แบบฟอร์ม 1.1 (1)

ลาดับ
1
2
3

แผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียว สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2564
เดือน
รายละเอียด
ความถี่
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
คกก.ด้านนโยบายฯ
ทบทวนคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งแวดล้อม
1
ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม
คกก.ด้านนโยบายฯ
1
รวบรวม/ทบทวนกฎหมายสิ
่งแวดล้
องถิานั่นกงานสี
คกก.ด้านนโยบายฯ
2
กาหนดแผนปฏิบัติงานประชาสั
มพันอธ์ม/กฎหมายท้
และกิจกรรมส

4 เขียว
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ทบทวนมาตรการใช้พลังงาน ทรัพยากรและมาตรการลดปริมาณ
ของเสีย
อบรมเกณฑ์สานักงานสีเขียว
วิเคราะห์กระบวนการทางานและกิจกรรมสานักและทบทวน
จัดทาระเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและทบทวน
ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและทบทวน
อบรมการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 7ส
การตรวจประเมินสานักงานสีเขียวเบื้องต้น (Coaching)
Big Cleaning Day
ดาเนินกิจกรรม 7ส
ตรวจประเมินการดาเนินกิจกรรม7ส
รายงานผลการใช้ทรัพยากรพลังงานประจาเดือน

1
1
1
2
2
2
1
1
2
12
2
12

จัดทำโดย…คณะกรรมกำรสำนักงำนสีเขียว.........ตรวจสอบโดย…................................................... อนุมตั โิ ดย……...…………….........................
7 ก.ค.64
7 ก.ค.64
7 ก.ค.64
วันที.่ ..................................................................วั
นที.่ ..................................................................................
วันที.่ .......................................................

คกก.ด้านนโยบายฯ
คกก.ด้านการใช้ทรัพยากรฯ
คกก.ด้านการสื่อสารฯ
คกก.ด้านนโยบายฯ
คกก.ด้านนโยบายฯ
คกก.ด้านนโยบายฯ
คกก.ด้านการสื่อสารฯ
คกก.ด้านนโยบายฯ
คกก.ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
คกก.ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
คกก.ด้านสิ่งแวดล้อมฯ
คกก.ด้านการใช้ทรัพยากรฯ

แบบฟอร์ม 1.1 (2)
แผนการดาเนินงานสานักงานสีเขียว สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2564
เดือน
ลำดับ
รำยละเอียด
ควำมถี่
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
คกก.ด้านการจัดการของเสีย
12
16 รายงานปริมาณของเสียและการวิเคราะห์ผล(ขยะ)
17 รายงานปริมาณของเสียและการวิเคราะห์ผล(น้า)

1

คกก.ด้านการจัดการของเสีย

18 จัดทารายงานการดูแลถังดักไขมัน

12

คกก.ด้านการจัดการของเสีย

19 จัดทารายงานการจัดการขยะรายเดือน

12

คกก.ด้านการจัดการของเสีย

20 ตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนาเชื้อ

12

คกก.ด้านสิ่งแวดล้อมฯ

21 การตรวจความเข้มแสงสว่าง

1

คกก.ด้านสิ่งแวดล้อมฯ

22 ประเมินความเสี่ยงระบบป้องกันอัคคีภัย

1

คกก.ด้านสิ่งแวดล้อมฯ

23 จัดทาแผนป้องกันอัคคีภัย

1

คกก.ด้านสิ่งแวดล้อมฯ

24 ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

12

คกก.ด้านการสื่อสารฯ

25 จัดทาบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2

คกก. ด้านการจัดซื้อและจัดจ้าง

26 บันทึกการใช้ไฟฟ้า น้าประปา เชื้อเพลิง ทรัพยากรต่างๆ

12

คกก.ด้านการใช้ทรัพยากรฯ

27 ฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ

1

คกก.ด้านความปลอดภัย

28 บันทึกปริมาณก๊าซเรือนกระจก
29 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

12
6

คกก.ด้านนโยบายฯ
คกก.ดาเนินงาน

30 รับการตรวจประเมินสานักงานสีเขียว

1

คกก.ดาเนินงาน

จัดทำโดย…คณะกรรมกำรสำนักงำนสีเขียว............ตรวจสอบโดย…………………………..............

อนุมตั โิ ดย………………………..............

7 ก.ค.64
7 ก.ค.64
7 ก.ค.64
วันที.่ ..................................................................วั
นที.่ ..................................................................................
วันที.่ .......................................................

แบบฟอร์ม 1.1 (3)
แผนการดาเนินงาน ด้านการสื่อสารและสร้างจิตสานึก สานักงานสีเขียว ประจาปี 2564
เดือน
ลาดับ
รายละเอียด
ความถี่
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
คกก.ด้านการสื่อสารฯ
1
1 กาหนดแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสานักงานสีเขียว
1
2 ทบทวนแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสานักงานสีเขียว
3 ประชุมเพื่อดาเนินงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสานักงานสีเขียว
6
และติดตามความก้าวหน้า
4 กาหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
1
และภายนอกสานักงาน 9 หัวข้อ
5 ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
6 จัดนิทรรศการสานักงานสีเขียวและกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
กาหนดแผนการฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจและ
บันทึกประวัติการฝึกอบรม 5 หลักสูตร
7 1. ความสาคัญของสานักงานสีเขียว
2. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดการมลพิษและของเสีย

12
12
5
1
1
1
อนุมัติโดย...................................................................
(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

แบบฟอร์ม 1.1 (4)
แผนการดาเนินงาน ด้านการสื่อสารและสร้างจิตสานึก สานักงานสีเขียว ประจาปี 2564
เดือน
ลาดับ
รายละเอียด
ความถี่
ผู้รับผิดชอบ
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. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1
คกก.ด้านการสื่อสารฯ
5. ก๊าซเรือนกระจก
1
1
8 อบรมเกณฑ์สานักงานสีเขียว
1
9 โครงการศึกษาดูงานสานักงานสีเขียว
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้เรื่องการอนุรักษ์
10 พลังงนและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
11 จัดทาเว็บไซต์หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อม
12 กาหนดช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ และรายงานข้อเสนอแนะ

3
1
3

13

12

รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
14 สรุปประเมินผลการดาเนินงาน

2
อนุมัติโดย...................................................................
(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

แบบฟอร์ม 1.1 (5)

ลาดับ

แผนการดาเนินงาน ด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน สานักงานสีเขียว ประจาปี 2564
เดือน
รายละเอียด
ความถี่
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 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

6

2 ทบทวนมาตรการการใช้พลังงาน-ทรัพยากรและการลดปริมาณของเสีย

1

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์มาตรการการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร

12

3

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร (ไฟฟ้า น้าประปา น้ามัน
เชื้อเพลิง กระดาษ ก๊าซเรือนกระจก)
5 ติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร
6 ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข
7 เปรียบเทียบ สรุปผลการใช้พลังงานและทรัพยากร ทุก 3 เดือน
4

สรุปรายงานผลการใช้พลังงานและทรัพยากรประจาปี และ
เปรียบเทียบย้อนหลัง
9 รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
10 สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
8

ผู้รับผิดชอบ
คกก.ด้านการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน

12
12
1
4
1
12
2
อนุมัติโดย...................................................................
(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

แบบฟอร์ม 1.1 (6)

ลาดับ

รายละเอียด

แผนการดาเนินงาน ด้านการจัดการของเสีย สานักงานสีเขียว ประจาปี 2564
เดือน
ความถี่
ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
6
คกก.ด้านการจัดการของเสีย

1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2 กาหนดมาตรการการจัดการขยะและของเสียของสานักอย่างเหมาะสม
(การคัดแยก รวบรวม การส่งกาจัด และนากลับมาใช้ใหม่)
3 บันทึก ติดตาม และวิเคราะห์ การจัดการขยะของสานัก (ขยะทุก
ประเภทและปริมาณการนากลับมาใช้ใหม่)
4 ทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงใหม่
5 รายงานผลการดาเนินงาน ต่อคณะกรรมการดาเนินงานสานักงาน
สีเขียว
6 สรุปผลการจัดการขยะ ของเสีย และการนากลับมาใช้ใหม่ ประจาปี

1
12
1
12
2

อนุมัติโดย...................................................................
(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

แบบฟอร์ม 1.1 (7)

ลาดับ

แผนการดาเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สานักงานสีเขียว ประจาปี 2564
เดือน
รายละเอียด
ความถี่
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 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2 วางแผนจัดการความน่าอยู่ของสานักงานและควบคุมดูแล
กาหนดมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศและการควบคุมสัตว์
พาหะนาโรคทั้งภายในและภายนอก
1) ติดตามและควบคุมดูแลความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
3
2) ติดตามและควบคุมดูแลความสะอาดพื้นที่บริการและพื้นที่
สานักงาน
3) ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนา
โรคภายในและบริเวณภายนอกสานักงาน
4 ติดตามและควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสานักงาน
5 ตรวจวัดความเข้มแสงประจาปี
6 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
7 กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส
8

ประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กาหนดแผน
ฉุกเฉิน

6
1

ผู้รับผิดชอบ
คกก.ด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย

1

ทุกวันทาการ

12

12
1
2
2
1

อนุมัติโดย...................................................................
(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่.......7......เดือน.......กรกฎาคม........พ.ศ......2564.........

แบบฟอร์ม 1.1 (8)
แผนการดาเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สานักงานสีเขียว ประจาปี 2564
เดือน
รายละเอียด
ความถี่
ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ลาดับ

9 บันทึกตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย

6

10 ฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ

1

11

รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

12 สรุปประเมินผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
คกก.ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย

12
2

อนุมัติโดย...................................................................
(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่.......7......เดือน.......กรกฎาคม........พ.ศ......2564.........

แบบฟอร์ม 1.1 (9)

ลาดับ

รายละเอียด

1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงาน ด้านการจัดซื้อและจัดจ้าง สานักงานสีเขียว ประจาปี 2564
เดือน
ความถี่
ผู้รับผิดชอบ
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
คกก.ด้านการจัดซื้อและจัดจ้าง

จัดทาบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
สินค้าที่ใช้จริงในสานักงาน
3 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดหา สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2

3

1) ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

3

2) ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3

3) ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดาเนินงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดาเนินการ
4

ทุกเดือน

บันทึกร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอก
สานักงาน)

3
3
ทุกครั้ง

อนุมัติโดย...................................................................
(ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่.......7......เดือน......ก.ค.........พ.ศ....64.......

