


 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 

โถงทางเดินชั้น 1 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

1. นางสาวมาลี ใจตั้ง    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวระวิวรรณ สัมฤทธิ์   กรรมการ 

3. นางสาวทิวา อุ่นแก้ว    กรรมการ 

4. นางสาวอโนทัย เหมี้ยงหอม   กรรมการ 

5. นางสาวทัดดาว พรมหู   กรรมการ 

6. นางสาวณัชชา  มายูร    กรรมการ 

7. นางสาวอโณทัย ทรัพย์มาก   กรรมการ 

8. นางสาวพรพรรณ เกิดจั่น   กรรมการและเลขานุการ 

9. นายวรินทร ศรีนวล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

 ประธานคณะกรรมการดำเนินเปิดประชุม และดำเนินการตามวาระระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การติดตามผลการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารที่ผ่านมา 

ประธานที่ประชุมรายงานผลการดำเนินสำนักงานสีเขียวประจำปี 2564 ตามแผนงานทั้ง 13 ด้าน 

(ตามเอกสารแนบ) พบว่ามีบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  

1. การวิเคราะห์เชื้อราและคุณภาพน้ำเสีย ซึ่งทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความขอ

ความอนุเคราะห์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาให้เป็นผู้ดำเนินการ แต่พบว่าคณะไม่ได้ส่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าว

กลับมายังห้องสมุด ทั้งนี้ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้รับผลวิเคราะห์ดังกล่าว 

2. การซ้อมอพยพหนีไฟ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19  

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 การแต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการดำเน ินงานอน ุร ักษ ์พล ั งงานและส ิ ่ งแวดล ้อมห ้องสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาชุดใหม่ 
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ประธานที่ประชุมแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

ศรีราชา และผู้อำนวยการกองบริการกลาง เป็นที่ปรึกษา หัวหน้างานห้องสมุด เป็นประธานกรรมการ บุคลากร

ทุกท่านเป็นกรรมการ ซึ่งได้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบตามเอกสาร (ตามเอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 กา รแต ่ ง ต ั ้ ง คณะกร รมกา รด ำ เ น ิ น ง าน ร ะ ง ั บ อ ั ค ค ี ภ ั ย แล ะภ ั ยพ ิ บ ั ต ิ ห ้ อ งสมุ ด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ประธานที่ประชุมแจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติห้องสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 

และผู้อำนวยการกองบริการกลาง เป็นที่ปรึกษา หัวหน้างานห้องสมุด เป็นประธานกรรมการและหัวหน้างาน

อำนวยการอพยพ บุคลากรทุกท่านเป็นกรรมการ ซึ่งได้กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบตามเอกสาร (ตาม

เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและการพัฒนา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ดำเนินรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ

เสีย ขยะ แสงสว่าง การอพยพหนีไฟ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ห้องสมุดท่ีเมนู Green Library 

ซึ่งจะมีการทบทวนทุกปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.4.2 การสื่อสารและข้อร้องเรียน ไดเ้ปลี่ยนรูปแบบดำเนินการสื่อสารการใช้ไฟฟ้า น้ำ ปริมาณ

ขยะ และการปล ่อยก ๊ าซ เร ื อนกระจก เป ็นร ูปแบบออนไลน ์ท ี ่ เ ว ็บ ไซต ์พล ั ง งานและของ เสี ย 

(https://libsrcku.wixsite.com/ebookshelf/energy) เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ

ข้อมูล และตระหนักถึงความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะ นอกจากนี้ได้ดำเนินการ

สื่อสารเกี่ยวกับการประหยัดไฟ น้ำ และขยะบนเฟสบุ๊กห้องสมุดภายใต้หัวข้อ GreenWayOfLife : ซึ่งให้

ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างประหยัด และการจัดการขยะ โดยมีการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 

2564 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข  

วาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณานโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาซึ่งได้ประกาศตั้งแต่ปี 2560 (ตามเอกสาร

แนบ) ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายสิ่งแวดล้อมปี 2560 ยังมีขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ใช้นโยบายปี 2560 ต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมเสนอให้มีการปรับปรุง

มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรประจำปี 2561 โดยให้เพิ่ม 2 มาตรการ ได้แก่ 

1. การให้บริการห้องประชุมและจัดนิทรรศการ 

2. การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมตามประกาศในปี 2560 ต่อไป และให้ดำเนินการ

ปรับปรุงมาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรประจำปี 2561 

3.2 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ

ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมีปัจจัยใดบ้าง ที่ประชุมมีความเห็นดังต่อไปนี้ 

1. พฤติกรรมและความตระหนักความใส่ใจของผู้รับบริการและผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น

ปัจจัยที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรมีการกระตุ้นและ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาก

ขึ้น มอบหมายให้คณะกรรมการหมวดที่ 2 ดำเนินการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมบนสังคม

โซเซียลและรูปแบบออนไลน์ 

2. ความต่อเนื่องของข้อมูลการวิเคราะห์เชื้อราและคุณภาพน้ำเสียพบว่า ขาดความต่อเนื่อง

ของข้อมูล และการตรวจวิเคราะห์เชื้อราควรให้คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระบุประเภทและอันตรายของเชื้อรา

แต่ละประเภทด้วย เพื ่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป ทั ้งนี้ประธานที ่ประชุมจะดำเนินการ

ประสานงานกับคณะต่อไป 
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3. ความต่อเนื่องการซ้อมอพยพหนีไฟ ควรมีการดำเนินการทุกปีเพื่อเป็นการทบทวน

ความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู ้รับบริการ และผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สามารถ

ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ประธานจะดำเนินการเสนอผู้อำนวยการกองบริการกลางเพื่อเสนอเป็นแผน

กิจกรรมประจำปีของสำนักๆ ต่อไป 

4. ทบทวนการคัดแยกขยะโดยยึดบริบทของการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้กับขยะต้อง

ส่งไปกำจัด ควรมีการจัดเก็บข้อมูลขยะที่สร้างมูลค่าให้กับทางห้องสมุดด้วย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ขยะรี

ไซเคิลหรือขยะอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์เพื ่อเป็นองค์ความรู ้ให้แก่ผู ้ที ่สนใจนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป 

มอบหมายให้คณะกรรมการหมวดที่ 4 ดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอ 

3.4 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี 2565 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานทั้งหมด 16 แผนงาน ได้แก่ 

1. แผนงานและการดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับการประหยัดไฟ และน้ำ 

2. แผนงานการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ 

3. แผนงานการจัดการพลังงาน 

4. แผนงานกิจกรรม 5ส 

5. แผนงานการจัดการขยะ 

6. แผนงานการจัดการน้ำเสีย 

7. แผนงานการจัดการมลพิษทางอากาศ 

8. แผนงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและส่งเสริมการให้บริการ 

9. แผนงานการฝึกอบรมของบุคลากร 

10. แผนงานการใช้ทรัพยากรและส่งเอกสาร 

11. แผนงานการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

12. แผนและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

13. แผนงานและการจัดซื้อสินค้า/จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. แผนงานการบริการห้องประชุมและจัดนิทรรศการ 

15. แผนงานมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร 

16. ด้านอื่น ๆ 
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ซ่ึงแต่ละแผนงานมีรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรั้บผิดชอบ ตัวชีว้ดัความสำเร็จ และเป้าหมาย

ดังเอกสารแนบ ที่ประชุมเห็นชอบตามแผนที่เสนอ 

มติที ่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี 2565 และให้เสนอ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

             4.1 ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสี

เขียวอย่างต่อเนื่อง 

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวกำหนดให้เป็นภารกิจหนึ ่งของ

ห้องสมุดที่ต้องมีการดำเนินการและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และบางกิจกรรมจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดให้กับ

คณะกรรมการบางท่านด้วย เพ่ือให้การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

       มติที่ประชุม รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 (นางสาวมาลี ใจตั้ง)      (นางสาวพรพรรณ เกิดจั่น) 

  ประธานกรรมการ                 กรรมการ 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        ผู้จดรายงานการประชุม 


