
รายงานการประชุม 
คณะท างานด้านการจัดการพลังงานส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิครั้งที่ 1/256๒ 

วันพุธที ่ 20  กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
 
๑. นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ  ประธาน 
 รักษาราชการแทนเลขานุการกรม 
๒. นางสาวนัฑฐิยา  วงษ์ศราพันธ์ชัย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน  คณะท างาน 
 ผู้แทนกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
3. นายสรรเสริญ  ยานะพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   คณะท างาน 
 ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
4. นายพิเชษฐ์  ฤทธิ์แดง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน  คณะท างาน 
 ผู้แทนกองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย 
5. นางสาวนงลักษณ์  ภูวิภิรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  คณะท างาน 
 ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวศิริธร  ธรรมวัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   คณะท างาน 
 ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
7. นางนฤมล  อุทโยภาศ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   คณะท างาน 
 ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย 
8. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  อ่อนเพชร   นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ   คณะท างาน 
    ผู้แทนกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 
8. นายเอนก  โคตรบุญเรือง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน  เลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
9. นายอัศวิน  แก้วเชือกหนัง นายช่างเทคนิค    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาววีรกิจ  มูลเจริญ ผู้แทนจาก สทน.  
  
เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ รก. แทน ลสก. ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ปส. ยังไม่
สามารถด าเนินการประหยัดพลังงานได้ตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง จึงเห็นควรให้มีการประชุมขึ้น
เพ่ือหาแนวทางและมาตรการเพื่อให้เกิดผลอย่างรูปธรรม รวมทั้งได้มีการเชิญผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพ่ือให้การด าเนินงานลดใช้พลังงานของ ปส. 
เป็นแบบบูรณาการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ปส. ครั้งที่ 1/2561 วันพุธ
ที่ 8 สิงหาคม 2561 
  นายเอนก  โคตรบุญเรือง หน.กอพ. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้แจ้งเวียนรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ให้คณะท างานฯ พิจารณาแก้ไขและรับรองรายงานการ
ประชุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
3.1  ความคืบหน้าการด าเนินงานจากมติที่ประชุม ฯ ครั้งท่ี 1/2561 

  นายเอนก  โคตรบุญเรือง หน.กอพ. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินงานจากมติที่
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ดังนี้ 

มติ หรือการติดตามจากที่ประชุม การด าเนินการ หมายเหตุ 

๑. เข้มงวดการเข้า – ออกสถานที่  นอก
เวลาราชการ 

- เลขานุการฯ แจ้งเวียนแนวปฏิบัติกรณีเข้ามา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อประโยชน์ใน
การลดใช้พลังงานของ ปส. แล้ว 

แจ้ งเวียนตามบันทึ กข้อความ 
สลก.ที่  วท 0402/1429 ลง
วันท่ี 8 ตุลาคม 2561  

2. ส ารวจการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
หน่วยงาน 

- เลขานุ การฯ  ด าเนิ นการส ารวจอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละหน่วยงาน แล้ว 

แจ้ งเวียนตามบันทึ กข้อความ 
สลก.ที่  วท 0402/1255 ลง
วันท่ี 6 กันยายน 2561 

3. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยรณรงค์
ลดใช้พลังงานภายในหน่วยงาน 

- ให้แต่ละกองคิดวิธีการลดใช้พลังงานภายใน 
ปส. เช่น การท ากิจกรรมรณรงค์ลดการใช้
พลังงานเป็นแบบภาพรวมกอง 

เลขานุการฯ จะด าเนินการติดตาม
ผลภ าย ใน วั น ที่  3 1  มี น าค ม 
2562 

4 . เชิญ ผู้ แทนจาก สทน . มาร่ วม เป็ น
คณะท างานฯ 

- เลขานุการฯ แจ ้ง เช ิญ ผู้แทนจากสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
หรือ สทน. มาร่วมเป็นคณะท างานฯ ทราบแล้ว 

สถาบั น เท ค โน โลยี นิ ว เคลี ย ร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 
สทน. รับทราบและส่งตัวแทน
มาร่วมเป็นคณะท างานฯ แล้ว 

 

/มติหรือการติดตาม... 
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มติ หรือการติดตามจากที่ประชุม การด าเนินการ หมายเหตุ 
 

5. บันทึกข้อมูลสถิติการใช้งานห้องประชุม
ใหญ่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้พลังงาน 

- สถิติการใช้ห้องประชุมใหญ่ ช่วงเดือนสิงหาคม 
2561 – ปัจจุบัน จ านวนทั้งสิ้น 67 ครั้ง 

 

6. ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในการเข้ามา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

- เลขานุการฯ แจ้งเวียนผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการควรเปิดไฟฟ้าเฉพาะพื้นที่
ปฏิบัติงานและไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ 

 

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อ
ภายในอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง 

- ด าเนินการติดประชาสัมพันธ์สร้างความ
ตระหนักในการลดใช้พลังงาน โดยให้ติดตาม
หน่วยงาน ลิฟต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

 

 

ทีป่ระชุม รับทราบ 
3.2  สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 

นายเอนก  โคตรบุญเรือง หน.กอพ. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ด าเนินการรายงานการใช้
พลังงานเสนอต่อท่าน ลปส. เป็นประจ ารายเดือน และจัดท ารายงานการจัดการพลังงานของ ปส. ประจ าปี 2561 
เสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ปส. รายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

/(2) ข้อมูล... 
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 (2) ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าของ ปส. รายเดือน  

 
3.3  การส ารวจการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน ปส. 
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละหน่วยงาน 

นายเอนก  โคตรบุญเรือง หน.กอพ. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการส ารวจ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน ปส. ต่อ ลปส. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 รายละเอียดสรุปดังนี้ 

 
 

 
 

/สถิติการใช้งาน... 
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- สถิติการใช้งานห้องประชุมใหญ่ 

 นาย เอนก  โคตรบุญ เรือ ง หน .กอพ . เลขานุ การฯ  แจ้ งต่ อที่ ป ระชุ ม ว่ า  เลขานุ การฯ                   
ได้ด าเนินการบันทึกสถิติการใช้ห้องประชุมใหญ่ ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 67 ครั้ง 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่มีขนาดที่ใหญ่ หากมีการใช้งาน
บ่อยครั้งก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ ปส. ไม่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้  

   - แนวปฏิบัติการขออนุญาตมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
นายเอนก  โคตรบุญเรือง หน.กอพ. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการจัดท าแนว

ปฏิบัติกรณีเข้ามาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพ่ือประโยชน์ในการลดใช้พลังงานของ ปส. และน าเสนอ ลปส. 
เห็นชอบแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 และสั่งการให้แจ้งเวียนหน่วยงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้  

1. ผู้เข้ามาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านาจอนุมัติก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จ าเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้นๆ เพื่อประโยชน์ของงานราชการ
เป็นส าคัญ และค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับระบบ และวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ดังนี้ 

 1.1 วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
 1.2 วันท าการในช่วงนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 16.30 น. ถึง 20.30 น.  
2. กรณีที่มีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยยังไม่ได้รับอนุมัติให้

ด าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจโดยเร็ว และให้แจ้งเหตุแห่งความจ าเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ 
3. ไม่อนุญาตให้นอนค้างในสถานที่ราชการ 
4. ค านึงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด กรณีปฏิบัติงานคนเดียวควรเปิดไฟฟ้าเฉพาะพ้ืนที่ที่

ปฏิบัติงาน และไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ 
5. ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ า และทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างเคร่งครัด  

ที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานช่วยกันก าชับบุคลากรในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 
3.4   การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ร้านค้าสวัสดิการ ปส. จ านวน 5 ร้าน 

นายเอนก  โคตรบุญเรือง หน.กอพ. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ร้านค้าสวัสดิการ ปส. ให้กับร้านค้าจ านวน 5 ร้าน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2561 และได้ด าเนินการบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละร้านครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2562 เพ่ือ
เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน 

ที่ประชุม รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 4.1  มาตรการ หรือแนวทางการจัดการพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 

นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์ รก. แทน ลสก. ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเสนอแนวทางในการลดใช้พลังงานของกอง/กลุ่ม ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมแบบองค์กรรวม มอบหมายให้ผู้แทนคณะท างานจัดการด้านพลังงานเป็นตัวแทนในการคิดแผนการ
ประหยัดพลังงานในกอง โดยให้บุคลากรภายในกองมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และน าผลงานมาเสนอในที่ประชุม            
ในครั้งต่อไป โดยให้ฝ่ายเลขานุการติดตามเป็นทางการต่อไป 

นอกจากนี้ได้ขอให้ สทน. น ามาตรการลดใช้พลังงานของ สทน. มาแลกเปลี่ยนกับที่ประชุมในครั้ง
ต่อไป เพ่ือบูรณาการลดใช้พลังงานร่วมกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ผู้แทนคณะท างานฯ จัดท าแผนการประหยัดพลังงานในกอง โดยให้
บุคลากรภายในกองมีส่วนร่วม และน าผลงานมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป โดยให้ฝ่ายเลขานุการติดตามเป็น
ทางการต่อไป 

4.2 แนวทางการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2561 
นายเอนก  โคตรบุญเรือง หน.กอพ. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ

รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานภายใน ปส. และท ารายงานการใช้พลังงาน ประจ าปี 2561 เพ่ือส่งให้ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งขอความร่วมมือหน่วยงานเร่งรัด
ด าเนินการตาม 4.1 เพ่ือจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวมรวบจัดท ารายงานต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบหมายให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการตาม 4.1 เพ่ือจัดส่งข้อมูลให้ฝ่าย
เลขานุการฯ รวมรวบจัดท ารายงาน และก าหนดให้ฝ่ายเลขานุการฯ ส่งร่างรายงานฯ ให้ประธานตรวจสอบก่อน
วันที่ 15 มีนาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องอ่ืนๆ 
1. มอบหมายให้เลขานุการฯ จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมภาพรวมขององค์กร โดยเชิญ

วิทยากรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ความรู้ด้านการปลูกจิตส านึกใน
การประหยัดพลังงาน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562  

2. ให้มีการจัดประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ปส. ในครั้งที่ 2/2562 
ประมาณเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมครั้งที่ 1/2562 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 (นายอัศวิน  แก้วเชือกหนัง) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 (นายเอนก  โคตรบุญเรือง) 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


