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สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะท างานคณะอนุกรรมการด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 

(Indoor & Outdoor Environment) 

เรื่อง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมส านักงานสีเขียว – ปรับปรุงสวนหย่อม/ก าหนดพื้นที่สูบบุหรี่ 

ครั้งที่ 2/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 

เวลา 10.00-11.00 น. 

ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

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

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายธรณิศ หาญใจ ประธานคณะอนุกรรมการ 
2 นางสาวรจนา หมาดหล้า รองประธานคณะอนุกรรมการ 
3 นายสมศักดิ์ ประทุมทอง อนุกรรมการ 
4 นายนุรุณ จ าปากลาย อนุกรรมการ 
5 นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ อนุกรรมการ 
6 นายวิรัตน์ ฉิมสุด อนุกรรมการ 
7 นายปรีชา รัสมี อนุกรรมการ 
8 นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายนาวิน เนาวพงศ์ อนุกรรมการ 
2 นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์ อนุกรรมการ 
3 นายเบญจา ภูริพงศธร อนุกรรมการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานได้แจ้งให้ทางที่ประชุมรับทราบถึงแผนปฏิบัติงานส านักงานสีเขียวที่ได้แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะท างานในหมวดตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ดังตาราง 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระท่ี 2.1 การจัดท าข้อมูลรายละเอียดของหมวด 5 เพื่อประชาสัมพันธ์ 

 ประธานคุณธรณิศ และ คุณนันทพร ได้เสนอว่าควรให้นักศึกษาฝึกงานช่างเทคนิค ช่วยจัดท า 
Powerpoint ประชาสัมพันธ์ให้ ในรูปแบบของ Annimation   

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.2 การตรวจวัดแสง เสียง อากาศ ของศูนย์บรรณสารฯ 

 ประธานคุณธรณิศ ได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ ให้มาช่วย
วัดแสง เสียง อากาศ ของศูนย์บรรณสารฯ เพ่ือจะได้น าผลมาเป็นข้อมูลในการตรวจประเมินต่อไป ซึ่งทางคุณ
ธรณิศจะได้ประสานแล้วน ามาแจ้งให้คณะท างานทราบ พร้อมกันนี้รองประธานคุณรจนา และคุณนันทพร ได้
เสนอว่าถ้าทางส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ ติดขัดหรือล่าช้าเกินไป ก็จะใช้วิธีการวัดด้วย app แอปมือถือไป
ก่อน แล้วค่อยน าผลมาเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องมือวัดจริงอีกครั้ง 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.3 การจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ และพ้ืนที่ส านักงานสีเขียวของศูนย์บรรณสารฯ 

 ประธานได้กล่าวว่า ได้ท าหนังสือขอเบิกงบประมาณจัดสวนและบริเวณอ่ืนๆ เพ่ือตอบสอนงนโยบาย 
Green Office ไปยังท่านผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารฯ และได้อนุมัติงบประมาณมาจ านวน 10,000 บาท  โดย
มีรายละเอียดพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงดังนี้คือ 1. สวนบริเวณด้านหน้าศูนย์บรรณสารฯ 2. สวนบริเวณจอดรถไฟฟ้า
ทางขึ้นศูนย์บรรณสารฯ 3. สวนบริเวณที่พักอ่านหนังสือ 4. สวนด้านในอาคารศูนย์บรรณสารฯ 5. จัดท าที่พัก
สูบบุหรี่    

ซึ่งคุณปรีชา ได้รายงานให้ทราบว่า ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังคุณโสภิดา พัฒน์ทอง    
ส่วนงานภูมิทัศน์ฯ  ให้มาช่วยเคลียร์พ้ืนที่บริเวณใต้ต้นมะม่วงหน้าศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นพ้ืนที่ว่าง เพ่ือทาง
คณะท างาน ซึ่งจะร่วมกับทีมระเบียงบรรณ ในการจัดท าพ้ืนที่สูบบุหรี่ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ได้ขอช่วยคุณนริสา      
ในการออกแบบดีไซน์พ้ืนที่สวน/จ านวนต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่จะมาลงในงบประมาณที่จ ากัดจ านวน 10,000 บาท 
ซี่งในการปรับปรุงพ้ืนที่สวนหย่อมในบริเวณระเบียงบรรณ และพ้ืนที่อ่ืนๆ จะเริ่มด าเนินการกันหลังจากงาน 
Walailak Day ผ่านพ้นไปก่อน เพ่ือความสะดวกในด้านต่างๆ  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2.4 การจัดท าป้าย “จุดรวมพล” ในแผนการป้องกันอัคคีภัย 

 คุณปรีชา ได้กล่าวถึงการจัดท าป้าย “จุดรวมพล” ที่มีความคงทนถาวร ว่าตอนนี้มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว 
และได้ปรึกษากับคุณวิรัตน์ในการจัดท าเสาคอนกรีตที่ติดป้ายได้ถาวร โดยจะเริ่มด าเนินการพร้อมๆ กับการ
ปรับปรุงพื้นท่ีสวนและพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี 2.5 การอบรมอัคคีภัยของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาประจ าปี 2562 

 คุณปรีชา ได้รายงานให้ทราบว่า ในเบื้องต้นได้พบปะกับทีมวิทยากรอบรมอัคคีภัยของเทศบาล
นครศรีธรรมราชแล้ว ลักษณะการอบรมจะแบ่งเป็นช่วงเช้า ภาคทฤษฎี และ ช่วงบ่าย ภาคปฏิบัติ โดยคาดว่า
จะมีการจัดการอบรมในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 นี้ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.6 การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ที่ช ารุด (ฝ้าเพดาน, พ้ืน) 

 ประธานคุณธรณิศ ได้กล่าวว่าจะน าภาพถ่ายบริเวณพ้ืนที่ที่ช ารุดไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดาน, พ้ืน หรืออ่ืนๆ 
ที่ทางคณะท างานได้ไปถ่ายภาพตรวจสอบสภาพพ้ืนที่มาทั้งหมด ส่งไปยังส่วนอาคารสถานที่ เพ่ือว่าหากมี
งบประมาณทางส่วนอาคารจะได้ท าแผนปรับปรุงพ้ืนที่ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.7 การก าจัดสัตว์พาหนะน าโรค 

 คณะท างานหลายท่านได้มีความเห็นว่าหากมีการก าจัดหนู โดยการวางกับดักไว้ ควรมีการถ่ายภาพหนู
ที่ติดกับดักดังกล่าว เก็บไว้ด้วยเพ่ือเป็นหลักฐาน ส่วนในเรื่องของการก าจัดนกนั้นคุณวิรัตน์ ได้ให้ความเห็นว่า 
มีวิธีการก าจัดนก โดยใช้อลูมิเนียมฉากเจาะรู ผูกด้วยเส้นเอ็นใส่ท าแบบม้านไปยึดปิดที่ช่องนกเข้า ซึ่งวิธีนี้มี
หน่วยงานอย่างที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ท าส าเร็จมาแล้วด้วย 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 การติดตามงานที่ประธานได้มอบหมายความรับผิดชอบของแต่ละท่าน ซึ่งประธานกล่าวว่าควร
ด าเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ และจะมีการติดตามงานครั้งแรกในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นี้ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 11.00 น. 

    
 นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


