
โครงการอบรมสัมมนา 
เร่ือง “แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน” 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
*************************************************************************** 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ผู้ประสานงาน นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
3. หลักการและเหตุผล 

พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน การ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงท่ัวถึงเป็นธรรม และค านึงถึงส่ิงแวดล้อม รวมถึงการ
สร้างจิตส านึกให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นงานพื้นฐานหลักในการ
พัฒนาพลังงานของประเทศ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด โดยให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นเพื่อให้ การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างให้เกิด
การอนุรักษ์พลังงาน และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนปลูกจิตส านึกให้แก่
บุคคลากรในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันท้ังท่ี
บ้านและท่ีท างาน จึงได้มีจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้เกิดขึ้น 
4. วัตถุประสงค ์

4.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึก และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
             4.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและน าความรู้ท่ีได้กลับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
           4.3 เกิดการสร้างเครือข่ายในการท างานด้านการเผยแพร่และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยนื 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทุกคนในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิทยากร  

นายสุรเดช สมิเปรม ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. หัวขอ้การอบรม  

7.1 การบริหารจัดการ พลังงานในส านักงาน 
7.1 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในส านักงาน 

8. วัน เวลา และสถานที่ 
         วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  9.1 หน่วยงานราชการท่ีอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีความเข้าใจ วิธีรายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th 
และการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์ประเมินผล ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

9.2 ช่วยให้การใช้พลังงานของหน่วยงานฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความเข้าใจใน
แนวความคิดของการบริหารจัดการด้านพลังงานเพิ่มขั้น เข้าใจถึงเหตุผลท่ี “การประหยัดพลังงาน”เป็นตัวชี้วัดท่ีส าคัญของการ
ปฏิบัติราชการและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมาย 



9.3 ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้วิเคราะห์เพื่อจัดท าเป้าหมายใช้พลังงานตามลักษณะการใช้งานของ
หน่วยงาน ในระยะต่อไป ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
๑0.ผู้เสนอโครงการ     ………………………………………… 
                                                                     (นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์) 
                                                      นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 
 
๑1.ผูเ้ห็นชอบโครงการ                     ………………………………………… 
                                                                         (นางสุนันท์ ใจลังกา) 
                                                    เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 
 
 
๑2.ผูอ้นุมัติโครงการ                     ………………………………………… 
                                                            (นายสุรเดช สมิเปรม) 
                                                           ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรวันศุกร์ที่ 5 กุมภำพันธ์ 2559 
เร่ือง “แนวทำงกำรประหยัดพลังงำนในหน่วยงำน” 

 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 08.30 – 08.45 น.  กลา่วรายงาน และกลา่วเปิดงาน 
เวลา 08.45 – 10.15 น.  การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 1  

   - การบริหารจัดการ พลังงานในส านักงาน 
เวลา 10.15 – 10.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 2 

   - การบริหารจัดการ พลังงานในส านักงาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 14.15 น.  การบรรยายจากวิทยากร ช่วงท่ี 3 

- การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในส านักงาน 
เวลา 14.15 – 14.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 14.30 – 16.00 น.  ช่วงซกัถามและสรุป 
 

*********************************************************** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมิน 

การฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน” 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2559 

1. ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม/ สัมมนาหลักสูตรน้ี ท่านมีความเขา้ใจในหัวขอ้อบรม / สัมมนา มากน้อยเพียงใด 

    ขีดถูกในช่องคะแนน ก่อนและหลังตามที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 

เข้าใจน้อย  มากท่ีสุด 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก่อน           

หลัง           

    

2. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. เน้ือหาการบรรยาย      

2. วิธีการน าเสนอ      

3. เอกสารประกอบการบรรยาย      

3. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในภาพรวม 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. การลงทะเบียน      

2.  รูปแบบของการจัดอบรม      

3.  ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วง      

4.  เอกสารประกอบการอบรม      

5.  อาหารและอาหารว่าง      

6.  สื่อโสตทัศนูปกรณ์        

7.  สถานที่จัดอบรม        

8.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม      

4. หลังเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่จัดฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความรู้ความเข้าใจ        

2.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม         

3.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ีไปใชใ้น
การปฏิบัติงาน 

     



5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

............................................................................................................................. ........................................................................................................ 

.................................................................................................................. ................................................................................................................... 

........................................................................................................ ................................................................................................................ .............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายการฝึกอบรม 
 

    
 

    
 

    
 
   
 
   
 
   
   
 
   


