คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ 161 /2563
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ด้วยโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ เล็งเห็นความสำคั ญ และประโยชน์ในการพั ฒ นา
อนุรักษ์ฟื้นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึ งการประหยัดพลังงานตามนโยบายและทิศ
ทางการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายการบริหารจัดการเป้าหมายที่ 12 ไว้ว่า เป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีผังแม่บทกำหนดให้ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น Botanical University มุ่งพัฒนา อนุรักษ์
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป
เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการตรวจประเมินสำนัก งานสีเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัย
พะเยาเป็นไปด้วยความเรีบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น งานสำนั ก งานสี เขี ย วโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประจำปี
งบประมาณ 2563 ดังรายนามต่อไปนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
๑. ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานกรรมการ
๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
กรรมการ
๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๔. ผูช้ ่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ
๕. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางอินทนิล จินดากาศ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของโครงการตรวจประเมิน
สำนักงานสีเขียว
2. กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในที่ทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานสีเขียว
3. วางแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติภายในสำนักงาน
4. จั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ สำนั ก งานสี เขี ย วให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขนิษฐา
พรหมวาทย์
กรรมการ
๓. นางจินตนา
ดูใจ
กรรมการ
๔. นางสาวอรอนงค์
เรียงจิตต์
กรรมการ
๕. นางสาวอัญชนา
วัชระรัตนะศาสตร์
กรรมการ
หน้าที่ ดูแลการจัดซือ้ จัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พิจารณาข้อกำหนดรวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการฝ่ายการใช้ทรัพยากร พลังงาน และก๊าซเรือนกระจก
๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวณัฐณิชา
เมืองคำ
กรรมการ
๓. นางพนิดา
ดุมดก
กรรมการ
๔. นางสาวธิดาพร
ใสคำน้อย
กรรมการ
๕. นางสาวแววดาว
วงค์เรือน
กรรมการ
๖. นางสาวอังคณา
ภีระภาค
กรรมการ
๗. นายเกียรติศักดิ์
ขุนกิจ
กรรมการ
๘. นายณัฐพงษ์
ชุ่มวงศ์
กรรมการ
หน้าที่

ควบคุม กำกับ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร พลังงาน รวมถึง ก๊าซเรือน
กระจก จัดทำข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน จัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร พลังงานและก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้ง
เสนอแนวทางการแก้ไขให้กับผูบ้ ริหารทราบ

คณะกรรมการฝ่ายการจัดการขยะ ของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฐิติมา
สิรบิ รรสพ
กรรมการ
๓. นางสาวปภัทสร
เรืองวงค์
กรรมการ
๔. นางสาวสายธาร
ดวงจิต
กรรมการ
๕. นางสาวหทัยรัตน์
เลขสุข
กรรมการ
๖. นายคมสันต์
พรมเผ่า
กรรมการ
7.นายฉัตรชัย...
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๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
หน้าที่

นายฉัตรชัย
นายวรุฒ
นายวุฒิเดช
นายอัครเดช
นายโอภาส

มั่งมูล
วงศ์เที่ยงธรรม
ใจหมั่น
สุนทรวรรณ
ยอดยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ควบคุม กำกับ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ของเสีย สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย จัดทำข้อมูลการปล่อยขยะและของเสีย รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะ ของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยพร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการแก้ไขให้กับผูบ้ ริหารทราบ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกและสื่อสารองค์กร
๑. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจินตนาพร
ใจคำ
กรรมการ
๓. นางสาวกานต์ชนก
บุญแข็ง
กรรมการ
๔. นางสาวถนิตา
กันยะมีฌาน
กรรมการ
๕. นางสาวนันท์ณภัส
กันทวี
กรรมการ
๖. นางสาวลภัสรดา
ใจเอื้อ
กรรมการ
๗. นางสาววิไลวรรณ
สมใจ
กรรมการ
หน้าที่

สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การดาเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
ให้บุคคลภายในองค์กรและภายนอกได้ทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์)
รักษาการแทนผูอ้ ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
พะเยา

