
 ค ำสั่งคณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ที ่269/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)  
------------------------------------------------- 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565 -2569  
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างเมืองต้นแบบ   
ที่น่าอยู่ทันสมัยและมีความสุขยั่งยืน มีเป้าหมายในการอนุรักษ์และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เลือกใช้
พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานที่ได้มาจากกการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเพ่ิมมาตรการในการมีส่วน
ร่วมเพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อม แผนงานโครงการ Smart Environment เพ่ือพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์    
สู่การเป็นส านักงานสีเขียว และพร้อมส าหรับการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว 
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในปี 2569 ซึ่งในการด าเนินงานกลยุทธ์จะสอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDG 7, 11, 13) 

  เพ่ือให้การด าเนินส านักงานสีเขียว (Green Office) เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 
6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ไปสู่ส านักงานสีเขียว ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรพัฒนำส ำนักงำนสีเขียว 
1.1  คณบดี ประธานกรรมการ 
1.2  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   รองประธานกรรมการ 1 
1.3  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  รองประธานกรรมการ 2 
1.4 รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรรมการ 
1.5  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการ 
1.6  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา  กรรมการ 
1.7  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร กรรมการ 
1.8  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ กรรมการ 
1.9 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต      กรรมการ 
1.10  หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า กรรมการ 
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1.11  หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค กรรมการ 
1.12  หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ   กรรมการ 
1.13  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
1.14 หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ กรรมการ 
1.15  หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
1.16  หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
1.17  หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
1.18  เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
1.19  หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
1) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน พร้อมทั้งส ารวจและระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

การใช้พลังงานและทรัพยากรในส านักงาน 
2) วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาส านักงานสีเขียวตามนโยบายการจัดการส านักงานสีเขียว 

(Green Office) ให้พร้อมเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวของโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2569 ตลอดจนก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของส านักงาน และก าหนด
ขอบเขตกิจกรรมของส านักงาน 

3) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร บุคลากรในคณะและผู้เกี่ยวข้องในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ภายในให้น่าอยู่อาศัย เอ้ือให้การด าเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียวลงสู่ปฏิบัติให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน  

4) ด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามตัวชี้วัดของส านักงานสีเขียว (Green Office) 

5) จัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาให้แก่
คณะท างานชุดต่าง ๆ  

 

2. คณะท ำงำนพัฒนำส ำนักงำนสีเขียวตำมเกณฑ์หมวดที่ 1 กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

2.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานคณะท างาน 
2.2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา คณะท างาน 
2.3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะท างาน 
2.4 หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะท างาน 
2.5 หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะท างาน 
2.6 หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ   คณะท างาน 
2.7 หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ คณะท างาน 
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2.8 หวัหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะท างาน 
2.9 หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะท างาน 
2.10 หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะท างาน 
2.11 นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ คณะท างาน 
2.12 นายวัฒนกร แก้วภักดี  คณะท างาน 
2.13 เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์       คณะท างานและเลขานุการ 
2.14 หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
2.15 นายกิตติกร บุญศรี คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.16 นางญาณัจฉรา สนุทรพิธ                                           คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  
1) ก าหนดแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียวประจ าปี พร้อมเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน

ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายส านักงานสีเขียว
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2) ด าเนินการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
ส านักงานสีเขียว  และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

3) รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง ติดตาม และน าเสนอข้อมูลแบบประเมินตนเอง พัฒนาและเตรียม
ความพร้อมสิ่งแวดล้อมทุกด้านเพ่ือเข้ารับการประเมินโครงการส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

4) ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัววัดที่ก าหนด 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาส านักงานสีเขียวมอบหมาย 

 

3. คณะท ำงำนพัฒนำส ำนักงำนสีเขียวตำมเกณฑ์หมวดที่ 2 กำรสื่อสำรและสร้ำงจิตส ำนึก 
3.1  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร  ประธานคณะท างาน 
3.2  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา  คณะท างาน 
3.3  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์  คณะท างาน 
3.4  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต  คณะท างาน 
3.5  นางสาวอมรรัตน์ ขัติยศ  คณะท างาน 
3.6  นางอรุณี สถิตเมธี  คณะท างาน 
3.7  นายธรนนิทร์ เจริญสุข           คณะท างาน 
3.8  นางสาวปลายฟ้า ธเนศนิตย์  คณะท างาน 
3.9  นางสาวเดือนนภา ตาอินทุ  คณะท างานและเลขานุการ 
3.10  นายภพ มูรพันธุ ์  คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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หน้ำที ่
1) ก าหนดแผนงานด้านการสื่อสารองค์กรและสร้างจิตส านึกด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
2) สร้างเสริมการรับรู้และจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลต่อการด ารงอยู่ของ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า 
รวมทั้งการน ากลับมาใช้ใหม่ และการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

4) ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัววัดที่ก าหนด 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาส านักงานสีเขียวมอบหมาย 

 
4. คณะท ำงำนพัฒนำส ำนักงำนสีเขียวตำมเกณฑ์หมวดที่ 3 กำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน  

4.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประธานคณะท างาน 
4.2 เลขานุการคณะ คณะท างาน  
4.3 นางรุ่งฟ้า ด ารงประเสริฐ คณะท างาน 
4.4 นางพัชรี ยะภิระ คณะท างาน 
4.5 นางสาวสุลัดดา เอ่ียมมาก คณะท างาน 
4.6 นางสาวปวีณา ทาใจ คณะท างาน 
4.7 นางสาววิมพ์วิภา สาค า คณะท างาน 
4.8 นางสาวกานติศา พงษ์แสนรักษ์ คณะท างาน 
4.9 นางจารุวรรณ กวงค า คณะท างาน 
4.10 นายเทอดศักดิ์ ไชยเทพ คณะท างาน 
4.11 นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ คณะท างาน   
4.12 นายชุติพงศ์ หนูค าปัน คณะท างาน  
4.13 นายด ารงศักดิ์ อินเตจ๊ะ  คณะท างาน 
4.14 นางวรางกุล  ณะชัยวงค์  คณะท างาน 
4.15 นางสาวภิญญพัชญ์ สมเครื่อง คณะท างาน 
4.16 นายนิวัตน์ ไชยมาลา คณะท างาน 
4.17 นางนันทภัค  นันธิ คณะท างาน 
4.18 นางนิลวรรณ์  พรมวัง คณะท างาน 
4.19 นายพงศธร ค าชมภู คณะท างาน 
4.20 หัวหน้างานบริหารทั่วไป    คณะท างานและเลขานุการ 
4.21 นางสาวกัญญาพัชร หล้าโสด คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                                                                                                                                                      
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หน้ำที ่
1) ก าหนดแผนงานและก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ า เชื้อเพลิง และ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
2) สร้างองค์ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ าและทรัพยากรอ่ืน ๆ และสื่อสาร

ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการทราบ 
3) เก็บข้อมูลด้านการใช้ทรัพยากรน้ าและการใช้พลังงาน จัดท ารายงานและจัดท าข้อมูล

เปรียบเทียบการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
4) ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัววัดที่ก าหนด 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาส านักงานสีเขียวมอบหมาย 

 
5. คณะท ำงำนพัฒนำส ำนักงำนสีเขียวตำมเกณฑ์ หมวดที่   กำรจัดกำรของเสีย   

5.1 รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประธานคณะท างาน 
5.2 ผู้อ านวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ รองประธานคณะท างาน 
5.3 อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน            คณะท างาน 
5.4 นางสาวชรัชดา พันธ์วิทยากูล                                           คณะท างาน 
5.5 นางสาวปิยะมาศ คงถึง คณะท างาน 
5.6 นางสาวดวงหทัย ศรีภักดี คณะท างาน 
5.7 นายธีระพงศ์ โปธา คณะท างาน 
5.8 นายยุทธนา ชะนะญาติ คณะท างาน 
5.9 นางสาวธัญญา วรินทร์รักษ์  คณะท างาน 
5.10 นายสิทธิโชค พงษ์แสนรักษ์ คณะท างาน 
5.11 นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ                                 คณะท างาน                    
5.12 นายนิรันทร์ เมืองแก้ว  คณะท างาน 
5.13 นายกิตติกร บุญศรี                                                   คณะท างานและเลขานุการ 
5.14 นายพงศธร ค าชมภู คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
1) ก าหนดแผนด าเนินการจัดการขยะ ส ารวจประเภทขยะ ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะ 
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ส่งเสริม รณรงค์ สร้างจิตส านึก ติดตามและตรวจสอบ 

และการจัดการ/การคัดแยกขยะ ของเสีย อย่างถูกต้อง 
3) การบริหารจัดการขยะก่อนส่งก าจัด จัดท าเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภท บันทึก

ปริมาณขยะรายเดือนเป็นประจ าทุกเดือน 
4) ศึกษาองค์ประกอบและปริมาณของน้ าเสีย และแนวทางการจัดการน้ าเสียในส านักงาน 
5) ก าหนดมาตรการประหยัดทรัพยากรน้ าภายในอาคารส านักงาน และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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6) ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัววัดที่ก าหนด 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาส านักงานสีเขียวมอบหมาย 

 
6. คณะท ำงำนพัฒนำส ำนักงำนสีเขียวตำมเกณฑ์ หมวดที่ 5 สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย 

6.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา ประธานคณะท างาน 
6.2 นายวัฒนกร แก้วภักด ี                                               คณะท างาน 
6.3 นายชุติพงษ์ หนูค าปัน                                                 คณะท างาน  
6.4 นายสหชาติ สายแก้ว คณะท างาน                                                                                                          
6.5 นายภาคภูมิ ขจีจิตร                                                คณะท างาน   
6.6 นายนายเจษฎาพร กันทวี คณะท างาน 
6.7 นายเทอดศักดิ์ ไชยเทพ                                             คณะท างานและเลขานุการ 
6.8 นายศุภกิจ เตชะวงศ์สกุลชัย                                    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่   
1) ก าหนดรายการหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอากาศภายในส านักงาน 
2) ก าหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทางอากาศในส านักงานและนอกส านักงานอย่างชัดเจน

และเป็นลายลักษณ์อักษร 
3) ให้ความรู้และสื่อสารให้บุคลากรและผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้อาคารสถานที่ได้รับทราบ 
4) ส ารวจความสว่างในพ้ืนที่ ก าหนดมาตรการปรับปรุงในพื้นท่ีที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 
5) ก าหนดแนวทางในการดูแลอุปกรณ์ที่เกิดเสียงดังในส านักงาน ตลอดจนการสื่อสารไปยัง

ผู้รับเหมาก่อสร้างหากเกิดเสียงดังรบกวนบุคลากรภายในส านักงาน 
6) ด าเนินการบ าบัดมลพิษทางอากาศ จัดสภาพแวดล้อมของส านักงานให้มีความน่าอยู่ และ

เหมาะสมกับการท างาน ก าหนดพ้ืนที่สีเขียวและการดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวของส านักงาน 
7) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อและ

บันทึกรายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเชื้อ 
8) จัดท าแผนการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผน การตรวจสอบวัสดุ 

อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัววัดที่ก าหนด 
9) ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัววัดที่ก าหนด 
10)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาส านักงานสีเขียวมอบหมาย 

 
7. คณะท ำงำนพัฒนำส ำนักงำนสีเขียวตำมเกณฑ์หมวดที่ 6 กำรจัดซื้อและจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

7.1  รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ประธานคณะท างาน 
7.2  หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานคณะท างาน 
7.3  นางสาวปัทมาศ ถาบุญเรือง                                        คณะท างาน 
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7.4  นายเอกฉันท์ สุนทรพิธ คณะท างาน                                                                           
7.5  นางรัตนา รังษีจันทร์                             คณะท างาน 
7.6 นางสาวกานติศา พงษ์แสนรักษ์                                   คณะท างาน 
7.7  นางรสสุคนธ์ พรหมโสภณ คณะท างาน 
7.8  นางณัฐรัตน์ บุญสุข                                                  คณะท างานและเลขานุการ 
7.9  นายวิทวัส นันธิ                                             คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                 

หน้ำที ่
1) ก าหนดแผนงานและด าเนินการตามมาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางแผนสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากร
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2) จัดท าทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้ค าแนะน าการจัดซื้อจัดจ้าง
จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 

3) ก าหนดการจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4) ควบคุมดูและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ได้แก่ พนักงานท าความสะอาด พนักงานขนส่ง
สินค้า รวมถึงผู้มาใช้บริการในพ้ืนที่ ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการจัดการส านักงาน 
สีเขียวอย่างเคร่งครัด   

5) สรุปค่าใช้จ่ายที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสีเขียวทราบ 

6) ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามตัววัดที่ก าหนด 
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 
ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
           สั่ง  ณ  วันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2565  
 
 
               (ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์) 
             คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชือ่อเิลคทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ ว่าดว้ยธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2544 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการใช้ลายมือชือ่อเิล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2564 เสนอในระบบ CMU e-Document ตามรหัสอ้างอิงที่ : 3B4310-A88-591 


