


รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 

ห้องอ่านหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้นและเรื่องแปล ชั้น 1 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

1. นางสาวมาลี ใจตั้ง    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวระวิวรรณ สัมฤทธิ์   กรรมการ 

3. นางสาวทิวา อุ่นแก้ว    กรรมการ 

4. นางสาวพรพรรณ เกิดจั่น   กรรมการ 

5. นางสาวอโนทัย เหมี้ยงหอม   กรรมการ 

6. นางสาวทัดดาว พรมหู   กรรมการ 

7. นางสาวอโณทัย ทรัพย์มาก   กรรมการ 

8. นายวรินทร ศรีนวล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเฉลียว ไชยเชษฐ์    ติดภารกิจอยู่เวรบริการ 

2. นางสาวกาญจนา แดนรักษ์   ติดภารกิจอยู่เวรบริการ 

3. นางสาววิชุดา กุลสัมพันธ์   ติดภารกิจอยู่เวรบริการ 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

 ประธานคณะกรรมการดำเนินเปิดประชุม และดำเนินการตามวาระระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารที่ผ่านมา 

ห้องสมุดมีการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน และสนับสนุนการเป็น Green Campus ซ่ึงในปี 2561 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในรูปแบบคณะทำงาน ประกอบด้วยคณะทำงานดังนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็น

ที่ปรึกษา หัวหน้างานห้องสมุดเป็นประธาน และบุคลากรทุกท่านเป็นนคณะทำงาน ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดทำ

แผนการดำเนินงานทั้งหมด 4 ด้าน (ตามเอกสารแนบ) พบว่ามีบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายได ้ได้แก่ 
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1. ประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้า สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 7.35 (เป้าหมายการลดการ

ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 10) เนื่องจากมีการขยายเวลาการใช้บริการซึ่งส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

2. ประสิทธิภาพของการใช้น้ำ ไม่สามารถลดการใช้น้ำได้ และพบว่ามีการใช้น้ำคิดเป็นร้อยละ -

28.94 (เป้าหมายการลดการใช้น้ำร้อยละ 10) เนื่องจากมีการขยายเวลาการใช้บริการซึ่งส่งผลต่อการใช้น้ำ

เพ่ิมข้ึน 

3. ประสิทธิภาพการจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายได้ และพบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ -8.66 (เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกร้อยละ 10)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและการพัฒนา 

1.2.1 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและการ

พัฒนา ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทางห้องสมุดต้องดำเนินการแก้ไขคือ เชื้อรา ซึ่งบางห้องเป็นพื้นพรมพบว่า จาก

การตรวจวิเคราะห์จำนวนปริมาณเชื้อราโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาพบจำนวนปริมาณเชื้อรามากกว่าห้องที่

ไม่ได้เป็นพื ้นพรม นอกจากนี้ยังพบว่าห้องที่เป็นพรมมีกลิ่นเหม็นอับชื ้น ซึ ่งอาจเกิดจากการทำงานของ

เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบกับอาคารเป็นอาคารปิด จึงทำให้อากาศภายใน

อาคารอากาศไม่หมุนเวียน และความชื้นเกิดจากการซักทำความสะอาดพรมด้วย สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา

ดังกล่าวนั้น ประธานในที่ประชุมจะมอบหมายและกำหนดให้แม่บ้านแต่ละชั้นเปิดหน้าต่างระบายความชื้น

ภายในอาคารวันละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 7.30 – 8.30 น. และงดการซักทำความสะอาดพรม โดยให้ใช้วิธีการ

ดูดฝุ่นแทนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจะดำเนินการตรวจวิเคราะห์เชื้อราทุกปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ดำเนินรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ

เสีย ขยะ แสงสว่าง การอพยพหนีไฟ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ห้องสมุดท่ีเมนู Green Library 

ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2.3 การสื่อสารและข้อร้องเรียน ได้ดำเนินการสื่อสารการใช้ไฟฟ้า น้ำ ปริมาณขยะ และการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด เพื่อให้ผู ้รับบริการและผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องได้

รับทราบข้อมูล และตระหนักถึงความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะ โดยได้แสดงข้อมูล
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เปรียบเทียบปี 2560 กับปี 2561 ส่วนข้อร้องเรียนในปี 2561 นั้น ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของ

ห้องสมุด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที ่3 สิงหาคม 
2561 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข  

วาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณานโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาซึ่งได้ประกาศตั้งแต่ปี 2560 (ตามเอกสาร

แนบ) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมปี 2560 ยังมีขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ใช้นโยบายปี 2560 ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมตามประกาศในปี 2560 ต่อไป 

3.2 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการที่

ได้มอบหมายให้รับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานแต่ละหมวด ที่ประชุมมีความเห็นว่า การดำเนินงานที่ผ่าน

มาคณะกรรมการยังสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและควรให้รับผิดชอบแต่ละหมวดเหมือนเดิม

ตามคำสั่งแต่งตั้ง (ตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนแต่ละหมวดเหมือนเดิม 

3.3 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ

ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีปัจจัยใดบ้าง ที่ประชุมมีความเห็นว่า พฤติกรรมและความตระหนักใน

ความใส่ใจของผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่ง ผลกระทบต่อความสำเร็จในการ

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรมีการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
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มติที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการหมวดที่ 2 ดำเนินการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกด้าน

สิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.4 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี 2563 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานทั้งหมด 5 แผนงาน ได้แก่  

1. แผนงานด้านกายภาพ  

2. แผนงานด้านส่งเสริมการเรียนรู้ 

3. แผนงานด้านทรัพยากร 

4. แผนงานด้านอื่น ๆ 

5. แผนงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ซ่ึงแต่ละแผนงานมีรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรั้บผิดชอบ ตัวชีว้ดัความสำเร็จ และเป้าหมาย

ดังเอกสารแนบ ที่ประชุมเห็นชอบตามแผนที่เสนอ 

มติที ่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี 2563 และให้เสนอ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

3.5 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมห้องสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง

แต่เดิมได้กำหนดปีละ 2 ครั้ง ซี่งบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่บริการและภาระงานต่าง ๆ ด้วย จึงทำให้การจัดสรร
เวลาสำหรับการประชุมค่อนข้างยาก ดังนั้น ที่ประชุมได้เสนอให้เปลี่ยนกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นปี
ละ 1 ครั้ง และให้มีการติดตามรายงานผลการดำเนินการแต่ละหมวดผ่านไลน์กลุ่มของห้องสมุด 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

             4.1 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสี

เขียวอย่างต่อเนื่อง 

  ประธานในที่ประชุมได้เสนอว่า การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นควรมีการขับเคลื่อนใน

ระดับสำนักฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ควรมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานระดับสำนักฯ ที่ชัดเจนเพ่ือ

ขับเคลื่อนให้สำนักฯ มีการขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและเต็มรูปแบบ และ
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เป็นการสร้างวัฒนธรรมของคนในองค์กรให้ตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  เพื่อสำนักฯ จะได้

เป็นสำนักงานสีเขียวเต็มรูปแบบ 

       มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 (นางสาวมาลี ใจตั้ง)      (นางสาวพรพรรณ เกิดจั่น) 

  ประธานกรรมการ       กรรมการ 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        ผู้จดรายงานการประชุม 


