แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
------------------------ที่มาหลักการและเหตุผล
ดวยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช
พลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% เพื่อเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการชวยลด
รายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน และเปนการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันและสถานการณดานพลังงานของประเทศ เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการลดปริมาณการใชพลังงาน ซึ่งการที่จะให
หนวยงานสามารถลดใชพลังงานลงไดนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งจากผูบริหาร พนักงาน
ลูกจางและบุคคลที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
วัตถุประสงค
๑.เพื่อใหการใชพลังงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี
เปาหมายลดลงรอยละ ๑๐ ของปริมาณการใชมาตรฐาน
๒.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุก
ระดับ
๓.เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานใหใชอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
เปาหมาย
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ลดปริมาณการใชพลังงานลงรอยละ ๑๐ ของปริมาณการใช
มาตรฐาน
แนวทางในการดําเนินงาน
๑.การกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา
๑.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
๑.๓ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ําประปา
๒.การสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมของทุกฝายในการลดใชพลังงาน
๒.๑ เผยแพรประชาสัมพันธ รณรงค และเชิญชวนใหทุกคนมีสวนรวมในการลดใช
พลังงานผานชองทางตาง ๆ ใหทราบทั่วกัน
แผนปฏิบัตก
ิ ารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

๑

๓.การติดตามตรวจสอบ การดําเนินการตามมาตรการลดใชพลังงาน
๓.๑ ใหหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการลด
ใชพลังงานดังนี้
๓.๑.๑ จัดตั้งผูดูแลรับผิดชอบประจําพื้นที่หนวยงาน ในการติดตาม ตรวจสอบ
จัดเก็บขอมูลตามแนวทางที่กําหนดไว ตลอดจนรายงานปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
๓.๑.๒ กําชับใหบุคลากรภายในสํานัก/กอง ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด
๓.๑.๓ พิจารณาปรับปรุงและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตาม
มาตรการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
๔.การรายงานผลการติดตามประเมินผล
๔.๑ ใหหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง สรุปขอมูลการใชพลังงานตามแบบที่กําหนดให
คณะทํางานทุกเดือน
๔.๒ ใหหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปละ ๒
ครั้ง (ทุก ๖ เดือน)
วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม

๑.จัดทํา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน

๒.ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน
และมาตรการและแนวทางปฏิบัติใหบุคคลากร
ในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง
๓.รายงานขอมูลปริมาณการใชพลังงาน ผาน
ระบบ e-report ของสํานักงานนโยบายและ
พลังงาน(สนพ.)
๔.กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
และประเมินผล
๕.ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและ
ปริมาณการใชพลังงาน
๖.ทบทวนผลการดําเนินการ เพื่อวางแผน
ปรับปรุง แกไขและพัฒนา

ระยะเวลาดําเนินการ

ภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตลอดปงบประมาณ

ทุกสิ้นเดือน
ตลอดปงบประมาณ
ภายในเดือนตุลาคม
๒๕๕๙
ทุก ๖ เดือน

ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ
การลดใชพลังงาน

ฝายประชาสัมพันธสํานัก
ปลัดเทศบาล/หัวหนาสํานัก
ปลัดฯ/ผูอํานวยการกองทุก
กอง
ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ
หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการ
กอง
งานนโยบายและแผน
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงาน

แผนปฏิบัตก
ิ ารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑.เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ลดปริมาณการใชพลังงานลงรอยละ ๑๐ ของปริมาณการใช
มาตรฐาน
๒.บุคลากรของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของทุกระดับมีสวนรวมในมาตรการลดใชพลังงาน และมี
การใชพลังงานอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

หนวยงานรับผิดชอบ

๑.มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา
๑.๑ เครื่องปรับอากาศ
๑.๑.๑ การใชเครื่องปรับอากาศ
ทุกสํานัก/กอง
(๑) ตั้งอุณหภูมิที่ ๒๕- ๒๗ องศาเซลเซียส ในบริเวณที่ทํางานทั่วไป และพื้นที่
สวนกลาง
(๒) ใหเปดเครื่องกอนเวลาประชุม ๑๐ นาทีและปดเมื่อเลิกใชทันที
(๓) ลดชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในแตละวันใหใชไมเกินวันละ ๔
ชั่วโมง โดยกําหนดชวงเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม
(๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.)
(๔) ไมเปดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ
๑.๑.๒ การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ทุกสํานัก/กอง
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (split type)
(๑) ทําความสะอาดแผนกรองอากาศและคอยลความเย็นอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
(๒) ทําความสะอาดแผงระบายความรอนทุก ๖ เดือน
(๓) สํารวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใชงานนาน และจัดทําแผนขอทดแทน
เครื่องปรับอากาศประกอบคําขอตัง้ งบประมาณรายจายประจําป
๑.๑.๓ การลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
ทุกสํานัก/กอง
(๑) ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดย ปดมาน/มูลี่ ติดกันสาด เลื่อนตูมาติดผนังใน
ดานที่ไมตองการแสงสวาง
(๒) ไมเปดพัดลมดูดอากาศในขณะที่เครื่องปรับอากาศทํางาน
(๓) เปดพัดลมดูดอากาศกอน ๑๕ นาที เมื่อเปดเครื่องปรับอากาศแลวตองปดพัด
ลมดูดอากาศ
(๔) ยายสิ่งของหรือเอกสารที่ไมจําเปนออกจากหองปรับอากาศ
(๕) เปด-ปดประตูเขา-ออกของหองที่มีการปรับอากาศเทาที่จาํ เปน และระมัดระวัง
ไมใหประตูหองปรับอากาศเปดคางไว
(๖) หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใชเครือ่ งใชไฟฟาที่เปนแหลงกําเนิดความรอนในหองที่
มีการปรับอากาศ เชน ตูเย็น ตูแชน้ําเย็น กาตมน้ํา เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
(๗) ใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
แผนปฏิบัตก
ิ ารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

๓

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑.๒ ระบบแสงสวาง
๑.๒.๑ การใชไฟฟาแสงสวาง

หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง

(๑) ปดไฟ ในเวลาพักเที่ยงหรือเมือ่ เลิกใชงานยกเวนสําหรับผูปฏิบัตงิ านในเวลา
หยุดพักกลางวัน ใหเปดเฉพาะที่จาํ เปน
(๒) ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสวางมากเกินความจําเปน หรือพิจารณาใช
แสงธรรมชาติจากภายนอก เพื่อลดการใชหลอดไฟ โดยการเปดมาน/มูลี่
บริเวณหนาตาง
(๓) เลือกใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง เชน ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดใส ใชบัล
ลาสตอิเล็กทรอนิกส หรือบัลลาสตขวดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ําแทน
บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใชโคมไฟประสิทธิภาพสูง
(๔) แยกสวิทซควบคุมอุปกรณแสงสวางเพื่อใหสามารถควบคุมการใชงานอุปกรณ
แสงสวางไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนแทนการใชหนึ่ง
สวิทซควบคุมหลอดแสงสวางจํานวนมาก
(๕) เปดไฟฟาและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาที่ปฏิบัติงานอยู ปดไฟฟาแสง
สวางที่ไมจําเปนในการใชงาน
(๖) กําหนดใหมผี ูรับผิดชอบในการเปด-ปดไฟฟาแสงสวางครอบคลุมทุกพื้นที่
๑.๒.๒ วิธีบํารุงรักษา
(๑) บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแสงสวางอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการทํา
ความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงในโคม เพื่อให
อุปกรณแสงสวาง มีความสะอาดและใหแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ อยาง
สม่ําเสมอทุก ๓-๖ เดือน
๑.๓ อุปกรณสํานักงาน
๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร
(๑) ปดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือขณะทีไ่ มใชงานเกินกวา ๕ นาที
(๒) ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรปด หนาจออัตโนมัติ หากไมใชงานเกินกวา ๕ นาที
(๓) ปดเครื่องคอมพิวเตอรและปดสวิทซ UPS เมื่อเลิกใชงาน
๑.๓.๒ เครื่องพิมพ (Printer)
(๑) ปดเครื่องพิมพ (Printer) เมื่อไมใชงาน หลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
(๒) กําหนดจํานวน Printer ใหเหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน
(๓) ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่ง Print Out
๑.๓.๓ เครื่องถายเอกสาร
(๑) กดปุมพัก(standby mode) เครื่องถายเอกสาร เมื่อใชงานเสร็จ
(๒) ถายเอกสารเฉพาะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(๓) ใหตรวจทานเอกสารใหถูกตองกอนการถาย
(๔) ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
(๕) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกใชงาน
แผนปฏิบัตก
ิ ารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง

๔

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑.๓.๔ ตูเ ย็น
(๑) ตั้งหางจากผนัง ๑๕ ซม.
(๒) หากจะเปลี่ยนตูเ ย็นควรเลือกตูเย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร ๕
(๓) ไมนําของรอนใสตเู ย็น
(๔) ลดการเปดตูเย็นโดยไมจําเปน
๑.๓.๕ เครื่องทําน้ําเย็น
(๑) ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ
๑.๓.๖ โทรทัศน/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ
(๑) คํานึงถึงความตองการ/จําเปนในการใชงาน
(๒) ปดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน
(๓) ไมปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป
๑.๔ การใชหองประชุม
(๑) ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งกอนออกจากหองประชุม
(๒) ปดไฟฟาและอุปกรณเครื่องเสียงทุกครั้งกอนออกจากหองประชุม
๑.๕ อุปกรณไฟฟาอื่น ๆ
(๑) ใชเทาที่จําเปนและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใชงาน
๒.มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
๒.๑ การใชรถยนต
๒.๑.๑ ผูร ับผิดชอบการพิจารณาการอนุมัติใชรถยนต ควรพิจารณาในการเดินทาง
เสนทางเดียวกันควรไปดวยกัน
๒.๑.๒ การจัดสงหนังสือ หรือเปนหนังสือดวนมาก หรือดวนที่สุด ขอใหจัดสงทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส แทนการใชรถยนตสวนกลาง
๒.๑.๓ ใชการจัดสงเอกสารดวยบริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย
๒.๑.๔ การอนุญาตใชรถยนตใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม เพื่อประโยชนของทาง
ราชการอยางจําเปนหรือเหมาะสมโดยมุงหมายเรื่องราชการเปนสําคัญ คือ
ชวงเชาและชวงบาย
๒.๑.๕ ควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางประหยัด เติมน้ํามันใหถูกชนิด สอดคลองกับ
ระยะทาง
๒.๒ การขับรถของพนักงานขับรถยนต
๒.๒.๑ ควรสอบถามขอมูลเพื่อการเดินทางไมใหผดิ พลาด คือถูกสถานที่ ถูกเวลา และ
ถูกเสนทาง
๒.๒.๒ ขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กฏหมายกําหนด
๒.๒.๓ ใชเกียรใหสัมพันธกับความเร็วของเครื่องยนต
๒.๒.๔ ไมติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถเปน
เวลานาน
๒.๒.๕ ไมเรงเครื่องยนตกอนออกรถ
๒.๒.๖ ปดเครื่องปรับอากาศกอนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที
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หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง
สํานักปลัดเทศบาลฯ

ทุกสํานัก/กอง (ที่ใช)

ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง

๕

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๒.๒.๗ เลือกใชรถยนตใหเหมาะสมกับสภาพการเดินทาง
๒.๓ การบํารุงรักษาเครื่องยนต
๒.๓.๑ ตรวจสอบสภาพรถยนตใหอยูในสภาพที่ดีและปกติ โดยการตรวจเช็คตาม
กําหนดระยะเวลา/เลขไมล ตรวจเช็คระดับน้ําในหมอน้ํา ฯลฯ
๒.๓.๒ ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของรถยนตอยางสม่ําเสมอ
๒.๓.๓ ทําความสะอาดไสกรองอยางสม่ําเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และ
เปลี่ยนใหมทุก ๒๐,๐๐๐ กม.
๒.๔ การใชรถจักรยานยนต
๒.๑.๑ การจัดสงหนังสือ หรือเปนหนังสือดวนมาก หรือดวนที่สุด ขอใหจัดสงทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสกอน แลวรวบรวมจัดสงพรอมกันในภายหลัง
๒.๑.๒ ใชการจัดสงเอกสารดวยบริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย กรณีผูรับจํานวน
มาก
๒.๑.๓ การจัดสงเอกสารในแตละวัน ใหรวบรวมเอกสารไวจัดสงพรอมกัน กําหนดการ
สงไว ๒ ครั้ง คือ ชวงเชาและชวงบาย
๒.๑.๔ การใชรถจักรยานยนตใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม เพื่อประโยชนของทาง
ราชการอยางจําเปนหรือเหมาะสมโดยมุงหมายเรื่องราชการเปนสําคัญ
๓.มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ําประปา
๓.๑ การใชน้ําประปา
๓.๑.๑ การเปดกอกน้ําในแตละครัง้ ไมควรเปดกอกน้ําไปทีร่ ะดับความแรงสูงสุด
๓.๑.๒ ปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้งเมื่อเลิกใชน้ํา
๓.๒ การบํารุงรักษา
๓.๒.๑ ตรวจสอบกอกน้ําใหอยูในสภาพดี ไมมรี อยรั่วซึม
๔.มาตรการประชาสัมพันธ รณรงค เผยแพรมาตรการประหยัดพลังงาน
๔.๑ จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคลดใชพลังงานติดตั้งในหนวยงาน
๔.๒ ประชาสัมพันธมาตรการลดใชพลังงานผาน Website ของหนวยงาน
๔.๓ รวมรณรงคลดการใชพลังงาน เชนการปลูกตนไมภายในหนวยงาน การแตงกายให
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
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หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง
สํานักปลัดเทศบาลฯ

๖

การติดตามและประเมินผล
๑.เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย ดําเนินการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลด
ใชพลังงานของทุกสํานัก/กอง และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค เสนอหัวหนาสํานัก/
ผูอํานวยการกอง ไมนอยกวา ๒ ครั้งตอป
๒.หลักเกณฑการประเมินผล ใชโปรแกรมประมวลผลของระบบ e-report ตัวชี้วัดดูจากปริมาณ
การใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลง จากการประมวลผลของระบบ e-report เมื่อกรอกขอมูลปริมาณ
การใชพลังงานและขอมูลพื้นฐานฯ ครบถวน สมบูรณแลว การประเมินผลตรวจสอบ

------------------------
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