แผนประหยัดพลังงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประจําปงบประมาณ 2563
หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตรการแกไขปญหา
ดานพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจลดการใชพลังงาน รวมทั้งได
กําหนดเปนตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของทุกหนวยงาน เริ่มจากปงบประมาณ 2549 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะ
กําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการกําหนดมาตรการและดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และ
ไดปรับลดน้ําหนักตัวชี้วัด “รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดไดจากรอยละ 5 เหลือรอยละ 4
เพื่อให การใชพลังงานของของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เพิ่มขึ้นตาม
มติคณะรัฐมนตี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 และเพิ่มฉบับเพิ่มเติม 2550 เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมี
ทัศนคติในการอนุรักษพลังงานและมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม โดยรวมแรงรวมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เคยใชพลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใชอุปกรณไมถูกวิธี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จึงไดจัดทําแผนประหยัดพลังงานขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขต

กําแพงแสน
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลในการประหยัดพลังงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินการใชพลังงาน
3. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการติดตามมาศึกษาวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาวิธีการประหยัด
พลังงานในปตอ ๆ ไป
เปาหมาย
1. สามารถลดการใชพลังงานพลังงานทุกประเภทไดอยางนอย 5 %

วิธีดําเนินงาน
1. รวบรวมขอมูลการใชพลังงาน ป 2563
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. จัดทําแผนและกําหนดมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน
4. ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
5. กํากับติดตามการใชพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
6. รายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน

สามารถลดการใชพลังงานไดตาม

นโยบายของรัฐบาล
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีสวนรวมและมีจิตสํานึกใน
การลดการใชพลังงาน
3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รูจักการใชอุปกรณและ
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ อยางถูกวิธี

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

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติแผน
(รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร)
ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
แนบทายแผนประหยัดพลังงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ที่

รายการ

1

มาตรการประหยัดไฟฟา

มาตรการประหยัด
1. เครื่องปรับอากาศ
1.1 ตั้งเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ
1.1.1 อาคารสํานักงาน
ชวงเชา เปดเวลา 09.00 – 11.30 น.
ชวงบาย เปดเวลา 13.00 -16.00 น.
หมายเหตุ ใชพัดลม กรณีที่นอกเหนือจากเวลาที่กําหนด
หรือ ขออนุญาตเปดเครื่องปรับอากาศนอกเวลาราชการ
1.1.2 หองเรียน ติดตั้งระบบนาฬิกาควบคุมการทํางานของ
เครื่องปรับอากาศ
1.2 ปดเครื่องปรับอากาศกอนการเลิกใชงาน 30 นาที
1.3 ตั้งอุณหภูมเิ ครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส
1.4 ทําความสะอาดแผนกรองและไสกรอง ของเครื่องปรับ อากาศ
อยางนอย 2 เดือน 1 ครั้ง โดยใหมีทํา Check Sheet เพื่อตรวจสอบ
1.5 ทําความสะอาดแผงระบายความรอนทุก 6 เดือน (แผนระยะ
กลาง)
1.6 วางแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไมมีประสิทธิภาพหรือเกา
(แผนระยะยาว)

2

เครื่องทําน้ํารอน / เย็น

2.1 ควรเปดเครื่องทําน้ํารอน/ น้ําเย็น เวลา 08.00 – 16.00 น.
2.2 ตรวจสอบระดับน้าํ ไมใหมากหรือนอยกวาที่ระดับกําหนด และ
ไมใชน้ําเย็นในการเติมกระติกน้าํ รอน (สําหรับกระติกน้ํารอน)

2.3 หมั่นตรวจสอบเช็คอุปกรณที่จําเปนอยางสม่ําเสมอ
3

ระบบไฟฟา

3.1 ปรับเปลีย่ นมาใชหลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซนต
3.2 ติดตั้งมิเตอร เพื่อวัดคาพลังงานสําหรับอาคาร
3.3 จัดทําปายแจงชั้นหรือหนวยงานในลิฟตและนอกลิฟต (รณรงค
การเดินขึ้นลงบันได)
3.4 ปรับแผนผังใชพื้นที่หรือโตะทํางานในสํานักงานใหเหมาะสมกับ
การใชพลังงาน
3.5 ตั้งโปรแกรมพักหนาจอคอมพิวเตอรอัตโนมัติ เมื่อไมไดใชงาน 5
-10 นาที
3.6 ทําความสะอาดหลอดไฟฟา อยางนอย 3 เดือน/ครั้ง
3.7 ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาหลังเลิกใชงาน

4

มาตรการประหยัดน้าํ

4.1. ใชน้ําอยางประหยัด
4.2 ใชหัวกอกน้ําที่มีอุปกรณควบคุมอัตราการไหลของน้ํา (หรือ
เปลี่ยนเมื่อมีการทํารุด)
4.3 ไมเปดน้าํ ทิ้งไวเมื่อไมไดใชงาน หรือ เปดน้ําใหแรงแตพอสมควร
4.4 ใชภาชนะรองน้ํา แทนการปลอยใหน้ําไหลตลอดเวลาขณะลาง
หนา ลางมือ แปรงฟนหรือลางจาน
4.5 ลางรถดวยฟองน้ําและรองน้ําใสถังแทนการใชสายยางฉีดน้ํา
โดยตรง
4.6 ใช Sprinkler หรือฝกบัวรดน้ําตนไมแทนการฉีดน้ําดวยสายยาง
และเปด-ปดใหเปนเวลา
4.7 จดบันทึกปริมาณการใชน้ําจากมิเตอรวัดน้ําทุกวัน เพื่อสังเกต
ความผิดปกติ

4.8 นําขวดพลาสติกเติมน้ําใหเต็ม นําไปใสในถังพักน้ําของชักโครก
เพื่อลดปริมาณการใชน้ํา
4.9 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้าํ และซอมบํารุงอยูเสมอ เมื่อพบการ
รั่วซึมใหรีบแจงงานหนวยงานที่เกี่ยวของทันที
4.10 จัดทําหองตัวอยางในการประเมินผลในการใชพลังงานของ
สํานักงาน
5

มาตรการรณรงคและประชาสัมพันธ

5.1 จัดทําปายสติ๊กเกอร ประชาสัมพันธรณรงคการประหยัดพลังงาน
5.2 ประชาสัมพันธที่บอรดขาวสาร หรือเว็บไซตแสดงปริมาณการใช
ไฟฟา น้ําประปาของหนวยงาน

6

มาตรการประหยัดน้าํ มันเชื้อเพลิง

6.1 ขับรถไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง
6.2 ไมติดเครื่องทิ้งไวเมื่อจอดรถ
6.3 หลีกเลีย่ งชั่วโมงเรงดวน
6.4 ใชชองทางการติดตอสื่อสารชองทางอื่นแทนการเดินทางไปดวย
ตนเอง
6.5 วางแผนและศึกษาเสนทางกอนเดินทาง
6.6 ตรวจสอบลมยางและทําความสะอาดไสกรองอยูเสมอ
6.7 ไมบรรทุกของเกินจําเปน
6.8 ตรวจสอบเครื่องยนตเปนประจํา

7

มาตรการดานการอบรมใหความรู

7.1 การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน
7.2 ใหความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการประหยัดพลังงาน

แบบตรวจติดตาม มาตราการประหยัดพลังงาน
หนวยงาน....................ประจําเดือน............................พ.ศ. .....................
ที่
1

รายการ
มาตรการ
ประหยัดไฟฟา

มาตรการประหยัด
1. เครื่องปรับอากาศ
1.1 ตั้งเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ
1.1.1 อาคารสํานักงาน
ชวงเชา เปดเวลา 09.00 – 11.30 น.
ชวงบาย เปดเวลา 13.00 -16.00 น.
หมายเหตุ ใชพัดลม กรณีที่
นอกเหนือจากเวลาที่กําหนด หรือ ขออนุญาต
เปดเครื่องปรับอากาศนอกเวลาราชการ
1.1.2 หองเรียน ติดตั้งระบบนาฬิกา
ควบคุมการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
1.2 ปดเครื่องปรับอากาศกอนการเลิกใช
งาน 30 นาที
1.3 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26
องศาเซลเซียส
1.4 ทําความสะอาดแผนกรองและไสกรอง
ของเครื่องปรับ อากาศอยางนอย 2 เดือน 1
ครั้ง โดยใหมีทํา Check Sheet เพื่อ
ตรวจสอบ
1.5 ทําความสะอาดแผงระบายความรอน
ทุก 6 เดือน (แผนระยะกลาง)
1.6 วางแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไม

2

เครื่องทําน้ํา

มีประสิทธิภาพหรือเกา (แผนระยะยาว)
2.1 ควรเปดเครื่องทําน้ํารอน/ น้ําเย็น

รอน / เย็น

เวลา 08.00 – 16.00 น.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ผูตรวจ

2 (ตอ) เครื่องทําน้ํา

2.2 ตรวจสอบระดับน้ํา ไมใหมากหรือ

รอน / เย็น นอยกวาที่ระดับกําหนด และไมใชน้ําเย็นใน
การเติมกระติกน้ํารอน (สําหรับกระติกน้ํา
รอน)
2.3 หมั่นตรวจสอบเช็คอุปกรณที่จําเปน
3

ระบบไฟฟา

อยางสม่ําเสมอ
3.1 ปรับเปลี่ยนมาใชหลอด LED แทน
หลอดฟลูออเรสเซนต
3.2 ติดตั้งมิเตอร เพื่อวัดคาพลังงาน
สําหรับอาคาร
3.3 จัดทําปายแจงชั้นหรือหนวยงานใน
ลิฟตและนอกลิฟต (รณรงคการเดินขึ้นลง
บันได)
3.4 ปรับแผนผังใชพื้นที่หรือโตะทํางานใน
สํานักงานใหเหมาะสมกับการใชพลังงาน
3.5 ตั้งโปรแกรมพักหนาจอคอมพิวเตอร
อัตโนมัติ เมื่อไมไดใชงาน 5 -10 นาที
3.6 ทําความสะอาดหลอดไฟฟา อยางนอย
3 เดือน/ครั้ง
3.7 ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาหลังเลิกใชงาน

4

มาตรการ
ประหยัดน้ํา

4.1. ใชน้ําอยางประหยัด
4.2 ใชหัวกอกน้ําที่มีอุปกรณควบคุมอัตรา
การไหลของน้ํา (หรือเปลี่ยนเมื่อมีการทํารุด)
4.3 ไมเปดน้ําทิ้งไวเมื่อไมไดใชงาน หรือ
เปดน้ําใหแรงแตพอสมควร
4.4 ใชภาชนะรองน้ํา แทนการปลอยใหน้ํา
ไหลตลอดเวลาขณะลางหนา ลางมือ แปรง
ฟนหรือลางจาน
4.5 ลางรถดวยฟองน้ําและรองน้ําใสถัง
แทนการใชสายยางฉีดน้ําโดยตรง

4

มาตรการ

4.6 ใช Sprinkler หรือฝกบัวรดน้ําตนไม

ประหยัดน้ํา แทนการฉีดน้ําดวยสายยาง และเปด-ปดให
เปนเวลา
4.7 จดบันทึกปริมาณการใชน้ําจากมิเตอร
วัดน้ําทุกวัน เพื่อสังเกตความผิดปกติ
4.8 นําขวดพลาสติกเติมน้ําใหเต็ม นําไป
ใสในถังพักน้ําของชักโครก เพื่อลดปริมาณ
การใชน้ํา
4.9 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําและซอม
บํารุงอยูเสมอ เมื่อพบการรั่วซึมใหรีบแจง
งานหนวยงานที่เกี่ยวของทันที
4.10 จัดทําหองตัวอยางในการประเมินผล
5

มาตรการ

ในการใชพลังงานของสํานักงาน
5.1 จัดทําปายสติ๊กเกอร ประชาสัมพันธ

รณรงคและ

รณงคการประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธ 5.2 ประชาสัมพันธที่บอรดขาวสาร หรือ
เว็บไซตแสดงปริมาณการใชไฟฟา น้ําประปา
ของหนวยงาน
6

มาตรการ
ประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง

6.1 ขับรถไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง
6.2 ไมติดเครื่องทิ้งไวเมื่อจอดรถ
6.3 หลีกเลี่ยงชั่วโมงเรงดวน
6.4 ใชชองทางการติดตอสื่อสารชองทาง
อื่นแทนการเดินทางไปดวยตนเอง
6.5 วางแผนและศึกษาเสนทางกอน
6.6 ตรวจสอบลมยางและทําความสะอาด
ไสกรองอยูเสมอ
6.7 ไมบรรทุกของเกินจําเปน
6.8 ตรวจสอบเครื่องยนตเปนประจํา

7

มาตรการดาน
การอบรมให
ความรู

7.1 การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงาน
7.2 ใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน
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