
การอนุรักษแบบมีสวนรวมการอนุรักษแบบมีสวนรวม



1. การอนุรักษพลังงานคืออะไร ?

ใชใหคุมคา  ลดสวนที่เกินพอดี

ปดไฟ ปดแอร ?

ลดการใชพลังงาน



การอนุรักษพลังงานจะมีผลตอสภาพแวดลอม

ในการทํางาน?

- ทําใหมืดลง ทําใหรอนขึ้น ?



2. ทําไมเราตองชวยกันอนุรักษพลังงาน?

•เราไมใชคนรับผิดชอบคาใชจายพลังงาน

•ไมอยากรับผิดชอบมากขึ้น แคนี้ก็แยแลว

•ไมมีความรูดานนี้  เราทําไมไดหรอก

•ไมใชหนาที่ของเรา

•ไมเห็นจะมีใครสนใจจะทํากัน



2.1 อนุรักษพลังงานเพื่อตัวเอง , หนวยงาน

- ลดคาใชจายพลงังานของหนวยงาน

- แนวโนมราคาพลังงานจะสูงขึ้น



สถิติราคาน้ํามันของประเทศไทย



เราคนเดียวจะชวยอะไรได 

หรือ ที่คนอื่นยังไมเห็นประหยัดเลย………...

ไปประหยัดตรงโนนกอนเถอะ…..

 ถาพนักงาน 300 คน เปดไฟนีออนทิ้งไว 1 ดวง วันละ 8 ชม 

จะทําใหตองใชกําลังไฟฟา   13.8 kW 

พลังงานไฟฟา                                  40,296 หนวยตอป

เปนเงิน    120,888 บาทตอป



ประหยัดไปแลว เราไมเห็นไดอะไร เรื่อยๆ ดีกวา

- การมีสวนไดชวยเหลือหนวยงานและสวนรวม

- การใชพลังงานมีผลกับทุกคน



2.2 อนุรักษพลังงานเพื่อสวนรวม

สวนรวมคือคนอื่นๆ ที่อยูรวมกับเรา

“สวนรวมมีปญหา เราก็มีปญหา”



ประหยัดพลังงาน



หลักคิดของการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม  
ใหสําเร็จ

•ทําคนเดยีวไมสําเร็จ

•คนใชพลังงานทุกคนตองเปนคนทํา

•คนทําตองเปนคนคิด

•ความสําเร็จเปนของทีมงานทุกคน



องคประกอบของการอนุรักษพลังงานที่ดี

คน ของ

ระบบ



การกําหนดนโยบาย

เปาหมาย

ทีมงาน

การรวบรวมขอมูล

กําหนดแผนงาน

การติดตามผล

โครงการการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม

คน ของ

ระบบ

เนนการมีสวนรวม

การระดมความคิด

เนน “คน”

สํารวจตรวจวัดประสิทธิภาพ

อุปกรณ และการใชงาน

แผนจากพนักงาน โครงการปรับปรุง

มาตรฐานการจัดการ



ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จ

1. กําหนดนโยบาย เปาหมายดานพลังงาน

2. แตงตั้งทีมพลังงานของหนวยงาน

4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลพลังงาน

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับสูง

ทีมพลงังาน

3. แตงตั้งทีมพลังงานยอยภายในสวนงาน ผอ.กอง/สํานัก

ตอ



5. รวบรวมแนวคิด เพื่อจัดทําแผนอนุรักษ   

พลังงานและแผนรณรงคประชาสัมพันธ 

6. ปฏบิัติตามแผนอนุรักษพลังงาน

8.นํามาตรการที่ปฏบิัติไดดีมาจัดทําเปนมาตรฐาน ทีมพลงังาน

7. ตรวจประเมินการปฏิบัติตามแผน

9. ปรบัปรุงแผนอนุรักษพลังงานใหมทุกๆ ป ทีมพลงังาน

ทีมพลงังาน

ทีมพลงังาน

ทีมพลงังาน



1.
 

กําหนดนโยบายชัดเจน  ( ใครเปนผูกําหนดและดําเนินการอยางไร )

กําหนดนโยบายหลักดานพลังงาน

จัดใหมกีารประชุมผูบริหารแตละหนวยงาน

สนับสนุนทางดานการเงินและกําลังคน

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับสูง



ตัวอยางนโยบาย
 และเปาหมาย



2.
 

จดัตั้งทีมพลังงาน (จดัตั้งมาทําไม)

เพื่อใหมกีารดําเนินการอยางตอเนือ่งและจริงจัง จึงตองมผีูดูแลและรับผดิชอบ

การสรางทีมพลังงานภายในหนวยงาน

คัดเลือกมาจากทุกกอง/สํานักคัดเลือกมาจากทุกกอง/สํานัก

คัดเลือกหัวหนาทมีจากสมาชิก มหีนาทีป่ระสานงาน  ขึ้นตรงตอผูบริหารคัดเลือกหัวหนาทมีจากสมาชิก มหีนาทีป่ระสานงาน  ขึ้นตรงตอผูบริหาร

ตอ



2.
 

จดัตั้งทีมพลังงาน (จดัตั้งมาทําไม)

กําหนดนโยบาย วันเวลาการประชุมของทมีพลังงาน เชน ทุกเดือนกําหนดนโยบาย วันเวลาการประชุมของทมีพลังงาน เชน ทุกเดือน

บันทึกรายงานการประชุม และจัดทําสรุปเปนรายงานเสนอตอผูบริหารบันทึกรายงานการประชุม และจัดทําสรุปเปนรายงานเสนอตอผูบริหาร

ทมีพลงังานตดิตามตรวจสอบและควบคุมใหการดําเนินกจิกรรมเปนไปอยาง
 ตอเนือ่งและเปนระบบ และมปีระสิทธิภาพสูงสุด

 

ทมีพลงังานตดิตามตรวจสอบและควบคุมใหการดําเนินกจิกรรมเปนไปอยาง
 ตอเนือ่งและเปนระบบ และมปีระสิทธิภาพสูงสุด



ตัวอยางรูปแบบการจัดตั้งทีมพลังงานประจําโรงงานตัวอยางรูปแบบการจัดตั้งทีมพลังงานประจําโรงงาน

เจาของโรงงานเจาของโรงงาน

ผูจัดการโรงงานผูจัดการโรงงาน

ผูประสานการจัดการ

พลงังานประจําโรงงาน

ผูประสานการจัดการ

พลงังานประจําโรงงาน

ผูจัดการพลังงานผูจัดการพลังงาน

ผูแทนแผนกตางๆผูแทนแผนกตางๆ ผูแทนแผนกผลติผูแทนแผนกผลติ ผูแทนแผนกบํารุงรักษาผูแทนแผนกบํารุงรักษา



หนาที่และความรับผิดชอบของทีมพลงังาน

รวมรวบขอมูล

กําหนดเปาหมาย/แผนงาน

ตรวจสอบอุปกรณที่ใชงาน

แนะนํา/พัฒนาเทคนิควินิจฉัยพลังงาน

ติดตามผลและความตอเนื่อง

รายงานผลตอผูบริหาร

แสดงผลงานตอพนักงาน

กําหนดเปนมาตรฐานการดําเนินการ

วางแผนงานใหม

รณรงคสรางจิตสํานึก

ปรับปรุง/แกไขบํารุงรักษา



3.
 

จดัตั้งทีมพลังงานยอย (Small group)

เพื่อใหมกีารดําเนินการภายในสวนงานยอยเกิดการปฏิบัติงานจรงิ และเพื่อให
 



เกิดความยั่งยืนตอเนือ่ง จึงตองมผีูดูแลและรบัผิดชอบโดยตรง

1. หัวหนาทมีพลังงานยอย คัดเลือกจากสมาชิกภายในสวนงาน โดยมีหนาท
 

ี่

ประสานงานภายใน ขึ้นตรงตอหัวหนางาน และมกีารแตงตั้งอยางเปนทางการ

2. ทมีพลังงานยอยควรเลือกมาจากเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานอยูภายในสวนงานนั้นๆ 

โดยมีสมาชิกมากกวา 2 คน และมีการแตงตัง้อยางเปนทางการ

การสรางทมีงานพลังงานยอยภายในสวนงาน



3. ควรกําหนดวันเวลาการประชุมของทมีพลังงานยอย เชน ทุกสัปดาห หรือ ทกุ
 

เดือน เปนตน

4. บันทกึรายงานการประชุมของทมีพลังงานยอย และจัดทําสรุปเปนรายงาน
 

เสนอตอ ทมีพลังงานของโรงงาน

5. ตองเนนทมีพลังงานอยางสม่ําเสมอ ถึงกิจกรรมการประหยัดพลังงาน  วาตอง
 

ดําเนินไปอยางตอเนือ่ง   มีเปาหมายทีแ่นชดั โดยควบคมุใหกิจกรรมดําเนนิไป
 

อยางตอเนื่องเปนระบบ และมีประสิทธภิาพสูงสุด

3.
 

จดัตั้งทีมพลังงานยอย (Small group)



ผูจัดการสวนงานหรือแผนก

ตัวอยางรูปแบบการจัดตั้งทีมพลังงานยอยของแตละสวนงาน

หัวหนากะ A

หัวหนาทีมพลังงานยอย

- เจาหนาที่ 1

- เจาหนาที่ 2

- เจาหนาที่ 3

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 1

- เจาหนาที่ 2

- เจาหนาที่ 3

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 4

หัวหนากะ B

- เจาหนาที่ 1

- เจาหนาที่ 2

- เจาหนาที่ 3

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 1

- เจาหนาที่ 2

- เจาหนาที่ 3

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 4

หัวหนากะ C

- เจาหนาที่ 1

- เจาหนาที่ 2

- เจาหนาที่ 3

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 1

- เจาหนาที่ 2

- เจาหนาที่ 3

- เจาหนาที่ 4

- เจาหนาที่ 4



4. รวบรวมขอมูล และวิเคราะหการใชพลังงาน

-
 

รวบรวมและวิเคราะหคาไฟฟา คาเชื้อเพลิงในแตละเดือน  ทั้งใน
 ปจจุบันและในอดีต เพือ่จะไดเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงและผลในการ
 ปฏิบัติในมาตรการตาง ๆ 

- จัดทําเปนแผนภาพการใชพลังงานหรือดัชนีการใชพลังงาน เพื่อ
 เสนอผูบริหารและบุคลากรในองคกร    ซึ่งจะทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะ

 ดําเนินการอนุรักษพลังงานตอไป

- นําแผนภาพการใชพลังงานหรือดัชนีการใชพลังงาน  ติดที่บอรด
 พลังงานของโรงงาน  และบอรดพลังงานของแตละสวนงาน



พนักงานทุกคนในโรงงานตองมสีวนรวม โดยการสรางกิจกรรมที่เหมาะสม 

โดยกิจกรรมที่กอใหเกิดการอนุรักษพลังงานมีดังนี้

1.
 

ยั้ง
 

การใชในชวงเวลาทีไ่มจําเปน

2.
 

หยุด
 
การใชในอุปกรณสวนที่ไมจําเปน

3.
 

ลด
 

ปริมาณ อุณหภูมิ ความดัน ความสวาง 

ที่เกินความจําเปน

4.
 

กัน
 
การรั่วไหลของพลังงาน การสูญเปลา

5. รวบรวมแนวคิดเพื่อจัดทําแผนอนุรักษพลังงานและ
 แผนรณรงคประชาสัมพันธ



5.
 

เก็บ คืนพลังงานที่จะทิง้แลวมาใชอีก

6.
 

แกไข
 
ปรับปรุง ซอมแซม เครื่องจักรอุปกรณ 

ใหมีประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงกรรมวิธ
 

ี

การผลิตในเชิงประหยัดพลังงาน

7.
 

เพิ่มผลผลิต มีผลใหการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตลดลง



การดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

6. ปฏบิัติ

7. ตรวจประเมินผล

8.รวบรวมแนวปฏิบัติที่ด ีเพื่อกําหนดเปนมาตรฐาน

9.ปรับปรุงแผนใหมทุกๆ ป



ทุกฝายตองมีสวนรวม ตองออกแรง

• ผูบริหาร
• ผูประสานงาน และคณะกรรมการ
•ฝายวศิวกรรม/ซอมบาํรุง

•ขาราชการและพนักงานลูกจางทุกคน
•ที่ปรึกษา



ภาระกิจของผูบริหาร

• ประกาศแนวทางนโยบายใหชดัเจน ใหพนักงานรับรู
• ตั้งทีมงานรับผิดชอบใหชัดเจน
• สนับสนุนดานบุคลากร
• สนับสนุนการปรับปรุงในมาตรการที่คุมคาคืนทุนเร็ว
• ติดตามการดาํเนินการอยางใกลชิด



ภาระกิจของผูประสานงาน

• ติดตาม
• กระตุน
• ผลักดัน

ภาระกิจของคณะกรรมการ

• ทําจริง
•ติดตาม
• สื่อสารกับพนักงาน



โครงการอนุรักษพลังงานแบบมี่สวนรวมโครงการอนุรักษพลังงานแบบมี่สวนรวม  โดยโรงงานควบคุมโดยโรงงานควบคุม  ((กลุมกลุม  33))

ภาระกิจของขาราชการ

• ตั้งใจ
• เชื่อมั่นวาเราจะสามารถลด
คาใชจายพลังงานของหนวยงานได

• ลงมือทํา
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