การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
สานักงานสีเขียวของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร
1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม
1.2 การวางแผนการดาเนินงาน
1.3 ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
หน้าที่รับผิดชอบ
กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
กาหนดแนวทาง/วิธีการดาเนินการและติดตามการรักษาสิ่งแวดล้อม
ระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมของสานักงานอธิการบดี
รวบรวมกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
การจัดเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบ

หมวดที่ 2 การดาเนินงาน
2.1 การสื่อสารการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสานึก
2.2 การจัดประชุม
2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
2.5 การขนส่งและการเดินทาง
2.6 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อานวยการกองกลาง
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกิจกรรมที่
2. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
กองกลาง
การจัดประชุมสีเขียว
3. รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างาน
ดาเนินกิจกรรม 5 ส
บริหารและธุรการ กองกลาง
จัดเก็บข้อมูล/คานวณปริมาณการ
4. นายกมล กล่อมมิตร
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรม
5. นางสาววรัทยา ศุขแก้ว
ต่างๆ ภายในสานักงาน
ดาเนินการติดต่อสื่อสาร การขนส่งและ 6. นางปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ
การเดินทางรณรงค์การเดินหรือการใช้ 7. นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค
8. นางสาวรลิสฐิตา ถมทอง
จักรยานเดินทางมาทางาน Car pull
9. หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
จัดทาแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
กองอาคารและสถานที่
ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
ศึกษาวิธีการใช้ถังดับเพลิงและวิธีการ
ตรวจสอบเบืองต้น
หมวด 4 การจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสีย/ขยะในสานักงาน
4.2 การจัดการนาเสียในสานักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินกิจกรรมการรณรงค์คัดแยกขยะ 1. หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง
2. นายไพศาล สงวน
สารวจประเภทและปริมาณขยะ
3. นายศุภชัย ชัยอุดมวิถี
จัดวางถังขยะและการคัดแยกขยะ
กาหนดมาตรการประหยัดทรัพยากรนา 4. นางสาวปริศนา เก่งกาจ
5. นายเชิดพงศ์ รอบเมือง
สารวจและบันทึกปริมาณนาเสีย
เลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าความสะอาดที่ 6. นางจีรพรรณ จันทราศัพท์
7. นายพนมเทียน ทนคาดี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. นายธนพงษ์ นิยมพงษ์
หมวด 6 การจัดซือจัดจ้าง
6.1 การจัดซือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.2 การจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการจัดซือ คัดเลือกเป็นสินค้าที่ 1. นางธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงณิชากร ธิการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. นางพิชญาภัค คาสืบ
การสั่งซือและตรวจสอบคุณภาพ
4. นางสาวแอนนา สุปินะ
การจัดจ้างบริษัททาความสะอาด
5. นางสาวศกุนตลา จินดา
ตรวจสอบการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้รับผิดชอบ
รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สวนคากอง)
ผู้อานวยการกองอาคารและสถานที่
ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางศรีกุล นันทะชมภู
นางจินดา จันที
นางรุ่งทิวา เจริญทรัพย์
นางอาพร เวียตตัน
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ กองอาคารและสถานที่
หมวด 3 พลังงานและทรัพยากร
3.2 การใช้พลังงาน
3.3 การใช้นา
3.4 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน เครื่องใช้สานักงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1. รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
บริหารและธุรการ กองสวัสดิการ
พลังงานและทรัพยากร
กาหนดแนวทางและมาตรการประหยัด 2. หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
พลังงาน การให้นา และทรัพยากรอื่น 3. หัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล
4. นายวิทยา ถาแก้ว
ๆ และสื่อสารให้ทราบ
5. นายสุรเดช คิดการงาน
6. นางนิรมล ทองทิพย์

หมวด 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
5.1 อากาศในสานักงาน
5.2 แสงในสานักงาน
5.3 ความน่าอยู่
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
1. รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานซ่อม
ดาเนินกิจกรรมที่ควบคุมคุณภาพ
บารุงอาคารสถานที่ กองอาคารและ
อากาศ แสง ฯลฯ
สถานที่
จัดสภาพแวดล้อมในอาคารและนอก
2. นายสมาน บุญทาคา
อาคารสานักงาน
3. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุธีร์ภัทร รุณผาบ
ใช้ต้นไม้ปรับอากาศ
4. นายกฤษฎา ยศเดช
ดูแลพืนที่สีเขียว
จัดทาแผนควบคุมสัตว์พาหะนาเชือโรค 5. นายทศพล อุปินโน
6. นายรัฐพล ญาติมิตรหนุน
7. นางสาวอัมพวรรณ กันทะ
8. ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ
9. นายพฤธา ประดิษฐทอง
10. นายวารินทร์ ขินแก้ว
11. นายรัตติกาล ณวิชัย
หมวด 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7.1 การจัดโครงการและกิจกรรม
หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการจัดทาโครงการและกิจกรรม 1. นางพรสวรรค์ นักดนตรี
2. นางสาวอุรัชชา สุวพานิช
ด้านสิ่งแวดล้อม
3. นางวันทินี ปิ่นแก้ว
4. นางเนตรนภา ธะนันต์
5. นางสาววิไลวรรณ ธงงาม

