
แบบฟอร์ม 1.1 (1)

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

1 ทบทวนคณะกรรมการด าเนินงานส่ิงแวดล้อม 1 คกก.ด้านนโยบายฯ

2 ทบทวนนโยบายส่ิงแวดล้อม 1 คกก.ด้านนโยบายฯ

3 รวบรวม/ทบทวนกฎหมายส่ิงแวดล้อม/กฎหมายท้องถ่ิน 2 คกก.ด้านนโยบายฯ

4

ก าหนดแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส านักงานสี
เขียว 1 คกก.ด้านนโยบายฯ

5

ทบทวนมาตรการใช้พลังงาน ทรัพยากรและมาตรการลดปริมาณ
ของเสีย

1
คกก.ด้านการใช้ทรัพยากรฯ

6 อบรมเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 1 คกก.ด้านการส่ือสารฯ

7 วิเคราะห์กระบวนการท างานและกิจกรรมส านักและทบทวน 2 คกก.ด้านนโยบายฯ

8 จัดท าระเบียนระบุปัญหาส่ิงแวดล้อมและทบทวน 2 คกก.ด้านนโยบายฯ

9 ระบุและประเมินปัญหาส่ิงแวดล้อมและทบทวน 2 คกก.ด้านนโยบายฯ

10 อบรมการจัดการด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 7ส 1 คกก.ด้านการส่ือสารฯ

11 การตรวจประเมินส านักงานสีเขียวเบ้ืองต้น (Coaching) 1 คกก.ด้านนโยบายฯ

12 Big Cleaning Day 2 คกก.ด้านส่ิงแวดล้อมฯ

13 ด าเนินกิจกรรม 7ส 12 คกก.ด้านส่ิงแวดล้อมฯ

14 ตรวจประเมินการด าเนินกิจกรรม7ส 2 คกก.ด้านส่ิงแวดล้อมฯ

15 รายงานผลการใช้ทรัพยากรพลังงานประจ าเดือน 12 คกก.ด้านการใช้ทรัพยากรฯ

จดัท ำโดย…คณะกรรมกำรส ำนกังำนสเีขียว.........ตรวจสอบโดย…................................................... อนมุตัโิดย……...…………….........................

วนัที.่..................................................................วนัที.่..................................................................................วนัที.่.......................................................

แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2564

ล าดับ รายละเอียด ความถ่ี
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

7 ก.ค.64 7 ก.ค.64 7 ก.ค.64



แบบฟอรม์ 1.1 (2)

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

16 รายงานปริมาณของเสียและการวิเคราะห์ผล(ขยะ) 12 คกก.ด้านการจัดการของเสีย

17 รายงานปริมาณของเสียและการวิเคราะห์ผล(น้ า) 1 คกก.ด้านการจัดการของเสีย

18 จัดท ารายงานการดูแลถังดักไขมัน 12 คกก.ด้านการจัดการของเสีย

19 จัดท ารายงานการจัดการขยะรายเดือน 12 คกก.ด้านการจัดการของเสีย

20 ตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ 12 คกก.ด้านส่ิงแวดล้อมฯ

21 การตรวจความเข้มแสงสว่าง 1 คกก.ด้านส่ิงแวดล้อมฯ

22 ประเมินความเส่ียงระบบป้องกันอัคคีภัย 1 คกก.ด้านส่ิงแวดล้อมฯ

23 จัดท าแผนป้องกันอัคคีภัย 1 คกก.ด้านส่ิงแวดล้อมฯ

24 ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 12 คกก.ด้านการส่ือสารฯ

25 จัดท าบัญชีรายการสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2 คกก. ด้านการจัดซ้ือและจัดจ้าง

26 บันทึกการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา เช้ือเพลิง ทรัพยากรต่างๆ 12 คกก.ด้านการใช้ทรัพยากรฯ

27 ฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ 1 คกก.ด้านความปลอดภัย

28 บันทึกปริมาณก๊าซเรือนกระจก 12 คกก.ด้านนโยบายฯ

29 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 6 คกก.ด าเนินงาน

30 รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว 1 คกก.ด าเนินงาน

จดัท ำโดย…คณะกรรมกำรส ำนกังำนสเีขียว............ตรวจสอบโดย………………………….............. อนมุตัโิดย………………………..............

วนัที.่..................................................................วนัที.่..................................................................................วนัที.่.......................................................

แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2564

ล ำดับ รำยละเอียด ควำมถี่
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

7 ก.ค.64 7 ก.ค.64 7 ก.ค.64



                    แบบฟอรม์ 1.1 (3)

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

1 ก าหนดแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส านักงานสีเขียว 1 คกก.ด้านการส่ือสารฯ

2 ทบทวนแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส านักงานสีเขียว 1

3 ประชุมเพ่ือด าเนินงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส านักงานสีเขียว
และติดตามความก้าวหน้า

6

4 ก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกส านักงาน 9 หัวข้อ

1

5 ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการจัดการส่ิงแวดล้อม 12

6 จัดนิทรรศการส านักงานสีเขียวและกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน

และส่ิงแวดล้อม
12

ก าหนดแผนการฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจและ
บันทึกประวัติการฝึกอบรม 5 หลักสูตร

5

1. ความส าคัญของส านักงานสีเขียว 1

2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 1

3. การจัดการมลพิษและของเสีย 1

7

อนุมัติโดย...................................................................

(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันท่ี.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

แผนการด าเนินงาน ด้านการส่ือสารและสร้างจิตส านึก ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2564  

ล าดับ รายละเอียด ความถ่ี
เดือน

ผู้รับผิดชอบ



                    แบบฟอรม์ 1.1 (4)

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

4. การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 1 คกก.ด้านการส่ือสารฯ

5. ก๊าซเรือนกระจก 1

8 อบรมเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 1

9 โครงการศึกษาดูงานส านักงานสีเขียว 1

10
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมความรู้เร่ืองการอนุรักษ์
พลังงนและส่ิงแวดล้อมแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ

3

11 จัดท าเว็บไซต์หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบายส่ิงแวดล้อม 1

12 ก าหนดช่องทางเพ่ือรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพาะ และรายงานข้อเสนอแนะ

3

13

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว

12

14 สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 2

อนุมัติโดย...................................................................

(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันท่ี.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

ล าดับ รายละเอียด ความถ่ี
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงาน ด้านการส่ือสารและสร้างจิตส านึก ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2564  



                    แบบฟอรม์ 1.1 (5)

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

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 6
คกก.ด้านการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน

2 ทบทวนมาตรการการใช้พลังงาน-ทรัพยากรและการลดปริมาณของเสีย 1

3
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์มาตรการการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร

12

4
บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (ไฟฟ้า น้ าประปา น้ ามัน
เช้ือเพลิง กระดาษ ก๊าซเรือนกระจก)

12

5 ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร 12

6 ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข 1

7 เปรียบเทียบ สรุปผลการใช้พลังงานและทรัพยากร ทุก 3 เดือน 4

8
สรุปรายงานผลการใช้พลังงานและทรัพยากรประจ าปี และ
เปรียบเทียบย้อนหลัง

1

9 รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 12

10 สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 2

อนุมัติโดย...................................................................

(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันท่ี.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

แผนการด าเนินงาน ด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2564  

ล าดับ รายละเอียด ความถ่ี
เดือน

ผู้รับผิดชอบ



                    แบบฟอรม์ 1.1 (6)

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

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 6 คกก.ด้านการจัดการของเสีย

2 ก าหนดมาตรการการจัดการขยะและของเสียของส านักอย่างเหมาะสม

 (การคัดแยก รวบรวม การส่งก าจัด และน ากลับมาใช้ใหม่)
1

3 บันทึก ติดตาม และวิเคราะห์ การจัดการขยะของส านัก (ขยะทุก
ประเภทและปริมาณการน ากลับมาใช้ใหม่)

12

4 ทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงใหม่ 1

5 รายงานผลการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการด าเนินงานส านักงาน
สีเขียว

12

6 สรุปผลการจัดการขยะ ของเสีย และการน ากลับมาใช้ใหม่ ประจ าปี
2

อนุมัติโดย...................................................................

(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันท่ี.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

แผนการด าเนินงาน ด้านการจัดการของเสีย ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2564  

ล าดับ รายละเอียด ความถ่ี
เดือน

ผู้รับผิดชอบ



แบบฟอรม์ 1.1 (7)

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

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 6 คกก.ด้านส่ิงแวดล้อม

2 วางแผนจัดการความน่าอยู่ของส านักงานและควบคุมดูแล 1 และความปลอดภัย
ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและการควบคุมสัตว์
พาหะน าโรคท้ังภายในและภายนอก

1

1) ติดตามและควบคุมดูแลความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
2) ติดตามและควบคุมดูแลความสะอาดพ้ืนท่ีบริการและพ้ืนท่ี
ส านักงาน
3) ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการป้องกันสัตว์ท่ีเป็นพาหะน า
โรคภายในและบริเวณภายนอกส านักงาน

12

4 ติดตามและควบคุมมลพิษทางเสียงภายในส านักงาน 12

5 ตรวจวัดความเข้มแสงประจ าปี 1
6 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2

7 กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 2

8
ประเมินความเส่ียงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ก าหนดแผน

ฉุกเฉิน
1

วันท่ี.......7......เดือน.......กรกฎาคม........พ.ศ......2564.........

แผนการด าเนินงาน ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2564  

ล าดับ รายละเอียด ความถ่ี
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

3 ทุกวันท าการ

อนุมัติโดย...................................................................
(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



แบบฟอรม์ 1.1 (8)

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

9 บันทึกตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 6
คกก.ด้านส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

10 ฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ 1

11
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม
12

12 สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 2

อนุมัติโดย...................................................................

(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันท่ี.......7......เดือน.......กรกฎาคม........พ.ศ......2564.........

แผนการด าเนินงาน ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2564  

ล าดับ รายละเอียด ความถ่ี
เดือน

ผู้รับผิดชอบ



                    แบบฟอรม์ 1.1 (9)

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

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 4 คกก.ด้านการจัดซ้ือและจัดจ้าง

2
จัดท าบัญชีรายช่ือสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ

สินค้าท่ีใช้จริงในส านักงาน
ทุกเดือน

สรุปผลการจัดซ้ือ-จัดหา สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 3

1) ร้อยละของการจัดซ้ือสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

3

2) ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

3

3) ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีการด าเนินงานท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

3

4) ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเข้ามาด าเนินการ

3

4
บันทึกร้อยละของการเลือกใช้บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (นอก

ส านักงาน)
ทุกคร้ัง

อนุมัติโดย...................................................................

(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันท่ี.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

ล าดับ รายละเอียด ความถ่ี
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

3

แผนการด าเนินงาน ด้านการจัดซ้ือและจัดจ้าง ส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2564  


