ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตําบลอรพิมพ
..........................................................
ตามที่ ใหทุกสวนราชการควบคุมดูแลการใชน้ํา มันเชื้อเพลิงและไฟฟ&า อยางประหยัด โดย
กําหนดเป&าหมายใหลดจํานวนหนวยการใชน้ํามันและไฟฟ&าจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอยางนอย
รอยละ 10 นั้น ตามที่เทศบาลตําบลอรพิมพ. มีแผนปฏิบัติการ “การลดการใชพลังงานของเทศบาลตําบล
อรพิมพ.” ซึ่งเป6นนโยบายการดําเนินงานอนุรักษ.พลังงานภายในเทศบาลตําบลอรพิมพ.
เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลอรพิมพ. อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับมีความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ.พลังงานและใหความรวมมือลดปริมาณการใชไฟฟ&า น้ําประปา และน้ํามัน
เชื้อเพลิง และใชพลังงานอยางระมัดระวัง ไมรั่วไหลสูญเปลา จึงใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานปฏิบัติตามวิธีการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. การประหยัดไฟฟา
กําหนดใหใชไฟฟ&าภายในสํานักงานเทศบาลเมืองดอนสัก โดยมีมาตรการดังตอไปนี้
1.1 เครื่องปรับอากาศ
ใหเริ่มระยะเวลาเป=ด – ป=ดเครื่องปรับอากาศหองปฏิบัติงานในแตละวันใหสั้นลง ดังนี้
- เริ่มเป=ดเวลา 09.30 น.
- ป=ดระหวางเวลา 12.00 น. – 13.00 น.
- ป=ด 16.00 น. หรือกอนเวลาเลิกงานประมาณ 30 นาที หากมีภารกิจที่จะตอง
ปฏิบัติงานนอกเวลา ใหเป=ดเฉพาะที่จําเป6นตองปฏิบัติงาน
- ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศใหอยูที่ 25-26 องศา(ประหยัดพลังงานได10 %)
- ใหนักการ/ภารโรงทําความสะอาดแผนกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง
1.2 ไฟฟ&าสองสวาง
- ใหเป=ดไฟสองสวางในหองปฏิบัติงานและในสํานักงานเฉพาะดวงที่จําเป6นเทานั้น
- ในเวลากลางคืนใหผูอยูเวรยามเป=ดไฟฟ&าเพื่อแสงสวางเทาที่จําเป6นเพื่อรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตาง ๆ ภายในเขตสํานักงาน
- ป=ดไฟและเครื่องใชไฟฟ&าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากที่ทํางานทุกครั้ง
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร.และเครื่องใชสํานักงาน
- หามมิใหเป=ดเครื่องคอมพิวเตอร.โดยไมมีการใชงาน
- ในกรณีที่ไมใชเครื่องถายเอกสารเป6นเวลานาน ๆ ควรป=ดเครื่องถายเอกสาร
- ใหสวนโยธาตรวจสอบอุปกรณ.ไฟฟ&าทุกครั้ง ถามีการชํารุดโดยดําเนินการ
ประมาณราคาซอมแซม และ ดูแลรักษาใหอยูในสภาพใชงานอยูเสมอ
/การประหยัด..

-22. การประหยัดเชื้อเพลิง
กําหนดใหใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมแตละเดือน โดยมีมาตรการดังตอไปนี้
2.1 ใหขาราชการและลูกจาง ทุกคนใชรถยนต.เทาที่จําเป6นและเป6นไปอยางประหยัดและตอง
ขออนุมัติกอนทุกครั้ง
2.2 กรณีไปราชการในเสนทางเดียวกันใหเดินทางโดยรถคันเดียวกัน
2.3 ควรใชโทรศัพท. โทรสาร และอินเตอร.เน็ตหรือบริการสงเอกสารแทนการเดินทางไป
ติดตอดวยตนเองเพื่อเป6นการประหยัดน้ํามัน
2.4 ใหหมั่นตรวจสอบสภาพรถ
2.5 ควรขับรถดวยความเร็วคงที่ไมเกิน 90 กม./ ชม.
2.6 ใหพนักงานขับรถดับเครื่องยนต.ทุกครั้งขณะจอดคอย
2.7 ใหพนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนการเดินทาง จัดใหมีแผนที่เสนทางประจํารถ
ใชเสนทางลัดเพื่อประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
3. การประหยัดน้ํา
3.1 ใหใชน้ําอยางประหยัด ใหกองชางหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําเพื่อลดการสูญเสีย ให
คนงานหมั่นดูแลใหอยูในสภาพใชงานไดปกติ ถามีอุปกรณ.ใด ๆ ชํารุดใหแจงผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อดําเนินการซอมแซม
3.2 การรดน้ําตนไมควรรดในเวลาเชาเพราะชวงเชาอากาศเย็นทําใหการระเหยของน้ํานอยลง
3.3 การใชน้ําทําความสะอาดภาชนะหรืออื่น ๆ ควรใชอยางประหยัด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ใหเริ่มใชมาตรการฯ ตั้งแตบัดนี้เป6นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ.

แผนปฏิบัติการลดการใช)พลังงาน

เทศบาลตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

คณะทํางานลดใช)พลังงาน
ของเทศบาลตําบลอรพิมพ

คํานํา
ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อวั น ที่ ๒๐ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหหนวยงานราชการดํ า เนิ น
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงาน ปV พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อลดการ
นําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
เทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ. ไดตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ เห็ น ควรไดกํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ก าร
มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อเป6นแนวทางในการประหยัดพลังงาน
ของสํานักงานใหเป6นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชพลังงานเป6นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให
บรรลุวัตถุประสงค.ที่กําหนดไวและบังเกิดผลเป6นรูปธรรม ซึ่งการที่ใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้น ตองอาศัยความ
รวมมือจากผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางและบุคคลที่ปฏิบัติงานในสํานักงานของเทศบาลตําบลอรพิมพ. เพื่อ
ลดการใชพลังงานของสํานักงานใหเป6นไปตามเป&าหมายที่กําหนดไว
คณะทํางานลดใชพลังงาน ของเทศบาลตําบลอรพิมพ.
พฤษภาคม 256๔

แผนปฏิบัติการลดใช)พลังงาน
เทศบาลตําบลอรพิมพ
ที่มาและเหตุผลความจําเป2น
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการ
ลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงาน ปV พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อลดการนําเขาน้ํามัน
จากตางประเทศ
เทศบาลตําบลอรพิมพ. ไดตระหนักถึงความสําคัญของปYญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว และอันเป6น
เหตุใหงบประมาณรายจายของสํา นักงานเพิ่มขึ้ น อี กทั้ งยั งเป6 นภาระตองบประมาณของประเทศชาติด วย
ดังนั้น เทศบาลตําบลอรพิมพ. จึงไดกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตามเป&าหมายของการลดปริมาณการใชพลังงานนอกจากนี้ยังตองอาศัยความรวมมือ
รวมใจของบุคลากรภายในเทศบาลเมืองดอนสัก เพื่อลดการใชพลังงานใหเป6นไปตามเป&าหมายที่กําหนดและให
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ในการนี้ เทศบาลตําบลอรพิมพ. จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานเพื่อใชเป6นแนว
ทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใชพลังงานของสํานักงานใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการใชพลังงานของเทศบาลตําบลอรพิมพ.เป6นไปอยางมีประสิทธิภาพและมีเป&าหมาย
ลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงาน ในปVงบประมาณที่ลวงมาแลว)
๒. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากร
ทุกระดับ
๓. เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานใหเป6นผูรูคุณคา ใชอยางคุมคาและเกิด
ประโยชน.สูงสุด

เปาหมาย
เทศบาลตําบลอรพิมพ. ลดใชพลังงานอยางนอย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใชพลังงานในปV
งบประมาณที่ลวงมาแลว)

-๒-

กลยุทธในการดําเนินงาน
เพื่ อใหการดํ า เนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติการลดใชพลั งงานของเทศตํา บลอรพิ มพ. บรรลุต าม
เป&าหมายที่กําหนดไว จึงไดกําหนดกลยุทธ.ในการดําเนินงาน ไวดังนี้
กลยุทธที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช)พลังงานของเทศบาลเมืองดอนสัก
มาตรการ ๑. เทศบาลตําบลอรพิมพ. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน
๒. กําหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟ&าและน้ํามันเชื้อเพลิง
และอื่นๆ ที่สงผลใหการใชพลังงานลดลง
๓. ใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพตามแนวทาง
๔. การประเมินผล
กลยุทธที่ ๒ การสร)างจิตสํานึกและส8งเสริมการมีส8วนร8วมของบุคลากรให)มีการประหยัดพลังงาน
มาตรการ ประชาสัมพันธ. รณรงค. เผยแพรดําเนินงานในการประหยัดพลังงานใหทราบทั่วกัน
อยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช)พลังงานของเทศบาลเมืองดอนสัก
มาตรการ ๑. ให)ปลัดเทศบาลเมืองดอนสักและหัวหน)าส8วนราชการควบคุมกํากับ ดูแลการปฏิบัติ
ตามแผนการดําเนินงานภายในหน8วยงาน
๑.๑ ใหบุคลากรภายในเทศบาลตําบลอรพิมพ. ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานของ
สํานักงานอยางเครงครัด
๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแกไขอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชน.สูงสุด
๑.๓ ใหผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา มีหนาที่ตรวจสอบ กําชับ สั่งการ
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานใหปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอยางเครงครัด
มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล
2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือนใหจังหวัดและทางเว็บไซด.

ผลที่คาดว8าจะได)รับ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ เทศบาลตําบลอรพิมพ. มีประสิทธิภาพ
โดยมีเป&าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบปริมาณการใชพลังงานในปVงบประมาณที่ลวงมาแลว)

-๓–

แผนปฏิบัติการลดใช)พลังงานเทศบาลตําบลอรพิมพ
กลยุทธ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
กลยุทธที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช)พลังงาน เทศบาลตําบลอรพิมพ
มาตรการ

ผู)รับผิดชอบ

๑. ให)เทศบาลตําบลอรพิมพ จัดตั้ง คณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผน - สํานักงานปลัด
มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี
- จัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงานของสํานักงาน
๒. กําหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด)านไฟฟา น้ํามัน - ทุกส8วนราชการ
เชื้อเพลิง และอื่นๆที่ส8งผลให)การใช)พลังงานลดลง
๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา
๒.๑.๑ การใช)เครื่องปรับอากาศ
๑) ในหองทํ า งานรวมใหเป= ด ใชเครื่ อ งปรั บ อากาศ เมื่ อ มี ผู มา
ปฏิบัติงานเกิน ๕ คน กําหนดเป=ดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.30 – ๑6.0๐ น.
อุ ณ หภู มิ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซี ย ส ยกเวนชวงพั ก กลางวั น ใหป= ด
เครื่องปรับอากาศ และเป=ดใหมเวลา ๑๓.๐๐ น.
๒) หองทํ า งานของนายกเทศมนตรี ใหเป= ด -ป= ด เชนเดี ย วกั บ หอง
ทํางานรวม
๓) ตรวจเช็คทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แผนกรองอากาศ)
ปVละ ๑ ครั้ง
๒.๑.๒ การใช)ไฟฟาแสงสว8าง
๑) เป=ด-ป=ดไฟฟ&าแสงสวางเทาที่จําเป6น
๒) ระหวางเวลาหยุดพักกลางวัน (๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.) ใหป=ดไฟ
ในสํ า นั กงาน ยกเวน สํ า หรั บ ผู ปฏิ บั ติ งานในเวลาหยุ ด พั กกลางวั น ใหเป= ดได
เฉพาะที่จําเป6น
๓) เวลาทํางานใหเป=ดไฟฟ&าใหมีแสงสวางเพียงพอ เมื่อเลิกปฏิบัติงาน
ใหป=ดทันที
๔) การเป= ด -ป=ดไฟฟ& าในเวลากลางคื นของเจาหนาที่อยู เวร ใหเป= ด
ไฟฟ& า เฉพาะจุ ด ที่ จํ า เป6 น และไมกอใหเกิ ด ความไมปลอดภั ย แกบุ ค คลและ
ทรัพย.สินราชการ

-๔-
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ผู)รับผิดชอบ

๒.๑.๓ การใช)อุปกรณสํานักงาน
-ทุกส8วนราชการ
๑) คอมพิวเตอร.
๑.๑) ป=ดเครื่องเมื่อไมมีการใชงานภายใน ๓๐ นาที
๑.๒) ป=ดจอคอมพิวเตอร.ในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไมมีการใชงาน
เกิน ๑๕ นาที ยกเวนเครื่องที่ตองใชงานตลอดเวลา
๑.๓) ป=ดเครื่องคอมพิวเตอร.หลังเลิกการใชงาน และถอดปลั๊กเมื่อ
เลิกใชงาน
๒) ป=ดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใชงาน
๓) เครื่องถายเอกสาร
๓.๑) กดปุcมพักเครื่องถายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใชงาน
เสร็จ
๓.๒) ถายเอกสารเฉพาะที่จําเป6นตอการปฏิบัติงาน
๓.๓) ใหตรวจทานเอกสารใหถูกตองกอนการถาย
๓.๔) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อป=ดเครื่องถายเอกสาร
๔) โทรศัพท.และโทรสาร
๔.๑) การใชโทรศั พท. เ พื่อโทรทางไกล ใชไดเฉพาะกรณี ที่จํา เป6 น
เรงดวนในการปฏิบัติงาน และตองเป6นไปโดยประหยัด เตรียมขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะพูดใหพรอมโดยปกติไมควรใชเวลาในการพูดนานตอครั้ง
๔.๒) การใชโทรศัพท.ทางไกลใหใชระบบ Internet เพื่อชวยลด
ภาวะคาใชจายลง
๔.๓) การใชโทรศัพท.เพื่อธุระสวนตัวใหใชเทาที่จําเป6นและเรงดวน
เทานั้น
๕) ไปรษณีย.
๕.๑) การสงหนังสือราชการกําหนดเวลาสงวันละ 1 ครั้ง รอบบาย
เวลา ๑3.๐๐ น.
๕.๒) ถาสงไปในสถานที่เดียวกันใหรวบรวมใสซองเดียวกัน
๕.๓) หนังสือราชการที่ไมเรงดวนใหสงธรรมดา
๖) ถอดปลั๊กเครื่องทําน้ํารอนทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ
๒.๑.๔ ใช)อุปกรณไฟฟาอื่นๆ
1.1) ใชเทาที่จําเป6นและถอดปลั๊กทันที่เมื่อเลิกใชงาน
๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
- ทุกส8วนราชการ
๒.๒.๑ การขับรถของพนักงานขับรถยนต.
๑) ควรสอบถามขอมู ล เพื่ อ การเดิ น ทางไมใหผิ ด พลาด คื อ
ถูกสถานที่ ถูกเวลา และถูกเสนทาง
๒) ควรวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเสนทางจราจรติดขัด

- ๕-
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๓) ขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด
๔) ใชเกียร.ใหสัมพันธ.กับความเร็วของเครื่องยนต.
๕) เป=ดเครื่องปรับอากาศตามความจําเป6นเฉพาะเมื่อมีเจาหนาที่รอ
คอยบนรถ
๒.๒.๒ การบํารุงรักษาเครื่องยนต.
๑) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต.ใหอยูในสภาพที่ดีและปกติ โดยการ
ตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลา/เลขไมล. ตรวจเช็คระดับน้ําในหมอน้ํา ฯลฯ
๒) ตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่วใหรีบรายงานซอม
ทันที
๓) ตรวจเช็คลมยางอยางสม่ําเสมอ
2.3 มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ํา
2.3.1 ตรวจสอบกm อกน้ํ า ทอสงและถั งเก็ บ น้ํ า หากพบการชํ า รุ ดให - สํานักงานปลัด และกองช8าง
ดําเนินการแกไขโดยเรงดวน
2.3.2 รณรงค.ใหคนในองค.กรรวมกันประหยัดน้ํา
๓. ให) ผู) รั บผิ ด ชอบตั ว ชี้ วัด เก็ บ ข) อมู ลให) มีป ระสิ ทธิ ภ าพให) เ ป2 น ไปตามแนว - กองคลัง
ทางการประเมินที่กําหนด
คื อ ขอมู ล ใน www.e-report.energy.go.th การประหยั ด ไฟฟ& า /น้ํ า มั น
ครบถวนและมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่นาเชื่อถือ

กลยุทธที่ ๒ การสร)างจิตสํานึกและส8งเสริมการมีส8วนร8วมของบุคลากรให)มีการประหยัดพลังงาน
มาตรการ
๑. ประชาสัมพันธ. รณรงค. เผยแพรเป&าหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน
ที่ชัดเจนใหทราบโดยทั่วกัน

-ทุกส8วนราชการ

กลยุทธที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช)พลังงานของสํานักงานฯ
๑. ให)ปลัดเทศบาลและหัวหน)าส8วนราชการ บริหาร ควบคุม กํากับดูแลการ
ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานภายในหน8วยงาน

-ทุกส8วนราชการ

๑.๑ ใหบุคลากรภายในเทศบาลเมืองดอนสัก ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน
ของสํานักงานอยางเครงครัด
๑.๒ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และแกไขอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ใหเกิ ด
ประโยชน.สูงสุด
๑.๓ ใหผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในเทศบาลเมือง
ดอนสัก ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอยางเครงครัด
-สํานักงานปลัด
๒. จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผล
๒.๑ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน ใหจังหวัดและทางเว็บไซต.

