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ผู้เข้าร่วมประชุม
                   จ านวน  ๑๑  คน  ตามรายชื่อที่แนบมา

เริม่ประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น.

ระเบยีบวาระที่ ๑    เรือ่งที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

ของกรมชลประทาน  เร่ือง  มาตรการประหยัดพลังงาน  ขอให้ทุกฝ่ายงานร่วมใจประหยัดพลังงาน  โดยการควบคุมการ เปิด – ปิด 
หลอดไฟ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในเวลาพักเที่ยงหรือหลังเลิกงาน  ถอดปล๊ักเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงการไม่น า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็นมาใช้ในที่ท างาน และได้แนบมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิัติ  เช่น  การเปิดหลอดไฟ
เวลา  ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. การเปิดเคร่ืองปรับอากาศต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๔๕

มตทิี่ประชุม        รับทราบ

เลกิประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น.

นายสุจินต์   มีทองค า / ร่าง
นายธีระศักด์ิ   สิทธิ / พิมพ์

/ ตรวจ

 น. และ ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๑๕ น.  การปรับอุณหภมูิเคร่ืองปรับอากาศไปที่  ๒๕  องศาเซลเซียสการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน
เวลาพักเที่ยงหรือเมือ่ไม่ได้ใช้งาน  การวางตู้เย็นให้ห่างจากผนังประมาณ  ๑๕ เซนติเมตร  การลดการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น

                   นายประสิทธิ์   สิทธิ์สน  ฝชก.คบ.แม่แฝก-แม่งัด  ในฐานะประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามค าส่ังใน

ณ  ห้องประชุมชั้น ๒  อาคารที่ท าการโครงการฯ
เมื่อ  วัน จนัทร์  ที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

เรือ่ง   มาตรการประหยดัพลงังาน
ครัง้ที่  ๑/๒๕๕๕  (ฝ่ังแม่แตง)

รายงานการประชุม

                   ประธานฯกล่าวเปิดประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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ผู้เข้าร่วมประชุม
                   จ านวน  ๑๑  คน  ตามรายชื่อที่แนบมา

เริม่ประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.

ระเบยีบวาระที่ ๑    เรือ่งที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ

เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในเวลาพักเที่ยงหรือหลังเลิกงาน  ถอดปล๊ักเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงการไม่น า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็นมาใช้ในที่ท างาน และได้แนบมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิัติ  เช่น  การเปิดหลอดไฟใน
เวลา  ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. การเปิดเคร่ืองปรับอากาศต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๔๕

มตทิี่ประชุม        รับทราบ

เลกิประชุมเวลา   ๑๕.๓๐ น.

นายสุจินต์   มีทองค า / ร่าง

นายธีระศักด์ิ   สิทธิ / พิมพ์

/ ตรวจ

                   นายประสิทธิ์   สิทธิ์สน  ฝชก.คบ.แม่แฝก-แม่งัด  ในฐานะประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามค าส่ังของ 
กรมชลประทาน  เร่ือง  มาตรการประหยัดพลังงาน  ขอให้ทุกฝ่ายงานร่วมใจประหยัดพลังงาน  โดยการควบคุมการ เปิด – ปิด หลอดไฟ

 น. และ ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๑๕ น.  การปรับอุณหภมูิเคร่ืองปรับอากาศไปที่  ๒๕  องศาเซลเซียสการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน
เวลาพักเที่ยงหรือเมือ่ไม่ได้ใช้งาน  การวางตู้เย็นให้ห่างจากผนังประมาณ  ๑๕ เซนติเมตร  การลดการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น

รายงานการประชุม
ครัง้ที่  ๒/๒๕๕๕  (ฝ่ังสนัทราย)

เรือ่ง   มาตรการประหยดัพลงังาน
เมื่อ  วัน จนัทร์  ที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

ณ  ห้องประชุมฝ่ายจดัสรรน้ า

                   ประธานฯกล่าวเปิดประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๕  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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           รปูที่ 2  นายประสิทธิ์   สิทธิ์สน  ต าแหน่ง  นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน  พร้อมกับ  นายพฤกษ์   เรืองไวทย์
           ต าแหน่ง  นายช่างชลประทานอาวโุส  ได้ประชุมผู้รับผิดชอบการใช้พลังงานหัวงานฝ่ังสันทราย    

             รปูที่ 1  นายประสิทธิ์   สิทธิ์สน  ต าแหน่ง  นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน  ได้ประชุมผู้รับผิดชอบ
             การใช้พลังงานหัวงานฝ่ังแม่แตง    

เมื่อวันที ่ 30  กรกฎาคม  2555
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด

ประชุมผู้รับผิดชอบการใช้พลังงาน
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1.  การก าหนดมาตรการและแนวทางปฏบิัติงาน
          1.1  ให้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง
          1.2  ให้น ามาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานมาเป็นตัวชี้วดัความส าเร็จ  ในการประหยัด
พลังงานตามค ารับรองการปฏบิัติราชการประจ าปี

2.  การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงานโดยจัดท าส่ือประชาสัมพันธก์ารประหยัดพลังงานดังนี้
          2.1  เผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ละเชิญชวนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานผ่านช่องทางต่างๆ
          2.2  แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธว์ธิกีารประหยัดพลังงาน
          2.3  ประชาสัมพันธใ์ห้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน

3.  การติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
          3.1  ให้ประธานคณะท างานควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการตามมาตรการดังนี้
                  3.1.1  ควบคุมดูแลการปฏบิัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงอย่าง
                          เคร่งครัด
                 3.1.2  การปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
          3.2  ให้แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏบิัติตามมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน
เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                 3.2.1  ด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏบิัติตามมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานในพื้นที่รับผิดชอบ
                 3.2.2  สรุปรายงานผลการตรวจและติดตามผลการปฏบิัติมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานรวมทั้งรายงาน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเป็นประจ าทุกเดือนต่อคณะท างาน

แนวทางการด าเนินงาน
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วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้การประหยัดพลังงานของโครงการฯ  เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและบรรลุวตัถุประสงค์  ในเชิงรูปธรรม
          2.  เพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลังงาน  ของบุคลากรในโครงการฯ
          3.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความตระหนัก  เสริมสร้างจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน
          4.  เพื่อให้การติดตามผลการด าเนินการและประเมินผลการปฏบิัติตามมาตรการแนวทางการประหยัดพลังงาน

เป้าหมาย
         เมือ่มีการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประหยัดพลังงาน  แล้วจะสามารถลดปริมาณการใช้พลังงายไฟฟ้าและ

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน
          1.  จัดให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า  น้ ามันเชื้อเพลิง  อย่างมีประสิทธภิาพ

การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง

ตามที่ก าหนดไว้

          2.  จัดให้มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ  เพื่อการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธภิาพ

น้ ามันเชื้อเพลิงได้เฉล่ียไม่น้อยกวา่  ร้อยละ  5

          3.  จัดให้มีการรณรงค์การเสริมสร้างจิตส านึก  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโครงการฯ  ในการลดปริมาณ

          4.  จัดให้มีการตรวจสอบและติดตามผลการปฏบิัติการประหยัดพลังงาน  เพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

แผนการปฏิบตักิารประหยดัพลงังาน



หนา้ที ่8

มาตรการ
1) การปฏบิัตติามค าสัง่กรมที่ 192 / 2548

มาตรการประหยัดการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง และมาตรการประหยัด
พลังงาน ของส านักชลประทานที่ 1 อย่างเคร่งครัด

2)  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  2.1  เครื่องปรบัอากาศ
 - ก าหนดเปิด – ปิด เคร่ืองปรับอากาศ โดยช่วงเช้าเปิดเวลา  9.00 น. - 12.00 น. 
(ขึ้นอยู่กับสภาพภมูิอากาศ) ปิดเวลา  12.00 น. - 13.00 น. ช่วงบ่ายเปิดเวลา    
13.00 น. - 16.00 น.  
 - ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกคร้ังที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมงส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ
ทั่วไป 
 -  ก าหนดให้ปรับอุณหภมูิเคร่ืองปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส 
 -  งดการใช้พัดลมระบายอากาศในห้องขณะที่มีการใช้เคร่ืองปรับอากาศ
 - ปิดประตูห้องท างานและประตูหน้าต่างให้สนิทขณะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ
เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อน  หรือความชื้นจากภายนอกเข้ามา
 - ปรับปรุงสภาพห้องท างานให้สูญเสียพลังงานความร้อนน้อย หรือมีการระบาย
ความร้อนได้ดี และปรับปรุงสภาพภมูิทัศน์โดยรอบสถานที่ท างานโดยปลูกต้นไม้เพิ่ม
 - ติดต้ังคอนเดนเซอร์ (ชุดระบายความร้อน) ไวใ้นที่ร่ม มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
และควรต้ังให้ห่างอย่างน้อย15 ซม. เพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้น สามารถ
ประหยัดพลังงานได้15-20%
 - เปล่ียนหรือปรับลดเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง 
 - ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นร่ัวไหลจากห้องที่ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ตรวจสอบและ
อุดรอยร่ัวตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกคร้ังที่เปิด
เคร่ืองปรับอากาศ
 - ลดและหลีกเล่ียงการเก็บเอกสาร หรือวสัดุอื่นใดที่ไม่จ าเป็นต้องใช้งานในห้องที่มี
เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร

มาตรการประหยดัพลังงาน
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด

กิจกรรมหลกั
 - ปฏบิัติตามค าส่ังกรมฯ ที่ 192/2548 ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2548 เร่ือง
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มาตรการ
 - ใช้มูล่ีกันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อน
ตามหลังคาและฝาผนังเพื่อไม่ให้เคร่ืองปรับอากาศท างานหนักเกินไป
 - ไม่จ าเป็นต้องเปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาเร่ิมงาน และควรปิดเคร่ืองปรับอากาศ
ก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ

2.2   ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 - ก าหนดการเปิด - ปิด ให้เปิดเท่าที่จ าเป็น  ปิดต้ังแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.
และ ปิดต้ังแต่ 05.00 น.- 18.00 น.
 - ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสวา่งมากเกินความจ าเป็น 
 - เปิดม่าน มูล่ี รับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ \เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ 
(หลอดตะเกียบ) 
 - แยกสวติช์ควบคุมเป็นเฉพาะบริเวณ แทนสวติช์เดียวควบคุมทั้งชั้น 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบการใช้กระแสไฟฟ้าประจ าพื้นที่ ประจ าอาคาร 
 - ก าหนด ขนาด ระเบียบ ข้อห้ามหรือขอความร่วมมือไม่น าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ที่ไม่จ าเป็นมาใช้ในส านักงาน
 - การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสวา่งประจ าปี (ปีละ 1 คร้ัง)
 - ปิดสวติช์ไฟ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมือ่เลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟ
ทุกคร้ังที่ออกจากห้อง
 - ปิดไฟเมือ่ไม่ใช้งานเป็นเวลานานกวา่ 15 นาที จะช่วยประหยัดไฟ โดยไม่มีผล
 กระทบต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์ เช่น ในช่วงพักเที่ยงของส านักงาน

 - จัดวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังในที่ระบายความร้อนได้ดี,ปิดจอภาพเมือ่ไม่ใช้งาน
นานเกิน 15 นาที
 - ถอดปล๊ักเมือ่เลิกใช้งาน ต้ังเคร่ืองให้ปิดหน้าจอ หยุดท างาน หรืออยู่ใน  sleep mode
เมือ่ไม่มีการใช้งาน  30-60 นาที ขึ้นไป สามารถประหยัดพลังงานได้ 70%
 - เคร่ืองถ่ายเอกสารไม่ควรวางในห้องที่มีเคร่ืองปรับอากาศ,ถ่ายเอกสารเท่าที่จ าเป็น,
 ปิดและถอดปล๊ักเมือ่เลิกใช้งานทุกคร้ัง 

2.3 อุปกรณ์ส านักงาน
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มาตรการ

เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซ่ึงจะช่วยประหยัดพลังงาน 
ลดการใช้ ก าลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ

 - ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในการดูแลการใช้งานและบ ารุงรักษา
 - ลดเวลาการท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ตู้ท าน้ าเย็น
 -  บ ารุงรักษาเคร่ืองเป็นประจ าทุก 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี
 -  สร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานทุกระดับชั้นให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน
และให้ถือเป็นหน้าที่
 - กระติกน้ าร้อน ควรเลือกซ้ือรุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธภิาพ

 - ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน(เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 2.4 เครื่องใชไ้ฟฟ้าทั่วไป, สูบน้ าเพ่ือการเกษตร
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