แผนประหยัดพลังงาน
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจําปงบประมาณ 2561
หลักการและเหตุผล
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อยูภายใตการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จึงตองปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตรการแกไขปญหา
ดานพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจลดการใชพลังงาน รวมทั้งไดกําหนด
เปนตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของทุกหนวยงาน เริ่มจากปงบประมาณ 2549 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดตัวชี้วัดระดับ
ความสํ า เร็ จ ของการกํ า หนดมาตรการและดํ า เนิ น การตามมาตรการประหยั ด พลั ง งานและได ป รั บ ลดน้ํ า หนั ก
ตัวชี้วัด “รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดจากรอยละ 5 เหลือรอยละ 4
เพื่อให การใชพลังงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ใหบุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติในการอนุรักษพลังงานและมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม โดยรวมแรงรวม
ใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใชพลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใชอุปกรณไมถูกวิธี สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงไดจัดทําแผนประหยัดพลังงานขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลในการประหยัดพลังงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินการใชพลังงาน
3. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการติดตามมาศึกษาวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาวิธีการประหยัดพลังงานในป
ตอๆ ไป
เปาหมาย
1. ลดการใชพลังงานประเภทไฟฟา ปงบประมาณ 2561 ลงรอยละ 5 โดยเปรียบเทียบกับยอดการใช
จายของปงบประมาณ 2560
2. ลดการใชคา สาธารณูปโภคประเภทอื่น ๆ ไดแก คาโทรศัพท คาไปรษณีย คาน้ําประปา คาวัสดุของ
ป 2561 ใหมีการใชนอยลงกวาป 2560 เปรียบเทียบโดยดัชนีตอพื้นที่หรือตอชั่วโมง
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วิธีดําเนินงาน
1. รวบรวมขอมูลการใชพลังงาน ป 2561
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. จัดทําแผนและกําหนดมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน
4. ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
5. กํากับติดตามการใชพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
6. รายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
งบประมาณ

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถลดการใชพลังงานไดตามนโยบายของรัฐบาล
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีสวนรวมและมีจิตสํานึกในการลดการใชพลังงาน
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนรูจ ักการใชอุปกรณและ เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ อยาง
ถูกวิธี

ลงชื่อ............... ...............................ผูเสนอแผน
(นายสุทธิชัย อินนุรักษ)
รักษาการแทนผูอํานวยการกองบริการกลาง
ผอส. 01589

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติแผน
(นายวิโรจน ทองสุพรรณ)
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ปฏิทินการดําเนินการ
ป 2560

ป 2561

หัวขอ

เดือน
ต.ค.

จัดทําฐานขอมูลการใชพลังงาน
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัด
การพลังงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินและคณะทํางาน
ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน
จัดทําแผนประหยัดพลังงานประจําป
จัดทํามาตรการ/แนวทางการประหยัด
พลังงาน
กํากับติดตามการใชพลังงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานและรายงานวามกาวหนา
พรอมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปรับปรุงขอมูลการใชพลังงานใหถูกตอง
เปนปจจุบันพรอมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบ
การใชพลังงานแตละเดือน

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผน /กิจกรรม การดําเนินการดานอนุรักษพลังงาน ประจําป 2561 (สํานักงานวิทยาเขต)
ลําดับ

กิจกรรม

2560
ต.ค.

1

การเปลี่ยนหลอดไฟเปน LED

2

การกําหนดเปด-ปด เครื่องปรับอากาศ บริเวณอาคารเรียนโดยพิจารณา
ใหสอดคลองกับตารางเรียน

3

ไฟถนน ปรับการตั้งเวลาใหสอดคลองกับตัวควบคุมเวลาและโซลาเซลล

4

ลางเครื่องปรับอากาศ

5

ปรับปรุงอาคารใหอนุรักษพลังงาน

6

ทําสรุปการใชไฟฟา ประปา น้ํามันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบประจําเดือน
และวิเคราะหตั้งขอสังเกตุพรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรและนิสิต
ทราบ

7

ตรวจสอบสุขภัณฑในหองน้าํ จัดทําผังแนวทอน้าํ ประปาและตรวจสอบ
ไมใหมีการรั่วซึม

พ.ย.

2561
ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5
มาตรการประหยัดพลังงาน
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําปงบประมาณ 2561
ที่

รายการ

1

มาตรการประหยัดไฟฟา

มาตรการประหยัด
เครื่องปรับอากาศ
1. สํานักงานเปดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00 - 12.00 น.
และ 13.00 -16.00 น. ปดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.0013.00 น.
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
3. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศเดือนละ 1 ครั้ง
4.ลางเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน
5.หองประชุมเปดเครื่องปรับอากาศกอนการประชุม
ประมาณ 10-15 นาที และเมื่อเลิกการประชุมปด
เครื่องปรับอากาศทันที
6.ทําสรุปการใชไฟฟาเปรียบเทียบประจําเดือนและวิเคราะห
ตั้งขอสังเกตุพรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรและนิสิต
ทราบ

ไฟสองสวางและเครื่องใชไฟฟา
1. ปดไฟทุกครั้งเมื่อไมมีคนทํางานในหองทํางาน
2. เปดไฟเฉพาะดวงที่จําเปน
3. ปดไฟในหองพักหรือหองทํางานชวงพักเที่ยง
12.00- 13.00 น.
4. ใชแสงสวางจากธรรมชาติ
5. เปด-ปดไฟ บริเวณใตอาคาร ถนน และสนาม ตามเวลา
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ที่

รายการ

มาตรการประหยัด
6. ปดเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อไมใชงานเวลา 12.00 -13.00
และหลังเลิกใชงานใหถอดปลั๊กไฟและปดเครื่องสํารองไฟ
7. ปดหนาจอภาพคอมพิวเตอรเมื่อไมไดใชงานนาน
8. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน
ลิฟต
1. เขียนปายคําเชิญชวนประหยัดการใชไวหนาลิฟต
และในลิฟต
2. เปด-ปด ลิฟต เวลา 08.00– 16.30 น.
3. ขึ้น – ลง ชั้นเดียวไมควรใชลฟิ ท
4. ควรใชลิฟทรวมกันหลาย ๆ คน
5. หลีกเลี่ยงการกดปุมคําสัง่ ซ้าํ ๆ กันเพื่อรักษาระบบการ
ทํางานของลิฟท

2

มาตรการประหยัดน้ํามัน

1. ขับรถความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง
2. ศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางและเลือกใชเสนทางที่ใกล
ที่สุด
3. บํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เชน ตรวจเช็ค
ลมยาง น้ํามันเครื่อง น้ํากลั่น และไสกรองอากาศ ฯลฯ
4. ไมติดเครื่องยนตขณะจอดอยูเ ฉยๆ
5. ไมบรรทุกของหนักเกินความจําเปน

3

มาตรการดานกระดาษ

1. ใชระบบ E-office หรือ E-mail ในกาแจงเวียนขาวสาร
แทนการใชกระดาษ
2. ใชกระดาษหนาเดียวกลับมาใชในการทําสําเนาและถาย
เอกสาร
3. ในการสั่งพิมพงาน ควรตรวจสอบความถูกตองของ

7
ที่

รายการ

มาตรการประหยัด
เอกสารใหเรียบรอยกอนสั่งพิมพ

4.

มาตรการประหยัดน้ําประปา

1. มีการตรวจสอบสุขภัณฑในหองน้ําไมมีการรั่วซึม
2. จัดทําผังแนวทอน้ําประปาและตรวจสอบการรั่วซึม
3. ทําสรุปการใชน้ําประปาเปรียบเทียบประจําเดือนและ
วิเคราะหตั้งขอสังเกตุพรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรและ
นิสิตทราบ
4. ไมใชน้ําประปารดน้าํ ตนไม
5. ไมลางรถสวนตัวในสถานที่ของสวนกลาง

5.

มาตรการลดคาโทรศัพท

1. ใชโทรศัพทระบบเครือขายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
ราชการ ติดตอราชการกับหนวยงาน และหนวยงานอื่น ๆ ที่
มีโทรศัพทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. ควรใชโทรศัพทเฉพาะเรื่องที่จําเปนและไมควรใชครั้งละ
นาน ๆ

8
แบบติดตามการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
กลุม/ฝาย…...................................................
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําเดือน.......................................
มาตรการ
เครื่องปรับอากาศ
1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา
2. วันทําการเปด - ปด ระหวางเวลา 09.00-12.00 น.
และ 13.00-16.00 น.
3. ปดชวงพัก 12.00-13.00 น.
4. ทําความสะอาดแผนกรองเครื่องปรับอากาศ เดือน
ละ 1 ครั้ง
5. ลางเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน
7. ไมมีสิ่งของไปวางขวางทางลมเขา-ออก ของ
เครื่องปรับอากาศ
8. หองประชุม เปดเครื่องปรับอากาศ กอนการประชุม
10-15 นาที
9.

ทําสรุปการใชไฟฟาเปรียบเทียบประจําเดือนและ

วิเคราะหตั้งขอสังเกตุพรอมประชาสัมพันธใหบุคลากร
และนิสติ ทราบ
การใชไฟฟาแสงสวาง
1. เปดไฟเฉพาะดวงที่จําเปน
2. ปดไฟทุกครั้งเมื่อไมมีคนทํางานในหองทํางาน
3. ไมเปดไฟบริเวณชองทางเดิน
4. คอมพิวเตอร และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ใชเมื่อจําเปน

ทํา

ไมไดทํา

หมายเหตุ
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มาตาการ
5. ปดหนาจอภาพคอมพิวเตอรเมื่อไมไดใชงานนานเกิน
15 นาที
6. ติดตั้งกระติกน้ํารอนและตูเย็น ไวเพียงจุดเดียว
7. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดหลังเลิกใชงาน
9. จัดทําปายคําขวัญใหประหยัดใชลิฟต
น้ํามันเชื้อเพลิง
1. การเดินทางไปราชการคนเดียว ใหเดินทางโดยรถ
ประจําทาง
2. การเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ควรใชรถ
ราชการไมควรขอใชรถสวนตัว
3. บํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพดีพรอมใช งานอยู
เสมอ
4. ขับรถความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
5. ศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางและเลือกใชเสนทาง
ที่ใกลที่สุด
น้ําประปา
1. สํารวจตรวจสอบการรั่วซึมของสุขภัณฑวัสดุ อุปกรณ
ทอน้ําประจําเดือน
2. จัดทําผังแนวทอน้าํ ประปาและตรวจสอบการรั่วซึม
ประจําเดือน
3.ทําสรุปการใชไฟฟาเปรียบเทียบประจําเดือนและ
วิเคราะหตั้งขอสังเกตุพรอมประชาสัมพันธใหบุคลากร
และนิสติ ทราบ
4. ไมใชน้ําประปารดน้าํ ตนไม
5. ไมลางรถสวนตัวในสถานที่ของสวนกลาง

ทํา

ไมทํา
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