คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ที่ 00052/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์สำนักงำนสีเขียว (Green Office)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
-----------------------------------------ด้ ว ย มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ก ำแพงเพชร มี น โยบำยในกำรดู แ ล มี น โยบำยในกำรดู แ ลรั ก ษำ
สิ่ ง แวดล้ อ มภำยในส ำนั ก งำน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ปั ญ หำสิ่ งแวดล้ อ มที่ ส ำคั ญ ในปั จ จุ บั น คื อ ภำวะ โลกร้ อ น
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้สำนักงำนมีกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทำงกำรลดปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจกลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมควำมพร้อมสู่สำนักงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระดับ สำกลตำมเกณฑ์ กรมส่งเสริมคุณ ภำพสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ กำรดำเนินโครงกำรดังกล่ ำวเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอำนำจตำมควำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์สำนักงำนสีเขียว
(Green Office) มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหำและสั่งกำรตำม
เห็นสมควร ประกอบด้วย
ผู้อำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ประธำนกรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยแผนและวิจัย
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม
กรรมกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร
กรรมกำร
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
กรรมกำร
อำจำรย์สุธิดำ ทับทิมศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงอนุสรำ มีบุญ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมการดาเนินการ มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมเกณฑ์สำนักงำนสีเขียว (Green Office)
และนโยบำยต่ำงๆ ในแต่ละด้ำนดังนี้
2.1 ด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร มีหน้ำที่ จัดเตรียมกำรรณรงค์กำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำน้ำเชื้อเพลิง และทรัพยำกรอื่นๆ เช่น กำรใช้กระดำษ กำรรับส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำกับดูแลกำรใช้
พลังงำนและทรัพยำกร ประกอบด้วย
นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ
ประธำนคณะทำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤติเดช จินดำภัทร์
คณะทำงำน
อำจำรย์ ดร.ศุภมำส ผกำกำศ
คณะทำงำน
อำจำรย์ปุณณดำ ทรงอิทธิสุข
คณะทำงำน
อำจำรย์น้ำฝน สะละโกสำ
คณะทำงำน
/อำจำรย์รำววำด…

อำจำรย์รำววำด ยิ้มสวัสดิ์
นำยณัฐพงษ์ เครือสำร
นำงสำวศิริพร บัวคำ
นำงสำวภชิสำ ปัทมภูวนนท์
นำยณัฐพงษ์ ลำจะเรำ
นำยกำภู สุจริตจันทร์
อำจำรย์ภัคพล รื่นกลิ่น
นำยธวัชชัย แดงซิว
ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต ชุมอุต
นำยแชน ต๊ะปุก
นำยปฏิภำณ มำริษะ
นำยพงศกร ฝ่ำยอุประ
นำงสำวศิริทร ศิริคุณ

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร

2.2 ด้านการจัดการของเสีย มีหน้ำที่ ดำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำร
ของเสี ย กำรคั ดแยกขยะเพื่ อลดปริ มำณขยะมู ล ฝอย และควบคุ มดูแลระบบบำบั ดน้ำเสี ยภำยในอำคำรเฉลิ ม
พระเกียรติฯ ประกอบด้วย
นำงสำวพัชรีญำ ใจโปร่ง
ประธำนคณะทำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันชัย เพ็งวัน
ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤติเดช จินดำภัทร์
คณะทำงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
คณะทำงำน
อำจำรย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชำติ
คณะทำงำน
นำยธวัชชัย แดงซิว
คณะทำงำน
นำยดวงดี ทองคูณคณำลำภ
คณะทำงำน
นำยพงศกร ฝ่ำยอุประ
คณะทำงำน
นำยทัศไนย์ ศิริมำ
คณะทำงำน
นำยปฏิภำณ มำริษะ
คณะทำงำน
นำยวรกิตต์ หงษ์สำ
คณะทำงำน
นำยยอดชำย พิบูลย์อนันต์ศรี
คณะทำงำน
นำงดวงกมล ปิมลื้อ
คณะทำงำน
นำงกรองทอง ทรัพย์ประเสร็ฐ
คณะทำงำน
นำงนุชลี วงษ์ปำงมูล
คณะทำงำน
นำงนงเยำว์ เดชชิด
คณะทำงำน
นำงสำวปิยวรรณ คำหอม
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
3. คณะกรรมการด้านกฎหมาย มีหน้ำที่ ดำเนินกำรด้ำนทะเบียนกฎหมำยและข้อกำหนด
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ทบทวนรำยกำรกฎหมำย ประเมินกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ภำยในอำคำรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ประกอบด้วย
นำงสำวปุณณดำ ทรงอิทธิสุข
ประธำนคณะทำงำน
นำงสำวปิยวรรณ คำหอม
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำกับดูแลให้
เป็นไปตำมคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ)
ผู้อำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
5 มิถุนำยน พ.ศ. 2564
Signature Code : F+M/hd9+R6q5FktWktCG

รายงานการประชุม
การประชุมจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องบุษราคัม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
-----------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
๒. นายยอดชาย อนันต์ศรีพิบูลย์
๓. นายวรกิตต์ หงษ์สา
๔. ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
๕. อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
๖. นายธวัชชัย แดงซิว
๗. นายทัศไนย์ ศิริมา
๘. นายปฏิภาณ มาริษะ
๙. นางสาวปิยวรรณ คาหอม
ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน
๒. นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ

ลาพักผ่อน
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและดาเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที่ ได้มีการประชุมการประชุมการวางแผนกาหนดแนวทางการจัดการของเสีย และวิธีการ
จัดการน้าเสีย (หมวดที่ ๔) โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่๒/
๒๕๖๔ ในวัน อาทิตย์ ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้ องสานักงานฯ ชั้น ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ฝ่ายเลขาได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจานวน ๓ หน้า ตามที่รายในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบ
วาระนี้
จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
/ระเบียบวาระที่ ๓…
รายงานการประชุมจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย

หน้า ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาจัดส่งรายชื่อบุคลากรคณะทางานประจาหมวด๔ เพื่อจัดส่งรายชื่อให้ประธาน
หมวด ๑ รวบรวมจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ได้รับการพิจารณาหน่วยงานที่มีความ
พร้อมในการสมัครเข้าร่วมโครงการสานักงานสีเขียว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงจาเป็นต้องมีการดาเนินการตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียว และหมวดที่ ๔ การจั ดการของเสีย ต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว (Green Office) หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในการนี้จึงให้
ได้มาซึ่งคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office) หมวด๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ประเด็น พิจ ารณา ให้ คณะกรรมการร่วมพิจารณารายชื่อบุคลากรคณะทางานประจา
หมวด๔ เพื่อจัดส่งรายชื่อให้ประธานหมวด ๑ รวบรวมจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office) มีความเหมาะสมตาม
ความสามารถในแต่ละหมวดเพื่อความชัดเจนในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม เห็นควรจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว
(Green Office) หมวด ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ที่มีความเหมาะสมตามความสามารถใน
แต่ละหมวดเพื่อความชัดเจนในการดาเนินงาน ดังเอกสารที่แนบตามระเบียบวาระนี้
(ร่าง)
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office) หมวด๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ด้านการจัดการของเสีย มีหน้าที่ ดาเนินการด้านการบริหารจัดการ การจัดการของเสียและการ
คัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสียภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประกอบด้วย
๑. นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
(ประธานคณะทางาน)
๒. ผศ.วันชัย เพ็งวัน
(ที่ปรึกษา)
๓. ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
(คณะทางาน)
๔. ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
(คณะทางาน)
/๕. อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ…
รายงานการประชุมจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
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๕. อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
๖. นายธวัชชัย แดงซิว
๗. นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ
๘. นายพงศกร ฝ่ายอุประ
๙. นายทัศไนย์ ศิริมา
๑๐. นายปฏิภาณ มาริษะ
๑๑. นายวรกิตต์ หงษ์สา
๑๒. นายยอดชาย พิบูลย์อนันต์ศรี
๑๓. นางดวงกมล ปิมลื้อ
๑๔. นางกรองทอง ทรัพย์ประเสร็ฐ
๑๕. นางนุชลี วงษ์ปางมูล
๑๖. นางนงเยาว์ เดชชิด
๑๗. นางสาวปิยวรรณ คาหอม

(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางาน)
(คณะทางานและเลขานุการ)

โดยมอบหมายหน้าที่ของแต่ละฝ่ายภายในหมวด ๔ ดังนี้
ฝ่ายจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดาเนินงาน มีหน้าที่ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สื่อวีดีโอ วีดีทัศน์ มัลติมีเดีย และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า ของหมวด ๔ ทั้งภายใน
และภายนอก ประกอบด้วย
ผศ.วันชัย เพ็งวัน
ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์
นายทัศไนย์ ศิริมา
ฝ่ายการเงิน มีหน้าทีค่ วบคุม และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน รายได้รายรับจากการขายขยะ
จัดทาบัญชีราบรับรายจ่าย ที่สามารถตรวจสอบได้ ประกอบด้วย
ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
การคัดแยกขยะ มีหน้าที่ คัดแยกขยะตามประเภทขยะ จัดทาโรงคัดแยกขยะ โครงเหล็กวางถังขยะ
กงเหล็กขยะรีไซเคิล และจัดทาบ่อพักขยะ ประกอบด้วย
นายวรกิตต์ หงษ์สา
นายธวัชชัย แดงซิว
นายทัศไนย์ ศิริมา
นางดวงกมล ปิมลื้อ
นางกรองทอง ทรัพย์ประเสร็ฐ
นางนุชลี วงษ์ปางมูล
/นางนงเยาว์ เดชชิด…
รายงานการประชุมจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
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นางนงเยาว์ เดชชิด
ส่วนการคัดแยกกระดาษสี กระดาษ ๒ หน้า ในสานักงานและการดูแลเรื่องอุปกรณ์จัดเบรก อาหารว่าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดหาเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับหมวด ๔ ประกอบด้วย
นางสาวปิยวรรณ คาหอม
นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
จัดทาปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ มีหน้าที่ นาขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ไปแปลรูปกลับมาใช้ใหม่ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้าหมักชีวภาพ ฯลฯ เพื่อ นาไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้
ภายในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานทุกครั้ง ประกอบด้วย
นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ
นายยอดชาย พิบูลย์อนันต์ศรี
ระบบบาบัดนาเสีย มีหน้าที่ ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบบาบัดน้าเสียอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น บ่อบาบัดน้าเสียและบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กาหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน
อย่างครบวงจร รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด และจัดทา
เอกสารรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดาเนินงานทุกครั้ง ประกอบด้วย
นายพงศกร ฝ่ายอุประ
นายปฏิภาณ มาริษะ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
มอบหมายเลขานุ ก าร ดาเนิ นการรวบรวมสรุ ป รายการวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ที่ ต้ อ งการจั ด ชื้อ เพื่ อ
รวบรวมและจัดส่งข้อมูลยังประธานหมวด ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
ประธานในที่ประชุมขอนัดหมายคณะทางานประจาหมวด ๔ การจัดการของเสีย ประชุมครั้ง
ต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ต่อไป
ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวปิยวรรณ คาหอม)
ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม

(นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์สานักงานสีเขียว (Green Office)
หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย
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