
การประชุมคณะท้างานด้านการจัดการพลังงานและน ้า
ของหน่วยงาน  

และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานและน ้าภายใน
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์

วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์



วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑ ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั งคณะท้างาน
ด้านการจัดการพลังงานและน ้าของหน่วยงาน 



ประกอบด้วย หน่วยงานจ้านวน ๒๓ กอง/ส้านัก รวม ๘๒ คน

ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั งคณะท้างานด้านการจัดการพลังงานและน ้า

ของหน่วยงานกรมปศสุัตว์

สลก.
(๓ คน)

กกจ.
(๓ คน)

กค.
(๕ คน)

กผง.
(๗ คน)

ศทส.
(๕ คน)

สสช.
(๓ คน)

สคบ.
(๓ คน)

สกม.
(๓ คน)
สพส.

(๗ คน)
กวป.

(๒ คน)

สตส.
(๕ คน)

สทช.
(๓ คน)

สทป.
(๓ คน)

สพพ.
(๓ คน)

สอส.
(๓ คน)

กสส.
(๓ คน)

ตสน.
(๓ คน)

กพร.
(๓ คน)

กพก.
(๓ คน)

สนง.ปศ.พื นที ่กทม.
(๓ คน)

อยส.
(๓ คน)

กรป.
(๕ คน)

กสก.
(๑ คน)



อ้านาจหน้าที่

๑. ด้าเนินการจัดการพลังงาน (ไฟฟ้า น ้ามัน) และน ้า ให้สอดคล้องกับนโยบาย

อนุรักษ์พลังงานของอาคารกรมปศุสัตว์ที่ก้าหนดขึ น และด้าเนินการจัดการตาม

มาตรการประหยัดน ้าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

๒. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือในการ

ปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั งการจัดการ

อบรม หรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละ

หน่วยงาน



อ้านาจหน้าที่ (ต่อ)

๓. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของอาคารกรมปศุสัตว์ด้าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยก้าหนดให้มีการด้าเนินการดังนี 
- รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบผลการด้าเนินงานและการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ

จากรายงานผลการด้าเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดท้าขึ น
- รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น ้าจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่  

ข้อมูลการใช้น ้ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายเดือน และข้อมูลการใช้น ้ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายเดือน ตั งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง กันยายน ๒๕๕๗



อ้านาจหน้าที่  (ต่อ)

๔. รายงานผลการด้าเนินงานให้กับอธิบดีกรมปศุสัตว์
รับทราบ

๕. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
อย่างสม่้าเสมอ พร้อมทั งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย 
และวิธีการจัดการพลังงานให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รับทราบ

๖. ด้าเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๒ ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๑๘/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั งคณะผู้ตรวจ
ประเมินการจัดการพลังงานและน ้าภายในหน่วยงาน
ของกรมปศุสัตว์ 



ประกอบด้วย

๑. เลขานุการกรม ประธานคณะท้างาน
๒. นางสาวอิสราภรณ์  ชัยมะโน รองประธานคณะท้างาน
๓. ผู้แทนกอง/ส้านัก/ปศ.พื นที่ กทม.  คณะท้างาน
๔. นายชวาล  ช่างทอง คณะท้างานและเลขานุการ                                                               
๕. นางสาวจตุพร  เที่ยงธรรม คณะท้างานและผู้ช่วยเลขานุการ

ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลงังานและน ้า

ภายในหน่วยงานของกรมปศุสตัว์



อ้านาจหน้าที่

๑. ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินวธีิกำรจดักำรพลงังำน
และน ำ้ภำยในหน่วยงำนของกรมปศุสัตว์ และรำยงำนผลต่อ  
คณะกรรมกำรด้ำนกำรจดักำรพลงังำนและน ำ้ของกรมปศุสัตว์ 
อย่ำงน้อยปีละ ๑ คร้ัง

๒. ด ำเนินกำรด้ำนอ่ืนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย



วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๓ ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๐๘๘/๒๕๕๘ 
ลง วั นที่  ๒๘  ธั น ว าคม  ๒๕๕๘  เ รื่ อ ง แต่ ง ตั ง
คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานและน ้าของ
กรมปศุสัตว์ 



๑. รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
๒. ผู้อ้านวยการกอง/ผู้อ้านวยการส้านัก/

ปศ.พื นที่ กทม. กรรมการ
๓. เลขานุการกรม กรรมการและเลขานุการ                                                               
๔. ผู้แทน สลก.และผู้แทน กค. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อ้านวยการ ก้ากับ ติดตาม การด้าเนินการด้านการจัดการพลังงาน

ค้าสั่งกรมปศุสตัว์ ที่ ๑๐๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานและน ้า

ของกรมปศุสัตว์

อ้านาจหน้าที่

ประกอบด้วย



วาระที่ ๒  เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑  ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ท่ี ๒๙๐/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘  เรื่อง มาตรการ
ประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์



มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์

ค้าสั่ง
กรมปศุสัตว์ 

ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘



ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลงังานของกรมปศุสัตว์ 

ก. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง แบ่งเป็น
๑. การใช้ไฟฟ้าในหนว่ยงาน ได้แก่ เปิดไฟเท่าที่จา้เป็น / ปิด

ไฟเมื่อพักเที่ยงหรือเลิกใชง้าน / ลดจ้านวนหลอดไฟ / แยกสวิทช์
ไฟ (๑ สวิทช์ ๑ หลอด) / ใช้หลอดประหยัดไฟ / บ้ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่้าเสมอ / ห้ามเปิดใช้ห้องท้างานในวันหยุด
ราชการ ยกเว้นมีงานเร่งด่วน / หลังเลิกงานใหป้ิดสวิทช์ทกุดวง



ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลงังานของกรมปศุสัตว์  (ต่อ)

๒. การใช้อุปกรณ์ส้านักงาน ได้แก่
๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ควรใช้เครื่องที่มีระบบประหยัดพลังงาน / 

ใช้จอภาพให้เหมาะสมกับงาน / ตั งโปรแกรมพักหน้าจอ / ปิดเครื่องและ
ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ / ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงาน

๒.๒ เครื่องถ่ายเอกสาร ไม่ควรวางในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ / 
กดปุ่มพัก Standby Mode เมื่อใช้งานเสร็จ / ถ่ายเอกสารเท่าที่จ้าเป็น
และประหยัด / ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ 



ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลงังานของกรมปศสุัตว์  (ต่อ)

๒.๓ ลิฟต์ ขึ นลงชั นเดียวควรใช้บันได / มองหาผู้ร่วมทางก่อนปิด
ประตูลิฟต์ / ก้าหนดชั นเปิดปิดตามความจ้าเป็น

๒.๔  เครื่องปรับอากาศ เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
ยกเว้นเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เปิดเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. / ตั งอุณหภูมิ ๒๕-๒๖ องศา เซลเซียส 
/ ปิดพัดลมระบายอากาศ / ท้าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์ร้อน 
คอยล์เย็น ตามเวลาที่ก้าหนด /  การปฏิบัติงานนอกเวลาควรใช้
เครื่องปรับอากาศรวมในจุดเดียวกัน



ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลงังานของกรมปศสุัตว์  (ต่อ)

๒.๕ การใช้น ้า  ส้ารวจตรวจสอบ เปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์
อย่างสม่้าเสมอ / ติดตามปริมาณการใช้น ้าเพื่อตรวจหาการรั่วไหล / 
เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน ้า / หากพบจุดรั่วไหลของน ้าให้แจ้ง
ซ่อมแซมที่ฝ่ายก่อสร้างฯ ทันที / ปิดก๊อกน ้าเมื่อเลิกใช้ / ห้ามใช้น ้า
ล้างรถยนต์ส่วนบุคคล

๓.  อื่น ๆ ได้แก่ ถอดปลั๊กเครื่องท้าน ้าเย็นก่อนเวลาเลิกงาน ๓๐ นาที 
/ ใช้กระติกน ้าร้อนร่วมกัน/ ใช้พัดลมส่วนตัวเท่าที่จ้าเป็น / ปิดประตู
ตู้เย็นให้สนิทและท้าความสะอาดสม่้าเสมอ / ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่วนตัว/ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าส้านักงานเท่าที่จ้าเป็น/ ถอดปลั๊กอุปกรณ์
ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน



ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลงังานของกรมปศุสัตว์  (ต่อ)

ข. การใช้ยานพาหนะและน้้ามันเชือ้เพลิง
๑. การเตรียมพร้อมก่อนใช้ยานพาหนะ วางแผนก่อนการ

เดินทาง / ตรวจเช็คสิ่งผิดปกติ / เติมลมยางตามมาตรฐานที่ก้าหนด / 
ทางเดียวกันไปด้วยกัน / ไม่ควรเก็บสัมภาระที่ไม่จ้าเป็นไว้ในรถ

๒. การใช้ยานพาหนะ ไม่ควรเปิดอุปกรณ์ทุกชนิดก่อน
สตาร์ทเครื่องยนต์ / ไม่อุ่นเครื่องยนต์ / ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูก
วิธี / ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ / ขับด้วยความเร็วไม่เกิน 
๙๐ กม./ชม. / ไม่ควรติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ



ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลงังานของกรมปศสุัตว์  (ต่อ)

ข. การใช้ยานพาหนะและน้้ามันเชือ้เพลิง
๓. การบ้ารุงรักษาหลังการใช้ยานพาหนะ ตรวจเช็ครถยนต์

ตามเวลาที่ก้าหนด / ตรวจเช็ค เติมลมยางให้เหมาะสม / ควรท้า
ความสะอาดไส้กรองอากาศทุก ๆ ๒,๕๐๐ กม. / ตรวจสอบ
น ้ ามัน เครื่ อง  น ้ ากลั่น  และน ้ า ในหม้อน ้ า  และเปลี่ ยนถ่าย
น ้ามันเครื่องตามเวลาที่ก้าหนด

๔.  อื่น ๆ ให้ใช้น ้ามันแก๊สโซฮอล์ /ใช้รถ NGV แทนน ้ามัน / 
จัดเส้นทาง  คัดแยกเอกสาร เวลาที่ชัดเจนในการจัดส่งเอกสาร / 
จัดรถรับ-ส่งการไปอบรมนอกสถานที่ / ลดการเดินทางลงโดยใช้
โทรศัพท์  โทรสาร จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 



ค้าสั่งกรมปศุสตัว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลงังานของกรมปศสุัตว์  (ต่อ)

มาตรการควบคมุและตรวจสอบ
ส่วนกลาง

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดและรายงานความช ารุดของสุขภัณฑ์และ
ไฟฟ้า แสงสว่าง ในสถานที่ท างาน ให้คณะท างานด้านพลังงานของ
หน่วยงานทราบทันทีเพื่อซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

๒. ให้คณะท างานดา้นพลงังานภายในหน่วยงานส ารวจและตรวจสอบ
เครื่องปรับอากาศที่นอกเหนือจากเครื่องที่ได้รับงบประมาณติดตั้งจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเครื่องใดเก่าและไม่
ประหยัดไฟควรจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานและ
กรมปศุสัตว์ต่อไป



ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลงังานของกรมปศสุัตว์  (ต่อ)

มาตรการควบคุมและตรวจสอบ
ส่วนกลาง

๓. ให้คณะท้างานด้านพลังงานของหน่วยงาน ปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน ด้าเนินการตามมาตรการประหยัดรายจ่าย
ค่าน ้ามันเชื อเพลิง   โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ  ใช้
งบประมาณอย่างประหยัดตามความจ้าเป็น     และเหมาะสมแล้ว
รายงานให้คณะกรรมการด้านพลังงานของกรมปศุสัตว์ทราบ

ส้าหรับมาตรการประหยัดการใช้ยานพาหนะและน ้ามันเชื อเพลิง 
ข้อ ข (๑-๓)  ให้หน่วยงานแจ้งพนักงานขับรถยนต์ทุกคนทราบและ
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



ค้าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์  (ต่อ)

มาตรการควบคุมและตรวจสอบ
ส่วนภูมิภาค

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
กรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด และรายงานการใช้พลังงานผ่านทาง 
www.e-report.energy.go.th ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป



วาระที่ ๒  เรื่องเพื่อทราบ

๒.๒  การบันทึกข้อมูลในระบบ e-report



โดยใช้ข้อมูลตามที่รายงานและจัดเก็บลงในระบบ e-report

เจ้าหน้าท่ี พิมพ์ รหัส และ 
Password

ตวัอยา่ง



ตวัอย่าง
การกรอกข้อมลูแต่ละเดือน

ในระบบ e-report

ประกอบดว้ย

1. ขอ้มลูการใช้

ไฟฟ้า 

2. ขอ้มลูการใช้

น า้มนัเชือ้เพลงิ 

จากการใชไ้ฟจรงิ
จากจดเลขมเิตอร์

จาก bill น า้มนั หรอื
รายงานการใช้

ยานพาหนะ



ตวัอย่าง
การกรอกดชันีไฟฟ้า/น ้ามนั

ในระบบ e-report



ตัวอย่าง



การประหยดัพลังงาน พิจารณาจากการใช้พลังงาน ๒ ชนิด 
ได้แก่ ไฟฟ้า และ น้ ามนัเชือ้เพลงิ

ปริมาณการใชไ้ฟฟา้ (KWh) ส านักงานเลขานกุารกรมเปน็

ผู้จดเลขมเิตอรข์องทุกส านกั/กอง/ศนูย์ภายในกรมปศสุัตว์ทุกวนัที่ 

๑ ของเดือน โดยฝ่ายกอ่สรา้งฯ เป็นผู้ด าเนนิการจดเลขมเิตอร ์

ฝ่ายช่วยอ านวยการฯ เป็นผูจ้ดัท าบนัทึกขอ้มูลส าหรบักรอก

ข้อมูลค่าดชันวีดัประสิทธภิาพการใชพ้ลงังานและรายงานข้อมูลใน

ระบบ e-report ของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง

พลังงาน พร้อมทั้งจดัท ารายงานผลให้ทุกส านกั/กองทราบทุกเดือน



การประหยัดพลังงาน พิจารณาจากการใชพ้ลงังาน 2 ชนิด 
ได้แก่

ไฟฟ้า และน้ ามันเชือ้เพลงิ

ปริมาณการน้ ามนัเชื้อเพลงิ (ลิตร) กองคลงั

เป็นผู้จดัท าบันทกึขอ้มูล พร้อมทัง้รายงานในระบบ

e-report ของส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

น้ ามันเชือ้เพลิง

การประหยดัพลังงาน พิจารณาจากการใช้พลังงาน ๒ ชนิด 
ได้แก่ ไฟฟ้า และ น้ ามนัเชือ้เพลงิ



วาระที่ ๒  เรื่องเพื่อทราบ

๒.๓  สรุปรายงานการใช้ไฟฟ้า รอบ ๖ เดือน



สรุปรายงานการใช้ไฟฟ้าตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน

ของกรมปศุสัตว์
รอบ  ๖  เดือน
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สรุปตารางเทียบค่าไฟแต่ละเดือน
ของส้านัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน กรมปศุสัตว์ ประจ้าปีงบประมาณ 2558 (รอบ 6 เดือน)

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558

หมายเหตุ :  1. สลก.ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ชุมสายโทรศัพท,์ ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอ่ืนๆ
2. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.)  มีจ านวน 2 ตึก คือ 1.ตึกสถาบันฯ และ 2. ตึกโรคสัตว์ติดคน
3. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) มีจ านวน 4 ส่วน คือ 1.ห้องท างาน อยส 2.ห้องปฏิบัติการ (Lab)ของ สตส. 3. ห้องท างาน สตส. 

และ 4.ห้องประชุม สตส.



หมายเหตุ :  1. สลก.ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ชุมสายโทรศัพท์, ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอ่ืนๆ
2. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.)  มีจ านวน 2 ตึก คือ 1.ตึกสถาบันฯ และ 2. ตึกโรคสัตว์ติดคน
3. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) มีจ านวน 4 ส่วน คือ 1.ห้องท างาน อยส 2.ห้องปฏิบัติการ (Lab)ของ สตส. 3. ห้องท างาน สตส. 

และ 4.ห้องประชุม สตส.



34

สรุปตารางเทียบค่าไฟแต่ละเดือน
ของส้านัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน กรมปศุสัตว์ ประจ้าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน)

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559

หมายเหตุ :  1. สลก.ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ชุมสายโทรศัพท์, ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอ่ืนๆ
2. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.)  มีจ านวน 2 ตึก คือ 1.ตึกสถาบันฯ และ 2. ตึกโรคสัตว์ติดคน
3. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) มีจ านวน 4 ส่วน คือ 1.ห้องท างาน อยส 2.ห้องปฏิบัติการ (Lab)ของ สตส. 3. ห้องท างาน สตส. 

และ 4.ห้องประชุม สตส.



หมายเหตุ :  1. สลก.ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ชุมสายโทรศัพท์, ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอ่ืนๆ
2.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.)  มีจ านวน 2 ตึก คือ 1.ตึกสถาบันฯ และ 2. ตึกโรคสัตว์ติดคน
3.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) มีจ านวน 4 ส่วน คือ 1.ห้องท างาน อยส 2.ห้องปฏิบัติการ (Lab)ของ สตส. 3. ห้องท างาน สตส. 

และ 4.ห้องประชุม สตส.
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สรุปตารางการเปรียบเทียบค่าไฟแต่ละเดือน รอบ 6เดือน
ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 / เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559

หมายเหตุ :  1. สลก.ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณปอ้มยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ชุมสายโทรศัพท์, ห้องระบบปฏิบตัิการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอ่ืนๆ
2. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.)  มีจ านวน 2 ตึก คือ 1.ตึกสถาบันฯ และ 2. ตึกโรคสัตว์ติดคน
3. กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์(อยส.) มีจ านวน 4 ส่วน คือ 1.ห้องท างาน อยส 2.ห้องปฏิบัติการ (Lab)ของ สตส. 3. ห้องท างาน สตส. 

และ 4.ห้องประชุม สตส.



หมายเหตุ :  1. สลก.ส่วนกลาง หมายถึง ส่วนบริเวณป้อมยาม, ไฟถนน, ลิฟท์, ชุมสายโทรศัพท์, ห้องระบบปฏิบัติการใหญ่ Server ส่วนกลาง และอ่ืนๆ
2. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.)  มีจ านวน 2 ตึก คือ 1.ตึกสถาบันฯ และ 2. ตึกโรคสัตว์ติดคน
3. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) มีจ านวน 4 ส่วน คือ 1.ห้องท างาน อยส 2.ห้องปฏิบัติการ (Lab)ของ สตส. 3. ห้องท างาน สตส. 

และ 4.ห้องประชุม สตส.



สรุปรายงานการใช้พลังงานน ้ามัน ประจ้าเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 ประจ้าปีงบประมาณ 2559(รอบ 6 เดือน)

หน่วยงาน
ปี งบประมาณ 2559

รวม (ลิตร)
ตุลาคม 2558 พฤษจิกายน 2558 ธันวาคม 2558 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559

กองคลัง 233.58 166.55 136.18 235.00 153.04 207.87 1,132.22

กองการเจ้าหน้าท่ี 43.40 306.19 76.55 84.81 141.41 82.71 735.07

กองแผนงาน 157.47 172.65 90.11 89.26 50.66 134.35 694.50

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 911.94 971.22 317.82 230.76 554.44 683.59 3,669.77

กองสารวัตรและกักกัน 5,013.01 4,330.51 3,415.46 3,944.51 3,246.28 4,419.88 24,369.65

กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 351.96 317.05 167.72 120.19 81.56 306.46 1,344.94

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 219.95 155.79 43.32 96.31 48.22 407.76 971.35

ส านักงานเลขานุการกรม 1,815.95 1,397.95 732.44 859.75 321.96 553.82 5,681.87

ส านักกฎหมาย 86.71 43.03 46.95 24.27 - 73.53 274.49 

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 273.24 702.23 449.56 150.68 331.78 264.29 2,171.78

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 390.95 406.38 221.87 377.79 144.01 216.53 1,757.53

ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ 1,823.21 1,754.68 1,399.06 2,230.74 516.90 839.17 8,563.76

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 800.96 971.38 921.71 1,480.70 669.22 782.10 5,626.07

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 1,804.58 752.76 225.70 1,427.86 432.19 555.56 5,198.65

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 87.47 109.58 38.02 108.93 40.12 118.24 502.36

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 1,760.11 1,585.26 515.23 727.04 512.41 931.13 6,031.18

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - - - - - - -

กลุ่มตรวจสอบภายใน 101.94 50.33 105.63 - - - 257.90

สรุปตารางเทียบการใช้น ้ามันแต่ละเดือน
ของส้านัก/กอง/ศูนย์ กรมปศุสัตว์ประจ้าปี 2559 (รอบ 6 เดือน)

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559

หมายเหตุ - บันทึกข้อมูลจากรายงาน Fleet Card และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกอง/ส้านัก ในส่วนกลาง
- ตัวเลขอาจเปลี่ยนแปลงถ้าได้รับใบส้าคัญค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการเพิ่มเติมในภายหลัง
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1,344.94 971.35 

5,681.87 
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2,171.78 1,757.53 

8,563.76 

5,626.07 5,198.65 

502.36 

6,031.18 

- 257.90 

ปริมาณการใช้น ้ามัน (ลิตร) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 ประจ้าปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน)



ชื่อหน่วยงาน ต.ค.57 ต.ค.58 พ.ย.57 พ.ย.58 ธ.ค. 57 ธ.ค. 58 ม.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 58 ก.พ.59 มี.ค. 58 ม.ีค. 59
รวม

ปีงบประมาณ 
2558

รวม
ปีงบประมาณ 

2559

กค. 332.25 233.58 179.26 166.55 274.17 136.18 324.87 235.00 129.43 153.04 143.08 207.87 1,383.06 1,132.22

กกจ. 188.71 43.40 125.70 306.19 265.46 76.55 50.15 84.81 78.18 141.41 158.80 82.71 867.00 735.07

กผง. 47.35 157.47 292.34 172.65 100.58 90.11 98.40 89.26 39.08 50.66 133.54 134.35 711.29 694.50

อยส. 1,460.17 911.94 893.95 971.22 870.95 317.82 497.61 230.76 750.25 554.44 687.89 683.59 5,160.82 3,669.77

กสก. 4,079.18 5,013.01 4,638.00 4,330.51 4,201.46 3,415.46 4,691.26 3,944.51 3,597.84 3,246.28 4,688.12 4,419.88 25,895.86 24,369.65

กพก. 438.33 351.96 425.76 317.05 415.75 167.72 710.26 120.19 621.69 81.56 352.13 306.46 2,963.92 1,344.94

กรป. 0.00 219.95 101.62 155.79 37.11 43.32 77.30 96.31 36.91 48.22 0.00 407.76 252.94 971.35

สลก. 1,073.90 1,815.95 1,805.29 1,397.95 1,186.05 732.44 2,291.17 859.75 1,115.01 321.96 1,485.41 553.82 8,956.83 5,681.87

สกม. 92.48 86.71 0.00 43.03 137.87 46.95 0.00 24.27 134.59 0.00 36.91 73.53 401.85 274.49

สพพ. 550.18 273.24 523.11 702.23 1,261.29 449.56 848.51 150.68 345.85 331.78 875.87 264.29 4,404.81 2,171.78

สอส. 569.94 390.95 569.49 406.38 465.77 221.87 214.05 377.79 399.27 144.01 725.43 216.53 2,943.95 1,757.53

สคบ. 4,439.58 1,823.21 1,655.41 1,754.68 1,626.46 1,399.06 2,388.99 2,230.74 1,443.60 516.90 1,707.76 839.17 13,261.80 8,563.76

กสส. 985.23 800.96 1,217.15 971.38 1,308.29 921.71 1,539.79 1,480.70 1,388.98 669.22 1,395.42 782.10 7,834.86 5,626.07

สพส. 2,267.80 1,804.58 1,921.46 752.76 1,276.65 225.70 1,828.44 1,427.86 1,022.97 432.19 2,791.67 555.56 11,108.99 5,198.65

ศสท. 0.00 87.47 20.63 109.58 52.03 38.02 79.11 108.93 207.99 40.12 0.00 118.24 359.76 502.36

สสช. 1,258.96 1,760.11 1,278.33 1,585.26 1,406.87 515.23 1,611.68 727.04 1,329.91 512.41 1,532.43 931.13 8,418.18 6,031.18

กพร. 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.11 0.00 0.00 0.00 102.78 0.00

ตสน. 0.00 101.94 181.96 50.33 25.85 105.63 142.65 0.00 84.14 0.00 0.00 0.00 434.60 257.90

สรุปตารางการเปรียบเทียบค่าน ้ามันแต่ละเดือน รอบ 6เดือน
ระหว่างปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559

ตั งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 / เดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559



ปริมาณการใช้น ้ามัน (ลิตร) รอบ 6 เดือน ประจ้าปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558
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มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์และคู่มือการประการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

อย่างต่อเนื่อง



วาระที่ ๒  เรื่องเพื่อทราบ

๒.๔  แผนปฏิบัติการประหยัดน ้า
และแนวทางการลดปริมาณการใช้น ้า



ที่มาและเหตผุลความจ าเป็น 
ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทาง

การประหยัดน้ าในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กรมทรัพยากรน้ าในฐานะฝ่าย
เลขานกุารคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้
น้ าอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น้ าของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤตการขาดแคลนน้ า สร้างความเสมอ
ภาคระหว่างภาคส่วนราชการในการลดปริมาณการใช้น้ า และปลูกฝังค่านิยม
ร่วมกันในการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ า กรอบแนวทางการ
ด าเนนิการ และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดใช้น้ า
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

แผนปฏิบัติการประหยัดน้ า กรมปศุสัตว์



วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อลดการใช้น ้าของกรมปศุสัตว์อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

ได้ตามเป้าหมาย 
๒.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส้าคัญ

ในการประหยัดน ้าของบุคลากรทุกระดับ
๓.  เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น ้าอย่างรู้

คุณค่าและประหยัด

เป้าหมาย
กรมปศุสัตว์ ลดการใช้น ้าลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้น ้าของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗



แนวทางการลดปริมาณการใช้น ้า
๑.  ส้ารวจตรวจสอบการรัว่ไหลของน า้อย่างง่าย เพื่อลดการสญูเสียน ้า
อย่างเปล่าประโยชน์ ดังนี 

- ตรวจสอบท่อน ้ารั่วภายในหน่วยงาน ด้วยการปิดก๊อกน ้าทุกตัว
ภายในหน่วยงานหลังจากทุกคนกลับบ้านแล้ว (หรือเวลาที่แน่ใจว่าไม่มี
ผู้ใช้น ้าระยะหนึ่ง) จดเลขมาตรวัดน ้าไว้ หากเลขมาตรวัดน ้าเคลื่อนที่โดยที่
ยังไม่มีใครเปิดน ้าใช้ ให้เรียกช่างมาตรวจซ่อมทันที

- ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยให้ลองหยดสีผสม
อาหารลงในถังพักน ้า แล้วสังเกตดู หากมีน ้าสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก 
ให้รีบจัดการซ่อมแซม



แนวทางการลดปริมาณการใช้น ้า (ต่อ)
๒.  รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการประหยัดน ้า เช่น

- ไม่เปิดน ้าไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า เพราะจะสูญเสียน ้า
โดยเปล่าประโยชน์ 

- ไม่ทิ งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก 
เพราะจะสูญเสียน ้าปริมาณมากในการชักโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าว
ลงท่อ

- ควรใช้ถุงหรือขวดบรรจุน ้ามาใส่ในโถชักโครกเพื่อลดการใช้น ้า
- การบ้วนปากและแปรงฟัน ควรใช้ภาชนะรองน ้าแทนการเปิด

น ้าไหลตลอดเวลาขณะแปรงฟัน



แนวทางการลดปริมาณการใช้น ้า (ต่อ)
- การล้างถ้วยชามภาชนะ ให้ใช้กระดาษหรือกระดาษช้าระเชด็

คราบสกปรกออกก่อน แล้วล้างจานในภาชนะที่รองน ้าไว้ จะประหยัดน ้า
ได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น ้าไหลจากก๊อกน ้าตลอดเวลา

- การล้างผักหรือผลไม้ ให้ใช้ภาชนะรองน ้าเท่าที่จ้าเป็นในการล้าง 
จะประหยัดกว่าการเปิดล้างจากก๊อกน ้าโดยตรง และถ้าเป็นภาชนะที่ยก
ย้ายได้ง่าย สามารถน้าไปรดน ้าต้นไม้ได้อีกด้วย

- การเช็ดพื น ให้ใช้ภาชนะรองน ้า และซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนที่จะน้าไปเช็ดถู ไม่ควรใช้สายยางฉีดล้างท้าความสะอาดอุปกรณ์
โดยตรง



แนวทางการลดปริมาณการใช้น ้า (ต่อ)

๓. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่
ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่ เหลว ท้าให้สิ นเปลืองน ้า
มากกว่า แต่การล้างมือด้วยสบู่เหลวที่เข้มข้น จะใช้น ้ามากกว่าการล้าง
มือด้วยสบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น

๔.  การล้างรถยนต์ ไม่ควรใช้สายยาง และเปิดน ้ าให้ ไหล
ตลอดเวลาขณะล้างรถ เพราะจะใช้น ้ามากถึง ๔๐๐ ลิตร แต่ถ้าล้างด้วย
น ้าและฟองน ้าในภาชนะบรรจุน ้า จะลดการใช้น ้าได้ มากถึง ๓๐๐ ลิตร 
ต่อการล้าง ๑ ครั ง



แนวทางการลดปริมาณการใช้น ้า (ต่อ)

๕. ไม่ควรล้างรถบ่อยครั งจนเกินไป เพราะนอกจากจะสิ นเปลืองน ้า
แล้ว ยังท้าให้เกิดสนิมตัวถังได้ด้วย

๖. การรดน ้าต้นไม้
- ใช้สปริงเกอร์ หรือฝักบัวรดน ้าต้นไม้แทนการฉีดน ้าด้วยสายยาง 

จะช่วยประหยัดน ้าได้มากกว่า
- ไม่ควรรดน ้าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน ้าจะระเหยหมดไป

เปล่า ๆ แต่ควรรดน ้าต้นไม้ในตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ ซึ่งการระเหย
จะต่้ากว่า ช่วยให้ประหยัดน ้าได้มาก



แนวทางการลดปริมาณการใช้น ้า (ต่อ)

๗. น้าหลักการ ๓ R  มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน คือ
- การลดใช้น ้า (Reduce)  
- การใช้ซ ้า (Reuse)   
- การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 





วาระที่ ๒  เรื่องเพื่อทราบ
๒.๕  การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้น ้าในระบบของ

กรมทรัพยากรน ้า
เงื่อนไข : หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเข้า

ระบบ e-Report ของกรมทรัพยากรน  า เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ประเมินผลการประหยัดน  าของหน่วยงาน โดยสามารถกรอกข้อมูล
การใช้น  า ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หลังจากนั นจะปิด
ระบบเพื่อท าการประมวลผลการใช้น  า

ส านักงานเลขานุการกรม เป็นผู้ด าเนินการกรอกข้อมูลใน
ระบบ e-Report ในภาพรวมของกรมปศุสัตว์



ฐำนข้อมูลกำรใช้น ำ้ ปีงบประมำณ 2557
งบประมาณ กรมปศุสตัว์ สทป. สตส. สสช. กทม. รวม

ปี 2557 ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.
ตุลาคม 2,168 707 3,839 979 25 7,718
พฤศจิกายน 2,155 901 3,236 1,121 24 7,437
ธนัวาคม 2,009 860 464 1,070 23 4,426
มกราคม 1,884 1,220 1,471 900 18 5,493
กมุภาพนัธ์ 1,274 637 2,355 1,070 22 5,358
มนีาคม 1,409 774 3,466 886 22 6,557
เมษายน 1,735 700 3,500 1,392 12 7,339
พฤษภาคม 1,603 704 3,625 943 50 6,925
มถิุนายน 1,980 617 3,611 1,002 37 7,247
กรกฎาคม 2,408 593 3,484 964 35 7,484
สิงหาคม 2,437 578 3,999 963 37 8,014
กนัยายน 3,005 579 2,777 788 27 7,176
รวมทัง้สิน้ 24,067 8,870 35,827 12,078 186 81,174



ฐำนข้อมูลกำรใช้น ำ้ ปีงบประมำณ 2559
งบประมาณ กรมปศุสตัว์ สทป. สตส. สสช. กทม. รวม

ปี 2559 ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.
ตุลาคม 1,447 475 2,317 1,004 22 5,265
พฤศจิกายน 1,519 462 2,475 1,150 20 5,626
ธนัวาคม 1,273 489 2,779 1,330 21 5,892
มกราคม 1,848 543 2,747 1,358 18 6,514
กมุภาพนัธ์ 1,682 631 2,862 1,275 20 6,470
มนีาคม 713 1,262 22 1,997
เมษายน 1,595 24 1,619
พฤษภาคม 0
มถิุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กนัยายน 0
รวมทัง้สิน้ 7,769 3,313 13,180 8,974 147 33,383





ตัวชี วัดกรมปศุสัตว์ : การประหยัดน ้า
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน

๑ มีการแต่งตั งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน  า

๒ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน  าตามแนวทางของคณะกรรมการ

ทรัพยากรน  าแห่งชาติและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
๓ มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน  าเป็นราย

เดือนให้กับกรมทรัพยากรน  าภายในระยะเวลาที่ก าหนด
๔ สามารถลดปริมาณการใช้น  าลงเทียบกับปริมาณการใช้น  าในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗ ร้อยละ ๕

๕ สามารถลดปริมาณการใช้น  าลงเทียบกับปริมาณการใช้น  าใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ร้อยละ ๑๐



ตัวชี วัดภายในกรมปศุสัตว์
ตัวชี วัดที่ ๖ ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานและน ้าของหน่วยงาน

ส่วนกลาง ส้านักงานเลขานุการกรม เป็นผู้ด้าเนินการ
กรอกข้อมูลในระบบของกรมทรัพยากรน ้า ในภาพรวมของกรม

ส่วนภูมิภาค จังหวัดจะก้าหนดหน่วยงานตัวแทนการใช้
น ้าของจังหวัด โดยต้องครอบคลุมประเภทหน่วยงาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก้าหนดไว้ โดยมี
หน่วยงานแต่ละประเภทอย่างน้อย ๑ หน่วยงาน



ตัวอย่าง    การก้าหนดหน่วยงานตัวแทนจังหวัด

หน่วยงาน : จังหวัดบุรีรัมย์      

ล้าดับที่ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานที่เลอืกใช้ หมายเหตุ

๑ หน่วยงานราชการ แขวงการทางบุรีรัมย์

๒ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๓ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค

๔ องค์กรมหาชน ไม่มีหน่วยงานด้าน
นี ในพื นที่จังหวัด

๕ หน่วยงานอิสระ ส านักงาน ปปช.บุรีรัมย์



ขอขอบคุณ
คณะท้างานลดใช้พลังงาน  กรมปศุสัตว์

ติดต่อสอบถาม
ไฟฟ้า : นายชวาล  ช่างทอง โทรศัพท์  ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๔๔

นางสาวจตุพร  เท่ียงธรรม โทรศัพท์  ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๓๒

น ้ามัน : นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์ โทรศัพท์  ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๒

นางสาวชนิดา  ก๊งไฉ่ โทรศัพท์  ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๔

น ้า  : นางสาวสุฤดี  วรรณศิลปิน โทรศัพท์  ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๓๓





ส้านักงานเลขานุการกรม   e-mail : secretary2@dld.go.th

โทร: 0 2653 4444 ต่อ 1332 , 1344 

กองคลัง e-mail : finance4@dld.go.th

โทร: 0 2653 4444 ต่อ 1642 , 1644

mailto:finance4@dld.go.th

