
 
ค ำสั่งคณะสหเวชศำสตร์ 

ที่ 0017/2565 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 

------------------------------------------- 

ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างส านักงานสีเขียว (Green Office) 

ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบต่อ

นโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) นั้น 

เพื่อให้การก าหนดนโยบาย การด าเนินการตามนโยบาย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน

การประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริม

ส านักงานสีเขียว (Green Office) ดังต่อไปนี ้

ที่ปรึกษำ 

1. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

2. รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

3. ประธานหลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑติ 

4. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 

5. หัวหนา้งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ 

(ดร.ปรัชญ์ ปิงเมอืงเหล็ก) 

หน้ำที่ 

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน อ านวยการเพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และติดตาม ปรับปรุง ตรวจสอบ เพื่อทบทวนนโยบายและ

แผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. หัวหนา้ส านักงานคณะสหเวชศาสตร์  ประธานกรรมการ 

2. หัวหนา้งานปฏิบัติการและบริการวิชาชีพ  รองประธานกรรมการ 

3. หัวหนา้งานบริหารทั่วไป    กรรมการ 

4. หัวหนา้งานวิชาการ     กรรมการ 



5. หัวหนา้งานแผนงาน    กรรมการ 

6. นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท    กรรมการ 

7. นายชนะพล จันทรากาศ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 

1. พิจารณาก าหนดแผนการด าเนินโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 

2. ควบคุม ก ากับ ดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว 

(Green Office) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ทั้ง 6 หมวด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

3. ทบทวนหาข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการส านักงานที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

คณะท ำงำนหมวดที่ 1 

(การก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง) 

1. นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล    ประธาน 

2. นายอนุชติ หนอ่ทอง    กรรมการ 

3. นายชนะพล จันทรากาศ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 

แตง่ตัง้คณะท างาน ก าหนดนโยบาย ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ

ข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลก๊าซเรอืนกระจก การวางแผนงานโครงการที่

น าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสีเขียว 

(Green Office) 

คณะท ำงำนหมวดที่ 2 

(การสื่อสารและสร้างจิตส านึก) 

1. นายจริเมศน์ ไพฑูรย์    ประธาน 

2. นายพลากร อุดมกิจปกรณ์    กรรมการ 

3. นายเอกพงค์ บริบุญวงค ์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 

ก าหนดแผนการฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจแก่บุคลากร การรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) แก่

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกอย่างทั่วถึง รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



คณะท ำงำนหมวดที ่3 

(การใชท้รัพยากรและพลังงาน) 

1. นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล    ประธาน 

2. นางสาวพิมพร วงค์ราษฎร์    กรรมการ 

3. นายจักรพันธ์ ฮ่องลกึ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้น้ า ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้ไฟฟ้า ก าหนด

มาตรการหรือแนวทางการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน และวัสดุ

ส านักงาน เป็นต้น และการก าหนดแนวทางการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใชท้รัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึน้ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ า 

ไฟฟ้า ทรัพยากรอื่นๆ พร้อมทั้งรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนวทางแก้ไขให้กับคณะกรรมการ

ด าเนนิโครงการทราบ 

คณะท ำงำนหมวดที่ 4 

(การจัดการของเสีย) 

1. นางปิลันธนา เสรเมธากุล    ประธาน 

2. นางสาวพัชรนิทร์ พรหมเผ่า    กรรมการ 

3. นายวสันต์ เงนิชุ่ม     กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 

ควบคุม ก ากับ ดูแล การจัดการของเสีย การจัดการน้ าเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงจัดเก็บข้อมูลการจัดการของเสียและการจัดการน้ าเสีย พร้อมทั้งรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้อง และ

เสนอแนวทางแก้ไขให้กับคณะกรรมการด าเนินโครงการทราบ 

คณะท ำงำนหมวดที่ 5 

(สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย) 

1. นางสาวธิชาพร พูลสวัสดิ์    ประธาน 

2. นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท    กรรมการ 

3. นายนพดล เมืองซื่อ     กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 

ควบคุม ก ากับ ดูแล มลพิษทางอากาศในอาคารส านักงาน มลพิษทางเสียงภายในอาคาร

ส านักงาน ความเข้มของแสงสว่างในอาคารส านักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดการความน่าอยู่ของ

ส านักงาน รวมถึงการเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินให้แก่บุคลากร พร้อมทั้งรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้อง  

และเสนอแนวทางแก้ไขให้กับคณะกรรมการด าเนินโครงการทราบ



คณะท ำงำนหมวดที่ 6 

(การจัดซือ้จัดจา้ง) 

1. นางคัทรียา วันโน     ประธาน 

2. นางพลับพลึง แสนใส    กรรมการ 

3. นายณัฐพงษ์ ขวัญจริง    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 

ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดจ้าง

หน่วยงานหรือบุคคลที่มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดซื้อและจัดจ้าง พร้อมทั้งรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอแนวทางแก้ไข

ให้กับคณะกรรมการด าเนินโครงการทราบ 

ทั้งนี ้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

         สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี) 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 


