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๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งภาวะโลกร้อนเกิดจากที่โลกมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ “ก๊าซเรือนกระจก” เพ่ิมขึ้นใน
ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ผิดปกติขึ้น รวมทั้งก๊าซชนิดอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติ
ดักจับความร้อนออกไปยังบรรยากาศของโลก ก๊าซเหล่านี้จะรวมตัวกันจนกลายเป็นผ้าห่มหนาๆ ดักจับความ
ร้อนของดวงอาทิตย์ และท าให้โลกมีอุณหภูมิร้อนขึ้น ยิ่งก๊าซเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้นเท่าไหร่ ความร้อนก็จะเพ่ิมขึ้น
ตามไปด้วย จนกระทั่งกลายเป็นปัญหาโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผิดปกติ หรือมีความ 
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการใช้น้ ามัน การปล่อยสารพิษ สารเคมี 
การตัดไม้ท าลายป่า ฯลฯ  
 ดังนั้น ส านักฯ จึงมุ่งมั่นในการด าเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสี
เขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
สนับสนุนให้ส านักงานมีการจัดกิจกรรมภายในส านักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท่ีส าคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ า  
 การด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ในประเด็น ยุทธศำสตร์ที่ 3 : บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลัก
ธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ือบริหารงานและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในประเด็น ยุทธศำสตร์ที่ 1 
เชิงรุก : นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงำน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้นักศึกษาและบุคลากรและชุมชน
เป้าหมาย มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดย
มุ่งเน้นการเป็นต้นแบบของ Smart City เช่น การบริหารจัดการขยะชีวมวลแบบครบวงจร การผลิตพลังงาน
ทดแทนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในปัจจุบัน  
 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2564 และได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของส านักงาน วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ ก าหนด
นโยบายการจัดการส านักงานสีเขียว และก าหนดมาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร ตามเกณฑ์ส านักงาน
สีเขียว และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของส านักฯ 
และสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงได้ด าเนินงาน
โครงกำรส่งเสริมกำรมุ่งสู่ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ประจ ำปี 2564 ขึ้น โดยจากการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในส านักงาน พบว่า ส านักฯ ยังมิได้ริเริ่มการพัฒนาการ
ใช้พลังงานทดแทนภายในส านักงาน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยป้องกันภาวะก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
พลังงานความร้อนจากแสงแดดมาทดแทนการใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีค่านัยส าคัญใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงกับเครื่องตัดหญ้า และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายในส านักงาน จ าเป็นต้องด าเนินการโครงการอันประกอบด้วยกิจกรรมย่อยเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของส านักงานและพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
 2) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม   
 3) เพ่ือท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ (กิ่งไม้ ใบไม้ และเศษอาหาร) เพ่ือน ากลับมาใช้บ ารุงต้นไม้ในพ้ืนที่
ส านักงานและพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
 4) เพื่อลดปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงของส านักงานและพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  
 
๓. เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย หน่วยนับ แผน ผล หมำยเหตุ 
1) ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้ง 

Flush light Solar Cells ทด แ ทน ก าร ใ ช้
พลังงานไฟฟ้าภายในส านักงานและพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา 

กิโลวัตต์/ป ี 4,665 - อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 

2) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
การติดตั้ง Flush light Solar Cells ทดแทน
การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในส านักงานและ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

kgCOe2/ป ี 2,330 - อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 

3) ได้ปุ๋ยหมักจากการจัดท าหลุมปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์ (กิ่งไม้ ใบไม้ และเศษอาหาร 

กิโลกรมั/ป ี 1,500 - อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 

4) ลดปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจากกิจกรรม
การตัดหญ้าในส านักงานและพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา (เทียบกับปีท่ีผ่านมา) 

ร้อยละ 10 - อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 

 
4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 4.1  ขอบเขตพื้นที่ :  
  (1) อาคารส านักงาน ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  (2) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิยาลัยเชียงใหม่ 
 4.2  ขอบเขตของเวลำ :  
  มิถุนายน - ธันวาคม 2564 
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 4.3  ขอบเขตของวิธีกำรในโครงกำร : 
  (1) รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ส านักงานและพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  
  (2) ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานและทรัพยากรของส านักงานและ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีค่านัยส าคัญ    
  (3) ก าหนดแผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีค่านัยส าคัญ และเป็นไปตาม
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของส านักฯ เพ่ือให้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการมุ่งสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office)  
 4.4  ขอบเขตกิจกรรม : 
  (1) ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ที่จะติดตั้งโคมไฟ Flush Light Solar Cells เพ่ือลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า 
  (2) คิดค านวณจุดการติดตั้งโคมไฟ Flush light Solar Cells ในพ้ืนที่ของส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (รวมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา) จ านวน 10 จุด ใช้ระยะเวลา 2 วัน 
  (3) จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก” ใช้ระยะเวลา 1 วัน (3 
ชั่วโมง) และการพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก จ านวน 1 หลุม ใช้ระยะเวลา 1 เดือน (สิงหาคม 2564) 
  (4) จัดท าแผนตารางเวลาและระบบดูแลสนามหญ้าในพ้ืนที่ส านักงานและพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ใช้ระยะเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) 
  (5) จัดการฝึกอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ จ านวน 5 ครั้ง (มิถุนายน - ธันวาคม 2564) 
  (6) ระบุผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพ่ือจัดการรายงาน ติดตามผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร 
 5.1  ประโยชน์ทำงตรง 
  (1) ปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากรของส านักงานลดลง สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานและทรัพยากรของส านักงาน   
  (2) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ลดลง ได้แก่ 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และการจัดการขยะฝังกลบ (ก่ิงไม้ ใบไม้ และเศษอาหาร) และสามารถน า
กลับมาใช้ในพื้นท่ีส านักงานและพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
 5.2  ประโยชน์ทำงอ้อม 
  (1) สร้างจิตส านึกให้บุคลากรในองค์กร ให้รู้คุณค่าในการใช้พลังงาน และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันของครัวเรือน เป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ 
  (2) เห็นความส าคัญของกาซเรือนกระจกกับส านักงานสีเขียว ในการร่วมกันหาแนวทางการ
ลดและปล่อยปริมาณกาซเรือนกระจกเพ่ือวัดค่าเป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
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6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 6.1  กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ และผู้รับผิดชอบ 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 น าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (การใช้แสงสว่าง
จากพลังแสงอาทิตย์) 

ก.ค. 64 14,124 กิตติพันธ ์

2 การพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก 27 ก.ค. - 31 ธ.ค. 
64 

10,990 ฐาปนีย ์

3 การจัดท าแผนดูแลสนามหญ้า ก.ค. - ธ.ค. 64 - กิตติพันธ ์
4 การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสี

เขียว (Green Office) ให้แก่บุคลากรส านักฯ 
27 ก.ค. - 31 ธ.ค. 

64 
12,000 วาสนา- 

ปรียาลักษณ ์
รวม 37,114  

 
 6.2  ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน มีดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1. กำรน ำพลังงำนทดแทนมำใช้ประโยชน์ (กำรใช้แสงสว่ำงจำกพลังแสงอำทิตย์) 
 (1) จัดประชุมเพ่ือวางแผน และรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของส านักงานและพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ระหว่างปี 2563 - 2564 
 (2) ด าเนินการส ารวจพื้นที่ติดตั้งโคมไฟ Flush Light Solar Cells เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 (3) จัดประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติของโคมไฟแบบ Flush Light Solar Cells ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
ที่จะติดตั้ง 
 (4) ค านวณพ้ืนที่และจุดติดตั้งโคมไฟแบบ Flush Light Solar Cells จ านวน 10 จุด (ป้ายด้านหน้า
ถนน ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และด้านหน้าอาคารส านักงาน) ระยะเวลาด าเนินงาน ในวันที่ 
29 - 30 กรกฎาคม 2564 โดยใช้งบประมาณด าเนินงาน ในวงเงิน 14,124 บาท ผู้รับผิดชอบกิจกรรม คือ 
นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป ส านักงานส านัก  
 - ขนาด 120 วัตต์ จ านวน 1 โคม เปิดใช้งาน 12 ชม. (18.00 – 06.00 น.) ใช้พลังงานไฟฟ้า 120 
วัตต์ x 1 โคม x 12 ชม.  = 1440 วัตต์ หรือ 1.44 กิโลวัตต์ (1440/1000) ถ้าส านักฯ ติดตั้งโคมไฟขนาด 
120 วัตต์ จ านวน 8 โคม = 1.44 x 8 = 11.52 กิโลวัตต์ เปิดใช้งานโคมไฟจ านวน 8 โคม เป็นเวลา 1 
เดือน (360 ชม.) = 11.52 x 30 =345.6 กิโลวัตต์  
  - ขนาด 60 วัตต์ จ านวน 1 โคม เปิดใช้งาน 12 ชม. (18.00 – 06.00 น.) ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า 60 วัตต์ x 1 โคม x 12  ชม.  = 720 วัตต์ หรือ 0.72 กิโลวัตต์ (720/1000) ถ้าส านักฯ ติดตั้งโคม
ไฟขนาด 60 วัตต์ จ านวน 2 โคม = 0.72 x 2 = 1.44 กิโลวัตต์ เปิดใช้งานโคมไฟจ านวน 2 โคม เป็นเวลา 
1 เดือน (360 ชม.) = 1.44 x 30 =43.2 กิโลวัตต์ 
  ดังนั้น สรุปการติดตั้งโคมไฟทั้งหมด ประมาณ 10 จุด ใช้พลังงานไฟฟ้า (345.6 + 43.2) 
เท่ากับ 388.8 กิโลวัตต์/เดือน (360 ชั่วโมง) หรือ 4,665 กิโลวัตต์/ปี 
 (5) ด าเนินการวัดผลการประหยัดพลังงานจากการน าพลังงานทดแทนมาใช้ และเทียบกับค่าเป้าหมาย  
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 (6) มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม เพ่ือจัดท ารายงาน ติดตาม ตรวจสอบ และน าเสนอ
หัวหน้าส่วนงานเพ่ือพิจารณา/นัดประชุมเพ่ือร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหา (ในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) หรือ
พัฒนากิจกรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป  
 
 กิจกรรมที่ 2. พัฒนำหลุมปุ๋ยหมัก   
 (1) จัดประชุมวางแผนเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะอินทรีย์ (กิ่งไม้ ใบไม้ และหญ้า) เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก 
 (2) การฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 
09.00 - 15.30 น. ณ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมภาคทฤษฎี จ านวน 18 คน และภาคปฏิบัติ จ านวน 6 คน โดยใช้
งบประมาณด าเนินงาน ในวงเงิน 5,990 บาท  
 (3) มีการประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมใน ข้อ 2. และเทียบกับค่าเป้าหมาย  
 (4) การพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยใช้งบประมาณด าเนินงาน 5,000 บาท  
 (5) ด าเนินการวัดผลการด าเนินงาน และเทียบกับค่าเป้าหมาย และปริมาณปุ๋ยหมักที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
 (6) มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมในการจัดท ารายงาน ติดตาม ตรวจสอบ และน าเสนอหัวหน้าส่วน
งานเพ่ือพิจารณา/นัดประชุมเพ่ือร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหา (ในกรณีที่ ไม่บรรลุเป้าหมาย) หรือพัฒนา
กิจกรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
 กิจกรรมที่ 3. กำรจัดท ำระบบดูแลสนำมหญ้ำ 
 (1) จัดท าตารางเวลาและความถี่ในการตัดหญ้าในสนามหญ้าในพ้ืนที่ส านักงาน และพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา 
 (2) จัดท าตารางเวลาและความถี่ในการรดน้ าสนามหญ้าและต้นไม้ ในพ้ืนที่ส านักงาน และพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา 
 (3) จัดท าข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้า และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 (4) จัดท าข้อมูลปริมาณการใช้น้ าประปา และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 (5) มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมในการจัดท ารายงาน ติดตาม ตรวจสอบ และน าเสนอหัวหน้าส่วน
งานเพ่ือพิจารณา/นัดประชุมเพ่ือร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหา (ในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) หรือพัฒนา
กิจกรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
 กิจกรรมที่ 4. กำรจัดฝึกอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)  
 ด าเนินการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2564 
จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
 (1) จัดฝึกอบรมเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 
16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting  
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 (2) จัดฝึกอบรมออนไลน์ Coaching เพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ส านักงานสีเขียว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่าน Zoom Meeting 
 (3) จัดฝึกอบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564  
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ส านักฯ 
 (4) จัดฝึกอบรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านสิ่งแวดล้อมภายในส านักงาน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 
2564 เวลา 10.00 น. ณ ส านักฯ 
 (5) มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพ่ือจัดท ารายงาน ติดตาม ตรวจสอบ และน าเสนอหัวหน้าส่วน
งานเพ่ือพิจารณา/นัดประชุมเพ่ือร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหา (ในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) หรือพัฒนา
กิจกรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ระหว่างเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2564 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 รายชื่อชุดคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ มีดังนี้ 
 1. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประธานและหัวหน้าโครงการ  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)  
 2. รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
     (รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม)  
 3. เลขานุการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
     (น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์) 
 4. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
     (น.ส.ฐาปนีย์ เครือระยา) 
 5. หัวหน้างานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
     (น.ส.วนิดา เชื้อค าฟู) 
 
 6. หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ กรรมการ 
     นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ 
 7. นางรพีพรรณ ศรีทะ กรรมการ 
 8. น.ส.ชนาภา ค าวงค์ กรรมการ 
 9. น.ส.ชุติมา พรหมาวัฒน์ กรรมการ 
 10. นายต่อพงษ์ เสมอใจ กรรมการ 
 11. นายสุขธรรม โนบาง กรรมการ 
 12. นายนนทกานต์ ยอดแก้ว กรรมการ 
 13. นายปัญญา แก้วค า กรรมการ 
 14. นายสนอง ค าบุญปั๋น กรรมการ 
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 15. นางจุฑามาศ ขุนหล่อ กรรมการ 
 16. นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ กรรมการและเลขานุการ 
 17. น.ส.วาสนา มาวงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. น.ส.ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
9. งบประมำณ 
 กิจกรรมที่ 1. กำรน ำพลังงำนทดแทนมำใช้ประโยชน์ (กำรใช้แสงสว่ำงจำกพลังแสงอำทิตย์) มี
ประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้  

รำยกำร วงเงิน 
ค่าโคมไฟ Flush Light Solar Cells จ านวน 10 ชุด (รวมค่าติดตั้ง) 14,124 

รวม 14,124 
 
กิจกรรมที่ 2. กำรพัฒนำหลุมปุ๋ยหมัก  มีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้  

รำยกำร วงเงิน 
ค่าตอบแทนวิทยากร (5.5 ช่ัวโมง x 600 บาท) 3,300 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (19 คน x 40 บาท x 1 มื้อ) 760 
ค่าอาหารกลางวัน (19 คน x 70 บาท x 1 มื้อ) 1,330 
ค่าปุ๋ยคอก 600 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมัก 5,000 

รวม 10,990 
 
 กิจกรรมที่ 3. กำรจัดท ำระบบดูแลสนำมหญ้ำ   
 - ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 กิจกรรมที่ 4. กำรฝึกอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ให้แก่
บุคลำกรในส ำนักงำน มีประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รำยกำร วงเงิน 
1) อบรมเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 3,600 
2) อบรมออนไลน์ Coaching เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์

ส านักงานสีเขียว 
- 

3) อบรมการวเิคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 8,400 
4) การจัดการความรู้ (KM) ด้านสิง่แวดล้อมภายในส านักงาน - 

รวม 12,000 
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10. กำรติดตำมและประเมินผล 
 1) ผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (ประจ าไตรมาส) ไปยังงานบริการ
และประกันคุณภาพ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
 2) ผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรม และน าส่งรายงานสรุปผลกิจกรรม ภายใน 15 
วัน หลังสิ้นสุดกิจกรรม 
 3) งานบริการและประกันคุณภาพ รวบรวมและสรุปผลโครงการในภาพรวม และน าเสนอรายงานต่อ 
1) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส านักฯ 2) ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจ าส านักฯ ประจ าเดือน และ 3) ที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารโครงการส านักงานสีเขียว (Green 
Office)  
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แผน-ผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   
หมำยเลขแผนงำน :  001 
ชื่อแผนงำน :  พลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (การใช้แสงสว่างจากพลังแสงอาทติย)์ 
วันที่บังคับใช้ :  27 กรกฎาคม 2564 
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส านักงาน โดยการติดตั้ง Flush light Solar Cells 
  2) เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Gases : GHG) ของส านักงาน โดยการติดตั้ง Flush light Solar Cells 
เป้ำหมำย :  1) มีการตดิตั้งโคมไฟ Flush Light Solar Cells จ านวน 10 จุด  
  2) ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟา้ โดยการติดตั้ง Flush light Solar Cells ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในส านักงาน จ านวน 4,665 กิโลวตัต/์ป ี
  3) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการการติดตั้ง Flush light Solar Cells ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในส านักงาน จ านวน 2,330 kgCOe2/ป ี

ล ำดับ รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
แผน/ 
ผล 

ปี พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

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 ส ารวจพื้นที่ จุดติดตั้ง และค านวณจ านวนชุดโคมไฟแบบ Flush 

Light Solar Cells ให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและจุดติดตั้ง 
แผน       /      กิตติพันธ์ - 
ผล       /      

2 ก าหนดคุณสมบัติของโคมไฟแบบ Flush Light Solar Cells ให้
เหมาะสมกับพื้นที่ท่ีจะติดตั้ง 

แผน       /      กิตติพันธ ์ - 
ผน       /      

3 ติดตั้งโคมไฟ Flush Light Solar Cells จ านวน 10 จดุ (ป้าย
ด้านหน้าถนน ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และ
ด้านหน้าอาคารส านักงาน) 

แผน            /           กิตติพันธ ์ 14,124 
ผล       /      

4 จัดท ารายงาน ตดิตาม ตรวจสอบ และน าเสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อ 
พิจารณา และนัดประชุมปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกัน (ในกรณีทีไ่ม่ 
บรรลเุป้าหมาย) หรือพัฒนากิจกรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป 

แผน         /     กิตติพันธ ์ - 
ผล             

รวม (หน่ึงหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยยี่สิบสี่บำทถ้วน) 14,124 
แนวทำง/วิธีกำรในกำรปรับปรุงแก้ไข: 
     - ด าเนินงานในข้ันตอนท่ี 4 ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนงาน 

หมำยเหตุ:  1) การตดิตามความก้าวหน้า ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่อง “ผล” 
 2) ก าหนดให้ผูร้ับผดิชอบทุกกิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานประจ าทุกเดือน  
 3) หากผลการด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรม ให้ระบุแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแนบท้ายรายงานด้วย   
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แผน-ผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   
หมำยเลขแผนงำน : 002 
ชื่อแผนงำน :  พัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก 
วันที่บังคับใช้ :  27 กรกฎาคม 2564  
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายของส านักงาน จากการบริหารจดัการขยะอินทรีย์ในส านกังาน 
  2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมคีวามรู้เกี่ยวกับการท าหลุมปุ๋ยหมกั 
เป้ำหมำย :  1) ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก ร้อยละ 80  
        2) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลมุปุ๋ยหมัก รอ้ยละ 80 
  3) พัฒนาหลุมปุย๋หมัก จ านวน 1 หลุม (ขนาด 4 x 3 x 4 เมตร) 
  4) ปริมาณปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีได้จากการจัดท าหลุมปุย๋หมักในส านักงาน จ านวน 1,500 กิโลกรมั/ป ี
  5) มีองค์ความรู้จากการจดัท าหลมุปุ๋ยหมัก จ านวน 1 เรื่อง 

ล ำดับ รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
แผน/ 
ผล 

ปี พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

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 รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับปริมาณขยะอินทรีย์ (กิ่งไม้ ใบไม้ และเศษ

อาหาร) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาหลมุปุ๋ยหมัก 
แผน       /      กิตติพันธ ์ - 
ผล       /      

2 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก แผน            /           ปรียาลักษณ ์ 5,990 
ผล       /      

3 การพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก จ านวน 1 หลุม (ขนาด 4 x 3 x 4 เมตร) 
ได้ปรมิาณปุ๋ยหมัก 1,500 กิโลกรมั/ป ี

แผน       / /     กิตติพันธ ์ 5,000 
ผล             

4 จัดท ารายงาน ตดิตาม ตรวจสอบ และน าเสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อ 
พิจารณา และนัดประชุมปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกัน (ในกรณีทีไ่ม่ 
บรรลเุป้าหมาย) หรือพัฒนากิจกรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป 

แผน             / กิตติพันธ-์ 
ปรียาลักษณ ์

- 
ผล             

รวม (หน่ึงหมื่นเก้ำร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) 10,990 
แนวทำง/วิธีกำรในกำรปรับปรุงแก้ไข: 
     - ด าเนินงานในข้ันตอนท่ี 3 - 4 ให้บรรลุผลส าเรจ็ตามแผนงาน 

หมำยเหตุ:   1) การตดิตามความก้าวหน้า ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่อง “ผล” 
 2) ก าหนดให้ผูร้ับผดิชอบทุกกิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานประจ าทุกเดือน  
 3) หากผลการด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรม ให้ระบุแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแนบท้ายรายงานด้วย   
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แผน-ผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   
หมำยเลขแผนงำน :  003 
ชื่อแผนงำน :  จัดท าระบบดูแลสนามหญ้าในส านกังาน   
วันที่บังคับใช้ :  27 กรกฎาคม 2564 
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้มีระบบการบรหิารจดัการสนามหญ้าในพื้นที่ส านักงาน และพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา  
  2) เพื่อลดปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตดัหญ้า 
เป้ำหมำย :  1) มีระบบการบริหารจดัการสนามหญ้าในพื้นที่ส านักงานและพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา จ านวน 1 ระบบ 
  2) ลดปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจากระบบการบรหิารจดัการสนามหญ้าในพื้นที่ส านักงาน และพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา (เทียบกับปีท่ีผ่านมา) ร้อยละ 10  

ล ำดับ รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
แผน/ 
ผล 

ปี พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

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 รวบรวมข้อมลู 

     - ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลงิในการตัดหญา้ในพื้นที่ส านักงาน
และพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา 
     - ปริมาณการใช้น้ าประปาในพื้นที่ส านักงานและพิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณล้านนา 
     - ระยะเวลาและความถี่ในการตัดหญ้าในพ้ืนท่ีส านักงานและ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
     - ระยะเวลาและความถี่ในการรดน้ าสนามหญ้าและต้นไม้ใน
พื้นที่ส านักงานและพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา 

แผน       /      กิตติพันธ ์ - 
ผล       /      

2 จัดท าระบบการบรหิารจดัการสนามหญ้าในพื้นที่ส านักงานและ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
     - ก าหนดระยะเวลาและความถี่การตรวจเช็คเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ในการตัดหญ้า และแผนการซ่อมบ ารุง/จัดซื้อใหม ่
     - ก าหนดระยะเวลาและความถีใ่นการตัดหญ้า  
     - ก าหนดระยะเวลาและความถี่ในการรดน้ าต้นไม้และสนาม
หญ้า 

แผน        /     กิตติพันธ ์ - 
ผล             

3 จัดท าข้อมูล 
     - ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลงิในการตัดหญา้ (รายเดือน)  
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 

แผน       / / / / / / กิตติพันธ ์ - 
ผล             
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ล ำดับ รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
แผน/ 
ผล 

ปี พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. 
     - ปริมาณการใช้น้ าประปา (รายเดือน) เปรยีบเทียบกับปีท่ี 
ผ่านมา 

4 จัดท ารายงาน ตดิตาม ตรวจสอบ และน าเสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อ 
พิจารณา และนัดประชุมปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกัน (ในกรณีทีไ่ม่ 
บรรลเุป้าหมาย) หรือพัฒนากิจกรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป 

แผน        / / / / / กิตติพันธ ์ - 
ผล             

รวม  - 
แนวทำง/วิธีกำรในกำรปรับปรุงแก้ไข: 
     - ด าเนินงานในข้ันตอนท่ี 1 - 4 ให้บรรลุผลส าเรจ็ตามแผนงาน และมีการก ากับตดิตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

หมำยเหตุ:  1) การตดิตามความก้าวหน้า ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่อง “ผล” 
 2) ก าหนดให้ผูร้ับผดิชอบทุกกิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานประจ าทุกเดือน  
 3) หากผลการด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรม ให้ระบุแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแนบท้ายรายงานด้วย   
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แผน-ผล กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม   
หมำยเลขแผนงำน :  004 
ชื่อแผนงำน :  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าปี 2564 
วันที่บังคับใช้ :  1 มิถุนายน 2564 
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดล้อมตามเกณฑส์ านักงานสีเขียว (Green Office)   
  2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถวางแผนกระบวนการด าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมฯ และอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรที่เชื่อมโยงกันท้ังในระดับนโยบายและปฏิบตัิ 
  3) เพื่อให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของส านักงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของส านักงาน 
เป้ำหมำย :  1) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมฯ จ านวน 4 ครั้ง 
       2) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายในแตล่ะหลักสตูร ร้อยละ 80  
        3) ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่ผู้เขา้รับการฝึกอบรมไดร้ับ ร้อยละ 80 

ล ำดับ รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แผน/ผล 
ปี พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
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 อบรมเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 
 

แผน      /       วาสนา 3,600 
ผล      /       

2 อบรมออนไลน์ Coaching เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 

แผน      /       วาสนา - 
ผล      /       

3 อบรมการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

แผน      /       วาสนา 8,400 
ผล      /       

4 การจัดการความรู้ (KM) ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
ส านักงาน 

แผน       /        
ผล       /        

5 จัดท ารายงาน ตดิตาม ตรวจสอบ และน าเสนอหัวหน้า
ส่วนงานเพื่อพิจารณา และนดัประชุมปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน (ในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) หรือพัฒนา
กิจกรรมในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อไป 

แผน            / วาสนา - 
ผล             

รวม (หน่ึงหมื่นสองพันบำทถ้วน) 12,000 
แนวทำง/วิธีกำรในกำรปรับปรุงแก้ไข: 
     - วัดและประเมินผลความรู้ทีผู่้เข้ารับการฝึกอบรมได้รบัการจากแผนการฝึกอบรม 
     - ปรับปรุงแผนการฝึกอบรม โดยเพิ่มหัวข้อ/เรื่องในการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ครอบคลมุกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและกจิกรรมของส านักงาน และน าเสนอผู้บรหิารพิจารณา เพื่อจะไดด้ าเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มเตมิต่อไป 
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หมำยเหตุ:  1) การตดิตามความก้าวหน้า ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่อง “ผล” 
 2) ก าหนดให้ผูร้ับผดิชอบทุกกิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานประจ าทุกเดือน  
 3) หากผลการด าเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรม ให้ระบุแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแนบท้ายรายงานด้วย   
   

 



 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการน าพลังงาน

ทดแทนมาใช้ประโยชน์  

(การใช้แสงสว่างจากพลังแสงอาทิตย์) 

 

 

 

 

 

 
 



การใช้พลังงานทดแทน (การน าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (การใช้แสงสว่างจากพลังแสงอาทิตย์)) 

ของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ก ำหนดคณุสมบัติของโคมไฟแบบ Flush Light Solar Cells ให้เหมำะสมกับพื้นที่ท่ีจะติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การน าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (การใช้แสงสว่างจากพลังแสงอาทิตย์) 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้ากิจกรรม 

การพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะอินทรีย์ (ก่ิงไม้ ใบไม้ และหญ้า) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก 

 

 

 

 

 

 

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลุมปุ๋ยหมัก ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ใน

รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting   

  

หมายเหตุ : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กิจกรรมพัฒนาหลุมปุ๋ยจ านวน 1 หลุม (ขนาด 4 

x 3 x 4 เมตร) จะมีการด าเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม 2564  




