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง /
กลุ่มงานอาคารสถานที่

35
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ

แบบฟอร์มการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงประจาชั้น

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

36

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔)
หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้าง
ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๖.๑ การจัดซื้อสินค้า
๖.๑.๑ การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

- มีการปรับปรุงบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน
- มีการจัดทาสารสนเทศข้อมูลบัญชีสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์

- มีการควบคุมติดตามการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๑.๒ ร้อยละของการจัดซื้อสินค้า - ชี้แจงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานที่ มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าที่เป็น ทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดซื้อจัดจ้าง
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเทียบกับ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่า
สินค้า

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
- มีการดาเนินการจัดทาคูม่ ือบัญชีสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุก 3 เดือน
- มีการเผยแพร่เว็บไซต์ที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลบัญชี
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่หน้า
เว็บ https://pcm.kpru.ac.th
- มีดาเนินการจัดทาประกาศนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมาตรกับสิ่งแวดล้อม
- มีการการติดตามรายงานการจัดซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มีการการติดตามรายงานการจัดซื้อสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึง่ ผลการ
ดาเนินการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ใน
สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ
ที่กาหนด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ
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ขั้นตอน
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
๖.๑.๓ ร้อยละของปริมาณและ
ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ใน
สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ สินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รบั
การรับรองจากสถาบันที่เป็นที่
ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้า
เขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕
ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก
คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลก
ร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจด
ทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของ
ต่างประเทศ เป็นต้น
๖.๒ การจัดจ้าง
๖.๒.๑ ร้อยละของการจัดจ้าง
หน่วยงานหรือบุคคลที่มีการ
ดาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ควบคุมติดตามการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ชี้แจงรายการสินค้าทีไ่ ด้รบั จากสถาบันที่ยอมรับต่อ
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบและสินค้าทีข่ ึ้นทะเบียนเพิ่มเติมให้
ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

- มีการควบคุมติดตามการจัดจ้างบริการและบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการดาเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
- มีการการติดตามรายงานการปริมาณและ
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามโครงการที่กาหนด ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2564
- มีการดาเนินการจัดทาคูม่ ือบัญชีสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุก 3 เดือน และ
มีการเผยแพร่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัญชี
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่หน้า
เว็บ https://pcm.kpru.ac.th

- มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ดาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนบท้ายทุก
สัญญาการจัดจ้าง คิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

38
ขั้นตอน

การดาเนินการ
ดาเนินการแล้วโปรดระบุ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
โปรดระบุ
- จัดทาการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน - มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับ
- ชี้แจงต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม ทุกสัญญาจ้าง คิดเป็นร้อยละ 100

๖.๒.๒ ร้อยละของการตรวจสอบ
ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เข้ามาดาเนินการ เช่น ผู้รบั
จ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ.
พนักงานส่งเอกสาร
เป็นต้น
๖.๒.๓ ร้อยละของการเลือกใช้
- จัดทาบัญชีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ชี้แจงต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(นอกสานักงาน) ได้แก่ โรงแรม
สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆทีไ่ ด้มีการ
ขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

- มีการจัดทาคู่มือบัญชีบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
-เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-2019)
และมหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้ปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work From Home) จึงมิได้มีการใช้สถานที่
ภายนอกสานักงาน ในการดาเนินการดังกล่าว

หมายเหตุ
ยังไม่ได้ดาเนินการ
โปรดระบุ

