คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
วิทยำเขตจักรงพงษภูวนำรถ
ที่ ๑๗/๒๕๕๓
เรื่ อง กำรแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน

เพื่ อให้ก ำรด ำเนิ นงำนด้ำ นกำรจัดกำรพลังงำนของ มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง มีประสิ ทธิ ภำพ และมีประสิ ทธิ ผล จึ งได้
แต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนขึ้นมำ โดยประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อร่ วม
ประสำนกำรทำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนให้บรรลุผลสำเร็ จตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ ดังมีรำยชื่ อ
ต่อไปนี้
๑. หัวหน้ำงำนบริ หำรงำนทัว่ ไป
ประธำนคณะทำงำน
๒. นำงสำวกำญจนำ
เลิศคชสี ห์
คณะทำงำน
๓. นำงสำวเกศินี
สื อนิ
คณะทำงำน
๔. นำยสำโรจน์
ไวยคงคำ
คณะทำงำน
๕. นำงสำวรัฐยำ
พรมหิตำทร
คณะทำงำน
๖. นำงวนิดำ
ชุติมำกุล
คณะทำงำน
๗. นำงสำววรัญญำ
เดชพงษ์
คณะทำงำน
๘. นำงสำวศิริวลัย
วรรณโต
คณะทำงำน
๙. นำงเตือนใจ
จันทร์ เรื อง
คณะทำงำน
๑๐. นำยกรัณ
ปิ ณฑเกษตริ น
คณะทำงำน
๑๑. หัวหน้ำแผนกอำคำรสถำนที่
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
โดยคณะทำงำนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ด ำเนิ น กำรจั ด กำรพลั ง งำนให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ที่กำหนดขึ้น
๒. ประสำนงำนกับหน่ วยงำนทุกฝ่ ำยที่เกี่ ยวข้อง เพื่อขอควำมร่ วมมือในกำรปฏิ บตั ิตำม
นโยบำยอนุรักษ์พลังงำนและวิธีกำรจัดกำรพลังงำน รวมทั้งจัดกำรอบรมหรื อกิจกรรม
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนให้เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละหน่วยงำน
/๓. ควบคุม...

-๒๓. ควบคุมดูแลให้วิธีกำรจัดกำรพลังงำนของ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
วิทยำเขตจักรงพงษภูวนำรถ ดำเนิ นไปอย่ำ งมี ป ระสิ ทธิ ภำพ โดยกำหนดให้มี กำร
ดำเนินกำรดังนี้
- รวบรวมข้อมูลกำรใช้พลังงำนที่ผำ่ นมำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบสถำนภำพกำรใช้พลังงำนในปั จจุบนั ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนและกำรจัดกำรพลังงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ จำก
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่หน่วยงำนแต่ละหน่วยได้จดั ทำขึ้น
๔. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้กบั มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขต
จักรพงษภูวนำรถ รับทรำบ
๕. ทบทวนนโยบำยอนุ รักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ พร้ อมทั้ง
รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับนโยบำยและวิธีกำรจัดกำรพลังงำนให้ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ รับทรำบ
๖. ดำเนินกำรด้ำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์นภกำนต์ สุ คนั ธำรุ ณ)
รองอธิกำรบดีบริ หำรงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

คำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
วิทยำเขตจักรงพงษภูวนำรถ
ที่ ๖๗/๒๕๕๓
เรื่ อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผูต้ รวจสอบกำรใช้พลังงำน
เพื่ อให้ก ำรด ำเนิ นงำนด้ำ นกำรจัดกำรพลังงำนของ มหำวิทยำลัย เทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง มีประสิ ทธิ ภำพ และมีประสิ ทธิ ผล วิทยำเขตฯ
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรผูต้ รวจสอบกำรใช้พลังงำน เพื่อร่ วมประเมินกำรจัดกำรพลังงำนของคณะทำงำน
ด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ให้บรรลุผลสำเร็ จ ตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนวิทยำเขต
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำ
หัวหน้ำงำนคลัง
ผศ.ไพจิตร
ใจหำญ
นำยประจักษ์
อินทร์โต

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่
๑. กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแผนกำรดำเนินกำรตรวจประเมิน
๒. ตรวจสอบติ ดตำมและประเมิ นวิธีกำรจัดกำรพลังงำนตำมแผนที่กำหนด รวมถึ งกำร
ทบทวนวิเครำะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องกำรจัดกำรพลังงำนของวิทยำเขตฯ
๓. ท ำกำรสรุ ป ผลกำรตรวจประเมิ น และรำยงำนผลให้ ก ับ คณะท ำงำนด้ำ นกำรจัด
กำรพลังงำนของวิทยำเขตฯ ทรำบ
๔. ดำเนินกำรด้ำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ ๑๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์นภกำนต์ สุ คนั ธำรุ ณ)
รองอธิกำรบดีบริ หำรงำนวิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก

