
 

     การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 
การบริหารจดัการด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

บริษทัไดน้าํระบบการจดัการอาชีวอนามยัความปลอดภยัและสิ�งแวดลอ้ม (OHSAS 18001 & ISO 14001) เขา้
มาใชใ้นการบริหารจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงานขององคก์ร โดยมีตวัแทนฝ่ายบริหาร (MR) เป็นผู ้
กาํกบัดูแล มีคณะกรรมการบริหารระบบการจดัการ (Management System Committee : MSC) เป็นผูพิ้จารณาทบทวนผล 
การดาํเนินงานของระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง มีแผนกความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้มเป็นหน่วยงานที�
กาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งดา้นสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยมีการดาํเนินงานที�สาํคญั 
คือ  

• ดาํเนินการจดัทาํและทบทวนแผนงานดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม 
• จดัทาํแผนการประเมินความสอดคลอ้ง และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั         

และสิ�งแวดลอ้ม 
• ตรวจวดั และจดัทาํรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ�งแวดลอ้มทัLงภายในและภายนอกบริษทั 
• การตรวจสอบความปลอดภยั และประชุมเพื�อหาแนวทางการป้องกนัแกไ้ขของคณะกรรมการความปลอดภยั  

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
• กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการทาํงาน  การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังาน 
• การดาํเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 

การจดัการของเสียและวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิต 
 เนื�องจากบริษทัไดท้าํธุรกิจประเภทการผลิต ซึ� งอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ในเรื�องของการ

จดัการเศษวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ บริษทัไดย้ึดถือและปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งโดยมีการรวบรวม จดัเก็บ และนาํไปบาํบดั/
กาํจดัอย่างถูกสุขลกัษณะ เริ�มตัLงแต่การขออนุญาต   การรายงานผลใหห้น่วยงานที�กาํกบัดูแลไดรั้บทราบ อาทิ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร เป็นตน้  โดยมีการดาํเนินงานที�สาํคญั คือ 

• คดัแยกของเสียจากกระบวนการผลิต เพื�อแยกของเสียที�มีมูลค่า หรือของเสียที�สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ 
(Recycle) เพื�อจาํหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบการรับบาํบดั/กาํจดัที�ไดรั้บอนุญาต เป็นการเพิ�มมูลค่าของเสีย และช่วย
รักษาสิ�งแวดลอ้ม 

• ขออนุญาตนาํสิ�งปฏิกลูหรือวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงานประจาํปี ต่อหน่วยงานที�กาํกบัดูแล 
• แจง้การขนส่งขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกลูเมื�อมีการขนส่งไปบาํบดั/กาํจดั ต่อหน่วยงานที�กาํกบัดูแล 
• แจง้เกี�ยวกบัรายละเอียดสิ�งปฏิกลูหรือวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ สาํหรับผูก่้อกาํเนิดสิ�งปฏิกูลหรือวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้   (สก.

3) ต่อหน่วยงานที�กาํกบัดูแล 
• ใช้ประโยชน์จากเศษวสัดุอินทรียที์�ย่อยสลายได ้เช่น เศษอาหารจากโรงอาหาร นาํมาหมกัใช้ทาํเป็นปุ๋ยนํL า

ชีวภาพ (ปุ๋ย EM) สาํหรับใชร้ดนํLาตน้ไมใ้นโรงงาน 
 
 
 
 
 
 



 

• รายการสิ�งปฏิกลูหรือวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้และวิธีกาํจดั  ประจาํปี Z[[9 
 

รายการ ปริมาณ (ตนั) วธีิกําจดั 

1. ลามิเนต (เศษเหลก็จากการปั]ม) 2,994.41 คดัแยกประเภทเพื�อจาํหน่ายต่อ 
2. เศษเหลก็จากการเจาะ กลึง ไส 8,416.66 คดัแยกประเภทเพื�อจาํหน่ายต่อ 
3. เศษเหลก็หล่อ 214.2 นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอื�นๆ 
b. เศษหินเจียรปนเปืL อน 373.03 ทาํเชืLอเพลิงผสม 
[. เศษเหลก็เหนียว 119.63 นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอื�นๆ 
d. กากตะกอนจากระบบบาํบดันํL าเสีย 122.73 ฝั�งกลบตามหลกัสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อนัตรายเท่านัLน 
f. ขีLกลึงอดักอ้น 43.34 นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอื�นๆ 
g. ถงัเหลก็ใชง้านแลว้ 74.28 นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอื�นๆ 
h. เศษกระดาษ (บรรจุภณัฑไ์ม่ปนเปืL อนสาร

อนัตราย) 
131.96 คดัแยกประเภทเพื�อจาํหน่ายต่อ 

jk. นํL ามนัไฮดรอลิกใชง้านแลว้ 64.08 เป็นเชืLอเพลิงทดแทน 
jj. เศษผา้ปนเปืL อน(ถุงมือ ขยะ วสัดุดูดซบั) 74.71 ทาํเชืLอเพลิงผสม 
1Z. นํL าปนเปืL อนนํL ามนั 68.55 ทาํเชืLอเพลิงผสม 
1n. เศษเหลก็ทั�วไป 1,192.47 นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ยวธีิอื�นๆ 
jb. จุกยางปนเปืL อนสีจากการจุ่ม(Dipping) 21.19 ฝั�งกลบอยา่งปลอดภยั เมื�อทาํการปรับเสถียรหรือทาํใหเ้ป็น

กอ้นแลว้ฝั�งกลบ 
j[. เศษไมพ้าเลท 43.55 คดัแยกประเภทเพื�อจาํหน่ายต่อ 
1d. เศษพลาสติก (บรรจุภณัฑไ์ม่ปนเปืL อน
สารอนัตราย) 

36.28 คดัแยกประเภทเพื�อจาํหน่ายต่อ 

jf. กากตะกอนฟอสเฟต 10.96 ฝั�งกลบอยา่งปลอดภยั เมื�อทาํการปรับเสถียรหรือทาํใหเ้ป็น
กอ้นแลว้ฝั�งกลบ 

 
�    คุณภาพนํLาทิLงหลงัผา่นการบาํบดัประจาํปี Z[[9  

รายการ   หน่วย           ค่ามาตรฐาน  ค่าทีตรวจได้ 

          pH                                 -   [.[-h.k         f.85 
          BOD                              mg/L   < [kk       b1.4Z 
          COD                            mg/L  < 750     j38.08 
           Manganese                   mg/L as MnZ+  < [         k.40 
          Suspended Solids         mg/L   < 200       43.67 
          Total Dissolved Solids      mg/L   < nkkk     g5g.6f 
          Grease&Oil                   mg/L               < 10        b.46 
           Chromium                    mg/L as Crn+    < k.Z[, < k.f[       k.kj 
           Copper                         mg/L as Cu    < Z.k        k.k3 
           Nickel                          mg/L as Ni             < j        k.kg 
           Zinc                              mg/L as Zn             < [        k.27 



 

�  ผลการตรวจวดัสารมลพษิทีปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศประจาํปี *++9  

ดชันีวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน 
ผลวิเคราะห์ 

หน่วย 
ค่าตํ�าสุด ค่าสูงสุด 

ปริมาณฝุ่ นละออง 
 (Total Suspended Particulate :TSP) 

nZk 1.87 Z.90 mg/mn 

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
 (Sulfur dioxide : SO2) 

dk 1.35 1.68 mg/mn 

ออกไซดข์องไนโตรเจน  
(Oxide of Nitrogen : NOX) 

Zkk 5.83 11.60 mg/mn 

คาร์บอนมอนอกไซด ์ 
 (Carbon monoxide : CO) 

dhk 47.5 72.33 mg/mn 

 
การอนุรักษ์พลังงาน 

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

บริษทั กุลธรเคอร์บีL  จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการผลิต และจาํหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบสาํหรับเครื�องทาํความเยน็และระบบปรับอากาศ ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจรับจา้งผลิตสินคา้ที�เกี�ยวกบัอุปกรณ์ชิLนส่วน
ของเครื�องทาํความเยน็และปรับอากาศไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการอนุรักษพ์ลงังาน จึงกาํหนดนโยบายส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหเ้กิดการจดัการพลงังานและการอนุรักษพ์ลงังานเพื�อลดความสูญเปล่าในการใชพ้ลงังานการนาํกลบัมาใชใ้หม่
การเพิ�มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตตลอดจนมุ่งเนน้การสร้างจิตสาํนึกแก่พนกังานทุกระดบั ดงัต่อไปนีL  

j. ดาํเนินการและพฒันาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกําหนดให้เป็นส่วนหนึ� งของการ
ดาํเนินงานของบริษทั และสอดคลอ้งกบักฎหมายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง 

2. บริษทัจะกาํหนดเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปี และสื�อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้ง 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของบริษทัอย่างต่อเนื�องและเหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยีที�ใช ้และ
แนวทางการปฏิบติังานที�ดีทั�วทัLงองค์กร ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ไดป้ระสิทธิภาพสูงขึLน หรือทาํให้มี
การสูญเสียต่างๆ ลดนอ้ยลง ปรับปรุงการบาํรุงรักษาให้มีกรรมวิธีที�ถูกตอ้งและมีขัLนตอนการทาํงานอย่าง
เหมาะสมตลอดจนการปรับแต่งเครื�องจกัรและการทาํงานต่างๆ 

4. การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ที�ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัทุกระดบัที�จะใหค้วาม
ร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการที�กาํหนด  ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารระบบ
การจดัการพลงังาน 

5. บริษทัจะใหก้ารสนบัสนุนระบบสารสนเทศและทรัพยากรที�จาํเป็นรวมถึง งบประมาณ เวลาในการฝึกอบรม 
และการมีส่วนร่วมในการนาํเสนอขอ้คิดเห็น เพื�อพฒันางานดา้นพลงังาน เช่น  การเปลี�ยนแปลงอุปกรณ์หรือ
ระบบ (Major Change Equipment) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน  

6. ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการใชพ้ลงังานและจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน โดยใหก้ารฝึกอบรมแก่พนกังาน
ให้เขา้ใจและปลูกฝังแนวคิดวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineer) ตลอดจนแนวคิดและวิธีการเพิ�มผลผลิต 
รวมทัLงสร้างเครือข่ายเพื�อขยายผลอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 



 

7. สนบัสนุนการจดัซืLอผลิตภณัฑแ์ละบริการที�มีประสิทธิภาพพลงังาน 
8. บริษทั โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee) จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย 

และแผนการดาํเนินงานดา้นพลงังาน ทุกปี 
การแต่งตั0งคณะทํางานด้านการจดัการพลังงานและอํานาจหน้าทีความรับผดิชอบ 
 เพื�อใหก้ารจดัการพลงังานของบริษทัเป็นไปตามอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งตามกฎหมายและกฎกระทรวง ว่าดว้ย
การกาํหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการจดัการพลงังานในโรงงานควบคุมและอาคาร จึงไดแ้ต่งตัLงคณะทาํงานดา้นการ
จดัการพลงังาน ประกอบดว้ย ประธาน ที�ปรึกษา เลขานุการและคณะทาํงาน จาํนวนรวมทัLงสิLน 35 คน ซึ� งครอบคลุมทุก
หน่วยงานเพื�อใหเ้กิดผลของการปฏิบติัในวงกวา้งและครบทุกพืLนที� 
 
อํานาจหน้าทีของคณะทํางานด้านการจดัการพลังงาน 

1. ดาํเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานของโรงงานควบคุมที�กาํหนดขึLน 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายอนุรักษ์

พลงังานและวิธีการจดัการพลงังาน รวมทัLงจดัการอบรมหรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้หมาะสม
กบัพนกังานในแต่ละหน่วยงาน 

3. ควบคุมดูแลใหวิ้ธีการจดัการพลงังานของโรงงานควบคุมดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดใหมี้การ
ดาํเนินการดงันีL  

n.j   รวบรวมขอ้มูลการใชพ้ลงังาน 
n.Z   ตรวจสอบสถานภาพการใชพ้ลงังานในปัจจุบนั 
n.n   จดัการอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน 
n.b   ตรวจสอบผลการดาํเนินงานและการจดัการพลงังาน จากรายงานผลการดาํเนินงาน 

4. รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัเจา้ของโรงงานควบคุมรับทราบ 
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานอยา่งสมํ�าเสมอ พร้อมทัLงรวบรวมขอ้เสนอแนะ

เกี�ยวกบันโยบายและวิธีการจดัการพลงังานใหเ้จา้ของโรงงานควบคุมหรือผูบ้ริหารระดบัสูงทราบ 
6. สนบัสนุนเจา้ของโรงงานควบคุมในการดาํเนินการตามกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน 
7. ดาํเนินการดา้นอื�นๆ ตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี *++9 

ระบบ 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

กิโลวตัต-์ชั�วโมง/ปี ร้อยละ 

แสงสวา่ง 1,010,621.50 3.90% 
ปรับอากาศสาํนกังาน 336,055.46 1.30% 

ทาํความเยน็ 3,947,860.29 15.25% 
การผลิต 12,744,981.99 49.22% 

อดัอากาศ 3,474,755.83 13.42% 
อื�นๆ 4,381,210.44 16.92% 

รวม 25,895,485.50 100.00% 
 



 

ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี 2557 - 2559 

ปี 
ปริมาณผลผลิต 

(หน่วย) 

ปริมาณพลงังานที�ใช ้ ค่าการใชพ้ลงังาน
จาํเพาะ(SEC) 

(เมกะจูล/หน่วย) 
ไฟฟ้า  ความร้อน  

(กิโลวตัต-์ชั�วโมง) (เมกะจูล) 

2557 3,509,001 30,619,000 179,318,287 82.93                    

2558 3,497,722 29,666,000 191,995,557 86.31                    
2559 2,670,030 25,895,486 173,522,528 jkn.hZ 

 

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 

1.   การลดใชพ้ลงังาน 
- กิจกรรม SIGMA AIR MANAGER (SAM4/4) โรงงาน 2 ตัLงแต่ ธนัวาคม 2558 – เมษายน 2559  

เงินลงทุน 450,000 บาท 
- กิจกรรม เปลี�ยน LED High bay 150W ตัLงแต่ กมุภาพนัธ์ 2559 – ธนัวาคม 2559  

เงินลงทุน  1,100,000 บาท 
- กิจกรรมเปลี�ยน Chiller ประสิทธิภาพสูง   ตัLงแต่ มีนาคม 2559 – มีนาคม 2559 

เงินลงทุน  2,172,100 บาท 
- กิจกรรม LED Street Light 88W  ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2559 

เงินลงทุน  220,000 บาท 
- กิจกรรมเปลี�ยน LED T5 17W  ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 

เงินลงทุน  17,500 บาท 
- กิจกรรมเปลี�ยน LED T8 18W  ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – ธนัวาคม 2559 

เงินลงทุน  420,000 บาท 
- กิจกรรมเปลี�ยน LED T8 16W ตัLงแต่ กรกฎาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 

เงินลงทุน  74,000 บาท 
- กิจกรรม VSD COOLING PUMP LMP ตัLงแต่ กรกฎาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 

เงินลงทุน  176,550 บาท 
2.    เพิ�มความสวา่งใหพื้Lนที� 

- กิจกรรม เปลี�ยน LED High bay 150W 100 ชุด ตัLงแต่ กมุภาพนัธ์ 2559 – ธนัวาคม 2559  
- เงินลงทุน  1,100,000 บาท 
- กิจกรรม LED Street Light 88W  ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2559 
- เงินลงทุน  220,000 บาท 
- กิจกรรมเปลี�ยน LED T5 17W  ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 
- เงินลงทุน  17,500 บาท 
- กิจกรรมเปลี�ยน LED T8 18W  ตัLงแต่ พฤษภาคม 2559 – ธนัวาคม 2559 
- เงินลงทุน  420,000 บาท 

 



 

- กิจกรรมเปลี�ยน LED T8 16W ตัLงแต่ กรกฎาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 
- เงินลงทุน  74,000 บาท 

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน 

การลดใชพ้ลงังาน ของปี 2559 
- กิจกรรมหุม้ฉนวนท่อไอนํLา Boiler plant 1  ตัLงแต่ ตุลาคม Z[[h – พฤศจิกายน Z[[h 

เงินลงทุน  [k,000 บาท 
การฝึกอบรมและกิจกรรมเพือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจาํปี 2559 

1. ฝึกอบรมหลกัสูตร “ทฤษฎีลมอดัและการประหยดัพลงังาน” เพื�อใหพ้นกังานเขา้ใจในระบบอากาศอดัและวิธีการ
ประหยดัพลงังานเบืLองตน้เกี�ยวกบัระบบอากาศอดั 

2. ฝึกอบรมหลกัสูตร “การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังานและเทคนิคการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั” เพื�อสร้าง
จิตสํานึกและกระตุน้ให้คณะทาํงานระบบการจดัการพลงังานมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลงังานและนํา
หลกัการไปเผยแพร่ใหก้บัพนกังาน  

3. สัมมนางาน “Chiller Magnetic Bearing” โดยส่งผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานไปร่วมสัมมนา เพื�อใหท้นัต่อนวตักรรม
การประหยดัพลงังานของระบบทาํความเยน็ 

4. สมัมนางาน “โครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานในภาคอุตสาหกรรม” เป็นโครงการที�จดัทาํขึLนเพื�อส่งเสริม การ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า ในยคุที�เศรษฐกิจกาํลงัค่อย ๆ ขยบัฟืL นตวั 

5. สัมมนางาน “การบริหารจดัการสะอาดที�ย ั�งยืน”  เป็นโครงการโครงการนวตักรรมเชิงยุทธศาสตร์ที�มุ่งเนน้การ
พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีพลงังานสะอาด 

6. ฝึกอบรม “โครงการพฒันาบุคลากรดา้นอนุรักษพ์ลงังาน” เพื�อให้พนกังานไดไ้ปเห็นโรงงานตวัอย่างที�ประสบ
ผลสาํเร็จในการอนุรักษพ์ลงังาน ศึกษาการจดัการพลงังาน และนาํกลบัมาประยกุตใ์ชก้บับริษทั 

7. ฝึกอบรม “โครงการพฒันาบุคลากรเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในระบบหมอ้ไอนํL า” เพื�อพฒันา
ศกัยภาพผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานและผูค้วบคุมหมอ้ไอนํLา  

8. กิจกรรม “รวมพลงัไทย ลดพีคค่าไฟ” ประชาสมัพนัธ์นโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
9. กิจกรรม “ลดลมรั�วทั�วทัLงองคก์ร” เพื�อลดความสูญเปล่าของระบบอากาศอดั 
10. กิจกรรม “Energy talk” เพื�อประชาสมัพนัธ์ข่าวสาวดา้นการจดัการพลงังานและขอ้มูลการใชพ้ลงังาน 
11. กิจกรรม “ช่วยกนัคิด พิชิตพลงังาน” กิจกรรมติดตามจากกิจกรรม Energy Talk โดยให้พนกังานหาจุดสูญเสีย

พลงังานและแสดงแนวคิดในการช่วยประหยดัพลงังาน 
12. กิจกรม “Knowledge day ตามรอยเทา้พ่อสู่การพฒันาอย่างย ั�งยืน” กิจกรรมเชิงนิทรรศการประจาํปี มีกิจกรรมให้

พนกังานเขา้ร่วมที�หลากหลาย 
การเผยแพร่การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

  เพื�อใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและเขา้ร่วมดาํเนินการตามแผนและกิจกรรมเพื�อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน
ขององคก์ร ไดด้าํเนินการเผยแพร่ดงัต่อไปนีL  

- ติดประกาศ  ณ สถานที�ในอาคารหลกั ซึ� งพนกังานโดยรวมเห็นข่าวสารไดง่้าย 
- จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ส่งใหก้บัผูร่้วมกิจกรรมจาํนวน 49d  คน 

 
 



 

การเผยแพร่แผนการฝึกอบรม  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมบริเวณหนา้หอ้งประชุมใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

การเผยแพร่แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปการเผยแพร่แผนกิจกรรมฯ บริเวณโรงอาหาร 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมรวมพลงัคนไทย ลดพีคคา่ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมลดลมรั�วทั�วทัLงองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม Energy Talk 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมช่วยกนัคิดพิชิตพลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรม Knowledge day ตามรอยเทา้พ่อสู่การพฒันาอยา่งย ั�งยืน 

 

 

 
 

 


