แผนการดาเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจาปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แนวทางการดาเนินงาน
ด้านเตรียมการและวางแผน
1. ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนและจัดทาแผน
ด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้า
1. ตรวจสอบไฟฟ้าประจาทุก
เดือน

กิจกรรม
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง

2.1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ

1.1 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
1.2 สรุปสถิตยิ อดการใช้ไฟฟ้า

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ)

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
(ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ)

มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานฯ ปี
2558-2560
มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบองค์ประชุม

มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 1
ชุด

คณะกรรมการฯ
(ดาเนินการแล้ว)

ม.ค. – ก.พ.
2558

อย่างน้อย 2 ครั้ง

คณะกรรมการฯ

พ.ย. 2559

มีการบันทึกสถิติการใช้งาน
กระแสไฟฟ้าเป็นประจาทุกเดือน

ได้รับทราบความเคลื่อนไหวการ คณะกรรมการฯ โดยมอบหมาย
ใช้พลังงานพร้อมนามาปรับปรุง ให้คุณจักรพันธ์
แก้ไขต่อไป
(ประสานงานกับ บ.ทริสเมเนจ
เม้นต์ คุณนพวิทย์ 1-2137)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ส.ค. 2559–
ก.ค. 2560

แนวทางการดาเนินงาน

กิจกรรม

ด้านการประหยัดน้า
1. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้า 1.1 ตรวจสอบท่อน้ารั่วภายใน
เพื่อลดการสูญเสียของน้าอย่าง หน่วยงาน
เปล่าประโยชน์
1.2 ตรวจสอบเครื่องใช้สุขภัณฑ์
ว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่
2. การใช้ขวดบรรจุน้าขนาด
2.1 นาขวดบรรจุน้าขนาด 1.25
1.25 ลิตร ไปนาใส่ไว้ในถังพัก ลิตร ไปใส่ไว้ในถังพักน้าชักโครก
น้าชักโครกเพื่อประหยัดน้า

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ)
มีการตรวจสอบและบันทึกเป็น
ประจาทุกเดือน

การนาขวดบรรจุน้าขนาด 1.25
ลิตร ไปใส่ไว้ในถังพักน้าชักโครก
เพื่อเป็นการประหยัดน้าและ
สามารถใช้งานชักโครกชาระล้าง
ได้อย่างสะอาด

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
(ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ)

ผู้รับผิดชอบ

ได้รับทราบความเคลื่อนไหวการ คณะกรรมการฯ
รั่วไหลของน้าและตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของสุขภัณฑ์น้า
เพื่อให้พร้อมใช้งาน
สานักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
คณะกรรมการฯ
สามารถประหยัดน้าในการชาระ
ล้างได้อย่างสะอาดและสามารถ
ประหยัดน้าได้

ระยะเวลา
ส.ค. 2559–
ก.ค. 2560

ส.ค. 2559–
ก.ค. 2560

แนวทางการดาเนินงาน
ด้านการรณรงค์และศึกษา
ดูงาน
1. รณรงค์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

2. รณรงค์ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

3. รณรงค์ผ่านกิจกรรม

4. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ)

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
(ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ)

1.1 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้า และ
การใช้พลังงานไฟฟ้า น้าอย่าง
คุ้มค่า
2.1 ปรับปรุงเว็บเพจประหยัด
พลังงานของหน่วยงาน

มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ทั้ง
ประสานมิตรและองครักษ์

บุคลากรได้ตระหนักและปฏิบัติ
ตามแนวทางการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน
บุคลากรได้ทราบถึงนโยบาย
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน

คณะกรรมการฯ

ส.ค. 2559
– ก.ค.
2560

คณะกรรมการฯ

ส.ค. 2559
– ก.ค.
2560

2.2 จัดทาจัดหาและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงานผ่านระบบ Digital
Signage
3.1 ส่งเสริมบุคลากรให้ช่วยกัน
รักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน
4.1 การศึกษาดูงาน

มีข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่การ
ดาเนินงาน การรณรงค์ด้าน
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงานผ่านระบบ
Digital Signage
มีกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารและการ
ดาเนินงานโครงการของคณะ
กรรมการฯ
มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดู
งานเพื่อนาสิ่งที่ได้จากการศึกษาดู
งานมาวิเคราะห์และปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน

ทาการประชาสัมพันธ์ เป็น
ประจาเพื่อให้บุคลากรได้
ตระหนักและถือปฏิบตั ิ

คณะกรรมการฯ

ประชุมบุคลากร

คณะกรรมการฯ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการฯ

กิจกรรม

มีการปรับปรุงเว็บเพจมาตรการ
รักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ส.ค. 2559
– ก.ค.
2560
ส.ค. 2559
– ก.ค.
2560

แนวทางการดาเนินงาน

กิจกรรม

ด้านการติดตามและประเมินผล
1. ติดตามและประเมินผล
1.1 ประชุมติดตามและ
ประเมินผล
2. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมปี 2.1 จัดประชุมสรุปผลการ
การศึกษา 2559 เพื่อนาผล
ดาเนินงาน
รายงานต่อผู้บริหาร
3. แก้ไขปรับปรุงโครงการ
3.1ดาเนินการนาข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจา
หน่วยงานมาแก้ไขและปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ)
เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไข
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2559
ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนา

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
(ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ)
ประชุมคณะกรรมการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน
นาเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

คณะกรรมการฯ

ส.ค. 2559–
ก.ค. 2560

คณะกรรมการ

ส.ค. 2559–
ก.ค. 2560

นาข้อแนะนาจากคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานปี
การศึกษาต่อไป

ส.ค. 2559–
ก.ค. 2560

