
บันทึกขอความ  

สวนราชการ   คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โทร 8457

ที่   อว 0629.1.1/ว 1240  วันที่    21 กรกฎาคม 2564

เรื่อง   ขอความรวมมือใหนําสงขยะพิษทั่วไป เพื่อการกําจัดอยางถูกวิธี

เรียน   คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการกอง อาจารยและเจาหนาที ่

                    เรื่องเดิม

                    ดวยโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ไดดําเนินการจัดกิจกรรม “การจดัการของเสยีอนัตรายทัว่ไปในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา”

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหบคุลากรภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา สามารถคดัแยก จดัการ และกําจดัของเสยีอนัตรายทัว่ไปทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานและการดําเนนิชวีติ

ประจําวนั เชน ถานไฟฉาย ถานนาฬกิา แบตเตอรีโ่ทรศพัทมอืถอื โทรศพัทมอืถอืทีไ่มใชงานแลว ตลบัหมกึเปลา กระปองสสีเปรย ขวดทนิเนอร ปากกาเคม ีเปนตน ไดอยางถกูตอง

ซึง่จะสามารถชวยลดการแพรกระจายและการปนเปอนของของเสยีอนัตรายสูสิง่แวดลอม อกีทัง้เปนการสรางความตระหนกัและจติสํานกึในการอนรุกัษสิง่แวดลอมของบคุลากร เพือ่การ

พฒันาสูการเปนมหาวทิยาลยัสเีขยีวทีย่ัง่ยนื ดงันัน้ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวจึงขอเชิญบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่มีความประสงคจะกําจัดของเสียอันตราย

ทั่วไป เขารวมกิจกรรมดังกลาว             

 

                ขอกฎหมาย

                - 

 

                ขอเสนอ 

               บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดจดัเกบ็ของเสยีอนัตรายทัว่ไปจากกลองรบัซึง่จดัอยูไวใน 4 คณะเปนทีเ่รยีบรอยแลว เพือ่ใหการจดัเกบ็ครอบคลมุหนวยงานอืน่ ๆ และขยะพษิ

ทัว่ไปทีต่กคางอยู จึงขอเชิญบุคลากร/หนวยงานที่มีขยะพิษทั่วไป ดําเนินการเก็บรวบรวม และนําสงทีถ่งัรบัขยะอนัตรายทัว่ไป ทีง่านอาคารสถานทีแ่ละซอมบํารงุ อาคาร 2 ใน

ระหวางวนัที ่26 – 30 กรกฎาคม 2564 เพือ่นําสงกําจดัอยางถกูวธิใีนลําดบัตอไป

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ

 

 

   (ดร.นพดล ปรางคทอง)

   ประธานคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

   (Green University)

คณะครุศาสตร
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

สถาบันอยุธยาศึกษา
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

งานบริหารงานทั่วไป
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

งานการเงิน
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

งานสื่อสารองคกร
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

งานบัญชี
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

กองบริการการศึกษา
เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

เลขที่รับ ...................................................
วันที่ .........................................................
เวลา .........................................................
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เรียน  คณบดี

 

        คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ขอ

ใหหนวยงานที่มีขยะพิษทั่วไป ดําเนินการเก็บรวบรวม

และนําสงที่รับขยะอันตรายทั่วไป ที่งานอาคารสถาน

ที่และซอมบํารุง อาคาร 2 ในระหวาง 26-30

กรกฎาคม 2564 

       1.เพื่อโปรดทราบ

       2.เห็นสมควรมอบ นายจํานงค

(น.ส.เบญญาพัฒน โกษะ)

23 ก.ค. 2564
 

(วาที่ ร.ต.หญิงรัตติยา พาวินัย)

หัวหนาสํานักงานคณบดีฯ
25 ก.ค. 2564

 

รับทราบ 

ดําเนินการตามเสนอ
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล)

คณบดีคณะครุศาสตร
27 ก.ค. 2564

 

เรียน  คณบด ี

         -เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

         -เห็นสมควรมอบ นายสุริยา ปชส.
 

(นางอรัญญา จงกลรัตน)

หัวหนาสํานักงานคณบดี คมส.
22 ก.ค. 2564

 

จัดตามเสนอ
 

(รองศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
23 ก.ค. 2564

เรียน   คณบดี

         คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวขอ

เชิญบุคลากร/หนวยงาน ที่มขียะพิษทั่วไปดําเนินการ

เก็บรวบรวม และนําสงทีถ่งัรบัขยะอนัตรายทัว่ไป ที่

งานอาคารสถานทีแ่ละซอมบํารงุ อาคาร 2 ในระหวาง

วนัที ่26 – 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อการกําจัดอยาง

ถูกวิธ ี

        1. เพื่อโปรดพิจารณา

        2. เห็นสมควรประชาสัมพันธบุคลากรทุกทาน

ทราบ

(น.ส.อณิสา บุญธรรม)

23 ก.ค. 2564
 

(นางเบญญาภา สอนพรม)

หัวหนาสํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี
23 ก.ค. 2564

 

มอบสํานักงานแจงบุคลากรทราบ
 

(นายประพันธ แสงทองดี)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
23 ก.ค. 2564

เรียน  คณบดี

     สํานักงานอธิการบดี  ขอเชิญบุคลากร/หนวยงาน

ที่มีขยะพิษทั่วไป ดําเนินการเก็บรวบรวม และนําสงที่

ถงัรบัขยะอนัตรายทัว่ไป ทีง่านอาคารสถานทีแ่ละซอม

บํารงุ อาคาร 2 ในระหวางวนัที ่26 – 30 กรกฎาคม

2564 เพือ่นําสงกําจดัอยางถกูวธิใีนลําดบัตอไป

     1.  เพือ่โปรดพจิารณา

     2.  แจงคณาจารยและบคุลากรทราบและดําเนนิ

การ 

(น.ส.กฤษณา มะหะหมัดซอและ)

22 ก.ค. 2564
 

(นางวิรินดา มีบํารุง)

หัวหนาสํานักงานคณบดี
23 ก.ค. 2564

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม)

คณบดี
27 ก.ค. 2564

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแล

       คณะกรรมการพัฒนามหาวิ

(Green University) ขอความรว

ขยะพิษทั่วไป ที่เกิดจากการปฏิบ

ดําเนินชีวิตประจําวัน เชน ถานไ

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ โทรศัพ

แลว ตลับหมึกเปลา กระปองสีส

ปากกาเคมี เปนตน โดยขอความ

เก็บรวบรวม และนําสงที่ถังรับขย

งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง

ระหวางวันที่ ๒๖ - ๓๐ กรกฎาค

กําจัดอยางถูกวิธีในลําดับตอไป

        ๑.เพื่อโปรดทราบ

        ๒.เห็นสมควรมอบงานบริ

บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏ

(น.ส.สุจิตรา งามบุญป

22 ก.ค. 2564
 

(นางสาวพรสวรรค คล

ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการ

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแ
22 ก.ค. 2564

 

1. ทราบ 

2. มอบ พิมพประภา กํากับดูแลก

จาก สวพ 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลย

ผูอํานวยการสถาบ
22 ก.ค. 2564


