มาตรการประหยัดพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
*********************
๑. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ใหหนวยงานภาครัฐลด
การใชพลังงาน ๑๐% โดยใหสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผาน
www.e-report.energy.go.th และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น กําหนดแนวทางการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) “การลดพลังงาน (ไฟฟา)”
และเปนตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อขอเสนอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ ขอ 1 การประหยัดพลังงาน (คาไฟฟา) โดยลดปริมาณการใชลงรอยละ 10 ของปริมาณ
โดยประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานการประมวลผลคะแนนจาก www.e-report.energy.go.th นั้น
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ในฐานะเปนหนวยงานราชการ ตระหนักและใหความสําคัญ
กั บ การดํ า เนิ น การตามนโยบายดั ง กล า วของรัฐ บาล เพื่อใหส ามารถลดใช พลั ง งานอย างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไดอยางเปนรูปธรรมตอเนื่องสอดคลองกับสภาพปจจุบันของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย และสถานการณ
ด า นพลั ง งานของประเทศ จึ ง ได จั ด ทํ า มาตรการประหยั ด พลั ง งาน และติ ด ตามผลการใช พ ลั ง งานของ
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน
ของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย ซึ่งเปนการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐ บาล
ที่ใหทุกหนวยงานควบคุม ดูแลการใชพลังงานอยางประหยัดเทาที่จําเปน
๒.๒ เพื่อใหเห็นถึ งภาพรวมและผลการดําเนิน การบริห ารจัดการดานการลดใชพลั งงาน
ของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย เปนอยูในปจจุบนั อันจะนําไปสูการวางแผนปรับปรุงแกไขตอไป
๒.๓ เพื่ อ สร า งจิ ต สํ า นึ ก ให บุ ค ลากรในหน ว ยงานตระหนั ก และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยอยางตอเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงาน
ในหนวยงาน
๒.๔ เพื่อลดปริมาณการใชพลังงานของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย
๓. เปาหมาย
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย มีปริมาณการใชพลังงานทั้งในสวนของพลังงานไฟฟา
และน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
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๔. วิธีดําเนินการ
กิจกรรม
1.ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
2.ทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน
3.แตงตั้งคณะทํางานลดชัพลังงาน/คณะทํางานกํากับ ดูแล
ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช
พลังงาน
4.จัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและติดตามผลการใช
พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงานเสนอคณะทํางานลดใช
พลังงานฯ ใหความเห็นชอบ
5.ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานฯ และ
มาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานใหบุคลากรใน
สังกัดทราบ และถือปฏิบัติ
6.บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ
7.เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยรายงานขอมูลปริมาณการใช
พลังงานและขอมูลพื้นฐานสําหรับการทําดัชนีการใช
พลังงานผานระบบ www.e-report.energy.go.th ของ
สนพ.
8.กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ประเมินผล
9.ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและปริมาณการใช
พลังงาน
10. ทบทวนผลการดําเนินการเพื่อวางแผนปรับปรุง แกไข
และพัฒนา

ระยะเวลา
เมื่อสิ้นปงบประมาณ
เมื่อสิ้นปงบประมาณ
ตลอดปงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ

เมื่อสิ้นปงบประมาณ

คณะทํางาน ฯ

ตลอดปงบประมาณ

คณะทํางานฯ

ตลอดปงบประมาณ
กอนวันที่ 30 กันยายน
ของทุกป

บุคลากรในหนวยงาน
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตลอดปงบประมาณ

คณะทํางาน ฯ กํากับ ดูแล
ติดตาม และรายงานผลฯ
คณะทํางาน ฯ กํากับ ดูแล
ติดตาม และรายงานผลฯ
คณะทํางานฯ

สิน้ ปงบประมาณ
สิน้ ปงบประมาณ
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1.การใชเครื่องปรับอากาศ
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 องศาเซลเซียส
1.2 ลดชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในแตละวัน จาก 8 ชั่วโมง เปน 5.45 ชั่วโมง
โดยเปดชวงเชาเวลา 09.00 – 11.45 น. ชวงบายเวลา 13.01-16.00 น.
ปดชวงเวลา 11.46-13.00 น. และปดเครื่องปรับอากาศเมื่อไมอยูปฏิบัติงานในหองเกิน 30 นาที
1.3 ไมเปดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ยกเวนแตการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเทานั้น
1.4 จัดใหมีการตรวจเช็คทําความสะอาดแผนกรองเครื่องปรับอากาศเปนประจําเดือนๆละ 1 ครั้ง
1.5 จัดใหมีการตรวจเช็คทําการลางครั้งใหญ เพื่อทําความสะอาดคอยลเย็นและคอยลรอน โดยใชน้ําหรือ
น้ํายาทําความสะอาดเปนประจํา ๖ เดือน/ครั้ง
1.6 ปดหนาตางใหสนิท/ปดผามาน เมื่อเปดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไมใชเกิดการสูญเสียความเย็นและการ
ถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูพื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เปนเหตุใหมีการสูญเสียพลังงานไฟฟาใน
การปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
1.7 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนยายสัมภาระที่ไมจําเปนออกจากหองปฏิบัติงาน
รวมถึงเอกสารเกาที่ไมไดใชงานประจําใหสงเก็บตามระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ
2. การใชไฟฟาและแสงสวาง
2.1 ใหเปดไฟฟาและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาที่ปฏิบัติงานอยู และปดไฟฟาแสงสวางที่ไมจําเปน
ในการใชงาน
2.2 ปดไฟฟาแสงสวางระหวางหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 – 13.00 น.) ยกเวนสําหรับผูปฏิบัติงานใน
เวลาหยุดพักกลางวัน ใหเปดเฉพาะที่จําเปน
2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสวางมากเกินความจําเปน
3. การใชเครื่องใชไฟฟาประจําสํานักงาน
3.1 คอมพิวเตอร
3.1.1 ปดหนาจอคอมพิวเตอรในเวลาพักกลางวัน (เวลา 12.00-13.00 น.)
3.1.2 ตั้งระบบพักหนาจอเมื่อไมใชงานเกิน 15 นาที
3.1.3 ตั้งระบบปดเครื่องคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงานเกิน 30 นาที
3.1.4 ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
3.2 เครื่องปริ้นเตอร
3.2.1 ปดเครื่องปริ้นเตอรเมื่อไมใชงาน
3.2.2 ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่งปริ้น
3.2.3 ใชกระดาษที่ใชแลว 1 หนา สําหรับพิมพเอกสารที่ไมสําคัญ
3.3 กระติกน้ํารอน
3.3.1 การใชกระติกน้ํารอนไฟฟา ใหเสียบปลั๊กเมื่อตองการใชงานและดึงปลั๊กออกเมื่อใชงานเสร็จแลว
3.3.2 ไมปลอยใหน้ําแหงหรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาขีดที่กําหนด
3.3.3 เลือกใชรุนที่ฉนวนกันความรอนที่มีประสิทธิภาพ
3.3.4 ไมนําน้ําเย็นไปตนทันที
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ตูเย็น
3.4.1 เลือกใชขนาดใหเหมาะสมกับการใชงาน
3.4.2 ตรวจสอบขอบยางแมเหล็ก 4 ดาน
3.4.3 ตั้งหางจากผนัง 15 ซม.
3.4.4 เลือกตูเย็นที่ไดฉลากประหยัดไฟเบอร 5
3.4.5 ไมนําของรองใสตูเย็น
3.4.6 ลดการเปดตูเย็นโดยไมจําเปน
3.5 เครื่องทําน้ําเย็น
3.5.1 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงานทุกวัน
3.6 โทรทัศน/วิทยุ
3.6.1 คํานึงถึงความตองการ/จําเปนในการใชงาน
3.6.2 ปดเครื่องเมื่อไมใชงาน
3.6.3 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงาน
3.6.4 ไมปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป
3.6.5 ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เปนประโยชนนาสนใจ
3.7 เครื่องถายเอกสาร
3.7.1 ถายเอกสารเฉพาะที่จําเปนเทานั้น
3.7.2 ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
3.8.3 ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
4. น้ํามันเชื้อเพลิง
4.1 ขับขี่ใชความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
4.2 ลดการเดินทางที่ไมจําเปน โดยใชการติดตอผานทางระบบ Internet แทน
4.3 ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานขับรถยนตขับรถใหถูกวิธี
4.4 ศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางทุกครั้ง
4.5 ตรวจสอบสภาพรถยนตใหพรอมกอนออกเดินทางทุกครั้ง
4.6 ใหวางแผนเสนทางหากไปทางเดียวกันใหใชรถคันเดียวกัน
4.7 ไมบรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
5. มาตรการปลูกจิตสํานึก
5.1 ประชาสัมพันธมาตรการประหยัดพลังงานผาน Website ของหนวยงาน
5.2 ขอความรวมมือทุกคนในหนวยงานรวมรณรงคประหยัดพลังงาน
3.4

ทรัพยากรที่จําเปนตองใช
บุคลากรที่มีจิตสํานึก ตระหนัก และใหความรวมในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
พลังงานของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย

-5การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชวัด
1.ปริ ม าณการใช พ ลั ง งานของ ตรวจสอบจากประมวลผลของ โปรแกรมประมวลผลของระบบ
เทศบาลตํ า บลโนนสู ง เปลื อ ยต่ํ า ระบบ e-report เมื่อกรอกขอมูล e-report
กวาเกณฑมาตรฐาน
ปริมาณการใชพลังงานและขอมูล
พื้นฐานฯ ครบถวน สมบูรณ แลว
2.รอยละของการปฏิบัติตาม
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ แบบเก็บขอมูล
มาตรการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรในสํานักงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานในหนวยงาน
2. บุคลากรใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีสวนรวมตามมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน

(นายจรูญ เกลียวทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย

