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แผนบริหารเชิงกลยทุธดานการจดัการและอนุรกัษพลังงาน และการพฒันาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําปงบประมาณ 2557 

การจัดการและอนุรกัษพลังงาน 
 กลยุทธดานการจัดการและอนุรกัษพลงังาน 

และการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  

การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
มติคณะรัฐมนตร ี(20 มี.ค. 55) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ 

และหนวยงานอื่นของรฐั ดําเนินมาตรการลดใชพลังงาน 
ตามแนวทางประหยัดพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน 
เปาหมาย : ลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% 
ดําเนินมาตรการระยะสั้น โดยกําหนด KPI ระดับ
ความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน เปนหนึ่งในกรอบประเมินผลของหนวยงาน (มช.) 
ตั้งแตปงบประมาณ 2555 
ดําเนินมาตรการระยะยาวการกําหนดอาคารที่เขาขายเปน
อาคารควบคุม  การปรบัเปลี่ยน จัดหาอปุกรณ
เครื่องใชไฟฟาหรือยานพาหนะใหมมาทดแทน 

นโยบายอนุรักษพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการ
อนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรบัผิดชอบของผูบริหาร 
และบุคลากรทุกคน และทกุระดบัทีจ่ะใหความรวมมือใน
การปฏิบัติตามมาตรการทีก่ําหนด ติดตามตรวจสอบ และ
รายงานตอคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

แผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ประจําป
งบประมาณ  2557 ดานการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม 
ระบบกายภาพและความปลอดภัย 
4.1 ตนทุนดานสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟาเพิ่มขึ้น 

 ดานการจัดการและอนุรักษพลังงาน 
มาตรการระยะสั้น 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร 
 การกํากบัดูแลใหเกิดการปฏบิัติตามมาตรการดานการจัดการและอนรุักษพลังงาน  

 จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําป ดานการจัดการและอนรุักษพลังงาน 

 จัดทําฐานขอมลูการใชพลังงานของคณะฯ ดําเนินการจัดเกบ็ขอมูล วิเคราะหและรายงานขอมลูพลงังาน
เปนรายไตรมาส วิเคราะหเปรียบเทียบ และการสรุปรายป,  

 จัดทําแผนตรวจเช็คซอมบํารุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟสองสวาง และดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

 จัดทําแผนตรวจเช็คซอมบํารุง ลางทําความสะอาดแผนกรองอากาศและเต็มน้ํายาเครื่องปรบัอากาศ 
และดําเนินการตามแผนที่กําหนด (บรรจุเปนโครงการ/กิจกรรมลดรองรอยคารบอนและการใชโฟมใน
สวนงาน ตัวชี้วัด 4.5) 

 รวมกับบุคลากรในสํานกังานตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการตรวจสอบอุปกรณสํานกังาน 
คอมพิวเตอร อปุกรณไฟฟาตางๆ ปลั๊กไฟฟา และดําเนินการปรับเปลี่ยนตามรอบและสภาพอายกุารใช
งาน 

 จัดทําแถบสติกเกอรสีประจําสวิทไฟและหลอดไฟเพื่ออํานวยความสะดวกในการเปดปดไฟไดตรง
ตําแหนงที่ตองการ 

 ทดลองเปลี่ยนระบบไฟสองสวางในสํานักงาน (Pilot Office) โดยใชสวิทแบบดึงเปดไฟเฉพาะดวงที่
ตองการ 

 การปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนเปน LED และ/หรือใชพลังงานแสงอาทิตย (บรรจเุปนโครงการ/กิจกรรมลด
รองรอยคารบอนและการใชโฟมในสวนงาน ตัวช้ีวัด 4.5) 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 : 
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 (2555-2564) : เสริมสรางความมั่นคงดาน
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 
(2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทองถิ่นลานนา และกลุม
ชาติพันธุ และอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และทองถิ่นลานนา ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสบืสาน อนรุักษ ฟนฟูและ
พัฒนาอยางยัง่ยืน 
เปาประสงค 2มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการ
จัดการสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม (Green and 
Clean Environment)และนวัตกรรม 

แผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจําปงบประมาณ  2557 ดานการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย4.4  
มีโอกาสในการเกิดอัคคีภัย และการรับมือกบัภัยพิบัติ
ตางๆ เชน พายุ แผนดินไหว น้ําทวม เปนตน 

 

 

แผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร  ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ทองถิ่นลานนา และกลุมชาติพนัธุ และอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 4.5 โครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช 
การลดรองรอยคารบอนและการใชโฟมภายในสวนงาน 

เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และทองถิ่นลานนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูและ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 2 คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมที่ดี (เนน Green and Clean 
Environment) และเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
การนําพลังงานสะอาด 
พลังงานทดแทนมาใช 

โครงการ/กิจกรรม 
การลดรองรอยคารบอน 

โครงการ/กิจกรรม 
การลดการใชโฟม 
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นโยบายอนุรักษพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการ
อนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรบัผิดชอบของผูบริหาร 
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การปฏิบัติตามมาตรการทีก่ําหนด ติดตามตรวจสอบ และ
รายงานตอคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
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4.1 ตนทุนดานสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟาเพิ่มขึ้น 

 2. สรางจิตสํานึกและสงเสริมการมสีวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน 

 ติดโปสเตอร/สติกเกอรรณรงคการประหยัดพลังงานตามอาคาร สํานักงานตางๆ 
 ออกแบบ wallpaper หรือทําสติกเกอรติดขางจอคอมพิวเตอร รณรงคการปดจอเมื่อไมใชงาน (บรรจุ

เปนโครงการ/กิจกรรมลดรองรอยคารบอนและการใชโฟมในสวนงาน ตัวชี้วัด 4.5) 
 ประชาสมัพันธรายงานขอมูลการใชพลังงานแบบเปรียบเทียบอาคาร แนวโนมการเปลี่ยนแปลงรายเดือน 

ปรับรูปแบบการนําเสนอใหมี FlagShip หรือเปรียบเทียบเปาหมายโครงการประกวดคําขวัญในการ
ประหยัดพลังงาน (โครงการรวมกับที่ประชุมอาจารยและบุคลากร) 

 จัดนิทรรศการ/มหกรรม “สัปดาหพลงังาน” มีการใหความรูเรื่องพลงังาน ประกวดนวัตกรรม กจิกรรม 
5 ส.รวมประหยัดพลงังาน ฯลฯ (บรรจเุปนโครงการ/กิจกรรมลดรองรอยคารบอนและการใชโฟมในสวน
งาน ตัวช้ีวัด 4.5) 

 รณรงคเรื่องการใชลิฟท การกดปุมลิฟท 

 จัดทําฐานขอมลูการใชยานพาหนะ เพื่อรายงานการใชยานพาหนะของคณะพยาบาลศาสตร รายงานการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลงิและการซอมบํารงุ เพื่อประชาสัมพันธ สรางความ
ตระหนักในการใชยานพาหนะ 

 อบรมใหความรูแกพนักงานขับรถ กําหนด และขอความรวมมือพนักงานขับรถ ในการบํารงุรักษาและขับ
ขี่ยานพาหนะอยางถูกตอง ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง และเคารพกฏจราจร  

 สํารวจความพงึพอใจของผูใชบริการยานพาหนะ เพื่อนําผลการสํารวจดังกลาวมาปรบัปรุงพฒันาการ
ใหบรกิารของพนักงานขับรถ และการปรบัปรุงซอมแซมสภาพยานพาหนะ 

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร 

 ประกาศมาตรการมาตรการดานการจัดการและอนุรกัษพลงังาน ของคณะพยาบาลศาสตร 
 ประชาสมัพันธเผยแพรแนวปฏิบัติในการใชพลงังานใหแกคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและผูเกี่ยวของ

และขอความรวมมอืในดําเนินการตามแนวปฏิบัติ  รวมทั้งกาํหนดใหผูรับผิดชอบประจําอาคารรายงาน
กํากับดูแลการใชพลงังานในอาคาร และรายงานขอมลูตามแบบรายงาน 

 จัดทํารายงานการใชพลังงานแบบภาพรวม เปรียบเทียบแนวโนมรายเดือน แบบเปรียบเทียบอาคาร และ
แบบเปรียบเทียบเปาหมาย รายงานเปนประจําทุก 3 เดือน และสรุปรายป 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 : 
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 (2555-2564) : เสริมสรางความมั่นคงดาน
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 
(2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทองถิ่นลานนา และกลุม
ชาติพันธุ และอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และทองถิ่นลานนา ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสบืสาน อนรุักษ ฟนฟูและ
พัฒนาอยางยัง่ยืน 
เปาประสงค 2มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการ
จัดการสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม (Green and 
Clean Environment)และนวัตกรรม 

แผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจําปงบประมาณ  2557 ดานการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย4.4  
มีโอกาสในการเกิดอัคคีภัย และการรับมือกบัภัยพิบัติ
ตางๆ เชน พายุ แผนดินไหว น้ําทวม เปนตน 

 

 

แผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร  ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ทองถิ่นลานนา และกลุมชาติพนัธุ และอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 4.5 โครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช 
การลดรองรอยคารบอนและการใชโฟมภายในสวนงาน 

เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และทองถิ่นลานนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูและ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 2 คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมที่ดี (เนน Green and Clean 
Environment) และเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
การนําพลังงานสะอาด 
พลังงานทดแทนมาใช 

โครงการ/กิจกรรม 
การลดรองรอยคารบอน 

โครงการ/กิจกรรม 
การลดการใชโฟม 
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แผนบริหารเชิงกลยทุธดานการจดัการและอนุรกัษพลังงาน และการพฒันาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําปงบประมาณ 2557 

การจัดการและอนุรกัษพลังงาน 
 กลยุทธดานการจัดการและอนุรกัษพลงังาน 

การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  

การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
มติคณะรัฐมนตร ี(20 มี.ค. 55) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ 

และหนวยงานอื่นของรฐั ดําเนินมาตรการลดใชพลังงาน 
ตามแนวทางประหยัดพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน 
เปาหมาย : ลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% 
ดําเนินมาตรการระยะสั้น โดยกําหนด KPI ระดับ
ความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน เปนหนึ่งในกรอบประเมินผลของหนวยงาน (มช.) 
ตั้งแตปงบประมาณ 2555 
ดําเนินมาตรการระยะยาวการกําหนดอาคารที่เขาขายเปน
อาคารควบคุม  การปรบัเปลี่ยน จัดหาอปุกรณ
เครื่องใชไฟฟาหรือยานพาหนะใหมมาทดแทน 

นโยบายอนุรักษพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการ
อนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรบัผิดชอบของผูบริหาร 
และบุคลากรทุกคน และทกุระดบัทีจ่ะใหความรวมมือใน
การปฏิบัติตามมาตรการทีก่ําหนด ติดตามตรวจสอบ และ
รายงานตอคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

แผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ประจําป
งบประมาณ  2557 ดานการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม 
ระบบกายภาพและความปลอดภัย 
4.1 ตนทุนดานสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟาเพิ่มขึ้น 

 มาตรการระยะยาว 
1. กําหนดใหการดําเนินการกอสราง/ตอเติมอาคาร มีการควบคุมประสิทธิภาพการใชพลังงาน ตาม “คา

มาตรฐานการจัดการใชพลงังาน” 
2. จัดทําแผนงบประมาณระยะ 3-5 ป ในการปรับเปลี่ยนระบบไฟสองสวางภายในอาคาร, การปรับเปลี่ยน

เครื่องปรบัอากาศทีม่ีอายุการใชงานเกินมาตรฐาน ASHRAEและแผนงบประมาณจัดหายานพาหนะทดแทน 
ยานพาหนะทีม่ีอายุใชงานเกินกําหนด 
 แผนการจัดหายานพาหนะทดแทนจํานวน 3 คัน  
 แผนการจัดหาเครื่องปรับอากาศทดแทน ในสํานักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 1 

3. กําหนดใหมกีารปรบัปรุงสถานที่ / สิ่งแวดลอมเพื่อสนบัสนุนการเพิม่ประสิทธิภาพการใชพลงังาน 
 แผนการปรบัปรุงหนาตางรมิทางเดิน ของสํานกังานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 1 

การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมลดรองรอยคารบอนและการใชโฟมในสวนงาน  ไดแก   

1) จัดทําแผนตรวจเช็คซอมบํารุง ลางทําความสะอาดแผนกรองอากาศและเต็มน้ํายาเครื่องปรบัอากาศ 
และดําเนินการตามแผนที่กําหนด 

2) การปรับเปลี่ยนโคมไฟถนนเปน LED และ/หรือใชพลังงานแสงอาทิตย 
3) จัดนิทรรศการ/มหกรรม “สัปดาหพลงังาน” มีการใหความรูเรื่องพลงังาน ประกวดนวัตกรรม 

กิจกรรม 5 ส.รวมประหยัดพลงังาน ฯลฯ 
4) กระดาษรีไซเคิล 
5) กิจกรรมคัดแยกขยะ 
6) นวัตกรรมแยกขยะอันตราย (Hazard waste) 
7) ออกแบบ wallpaper หรือทําสติกเกอรติดขางจอคอมพิวเตอร รณรงคการปดจอเมื่อไมใชงาน 
8) รณรงคการลดใชโฟมใสอาหาร สรางความเขาใจถึงผลจากการใชโฟม อบรมผูประกอบการรานคา 

และสงเสรมิการนําภาชนะมาใสอาหารเองแทนการใชโฟมหรือถุงพลาสตกิ 
9) การตรวจสอบการใชน้ําและการรั่วซัมของน้ํา 
10) ถุงพลาสติกมือสอง  และรณรงคการใชถุงผา รณรงคการใชยานพาหนะทางเดียวกันไปคันเดียวกัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 : 
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 (2555-2564) : เสริมสรางความมั่นคงดาน
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 
(2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทองถิ่นลานนา และกลุม
ชาติพันธุ และอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และทองถิ่นลานนา ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสบืสาน อนรุักษ ฟนฟูและ
พัฒนาอยางยัง่ยืน 
เปาประสงค 2มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการ
จัดการสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม (Green and 
Clean Environment)และนวัตกรรม 

แผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจําปงบประมาณ  2557 ดานการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย4.4  
มีโอกาสในการเกิดอัคคีภัย และการรับมือกบัภัยพิบัติ
ตางๆ เชน พายุ แผนดินไหว น้ําทวม เปนตน 

 

 

แผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร  ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ทองถิ่นลานนา และกลุมชาติพนัธุ และอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 4.5 โครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช 
การลดรองรอยคารบอนและการใชโฟมภายในสวนงาน 

เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และทองถิ่นลานนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูและ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 2 คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมที่ดี (เนน Green and Clean 
Environment) และเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
การนําพลังงานสะอาด 
พลังงานทดแทนมาใช 

โครงการ/กิจกรรม 
การลดรองรอยคารบอน 

โครงการ/กิจกรรม 
การลดการใชโฟม 
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แผนบริหารเชิงกลยทุธดานการจดัการและอนุรกัษพลังงาน และการพฒันาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมประจําปงบประมาณ 2557 

การจัดการและอนุรกัษพลังงาน 
 กลยุทธดานการจัดการและอนุรกัษพลงังาน 

การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  

การพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 
มติคณะรัฐมนตร ี(20 มี.ค. 55) ใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินมาตรการ
ลดใชพลังงาน ตามแนวทางประหยัดพลงังาน จาก
กระทรวงพลังงาน 
เปาหมาย : ลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% 
ดําเนินมาตรการระยะสั้น โดยกําหนด KPI ระดับ
ความสําเรจ็ของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน เปนหนึ่งในกรอบประเมินผลของหนวยงาน 
(มช.) ต้ังแตปงบประมาณ 2555 
ดําเนินมาตรการระยะยาวการกําหนดอาคารที่เขาขาย
เปนอาคารควบคุม  การปรบัเปลี่ยน จัดหาอปุกรณ
เครื่องใชไฟฟาหรือยานพาหนะใหมมาทดแทน 

นโยบายอนุรักษพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหการ
อนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรบัผิดชอบของผูบริหาร 
และบุคลากรทุกคน และทกุระดบัทีจ่ะใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ติดตามตรวจสอบ 
และรายงานตอคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

แผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจําปงบประมาณ  2557 ดานการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย 
4.1 ตนทุนดานสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟาเพิ่มขึ้น 

 2. ปรับปรงุและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และบรเิวณอาคาร สํานักงานใหเปน Green and Clean Environment 

 จัดทําแผนดูแลพื้นทีส่ีเขียว จัดหาไมดอก ไมประดับ และไมขจัดสารพิษ ลงตามพื้นที่ตางๆ ทีก่ําหนด และ
ตามเทศกาลสําคัญ (กําหนดพื้นที่ดูแลเปนงานประจํา พื้นทีจ่างเหมาดําเนินการตกแตง และการตั้ง
งบประมาณสนับสนุนกจิกรรม) จัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 5 คณะสวนดอก เรื่องการดูแลภมูิทัศน
และการตกแตงในเทศกาลสําคัญ 

 สงเสริม สนบัสนุนใหมีการกรองอากาศแบบธรรมชาติดวยการปลูกตนไมดูดสารพิษในสํานักงาน 

 จัดกิจกรรมพฒันา “Office นาอยู” ผานกระบวนการ 5 ส.  ไคเซ็นในสํานักงาน หรือรวมกับสาขาวิชา
การพยาบาลอาชีวอนามัย 

 สํารวจอาคารสถานที่ และจัดทําแผนซอมบํารุงอาคาร สถานที่ สํานักงานตางๆ โดยจัดทําเปนแผนรายป 
และแผนระยะ 3-5 ป 

3. รวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เชน ที่ประชุมอาจารยและบุคลากร  คณะกรรมการสรางเสริมสุขภาพ  สโมสร
นักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ในการจัดกิจกรรมเชิงบรูณาการ Green – Clean – Healthy 
Environment  เชน มหกรรมสรางเสริมสุขภาพ, สปัดาหพลังงาน, โครงการพฒันาคณะ เปนตน 
 ขยายผลในการจัดทําเปนโครงการวิจัย 5ส. ชวยในการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิด 

Healthy Workplace, Healthy Body 
 ขยายผลในการจัดทําเปนโครงการวิจัย Music Therapy และการพฒันาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเครียด (Healthy Workplace, Healthy Mind) 
4. เตรียมความพรอมรับมือการเกิดอัคคีภัย และการรบัมือกับภยัพิบัติตางๆ โดย 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษางานจากคณะแพทยศาสตร ในการจัดทําแผนฯ 
 จัดทําแผนปองกันและเตรียมความพรอมในการเกิดอัคคีภัยและดําเนินการซอมแผนรับมืออัคคีภัย 

 จัดทําแผนรับมือภัยพิบัติตางๆ  

 จัดทําคูมือเมื่อเกิดอัคคีภัย  คูมือรับมือภัยพบิัติตางๆ แจกจายใหแกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
และเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธของคณะ (เสียงตามสาย, LCD, โปสเตอร, เว็บ ฯลฯ) 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 : 
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 

แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 (2555-2564) : เสริมสรางความมั่นคง
ดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 
11 (2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทองถิ่น
ลานนา และกลุมชาติพันธุ และอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยและทองถิ่นลานนา ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสบืสาน อนรุักษ ฟนฟูและ
พัฒนาอยางยัง่ยืน 
เปาประสงค 2มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการ
จัดการสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม (Green and 
Clean Environment)และนวัตกรรม 

แผนการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจําปงบประมาณ  2557 ดานการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย
4.4  มีโอกาสในการเกิดอัคคีภัย และการรบัมือกบั
ภัยพิบัติตางๆ เชน พายุ แผนดินไหว น้ําทวม เปน
ตน 

 

 

แผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร  ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 
ทองถิ่นลานนา และกลุมชาติพนัธุ และอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 4.5 โครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช 
การลดรองรอยคารบอนและการใชโฟมภายในสวนงาน 

เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และทองถิ่นลานนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูและ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 2 คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศน
และสิ่งแวดลอมที่ดี (เนน Green and Clean 
Environment) และเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
การนําพลังงานสะอาด 
พลังงานทดแทนมาใช 

โครงการ/กิจกรรม 
การลดรองรอยคารบอน 

โครงการ/กิจกรรม 
การลดการใชโฟม 
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มติคณะรัฐมนตรี (20 มี.ค. 55) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินมาตรการลดใชพลังงาน ตามแนวทาง

ประหยัดพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน 

แผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหงชาติ ฉบบัที่ 1 (2555-2564) : เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 11 : ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

แผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 11 (2555-2559)  

ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทองถิ่นลานนา และกลุมชาติพันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและทองถิ่นลานนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 2มหาวิทยาลัยเปนแบบอยางในการจัดการสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม (Green and Clean Environment)และนวัตกรรม 

         แผนการบริหารความเสี่ยงฯ  

       ประจําปงบประมาณ  2557  

    ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ระบบกายภาพและความปลอดภัย 

4.1 ตนทุนดานสาธารณูปโภค  

เชน คาไฟฟาเพิ่มขึ้น 

แผนการบริหารความเสี่ยงฯ ประจํา 

ปงบประมาณ  2557 ดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความ

ปลอดภัย  4.4  มีโอกาสในการเกิดอัคคีภัย  

และการรับมือกับภัยพิบัติตางๆ เชน พายุ 

แผนดินไหว นํ้าทวม เปนตน 

ตัวช้ีวัด 4.5 โครงการ/กิจกรรม 
ที่นําพลงังานสะอาด พลังงานทดแทน 

มาใช  การลดรองรอยคารบอน 
และการใชโฟมภายในสวนงาน 

แผนฯ 11 คณะพยาบาลศาสตร   
ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานบุํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่นลานนา และกลุม

ชาติพนัธุ และอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

เปาประสงค 1 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและทองถิ่นลานนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดรับการสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูและพัฒนาอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 2 คณะฯ มีการจัดการสภาพภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมที่ดี (เนน Green and Clean 
Environment) และเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ 

พลังงาน 

กลยุทธดานการจัดการและอนุรักษพลงังาน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของคณะฯ 

2. สรางจติสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบคุลากร 

ใหมีการประหยัดพลังงาน 

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการลดใช 

พลังงานของคณะฯ 

4. ดําเนินมาตรการระยะยาวในการกําหนดอาคารควบคุมพลังงาน  

จัดทําแผนงบประมาณในการปรบัเปลี่ยนระบบไฟฟา เครื่องปรบัอากาศ  

ยานพาหนะ และการปรับปรุงสถานที่เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

 

กลยุทธดานการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม 

1. จัดโครงการ/กิจกรรมลดรองรอยคารบอนและการใชโฟม 

ในสวนงาน 

2. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และบริเวณอาคาร สํานักงาน 

ใหเปน Green and Clean Environment 

3. รวมมือกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดกิจกรรมเชงิบูรณาการ Green- 

Clean-Healthy Workplace 

4. เตรียมความพรอมรบัมือการเกิดอคัคีภัย และการรับมอืภัยภิบัติตางๆ 

10 โครงการ สุนทรียภาพ อัคคีภัย 

ภัยพิบัต ิ


