
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน 
เทศบาลตําบลชะเมา 
------------------------------ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ดวยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  20  มีนาคม 2555   ซ่ึงมีมติใหหนวยงานภาครัฐลด การใชพลังงานลง 
10 % โดยใหสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผาน www.e-report-
energy.go.th  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดใหระบบ “มาตรการประหยัด
พลังงาน”  เปนตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555  ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก
สวนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เขาระบบรายงานประมาณ 86 % ของจํานวนท้ังหมดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน แจงวา ยังมีหนวยงานภาครัฐท่ีไมอยูในกรอบการประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,853 แหง มีหนวยงานเพียง 2 %  ท่ีได
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเขาระบบรายงานขางตนแลว  
 เทศบาลตําบลชะเมา  ในฐานะเปนหนวยงานราชการ  ตระหนัก  และใหความสําคัญกับการดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาวของรัฐบาล  เพ่ือใหสามารถลดใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเปนรูปธรรม  ตอเนื่อง  
สอดคลองกับสภาพปจจุบันของเทศบาลตําบลชะเมา  และสถานการณดานพลังงานของประเทศ  จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงานของเทศบาลตําบลชะเมาข้ึน  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใน
การดําเนินการตอไป 
  
2. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงานของเทศบาลตําบล
ชะเมา  ซ่ึงเปนการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลท่ีใหทุกหนวยงานควบคุม ดูแลการใช
พลังงานอยางประหยัดเทาท่ีจําเปน  
 2.  เพ่ือใหเห็นถึงภาพรวมและผลการดําเนินการบริหารจัดการดานการลดใชพลังงานของเทศบาลตําบล    
ชะเมา  เปนอยูในปจจุบันอันจะนําไปสูการวางแผนปรับปรุงแกไขตอไป  
 3. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในหนวยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
เทศบาลตําบลอยางตอเนื่อง  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานในหนวยงาน  
 4.  เพ่ือลดปริมาณการใชพลังงานของเทศบาลตําบลชะเมา 
 

3. เปาหมาย 
 เทศบาลตําบลชะเมา  มีปริมาณการใชพลังงานท้ังในสวนของพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน  
 

4. วิธีดําเนินการ  
 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ทบทวนผลการดําเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

สํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีตอมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ  

เม่ือสิ้น
ปงบประมาณ 

คณะทํางานลดใช
พลังงานฯ 
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กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

2.  ทบทวนการจัดตั้งคณะทํางาน
ลดใชพลังงาน 

ไดคณะทํางาน 
ท่ีสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันของสํานักงาน  

เม่ือสิ้น
ปงบประมาณ  

คณะทํางานลดใช
พลังงานฯ 

3.  แตงตั้งคณะทํางานลดใช
พลังงาน/คณะทํางานกํากับ ดูแล 
ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการลดใชพลังงาน  

มีเจาภาพรับผิดชอบ ตาม
ภารกิจการปฏิบัติงาน  

ตลอดป คณะทํางานลดใช
พลังงานฯ 

4.  จัดทําแผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานและติดตามผลการใช
พลังงาน/มาตรการประหยัด
พลังงานเสนอคณะทํางานลดใช
พลังงานฯ ใหความเห็นชอบ   

ไดแผนปฏิบัติการฯ และ
มาตรการประหยัดพลังงาน 
ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ
บุคลากร 

ตลอดป คณะทํางานลดใช
พลังงานฯ  

5.  ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการ
ลดใชพลังงานฯ และมาตรการ
ประหยัดพลังงานของหนวยงานให
บุคลากร ในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ  

บุคลากร และสถานศึกษา
ในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติอยางจริงจัง และ
ตอเนื่อง 

ตลอดป  คณะทํางานกํากับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ 

6. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตาม
มาตรการฯ  

ปริมาณการใชพลังงานของ
สํานักงานต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

ตลอดท้ังป  บุคลากรใน
หนวยงาน 

7.  เทศบาลตําบลชะเมา รายงาน
ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน และ
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการทําดัชนี
การใชพลังงานผานระบบ  e – 
report  ของ สนพ.  

กรอกขอมูลผานระบบ ได
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ตามกําหนด  

ทุกสิ้นเดือน  บุคลากรใน
หนวยงาน 

8.  กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการ และประเมินผล 

ปริมาณการใชพลังงานของ
สํานักงานต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน  

ตลอดป  คณะทํางานกํากับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ  

9.  ประมวลผลการปฏิบัติตาม
มาตรการและปริมาณการใช
พลังงาน  

มีผลการใชพลังงาน 
ของสํานักงานรายงาน
ผูเก่ียวของ  

เม่ือสิ้น
ปงบประมาณ  

คณะทํางานกํากับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ  

10.  ทบทวนผลการดําเนินการ
เพ่ือวางแผนปรับปรุง แกไข และ
พัฒนา 

ไดขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานปงบประมาณตอไป  

เม่ือสิ้น
ปงบประมาณ  

คณะทํางานลดใช
พลังงาน  
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มาตรการประหยัดพลังงาน 
เทศบาลตําบลชะเมา 

1.  การใชเครื่องปรับอากาศ 

1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวท่ี 25 องศาเซลเซียส 
1.2 ลดชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในแตละวัน  จาก  8  ชั่วโมง  เปน  5  ชั่วโมง   

โดยเปดชวงเชาเวลา  09.30 – 11.30  น.  ชวงบายเวลา  13.00 – 16.00  น.  ปดชวงเวลา  
11.30 – 13.00  น.   

1.3 ไมเปดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเวนแตการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเทานั้น 

1.4 จัดใหมีการตรวจเช็คทําความสะอาดแผนกรองเครื่องปรับอากาศเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง 
1.5 จัดใหมีการตรวจเช็คทําการลางครั้งใหญ เพ่ือทําความสะอาดคอยลเย็นและคอยลรอน   

โดยใชน้ําหรือน้ํายาทําความสะอาดเปนประจํา 6 เดือน/ครั้ง 

1.6 ปดหนาตางใหสนิท/ปดผามาน  เม่ือเปดเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือไมใหเกิดการสูญเสีย 
ความเย็นและการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับอากาศ  เปนเหตุใหมีการ
สูญเสียพลังงานไฟฟาในการปรับอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

1.7 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนยายสัมภาระท่ีไมจําเปนออกจาก 
หองปฏิบัติงาน  รวมถึงเอกสารเกาท่ีไมไดใชงานประจําใหสงเก็บตามระเบียบฯ  วาดวย 
งานสารบรรณ  

2.  การใชไฟฟาและแสงสวาง 
2.1 ใหเปดไฟฟาและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาท่ีปฏิบัติงานอยู  ปดไฟฟาแสงสวาง 

ท่ีไมจําเปนในการใชงาน   
2.2 ปดไฟฟาแสงสวางระหวางหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.)  ยกเวนสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ใหเปดเฉพาะท่ีจําเปน  

2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสวางมากเกินความจําเปน  
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มาตรการประหยัดพลังงาน 
เทศบาลตําบลชะเมา 

3.  การใชเครื่องใชไฟฟาประจําสํานักงาน   

3.1 คอมพิวเตอร  
3.1.1 ปดหนาจอคอมพิวเตอรในเวลาพักเท่ียง  (เวลา  12.00 – 13.00  น.)  
3.1.2 ตั้งระบบพักหนาจอเม่ือไมใชงานเกิน  15  นาที 
3.1.3 ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 

3.2 Printer 
3.2.1 ปดเครื่อง  Printer  เม่ือไมใชงาน 
3.2.2 ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่ง  Print  Out  
3.2.3 ใชกระดาษท่ีใชแลว 1 หนา  สําหรับพิมพเอกสารท่ีไมสําคัญ 

3.3 ตูเย็น 
3.4.1 เลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงาน 
3.4.2 ตรวจสอบขอบยางแมเหล็ก  4  ดาน 
3.4.3 ตั้งหางจากผนัง  15  ซ.ม. 
3.4.4 เลือกตูเย็นท่ีไดฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
3.4.5 ไมนําของรอนใสตูเย็น 
3.4.6 ลดการเปดตูเย็นโดยไมจําเปน  

3.4 เครื่องทําน้ําเย็น 
ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใชงานทุกวัน  

3.5 โทรทัศน/วิทยุ   
3.6.1 คํานึงถึงความตองการ/จําเปนในการใชงาน 
3.6.2 ปดเครื่องเม่ือไมใชงาน 
3.6.3 ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใชงาน 
3.6.4 ไมปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป 
3.6.5 ควรเลือกดูเฉพาะรายการท่ีเปนประโยชนนาสนใจ 

3.6 เครื่องถายเอกสาร 
3.7.1  ถายเอกสารเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น 
3.7.2  ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 
3.7.3  ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 
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มาตรการประหยัดพลังงาน 
เทศบาลตําบลชะเมา 

4.  น้ํามันเช้ือเพลิง 
4.1 ขับข่ีใชความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
4.2 ลดการเดินทางท่ีไมจําเปน  โดยใชการติดตอผานทางระบบ Internet  แทน  
4.3 ปลุกจิตสํานึกใหพนักงานขับรถ  ขับรถใหถูกวิธี 
4.4 ศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.5 ตรวจสอบสภาพรถยนตใหพรอมกอนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.6 ใหวางแผนเสนทาง หากไปทางเดียวกันใหใชรถคันเดียวกัน 
4.7 ไมบรรทุกสิ่งของเกินพิกัด  

5.  มาตรการปลูกจิตสํานึก 

5.1 ประชาสัมพันธมาตรการประหยัดพลังงานผาน Website ของสํานักงาน 
5.2 ขอความรวมมือทุกคนในเทศบาลตําบลชะเมารวมรณรงคประหยัดพลังงาน    
 
5. ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช 
 บุคลากรท่ีมีจิตสํานึก  ตระหนัก  และใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
เทศบาลตําบลชะเมา 
 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
 เดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน  2561 
 

6. การติดตามและประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

1. ปริมาณการใชพลังงาน 
ของเทศบาลตําบลชะเมาต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

ตรวจสอบจากประมวลผล 
ของระบบ e – report เม่ือกรอกขอมูล
ปริมาณการใชพลังงานและขอมูลพ้ืนฐานฯ 
ครบถวน สมบูรณ แลว  

โปรแกรมประมวลผล 
ของระบบ e –report  

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

7.1 บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานในหนวยงาน 
7.2 บุคลากรใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  
7.3 บุคลากรมีสวนรวมในมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงาน    

 
 
 
    

(นายเอกชัย  คงปาน) 
นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา  

 
 


