แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน
เทศบาลตําบลสันโปง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะทํางานลดการใชพลังงาน
เทศบาลตําบลสันโปง
อําเภอแม)ริม จังหวัดเชียงใหม)

คํานํา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบใหหนวยงานราชการ
ดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอยรอยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใชพลังงานป(ที่ผานมา
เพื่ อ ชวยชาติ ล ดภาระรายจายในการนํ า เขาน้ํ า มั น จากแหลงตางประเทศ และจั ก ไดกระตุ นให
ภาคเอกชน ภาคประชาชนไดตระหนักถึงความจําเป3นตองรวมมือกันใชพลังงานอยางรูคา
เทศบาลตําบลสันโป7ง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการลดใชพลังงาน จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงานภาครัฐขึ้น เพื่อเป3นแนวทางในการประหยัดพลังงานของ เทศบาล
ตําบลสันโป7ง ใหเป3นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานเป3นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานใหบรรลุวัตถุประสงค<ที่กําหนดไวและบังเกิดผลเป3นรูปธรรม ซึ่งการลดใชพลังงานใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ในเทศบาลตําบลสันโป7ง ชวยกันรณรงค<ใหเกิดวินัยและสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน และ
สนั บ สนุ น การใชพลั งงานอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ลดการใชพลั งงานใหเป3 น ไปตามเป? าหมายที่
กําหนดไว

คณะทํางานลดการใชพลังงาน
เทศบาลตําบลสันโป7ง

แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน ของเทศบาลตําบลสันโปง
1. ที่มาหลักการและเหตุผล
ดวยมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ 20 มี น าคม 2555 เห็ น ชอบใหหนวยงานราชการดํ า เนิ น
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เมื่อเทียบกับการใชพลังงานป(ที่ผานมา เพื่อชวยชาติลดภาระ
รายจายในการนําเขาน้ํามันจากแหลงตางประเทศ และจักไดกระตุนใหภาคเอกชน ภาคประชาชนไดตระหนักถึง
ความจําเป3นตองรวมมือกันใชพลังงานอยางรูคา
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน เทศบาลตําบลสันโป7ง ในฐานะหนวยงาน
ราชการ ซึ่งตระหนั กและใหความสํ าคัญ กับ การดําเนิ นการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื ่ อ ใหเทศบาลตํ าบล
สันโป7 ง สามารถลดการใชพลั ง งานอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไดอยางตอเนื่ อ ง สอดคลองกั บสภาพปE จจุบันและ
สถานการณ<ดานพลังงานของประเทศ ดังนั้น เทศบาลตําบลสันโป7ง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน
และมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเป?าหมายของการลด
ปริมาณการใชพลังงานอยางนอยรอยละ 10 เมื่อเทียบกับการใชพลังงานป(ที่ผานมา โดยตองอาศัยความรวมมือ
จากคณะผูบริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ของเทศบาลตําบล
สันโป7ง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลสันโป7ง ชวยกันรณรงค<ใหเกิดวินัยและสรางจิตสํานึกในการประหยัด
พลังงาน และสนั บ สนุ น การใชพลั งงานอยางมีป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อลดการใชพลังงานใหเป3 นไปตามเป? าหมายที่
กําหนดไว
2. วัตถุประสงค*
2.1 เพื่ อใหการใชพลังงานของเทศบาลตําบลสั นโป7 ง เป3 นไปอยางมี ประสิทธิภาพ และมีการลด
ปริมาณการใชพลังงานลงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับการใชพลังงานป(ที่ผานมา
2.2 เพื่อใชเป3นกรอบแนวทางในการดําเนินการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน
2.3 เพื่ อใหเห็ น ถึงภาพรวมและผลการดํ าเนิ น การบริ ห ารจั ด การดานการลดใชพลั งงานของ
เทศบาลตําบลสันโป7ง ที่เป3นอยูในปEจจุบันอันจะนําไปสูการวางแผนปรับปรุงแกไขตอไป
2.4 เพื่อสรางจิตสํานึ กใหคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่ปฏิ บัติงานในเทศบาล
ตําบลสันโป7ง เกิดความตระหนักและมีสวนรวมปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานอยางรูคา ใชอยางคุมคา และเกิดประโยชน<สูงสุด
3. เป,าหมาย
เทศบาลตําบลสันโป7ง สามารถลดปริมาณการใชพลังงานลงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับการใช
พลังงานในป(ที่ผานมา
4. กลยุทธ*ในการดําเนินงาน
กลยุทธ<ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใชพลังงานของเทศบาลตําบลสันโป7ง
กลยุทธ<ที่ ๒ การสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน
กลยุทธ<ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของเทศบาล
ตําบลสันโป7ง
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5. แนวทางการดําเนินงาน
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใชพลังงานขององค*การบริหารส2วนตําบลท2าซอม
1.1 มีการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใชพลังงานของเทศบาลตําบล
สันโป7ง ดังตอไปนี้
1) แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงานภาครัฐของเทศบาลตําบลสันโป7ง เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงานใหเป3นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
2) กําหนดมาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานดานไฟฟ?าและน้ํามันเชื้อเพลิง
และดานอื่น ๆ ที่สงผลใหการใชพลังงานลดลง
1.2 ใหนํามาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานของเทศบาลตําบลสันโป7ง มาใชเป3น
ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป(
2. การสรางจิตสํานึกและส2งเสริมการมีส2วนร2วมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน
2.1 เผยแพรประชาสัมพันธ< รณรงค< และเชิญชวนใหทุกคนมีสวนรวมในการลดใชพลังงาน
ผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง
2.2 ประชาสัมพันธ<ใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการลดใชพลังงานเพื่อชวยลดการ
นําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
3. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของเทศบาล
ตําบลสันโปง
3.1 ใหคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ในเทศบาลตําบล
สันโป7ง ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้
1) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานไฟฟ?าและน้ํามันเชื้อเพลิงของ
เทศบาลตําบลสันโป7ง อยางเครงครัด
2) พิจารณาปรับปรุงแกไขปEญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน<สูงสุด
3.2 ใหคณะทํางานลดการใชพลังงานของเทศบาลตําบลสันโป7ง ตรวจสอบและติดตามผล
การปฏิบัติตามมาตรการ /แนวทางการลดใชพลังงาน ดังนี้
1) ดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช
พลังงาน
2) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใชพลังงานเทศบาลตําบลสันโป7ง
ผานทาง www.e-report.energy.go.th
3) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช
พลังงาน รวมทั้งรายงานปEญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเป3นประจําทุก 6 เดือน
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6. วิธีการดําเนินการ
กิจกรรม
1. แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงาน
เทศบาลตําบลสันโป7ง
ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2560
2. จัดทําแผนปฏิบัติการลดการใช
พลังงาน มาตรการ/แนวทางลดการใช
พลังงานของเทศบาลตําบลสันโป7ง
3. ประชาสัมพันธ<แผนปฏิบัติการลดการ
ใชพลังงานฯ และมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติลดการใชพลังงานของเทศบาล
ตําบลสันโป7ง ใหคณะผูบริหารเทศบาล
ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่
ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลสันโป7ง
ทราบและถือปฏิบัติ
4. คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง
และบุคคลที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล
สันโป7ง ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติลดการใชพลังงานของ
เทศบาลตําบลสันโป7ง
5. รายงานขอมูลปริมาณการใช
พลังงาน และขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
ทําดัชนีการใชพลังงานผานทาง
www.e-report.energy.go.th
ของ สนพ.
6. กํากับ ดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลด
การใชพลังงานของเทศบาลตําบลสันโป7ง
7. ประมวลผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช
พลังงานของเทศบาลตําบลสันโป7งและ
ปริมาณการใชพลังงาน
8. ทบทวนผลการดําเนินการ
เพื่อวางแผนปรับปรุง แกไข
และพัฒนาแผนปฏิบัติการลดการใช
พลังงาน

เป,าหมาย
มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

ระยะเวลา
ภายในเดือน
มี.ค.60

ผูรับผิดชอบ
ฝ7ายเลขาคณะทํางาน

มีแผนปฏิบัติการฯ และ
มาตรการประหยัด
พลังงาน
คณะผูบริหาร ขาราชการ
ลูกจาง และบุคคลที่
ปฏิบัติงานในเทศบาล
ตําบลสันโป7งทราบ และ
ถือปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง

ภายใน มี.ค.60

คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ
ทุกสวนราชการใน
เทศบาลตําบลสันโป7ง

ปริมาณการใชพลังงาน
ลดลงไมนอยกวารอยละ
10 เมื่อเทียบกับการใช
พลังงานป(ที่ผานมา

ตลอดป(

บุคลากรในเทศบาล
ตําบลสันโป7งทุกคน

กรอกขอมูลผานระบบ ได
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ<
ตามกําหนด

ทุกเดือน

คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ

ปริมาณการใชพลังงาน
ลดลงไมนอยกวารอยละ
10 เมื่อเทียบกับการใช
พลังงานป(ที่ผานมา
รายงานผลการใชพลังงาน
ของเทศบาลตําบลสันโป7ง
ใหผูเกี่ยวของทราบ

ตลอดป(

คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ

ทุกเดือน

คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ

ตลอดป(

มีขอมูลเพื่อจัดทํา
ทุก 6 เดือน
คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใช
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานในป(ตอไป ใหมี
พลังงานฯ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตําบลสันโป7ง / ๔

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตป(งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เป3นตนไป
๘. ผลที่คาดว2าจะไดรับ
๑. เทศบาลตําบลสันโป7ง สามารถลดการใชพลังงานไดตามมติคณะรัฐมนตรี
๒. บุคลากรของเทศบาลตําบลสันโป7ง มีสวนรวมและมีจิตสํานึกในการลดการใชพลังงาน
๓. บุคลากรของเทศบาลตําบลสันโป7ง สามารถนํามาตรการลดการใชพลังงานไปเผยแพรใหกับ
บุคคลใกลเคียงได

แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตําบลสันโป7ง / ๕

มาตรการลดการใชพลังงาน
ของเทศบาลตําบลสันโปง
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ

หน2วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกสวนราชการใน
เทศบาลตําบลสันโป7ง

1. ระบบปรับอากาศ
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 – 27 องศาเซลเซียส
1.2 ลดชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในแตละวัน โดยกําหนดชวงเวลา
เปaด-ปaดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม โดยใหเปaดใชในเวลา
ชวงเชา เปaดเวลา 09.00 น. – ปaด 11.30 น.
ชวงบาย เปaดเวลา 13.00 น. – ปaด 16.00 น.
1.3 จัดใหมีการตรวจเช็คทําความสะอาดแผนกรองอากาศและคอยล<ความเย็น
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
1.4 จัดใหมีการตรวจเช็คทําการลางครั้ง ใหญ เพื่อทําความสะอาดแผงระบาย
ความรอนทุก 6 เดือน
1.5 ปaดหนาตางใหสนิท/ปaดผามาน/มูลี่ ติดกันสาด เลื่อนตูมาติดผนังในดานที่
ไมตองการแสงสวาง เพื่อไมใหเกิดการสูญเสียความเย็นและการถายเทความรอนจาก
ภายนอกเขาสูพื้นที่ที่มีการปรับอากาศ
1.6 เปaด-ปaดประตู เขา-ออก ของหองที่มีการปรับอากาศเทาที่จําเป3น และ
ระมัดระวังไมไหประตูหองปรับอากาศเปaดคางไว
1.7 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใชเครื่องใชไฟฟ?าที่เป3นแหลงกําเนิดความรอนใน
หองที่มีการปรับอากาศ เชน ตูเย็น ตูแชนํ้าเย็น กาตมนํ้า ไมโครเวฟ เครื่อง
ถายเอกสาร เป3นตน
1.8 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนยายสิ่งของหรือเอกสาร
ที่ไมจําเป3นออกจากหองปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเกาที่ไมไดใชงานประจํา
ใหสงเก็บตามระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ
1.9 สํารวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใชงานนาน และจัดทําแผนขอทดแทน
เครื่องปรับอากาศประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป(
2. ระบบแสงสว2าง
ทุกสวนราชการใน
2.1 ใหเปaดไฟฟ?าและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาที่ปฏิบัติงานอยู ปaด
เทศบาลตําบลสันโป7ง
ไฟฟ?าแสงสวางที่ไมจําเป3นในการใชงาน
2.2 ปaดไฟฟ?าแสงสวางระหวางหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.)
หรือเมื่อเลิกใชงานยกเวนสําหรับผูปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ใหเปaดเฉพาะที่จําเป3น
2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสวางมากเกินความจําเป3นหรือพิจารณาใช
แสงธรรมชาติจากภายนอก
แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตําบลสันโป7ง / ๖
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ

หน2วยงานที่

รับผิดชอบ
2.4 แยกสวิทซ<ควบคุมอุปกรณ<แสงสวางเพื่อใหสามารถควบคุมการใชงาน
อุปกรณ<แสงสวางไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเป3นแทนการ
ใชหนึ่งสวิทซ<ควบคุมหลอดแสงสวางจํานวนมาก
2.5 ทําความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงในโคม
เพื่อใหอุปกรณ<แสงสวางมีความสะอาดและใหแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ
ทุก 3-6 เดือน
3. อุปกรณ*สํานักงาน
ทุกสวนราชการใน
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร*
เทศบาลตําบลสันโป7ง
3.1.1 ปaดหนาจอคอมพิวเตอร<ในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 – 13.00 น.) หรือ
ขณะไมใชงานเกินกวา 15 นาที
3.1.2 ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอร<ปaดหนาจออัตโนมัติ หากไมใชงานเกินกวา 15
นาที
3.1.3 ปaดเครื่องคอมพิวเตอร<หลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
3.2 Printer
3.2.1 ปaดเครื่อง Printer เมื่อไมใชงาน หลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
3.2.2 กําหนดจํานวน Printer ใหเหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน
3.2.3 กําหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแตละ
หนวยงาน
3.2.4 ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่ง Print Out
3.3 กระติกน้ํารอนไฟฟ,า
3.3.1 การใชกระติกน้ํารอนไฟฟ?า ใหใชตามความเหมาะสมหรือเทาที่จําเป3น
3.3.2 ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการ และไมนําน้ําเย็นไปเติมทันที
3.3.3 ไมปลอยใหน้ําแหงหรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาขีดที่กําหนด
3.3.4 หากจะเปลี่ยนกระติกน้ํารอนไฟฟ?าควรเลือกใชรุนที่มีฉนวนกันความรอนที่มี
ประสิทธิภาพ
3.3.5 ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน
3.4 ตูเย็น
3.4.1 ตรวจสอบขอบยางแมเหล็ก 4 ดาน
3.4.2 ตั้งหางจากผนัง 15 ซ.ม.
3.4.3 หากจะเปลี่ยนตูเย็นควรเลือกตูเย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร< 5
3.4.4 ไมนําของรอนใสตูเย็น
3.4.5 ลดการเปaดตูเย็นโดยไมจําเป3น

แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตําบลสันโป7ง / ๗
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ

หน2วยงานที่

รับผิดชอบ
3.๕ โทรทัศน*/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ
3.๕.1 คํานึงถึงความตองการ/จําเป3นในการใชงาน
3.๕.2 ปaดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน
3.๕.3 ไมปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป
3.๕.4 ไมปรับแสง เสียง ใหมากเกินไป
3.๖ เครื่องถ2ายเอกสาร
3.๖.1 กดปุ7มพัก (Standby mode) เครื่องถายเอกสารเมื่อใชงานเสร็จ และหาก
เครื่องถายเอกสารมีระบบปaดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้ง
เวลาหนวง 30 นาที กอนเขาสูระบบประหยัดไฟ
3.๖.2 ถายเอกสารเฉพาะที่จําเป3นเทานั้น
3.๖.3 ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
3.๖.4 ปaดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
4. น้ํามันเชื้อเพลิง
ทุกสวนราชการใน
4.1 ขับขี่ดวยความเร็วสม่ําเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก
เทศบาลตําบลสันโป7ง
พ.ศ.2522 กําหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ ในเมืองไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมือง
ไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
4.2 ใหจัดเสนทางการเดินรถอยางมีประสิทธิภาพ เชน หากไปทางเดียวกันใหใชรถคัน
เดียวกัน (Car Pool)
4.3 กําหนดเวลาการสงเอกสาร, ไปรษณีย<โดยรถยนต</รถจักรยานยนต< ไววันละ 2 ครั้ง
คือชวงเชาและชวงบาย
4.4 ลดการเดินทางที่ไมจําเป3น โดยใชการติดตอผานทางระบบ Internet แทน
4.5 ไมติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต<ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป3นเวลานาน
4.6 ใหพนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางทุกครั้ง และใชเสนทางที่ใกลและ
รวดเร็ว
4.7 ไมเรงเครื่องยนต<กอนออกรถ และวิ่งไปชาๆ แทนการอุนเครื่องยนต<
4.8 ใชเกียร<ใหสัมพันธ<กับความเร็วรอบของเครื่องยนต< ไมเลี้ยงคลัตซ<ในขณะขับ
4.9 ปaดเครื่องปรับอากาศในรถยนต<กอนถึงที่หมาย 2-3 นาที
4.10 ไมควรบรรทุกสิ่งของที่น้ําหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไมจําเป3นควรนําออก
4.11 ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปรกติกอนออกรถ
4.12 ตรวจสอบสภาพรถยนต<ตามระยะเวลาที่กําหนด
4.13 ปลุกจิตสํานึกใหพนักงานขับรถทุกคนขับรถใหถูกวิธี
4.14 ปรับแตงเครื่องยนต</ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสม
4.15 เติมลมยางใหเหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของรถยนต<
4.16 ทําความสะอาดไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน
และเปลี่ยนใหมทุก 20,000 กม.
แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตําบลสันโป7ง / ๘

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ

หน2วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกสวนราชการใน
เทศบาลตําบลสันโป7ง

5. การประหยัดน้ําประปา
5.1 การเปaดกzอกน้ําในแตละครั้งไมควรเปaดกzอกน้ําไปที่ระดับแรงสูงสุด
5.2 ปaดกzอกน้ําใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน
5.3 ตรวจสอบการรั่วไหลของทอ ถาพบใหรีบแจงเจาหนาที่ใหมาแกไขซอมแซม
5.4 ไมเปaดน้ําทิ้งไวขณะถูสบู หรือลางภาชนะ
ทุกสวนราชการใน
6. มาตรการปลุกจิตสํานึก
6.1 จัดทําป?ายประชาสัมพันธ<รณรงค<ลดใชพลังงาน
เทศบาลตําบลสันโป7ง
6.2 ประชาสัมพันธ<มาตรการลดใชพลังงานผาน Website ของเทศบาลตําบลสันโป7ง
6.3 ขอความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในองค<การบริหารสวนตําบลทาซอมรวมรณรงค<
ลดการใชพลังงาน เชน การปลูกตนไมภายในหนวยงาน, การแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ
๗. มาตรการอื่นๆ
๗.๑ การลดใชกระดาษ ควรนํากระดาษที่ใชแลว ๑ หนา มาทําเอกสารสําเนาหรือ
เอกสารที่ไมสําคัญใชภายในสํานักงาน

สารบัญ

ทุกสวนราชการใน
เทศบาลตําบลสันโป7ง

เรื่อง

หนา

แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน
ที่มาหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค<
เป?าหมาย
กลยุทธ<ในการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินการ

1
1
1
๑
2
๒

มาตรการลดการใชพลังงาน
ระบบปรับอากาศ
ระบบแสงสวาง
อุปกรณ<สํานักงาน
น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ําประปา
มาตรการปลุกจิตสํานึก

5
๕
6
7
8
๘

ภาคผนวก

มาตรการลดการใชพลังงาน
ของเทศบาลตําบลสันโปง

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ

หน2วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกสวนราชการใน
เทศบาลตําบลสันโป7ง

1. ระบบปรับอากาศ
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 – 27 องศาเซลเซียส
1.2 ลดชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในแตละวัน โดยกําหนดชวงเวลาเปaดปaดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม โดยใหเปaดใชในเวลา
ชวงเชา เปaดเวลา 09.00 น. – ปaด 11.30 น.
ชวงบาย เปaดเวลา 13.00 น. – ปaด 16.00 น.
1.3 จัดใหมีการตรวจเช็คทําความสะอาดแผนกรองอากาศและคอยล<ความเย็น
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
1.4 จัดใหมีการตรวจเช็คทําการลางครั้ง ใหญ เพื่อทําความสะอาดแผงระบาย
ความรอนทุก 6 เดือน
1.5 ปaดหนาตางใหสนิท/ปaดผามาน/มูลี่ ติดกันสาด เลื่อนตูมาติดผนังในดานที่ไม
ตองการแสงสวาง เพื่อไมใหเกิดการสูญเสียความเย็นและการถายเทความรอนจากภายนอก
เขาสูพื้นที่ที่มีการปรับอากาศ
1.6 เปaด-ปaดประตูเขา-ออกของหองที่มีการปรับอากาศเทาที่จําเป3น และ
ระมัดระวังไมไหประตูหองปรับอากาศเปaดคางไว
1.7 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใชเครื่องใชไฟฟ?าที่เป3นแหลงกําเนิดความรอนใน
หองที่มีการปรับอากาศ เชน ตูเย็น ตูแชนํ้าเย็น กาตมนํ้า ไมโครเวฟ เครื่อง
ถายเอกสาร เป3นตน
1.8 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนยายสิ่งของหรือเอกสาร
ที่ไมจําเป3นออกจากหองปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเกาที่ไมไดใชงานประจํา
ใหสงเก็บตามระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ
1.9 สํารวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใชงานนาน และจัดทําแผนขอทดแทน
เครื่องปรับอากาศประกอบคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป(
ทุกสวนราชการใน
2. ระบบแสงสว2าง
เทศบาลตําบลสันโป7ง
2.1 ใหเปaดไฟฟ?าและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาที่ปฏิบัติงานอยู ปaด
ไฟฟ?าแสงสวางที่ไมจําเป3นในการใชงาน
2.2 ปaดไฟฟ?าแสงสวางระหวางหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.)
หรือเมื่อเลิกใชงานยกเวนสําหรับผูปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ใหเปaดเฉพาะที่จําเป3น
2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสวางมากเกินความจําเป3นหรือพิจารณาใช
แสงธรรมชาติจากภายนอก
2.4 แยกสวิทซ<ควบคุมอุปกรณ<แสงสวางเพื่อใหสามารถควบคุมการใชงาน
อุปกรณ<แสงสวางไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเป3นแทนการ
ใชหนึ่งสวิทซ<ควบคุมหลอดแสงสวางจํานวนมาก
มาตรการลดการใชพลังงาน เทศบาลตําบลสันโป7ง / ๒
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
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2.5 ทําความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงในโคม เพื่อให
อุปกรณ<แสงสวางมีความสะอาดและใหแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอทุก
3-6 เดือน
3. อุปกรณ*สํานักงาน
ทุกสวนราชการใน
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร*
เทศบาลตําบลสันโป7ง
3.1.1 ปaดหนาจอคอมพิวเตอร<ในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 – 13.00 น.) หรือ
ขณะไมใชงานเกินกวา 15 นาที
3.1.2 ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอร<ปaดหนาจออัตโนมัติ หากไมใชงานเกินกวา 15
นาที
3.1.3 ปaดเครื่องคอมพิวเตอร<หลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
3.2 Printer
3.2.1 ปaดเครื่อง Printer เมื่อไมใชงาน หลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
3.2.2 กําหนดจํานวน Printer ใหเหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน
3.2.3 กําหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแตละ
หนวยงาน
3.2.4 ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่ง Print Out
3.3 กระติกน้ํารอนไฟฟ,า
3.3.1 การใชกระติกน้ํารอนไฟฟ?า ใหใชตามความเหมาะสมหรือเทาที่จําเป3น
3.3.2 ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการ และไมนําน้ําเย็นไปเติมทันที
3.3.3 ไมปลอยใหน้ําแหงหรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาขีดที่กําหนด
3.3.4 หากจะเปลี่ยนกระติกน้ํารอนไฟฟ?าควรเลือกใชรุนที่มีฉนวนกันความรอนที่มี
ประสิทธิภาพ
3.3.5 ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน
3.4 ตูเย็น
3.4.1 ตรวจสอบขอบยางแมเหล็ก 4 ดาน
3.4.2 ตั้งหางจากผนัง 15 ซ.ม.
3.4.3 หากจะเปลี่ยนตูเย็นควรเลือกตูเย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร< 5
3.4.4 ไมนําของรอนใสตูเย็น
3.4.5 ลดการเปaดตูเย็นโดยไมจําเป3น
3.๕ โทรทัศน*/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ
3.๕.1 คํานึงถึงความตองการ/จําเป3นในการใชงาน
3.๕.2 ปaดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน
3.๕.3 ไมปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป
3.๕.4 ไมปรับแสง เสียง ใหมากเกินไป
มาตรการลดการใชพลังงาน เทศบาลตําบลสันโป7ง / ๓
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ
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3.๖ เครื่องถ2ายเอกสาร
3.๖.1 กดปุ7มพัก (Standby mode) เครื่องถายเอกสารเมื่อใชงานเสร็จ และหาก
เครื่องถายเอกสารมีระบบปaดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้ง
เวลาหนวง 30 นาที กอนเขาสูระบบประหยัดไฟ
3.๖.2 ถายเอกสารเฉพาะที่จําเป3นเทานั้น
3.๖.3 ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
3.๖.4 ปaดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
4. น้ํามันเชื้อเพลิง
ทุกสวนราชการใน
4.1 ขับขี่ดวยความเร็วสม่ําเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก
เทศบาลตําบลสันโป7ง
พ.ศ.2522 กําหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ ในเมืองไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมือง
ไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง)
4.2 ใหจัดเสนทางการเดินรถอยางมีประสิทธิภาพ เชน หากไปทางเดียวกันใหใชรถคัน
เดียวกัน (Car Pool)
4.3 กําหนดเวลาการสงเอกสาร,ไปรษณีย<โดยรถยนต</รถจักรยานยนต< ไววันละ 2 ครั้ง
คือชวงเชาและชวงบาย
4.4 ลดการเดินทางที่ไมจําเป3น โดยใชการติดตอผานทางระบบ Internet แทน
4.5 ไมติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต<ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป3นเวลานาน
4.6 ใหพนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางทุกครั้ง และใชเสนทางที่ใกลและ
รวดเร็ว
4.7 ไมเรงเครื่องยนต<กอนออกรถ และวิ่งไปชาๆ แทนการอุนเครื่องยนต<
4.8 ใชเกียร<ใหสัมพันธ<กับความเร็วรอบของเครื่องยนต< ไมเลี้ยงคลัตซ<ในขณะขับ
4.9 ปaดเครื่องปรับอากาศในรถยนต<กอนถึงที่หมาย 2-3 นาที
4.10 ไมควรบรรทุกสิ่งของที่น้ําหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไมจําเป3นควรนําออก
4.11 ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปรกติกอนออกรถ
4.12 ตรวจสอบสภาพรถยนต<ตามระยะเวลาที่กําหนด
4.13 ปลุกจิตสํานึกใหพนักงานขับรถทุกคนขับรถใหถูกวิธี
4.14 ปรับแตงเครื่องยนต</ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสม
4.15 เติมลมยางใหเหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของรถยนต<
4.16 ทําความสะอาดไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน
และเปลี่ยนใหมทุก 20,000 กม.
5. การประหยัดน้ําประปา
ทุกสวนราชการใน
5.1 การเปaดกzอกน้ําในแตละครั้งไมควรเปaดกzอกน้ําไปที่ระดับแรงสูงสุด
เทศบาลตําบลสันโป7ง
5.2 ปaดกzอกน้ําใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน
5.3 ตรวจสอบการรั่วไหลของทอ ถาพบใหรีบแจงเจาหนาที่ใหมาซอมแซม
5.4 ไมเปaดน้ําทิ้งไวขณะถูสบู หรือลางภาชนะ
มาตรการลดการใชพลังงาน เทศบาลตําบลสันโป7ง / ๔
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หน2วยงานที่
รับผิดชอบ

6. มาตรการปลุกจิตสํานึก
ทุกสวนราชการใน
6.1 จัดทําป?ายประชาสัมพันธ<รณรงค<ลดใชพลังงาน
เทศบาลตําบลสันโป7ง
6.2 ประชาสัมพันธ<มาตรการลดใชพลังงานผาน Website เทศบาลตําบลสันโป7ง
6.3 ขอความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในองค<การบริหารสวนตําบลทาซอมรวมรณรงค<
ลดการใชพลังงาน เชน การปลูกตนไมภายในหนวยงาน, การแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ
๗. มาตรการอื่นๆ
๗.๑ การลดใชกระดาษ ควรนํากระดาษที่ใชแลว ๑ หนา มาทําเอกสารสําเนาหรือ
เอกสารที่ไมสําคัญใชภายในสํานักงาน

ทุกสวนราชการใน
เทศบาลตําบลสันโป7ง

ภาคผนวก

