แผนการดาเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้ อมและประหยัดพลังงาน ประจาปี การศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แนวทางการ
ดาเนินงาน
1. ทบทวนและ
แต่งตัง้
คณะกรรมการฯ

2. ประชุม

คณะกรรมการ
3. ตรวจสอบ
ไฟฟ้ าประจาทุก
เดือน

ตัวบ่งชี ้
ความสาเร็ จ (ด้ าน
กิจกรรม
ปริ มาณ/ด้ าน
คุณภาพ)
1.1 จัดทาคาสัง่
มีการจัดทาคาสัง่
แต่งตัง้
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ ปี
2558
2.1 จัดประชุม
มีคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯครัง้ เข้ าร่วมประชุม
ที่ 1
ครบองค์ประชุม
3.1 ตรวจสอบค่า
มีการบันทึกสถิติ
ไฟฟ้ า
การใช้ งาน
3.2 สรุปสถิติยอด กระแสไฟฟ้ าเป็ น
การใช้ ไฟฟ้ า
ประจาทุกเดือน

เป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุ
ผู้รับผิดชอบ
(ด้ านปริ มาณ/ด้ าน
คุณภาพ)
มีคณะกรรมการที่ คณะกรรมการฯ
รับผิดชอบ 1ชุด
(ดาเนินการแล้ ว)

อย่างน้ อย 2 ครัง้

ได้ รับทราบความ
เคลือ่ นไหวการใช้
พลังงานพร้ อม
นามาปรับปรุงแก้ ไข
ต่อไป

คณะกรรมการฯ
(ดาเนินการแล้ ว)

คณะกรรมการฯ
โดยมอบหมายให้
คุณจักรพันธ์และ
คุณวรรณี
(ประสานงานกับ
บ.ทริ สเมเนจ
เม้ นต์ คุณนพวิทย์
1-2137) (กาลัง
ประสานงาน)
4. รณรงค์ผา่ นสือ่ 4.1 ติดป้าย
มีการติดป้าย
บุคลากรได้
คณะกรรมการฯ
สิง่ พิมพ์
ประชาสัมพันธ์การ ประชาสัมพันธ์ทงั ้ ตระหนักและปฏิบตั ิ โดยมอบหมายให้
ลดการใช้ พลังงาน ประสานมิตรและ ตามแนวทางการ
คุณ จันทนาและ
และการใช้ พลังงาน องครักษ์
รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
คุณพงษ์ ทิพย์
อย่างคุ้มค่า
และประหยัด
ดาเนินการให้ แล้ ว
พลังงาน
เสร็ จภายในเดือน
(เม.ย.-พ.ค.)

ระยะเวลา

ม.ค. – ก.พ.

15 มี.ค.59

ส.ค. 58 –
ก.ค. 59

ส.ค. 58 –
ก.ค. 59

แนวทางการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม

5. รณรงค์ผา่ นสือ่ 5.1 ปรับปรุงเว็บ
อิเล็กทรอนิกส์
เพจประหยัด
พลังงานของ
หน่วยงานให้
บุคลากรได้ ทราบ
ความเคลือ่ นไหว
การประหยัด
พลังงาน
5.3 จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้ าน
มาตรการรักษ์
สิง่ แวดล้ อมและ
ประหยัดพลังงาน
ผ่านระบบ Digital
Signate

ตัวบ่งชี ้
ความสาเร็ จ (ด้ าน
ปริ มาณ/ด้ าน
คุณภาพ)
มีการปรับปรุงเว็บ
เพจมาตรการรักษ์
สิง่ แวดล้ อมและ
ประหยัดพลังงาน

เป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุ
(ด้ านปริ มาณ/ด้ าน
คุณภาพ)
บุคลากรได้ ทราบถึง
นโยบายมาตรการ
รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
และประหยัด
พลังงานตลอดจน
ความเคลือ่ นไหวที่
เกี่ยวข้ อง ของ
มหาวิทยาลัยและ
สานักคอมพิวเตอร์

มีข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเผยแพร่การ
ดาเนินงาน การ
รณรงค์ด้าน
มาตรการรักษ์
สิง่ แวดล้ อมและ
ประหยัดพลังงาน
ผ่านระบบ Ditital

ทาการ
ประชาสัมพันธ์ใน
ช่วงเวลาเช้ า
กลางวัน และเย็น
เป็ นประจาเพื่อให้
บุคลากรได้
ตระหนักและถือ
ปฏิบตั ิ

Signate

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

คณะกรรมการฯ ส.ค. 58 –
โดยมอบหมายให้ ก.ค. 59
คุณจักรพันธ์และ
คุณพงษ์ ทิพย์
ดาเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายในเดือน
(เม.ย.-พ.ค.)

คณะกรรมการฯ
โดยมอบหมายให้
โดยมอบหมายให้
คุณพงษ์ ทิพย์
และคุณวรรณี
ดาเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายในเดือน
(เม.ย.-พ.ค.)

แนวทางการ
ดาเนินงาน
6. รณรงค์ผา่ น
กิจกรรม

กิจกรรม

6.1 ส่งเสริ ม
บุคลากรให้ ช่วยกัน
รักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
และประหยัด
พลังงาน

7. ส่งเสริ มให้
7.1 กิจกรรมศึกษา
บุคลากรเข้ าร่วม ดูงานของ
ศึกษาดูงานการ คณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน

8. ติดตามและ
ประเมินผล

7.1 ประชุมติดตาม
และประเมินผล
กิจกรรม

9. สรุปผลการ
ดาเนินกิจกรรมปี
2558 รายงาน
ผู้บริ หาร
10. แก้ ไขปรับปรุง
โครงการ

8.1 จัดประชุม
สรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม
9.1 ดาเนินการนา
ข้ อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประจาหน่วยงาน
มาแก้ ไขและ
ปรับปรุง

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมายที่ต้องการ
ความสาเร็ จ (ด้ าน
บรรลุ
ปริ มาณ/ด้ าน
(ด้ านปริ มาณ/ด้ าน
คุณภาพ)
คุณภาพ)
มีกิจกรรม
ประชุมบุคลากร
เผยแพร่ขา่ วสาร
และการ
ดาเนินงาน
โครงการของคณะ
กรรมการฯ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

คณะกรรมการฯ ส.ค. 58 –
โดยมอบหมายให้ ก.ค. 59
โดยมอบหมายให้
คุณธนรรณพ
ดาเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายในเดือน
(เม.ย.-พ.ค.)

มีการส่งบุคลากร
เข้ าร่วมโครงการ
เพื่อนามา
วิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ ใน
หน่วยงาน
เพื่อทราบถึง
ปั ญหาอุปสรรค
และแนวทางการ
แก้ ไข
เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานในปี
การศึกษา 2558

อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้

คณะกรรมการฯ ส.ค. 58 –
โดยมอบหมายให้ ก.ค. 59
คุณธนรรณพ
เข้ าร่วมโครงการ
(ดาเนินการแล้ ว)

ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานฯ

คณะกรรมการฯ

มิ.ย. 59

นาเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการฯ
ผู้บริ หาร

มิ.ย. 59

ทราบถึงแนวทาง
ในการปรับปรุง
และพัฒนา

นาข้ อแนะนา จาก คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการ
ประจาสานัก
คอมพิวเตอร์ ไปปรับ
ประยุกต์ใช้ ในการ
ดาเนินงานในปี
ต่อไป

มิ.ย. 59

