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แผนการจัดการสิ่งแวดลอม ประจําปการศึกษา 2552
สํานักทะเบียนและประมวลผล สังกัดฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ชื่อแผน
: แผนการจัดการสิ่งแวดลอมสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผูรับผิดชอบ
: คณะทํางานการจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดลอมประจําสํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปการศึกษา 2552
หลักการและเหตุผล
สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดดําเนินกิจกรรมดานการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยมาแลวเปนปที่ 3 ซึ่งมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย ทั้งหมด 5 ดาน
ประกอบดวย 1. ดานกายภาพ 2. ดานความสะอาด 3. ดานประสิทธิภาพในการทํางาน 4. ดานการประหยัด 5. ดานความปลอดภัย ดวยความมุงมั่นในการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ตามคําสั่ง
สทป.ที่ 4/2552 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 นั้น ทําใหบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจในมาตรการควบคุมดานการจัดการสิ่งแวดลอมฯ มากขึ้น และเกิดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
และเอื้อตอความพึงพอใจในสภาพแวดลอมที่ดีตอการทํางานของบุคลากร โดยเนนใหการจัดการสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในของหนวยงาน และมีการนําไปใชอยางตอเนื่อง
ที่มุงสูการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและนโยบายมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค : 1. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยภายในสํานักทะเบียนและประมวลผลใหมีความสะอาด สวยงาม เอื้อประโยชนตอการทํางาน
3. เพื่อปลูกฝง และสรางจิตสํานึกของบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เรื่องสิ่งแวดลอม เพื่อใหตระหนักถึงปญหาสภาพแวดลอมและมลภาวะที่เกิดขึ้น
4. เพื่อรณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธใหบุคลากรรวมมือชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยภายในสํานักทะเบียนฯ
5. เพื่อปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น ไมใหเกิดอันตรายตอสุขภาพในภายหนา
นโยบาย
: สํานักทะเบียนและประมวลผล เปนหนวยงานหลักในการใหบริการแกนักศึกษาและผูที่มาใชบริการ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยภายใน
หนวยงาน จึงไดกําหนดนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอมภายในหนวยงานขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบแนวทางการปฏิบัติและมาตรการ
ควบคุมความปลอดภัยภายในสํานักทะเบียนฯ ทั้งหมด 5 ดาน ดังนี้
1. ดานกายภาพ
2. ดานความสะอาด
3. ดานประสิทธิภาพในการทํางาน
4. ดานการประหยัด
5. ดานความปลอดภัย
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553
เปาหมาย
1. ผลการดําเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมที่เสร็จตามมาตรการการจัดการสิ่งแวดลอมภายในหนวยงาน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดในระดับดี
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1. จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการแลวเสร็จตามาตรการการจัดการสิ่งแวดลอมของหนวยงาน
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดไมนอยกวาระดับดี
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมภายในสํานักทะเบียนฯ ที่เปนรูปธรรม ชัดเจนขึ้น และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
3. สภาพแวดลอมที่ดี เอื้อประโยชนตอการทํางาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
4. สภาพแวดลอมที่ดีสะอาด เหมาะสม ไมเปนมลพิษ มีผลตอสภาพจิตใจที่ดีใหกับบุคลากร
มาตรการในการจัดการสิ่งแวดลอม
สํานักทะเบียนและประมวลผลมีมาตรการในการจัดการสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด และเปนไปตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ลําดับ
มาตรการ
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ดานกายภาพ
- จัดพื้นที่ทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่กําหนด
ตลอดปการศึกษา
แผนกธุรการ
- จัดสรรพื้นที่การทํางาน ใหเหมาะสม
ตลอดปการศึกษา
แผนกธุรการ
- จัดสภาพแวดลอมในการทํางานไดอยางถูกสุขลักษณะ เชน โตะ เกาอี้ นั่งสบาย
ตลอดปการศึกษา
แผนกธุรการ
ไมปวดหลัง
- ปรับพื้นที่การทํางานใหมีแสงสวางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ตลอดปการศึกษา
แผนกธุรการ
- ปรับปรุงทางเขา – ออกหองทํางาน ใหเกิดความสะดวก
ตลอดปการศึกษา
แผนกธุรการ
- มีการระบายอากาศที่ดี
ตลอดปการศึกษา
แผนกธุรการ
- สรางบรรยากาศในที่ทํางานใหเปนระเบียบ สะอาดตามระบบ 5ส
ตลอดปการศึกษา
คณะกรรมการ 5ส
- รณรงคการสวมหนากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการใกลชิดคลุกคลีกับผูปวยเปน
ตลอดปการศึกษา
หองพยาบาล
คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ
ไขหวัดใหญ/ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009

ลําดับ

มาตรการ
-

2
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ดานความสะอาด

ดานการประหยัด -
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ดานความ
ปลอดภัย

-

กิจกรรม
จัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
จัดบอรดประชาสัมพันธใหบุคลากรในสํานักฯ รับทราบวัตถุประสงค นโยบาย
และมาตรการในการจัดการสิ่งแวดลอมสํานักทะเบียนฯ
มีการรักษาความสะอาดของหองทํางาน อยางสม่ําเสมอ ไมมีฝุน
หองพัสดุ / หองเก็บทะเบียนประวัติ มีการทําความสะอาดประจําป
รักษาความสะอาดของบอรดติดประกาศหนาสํานักทะเบียนฯ
มีการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ําเสมอ
ทิ้งขยะในสถานที่และภาชนะที่กําหนด
จัดทําแผนผังการเปด – ปดหลอดไฟ
มีการเปด – ปดไฟเฉพาะพื้นที่ที่มีการใชงานจริง
มีการปดไฟ เมื่อไมใชงาน
เปดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต 08.00 – 17.00 น. ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
เปดเครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิ ไมต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส
ปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงานเกิน 15 นาที
ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา เมื่อไมใชงานนาน เชน เครื่องทําน้ําเย็น ตูเย็น เปนตน
รณรงคใหมีการนํากระดาษกลับมาใชใหม (Reuse) โดยจัดทํากลองกระดาษ
Reuse ใหทุกแผนก
รวมกันประหยัดการใชน้ํา
รณรงคเลิกใชถุงพลาสติก กลองโฟม แลวหันมาใชถุงผา กลองใสอาหารแทน
ลดมลพิษทางอากาศ อันเกิดจากเครื่องถายเอกสาร, เครื่องพิมพ โดยเลือกใช
หมึกพิมพที่ไมมีสวนผสมของสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย, ซื้อหนากาก
ปองกันมลพิษแจกใหบุคลากร, หาพื้นที่จัดวางเครื่องใหมใหไกลจากโตะทํางาน

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
พ.ค. 2553

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ

-

ตลอดปการศึกษา

คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ

-

ตลอดปการศึกษา
มี.ค. – เม.ย. 2553
ตลอดปการศึกษา
ทุก 6 เดือน
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

พนักงานทุกคน / แมบาน
แผนกธุรการ / ประวัติฯ
ทุกแผนกที่เกี่ยวของ
แผนกธุรการ/กองอาคารฯ
พนักงานทุกคน
คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ
พนักงานทุกคน
พนักงานทุกคน
พนักงานทุกคน

-

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

พนักงานทุกคน
พนักงานทุกคน
แผนกธุรการ
คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ

2,000

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

พนักงานทุกคน
พนักงานทุกคน
คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ
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หมายเหตุ

ลําดับ

มาตรการ
-

5

ดานประสิทธิภาพ ในการทํางาน
-

6

ดานการปองกัน

-

กิจกรรม
หองทํางานสะอาด ปราศจากสัตวรบกวน เชน มด หนู แมลงสาบ ปลวก
ดูแลความปลอดภัยในทรัพยสิน เชน รณรงคใหรวมกันเปนหูเปนตา สอดสอง
ดูแลทรัพยสิน ของมีคา ทั้งของสาธารณะ และสวนตัว
รณรงคหามสูบบุหรี่ในสถานที่ทํางาน อันเปนภัยตอสุขภาพรางกายของตนเอง
และเพื่อนรวมงาน
มีการตรวจสอบอุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา ใหเหมาะสมกับการใชงาน และ
ปรับเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาสมควร
สํารวจวัสดุ / อุปกรณในการทํางาน เชน คอมพิวเตอร Scanner เครื่องพิมพ
โทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร ตูเก็บเอกสาร มีความเหมาะสมและ
เพียงพอตอการใชงาน
มีระบบปองกันอัคคีภัย เชน มีจุดวางถังดับเพลิง
จัดทําแผนที่ทางหนีไฟ กรณีมีเหตุเพลิงไหม
มีการซอมการหนีไฟ ประจําป

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
แผนกธุรการ / แมบาน
พนักงานทุกคน

-

ตลอดปการศึกษา

คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ

-

ปละ 1 ครั้ง
(มี.ค. 2553)
ปละ 1 ครั้ง
(มี.ค. 2553)

คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ปละ 1 ครั้ง

แผนกธุรการ/กองอาคารฯ
คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ
กองอาคารฯ

-

-

คณะทํางานสิ่งแวดลอมฯ

(ลงชื่อ) ชุติมา เพชรรักษ
ผูจัดทํา
ประธานคณะทํางานการจัดทําแผนการจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดลอม
สํานักทะเบียนและประมวลผล ประจําปการศึกษา 2552
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หมายเหตุ

