
 
 

แผนปฏบัิตกิารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๑ 
  

แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

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

ท่ีมาหลักการและเหตุผล  

ดวยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  ใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช

พลังงานลงใหไดอยางนอย  ๑๐% เพ่ือเปนตัวอยางใหกับภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ในการชวยลด

รายจายของประเทศโดยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 

 ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน  และเปนการดําเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาล สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันและสถานการณดานพลังงานของประเทศ เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน  ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการลดปริมาณการใชพลังงาน      ซ่ึงการท่ีจะให

หนวยงานสามารถลดใชพลังงานลงไดนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ท้ังจากผูบริหาร พนักงาน 

ลูกจางและบุคคลท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

วัตถุประสงค 

 ๑.เพ่ือใหการใชพลังงานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี

เปาหมายลดลงรอยละ ๑๐ ของปริมาณการใชมาตรฐาน 

 ๒.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุก

ระดับ 

 ๓.เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานใหใชอยางคุมคา 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 ใหทราบท่ัวกัน 

 



 
 

แผนปฏบัิตกิารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๒ 
  

 ๓.การติดตามตรวจสอบ การดําเนินการตามมาตรการลดใชพลังงาน 

  ๓.๑ ใหหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการลด

ใชพลังงานดังนี้ 

   ๓.๑.๑ จัดตั้งผูดูแลรับผิดชอบประจําพ้ืนท่ีหนวยงาน ในการติดตาม ตรวจสอบ  

จัดเก็บขอมูลตามแนวทางท่ีกําหนดไว ตลอดจนรายงานปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 

   ๓.๑.๒ กําชับใหบุคลากรภายในสํานัก/กอง ปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด 

   ๓.๑.๓ พิจารณาปรับปรุงและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตาม

มาตรการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ๔.การรายงานผลการติดตามประเมินผล 

  ๔.๑ ใหหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง สรุปขอมูลการใชพลังงานตามแบบท่ีกําหนดให

คณะทํางานทุกเดือน 

  ๔.๒ ใหหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปละ ๒ 

ครั้ง (ทุก ๖ เดือน) 

     

วิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
๑.จัดทํา/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ภายในเดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
คณะทํางานจดัทําแผนปฏิบัติ
การลดใชพลังงาน 

๒.ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน 
และมาตรการและแนวทางปฏิบัติใหบุคคลากร
ในหนวยงานทราบและถือปฏิบัติอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 

ตลอดปงบประมาณ ฝายประชาสัมพันธสํานัก
ปลัดเทศบาล/หัวหนาสํานัก
ปลัดฯ/ผูอํานวยการกองทุก
กอง 

๓.รายงานขอมูลปริมาณการใชพลังงาน ผาน
ระบบ e-report ของสํานักงานนโยบายและ
พลังงาน(สนพ.) 

ทุกสิ้นเดือน ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ 

๔.กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
และประเมินผล 

ตลอดปงบประมาณ หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการ
กอง 

๕.ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและ
ปรมิาณการใชพลังงาน 

ภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ 

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

๖.ทบทวนผลการดําเนินการ เพ่ือวางแผน
ปรับปรุง แกไขและพัฒนา 

ทุก ๖ เดือน  คณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงาน 

 

 



 
 

แผนปฏบัิตกิารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๓ 
  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑.เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ลดปริมาณการใชพลังงานลงรอยละ ๑๐ ของปริมาณการใช

มาตรฐาน  

 ๒.บุคลากรของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของทุกระดับมีสวนรวมในมาตรการลดใชพลังงาน และมี

การใชพลังงานอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

๑.มาตรการและแนวทางในการประหยดัพลังงานไฟฟา   

  ๑.๑ เครื่องปรับอากาศ   

  
 

๑.๑.๑ การใชเครื่องปรับอากาศ ทุกสํานัก/กอง 

  
  

(๑) ตั้งอุณหภมูิท่ี ๒๕- ๒๗ องศาเซลเซยีส ในบริเวณท่ีทํางานท่ัวไป  และพ้ืนท่ี
สวนกลาง   

  
  

(๒) ใหเปดเครื่องกอนเวลาประชุม ๑๐ นาทีและปดเมื่อเลิกใชทันที   
    (๓) ลดช่ัวโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในแตละวันใหใชไมเกินวันละ ๔ 

ช่ัวโมง โดยกําหนดชวงเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม  
(๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.) 

  

    (๔) ไมเปดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานในวันหยดุราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ 

  

  
 

๑.๑.๒ การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทุกสํานัก/กอง 

  
  

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (split type)   

  
  

(๑) ทําความสะอาดแผนกรองอากาศและคอยลความเย็นอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง   

  
  

(๒) ทําความสะอาดแผงระบายความรอนทุก ๖ เดือน   

  
  

(๓) สํารวจเครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุการใชงานนาน และจดัทําแผนขอทดแทน
เครื่องปรับอากาศประกอบคําขอตัง้งบประมาณรายจายประจําป   

  
 

๑.๑.๓ การลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ทุกสํานัก/กอง 
    (๑) ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดย ปดมาน/มูลี่ ตดิกันสาด เลื่อนตูมาตดิผนังใน

ดานท่ีไมตองการแสงสวาง 
  

    (๒) ไมเปดพัดลมดดูอากาศในขณะท่ีเครื่องปรับอากาศทํางาน   

    (๓) เปดพัดลมดดูอากาศกอน ๑๕ นาที เมื่อเปดเครื่องปรับอากาศแลวตองปดพัด
ลมดดูอากาศ 

  

  
  

(๔) ยายสิ่งของหรือเอกสารท่ีไมจําเปนออกจากหองปรับอากาศ   

  
  

(๕) เปด-ปดประตเูขา-ออกของหองท่ีมีการปรับอากาศเทาท่ีจาํเปน และระมัดระวัง 
     ไมใหประตูหองปรับอากาศเปดคางไว   

    (๖) หลีกเลี่ยงการตดิตั้งและใชเครือ่งใชไฟฟาท่ีเปนแหลงกําเนิดความรอนในหองท่ี
มีการปรับอากาศ เชน ตูเย็น ตูแชนํ้าเย็น กาตมนํ้า เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 

  

    (๗) ใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 
 

  



 
 

แผนปฏบัิตกิารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๔ 
  

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

  ๑.๒ ระบบแสงสวาง   

  
 

๑.๒.๑ การใชไฟฟาแสงสวาง ทุกสํานัก/กอง 

  
  

(๑) ปดไฟ ในเวลาพักเท่ียงหรือเมือ่เลิกใชงานยกเวนสําหรับผูปฏิบัตงิานในเวลา
หยุดพักกลางวัน ใหเปดเฉพาะท่ีจาํเปน   

      

(๒) ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีความสวางมากเกินความจําเปน หรือพิจารณาใช
แสงธรรมชาติจากภายนอก เพ่ือลดการใชหลอดไฟ โดยการเปดมาน/มูลี่
บริเวณหนาตาง   

    (๓) เลือกใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง เชน ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดใส ใชบัล
ลาสตอิเล็กทรอนิกส หรือบัลลาสตขวดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ําแทน
บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใชโคมไฟประสิทธิภาพสูง 

  

  
  

(๔) แยกสวิทซควบคุมอุปกรณแสงสวางเพ่ือใหสามารถควบคุมการใชงานอุปกรณ
แสงสวางไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนแทนการใชหน่ึง
สวิทซควบคุมหลอดแสงสวางจํานวนมาก   

  
  

(๕) เปดไฟฟาและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาท่ีปฏิบัติงานอยู ปดไฟฟาแสง
สวางท่ีไมจําเปนในการใชงาน   

  
  

(๖) กําหนดใหมผีูรับผิดชอบในการเปด-ปดไฟฟาแสงสวางครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี   

  
 

๑.๒.๒ วิธีบํารุงรักษา ทุกสํานัก/กอง 

  
  

(๑) บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแสงสวางอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง โดยการทํา
ความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงในโคม เพ่ือให
อุปกรณแสงสวาง มีความสะอาดและใหแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ  อยาง
สม่ําเสมอทุก ๓-๖ เดือน   

  ๑.๓ อุปกรณสํานักงาน   

  
 

๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร ทุกสํานัก/กอง 

  
  

(๑) ปดจอภาพในเวลาพักเท่ียง หรือขณะท่ีไมใชงานเกินกวา ๕ นาที   

  
  

(๒) ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัต ิหากไมใชงานเกินกวา ๕ นาที   

  
  

(๓) ปดเครื่องคอมพิวเตอรและปดสวิทซ UPS เมื่อเลิกใชงาน   

  
 

๑.๓.๒ เครื่องพิมพ (Printer)  ทุกสํานัก/กอง 

  
  

(๑) ปดเครื่องพิมพ (Printer) เมื่อไมใชงาน หลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก   

  
  

(๒) กําหนดจํานวน Printer ใหเหมาะสมกับปรมิาณงานและปริมาณคน   

  
  

(๓) ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่ง Print Out   

  
 

๑.๓.๓ เครื่องถายเอกสาร ทุกสํานัก/กอง 

  
  

(๑) กดปุมพัก(standby mode) เครื่องถายเอกสาร เมื่อใชงานเสรจ็   

  
  

(๒) ถายเอกสารเฉพาะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน   

  
  

(๓) ใหตรวจทานเอกสารใหถูกตองกอนการถาย   

  
  

(๔) ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศ   

  
  

(๕) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกใชงาน  
   



 
 

แผนปฏบัิตกิารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๕ 
  

  

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

  
 

๑.๓.๔ ตูเย็น ทุกสํานัก/กอง 

  
  

(๑) ตั้งหางจากผนัง ๑๕ ซม.   

  
  

(๒) หากจะเปลี่ยนตูเย็นควรเลือกตูเย็นท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร ๕   

  
  

(๓) ไมนําของรอนใสตูเย็น   

  
  

(๔) ลดการเปดตูเย็นโดยไมจําเปน   

  
 

๑.๓.๕ เครื่องทํานํ้าเย็น  ทุกสํานัก/กอง 

  
  

(๑) ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ   

  
 

๑.๓.๖ โทรทัศน/เครื่องรับสญัญาณดาวเทียม/วิทย ุ สํานักปลดัเทศบาลฯ 

  
  

(๑) คํานึงถึงความตองการ/จําเปนในการใชงาน   

  
  

(๒) ปดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน   

  
  

(๓) ไมปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป   

  ๑.๔ การใชหองประชุม  ทุกสํานัก/กอง (ท่ีใช) 

  
 

(๑) ปดเครื่องปรบัอากาศทุกครั้งกอนออกจากหองประชุม   

  
 

(๒) ปดไฟฟาและอุปกรณเครื่องเสยีงทุกครั้งกอนออกจากหองประชุม   

  ๑.๕ อุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ  ทุกสํานัก/กอง 

  
 

(๑) ใชเทาท่ีจําเปนและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใชงาน   

๒.มาตรการและแนวทางในการประหยดันํ้ามันเช้ือเพลิง   

  ๒.๑ การใชรถยนต ทุกสํานัก/กอง 

  
 

๒.๑.๑ ผูรับผดิชอบการพิจารณาการอนุมัติใชรถยนต ควรพิจารณาในการเดินทาง
เสนทางเดียวกันควรไปดวยกัน    

   ๒.๑.๒ การจัดสงหนังสือ หรือเปนหนังสือดวนมาก หรือดวนท่ีสุด ขอใหจัดสงทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส แทนการใชรถยนตสวนกลาง  

  

   ๒.๑.๓ ใชการจัดสงเอกสารดวยบริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย   

   ๒.๑.๔ การอนุญาตใชรถยนตใหใชเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวม เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการอยางจําเปนหรือเหมาะสมโดยมุงหมายเรื่องราชการเปนสําคญั คือ 
ชวงเชาและชวงบาย 

  

   ๒.๑.๕ ควบคุมการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงอยางประหยดั เติมนํ้ามันใหถูกชนิด สอดคลองกับ
ระยะทาง 

  

  ๒.๒ การขับรถของพนักงานขับรถยนต ทุกสํานัก/กอง 
   ๒.๒.๑ ควรสอบถามขอมลูเพ่ือการเดินทางไมใหผดิพลาด คือถูกสถานท่ี ถูกเวลา และ

ถูกเสนทาง 
  

   ๒.๒.๒ ขับรถดวยอัตราความเร็วตามท่ีกฏหมายกําหนด   

   ๒.๒.๓ ใชเกียรใหสัมพันธกับความเร็วของเครื่องยนต   

   ๒.๒.๔ ไมติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถเปน
เวลานาน 

  

   ๒.๒.๕ ไมเรงเครื่องยนตกอนออกรถ    

   ๒.๒.๖ ปดเครื่องปรับอากาศกอนถึงท่ีหมาย ๒-๓ นาที 
 

  



 
 

แผนปฏบัิตกิารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๖ 
  

  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หนวยงานรับผิดชอบ 

   ๒.๒.๗ เลือกใชรถยนตใหเหมาะสมกับสภาพการเดินทาง   

  ๒.๓ การบํารุงรักษาเครื่องยนต ทุกสํานัก/กอง 
   ๒.๓.๑ ตรวจสอบสภาพรถยนตใหอยูในสภาพท่ีดีและปกต ิโดยการตรวจเช็คตาม

กําหนดระยะเวลา/เลขไมล  ตรวจเช็คระดับนํ้าในหมอนํ้า ฯลฯ 
  

   ๒.๓.๒ ตรวจเช็คและเตมิลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของรถยนตอยางสม่ําเสมอ   

   ๒.๓.๓ ทําความสะอาดไสกรองอยางสม่ําเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และ
เปลี่ยนใหมทุก ๒๐,๐๐๐ กม. 

  

  ๒.๔ การใชรถจักรยานยนต ทุกสํานัก/กอง 
   ๒.๑.๑ การจัดสงหนังสือ หรือเปนหนังสือดวนมาก หรือดวนท่ีสุด ขอใหจัดสงทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกสกอน แลวรวบรวมจัดสงพรอมกันในภายหลัง 
  

    ๒.๑.๒ ใชการจัดสงเอกสารดวยบริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย  กรณผีูรับจํานวน
มาก 

  

   ๒.๑.๓ การจัดสงเอกสารในแตละวัน ใหรวบรวมเอกสารไวจัดสงพรอมกัน กําหนดการ
สงไว ๒ ครั้ง คือ ชวงเชาและชวงบาย 

  

   ๒.๑.๔ การใชรถจักรยานยนตใหใชเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวม เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการอยางจําเปนหรือเหมาะสมโดยมุงหมายเรื่องราชการเปนสําคญั 

  

๓.มาตรการและแนวทางในการประหยดันํ้าประปา   
  ๓.๑ การใชนํ้าประปา ทุกสํานัก/กอง 
   ๓.๑.๑ การเปดกอกนํ้าในแตละครัง้ไมควรเปดกอกนํ้าไปท่ีระดับความแรงสูงสดุ   

   ๓.๑.๒ ปดกอกนํ้าใหสนิททุกครั้งเมื่อเลิกใชนํ้า   

  ๓.๒ การบํารุงรักษา ทุกสํานัก/กอง 
   ๓.๒.๑ ตรวจสอบกอกนํ้าใหอยูในสภาพดี ไมมรีอยรั่วซมึ   

๔.มาตรการประชาสัมพันธ รณรงค เผยแพรมาตรการประหยดัพลังงาน สํานักปลดัเทศบาลฯ 

  ๔.๑ จัดทําปายประชาสมัพันธรณรงคลดใชพลังงานติดตั้งในหนวยงาน  

  ๔.๒ ประชาสมัพันธมาตรการลดใชพลังงานผาน Website ของหนวยงาน   

  ๔.๓ รวมรณรงคลดการใชพลังงาน เชนการปลูกตนไมภายในหนวยงาน การแตงกายให
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏบัิตกิารลดใชพลังงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ๗ 
  

 

การติดตามและประเมินผล  

๑.เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมาย ดําเนินการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลด

ใชพลังงานของทุกสํานัก/กอง  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค เสนอหัวหนาสํานัก/

ผูอํานวยการกอง ไมนอยกวา ๒ ครั้งตอป  

๒.หลักเกณฑการประเมินผล ใชโปรแกรมประมวลผลของระบบ e-report  ตัวชี้วัดดูจากปริมาณ

การใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีลดลง  จากการประมวลผลของระบบ e-report เม่ือกรอกขอมูลปริมาณ

การใชพลังงานและขอมูลพ้ืนฐานฯ ครบถวน สมบูรณแลว การประเมินผลตรวจสอบ 

 

 

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

 


