มาตรการประหยัดพลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ 2561
หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
ด้านพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจลดการใช้พลังงาน รวมทั้ง
ได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของทุกหน่วยงาน เริ่มจากปีงบประมาณ 2549 โดยสานักงาน ก.พ.ร.
จะกาหนดตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการกาหนดมาตรการและดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
และได้ปรับลดน้าหนักตัวชี้วัด “ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4
เพื่อให้ การใช้พลังงานขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ลดลงตามมติคณะรัฐมนตี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 และตามตัวชี้ วัดตามแบบประเมิน
ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วม โดยร่วมแรงร่วม
ใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแสง อาเภอวาปี ป ทุม จั งหวัดมหาสารคามจึงได้จัดทามาตรการประหยัดพลั งงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์จากปีงบประมาณก่อนๆ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการประหยั ด พลั ง งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแสง
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
เป้าหมาย
1. ลดการใช้พลังงานประเภทไฟฟ้า และน้ามัน ที่ไม่จาเป็นลง
2. ลดการใช้ค่าสาธารณูปโภคประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้าประปา ค่าวัสดุ ฯลฯ
ที่ไม่จาเป็นลง
วิธีการดาเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานในเอกสารแนบท้าย
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สามารถลด
การใช้พลังงานได้ตามนโยบายของรัฐบาล
2. บุคลากร มีส่วนร่วมและมีจิตสานึกในการลดการใช้พลังงาน
3. บุคลากร รู้จักการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ อย่างถูกวิธี

-2ลงชื่อ ศิริญญา ลาวะลี ผู้เสนอแผน
(นางศิริญญา ลาวะลี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ลงชื่อ อนุชิต โพธิมาตย์ ผู้เห็นชอบแผน
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
ลงชื่อ อนุชิต โพธิมาตย์ ผู้อนุมัติแผน
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง

มาตรการประหยัดพลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
แนบท้ายแผนประหยัดพลังงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่
1

รายการ
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

2

มาตรการประหยัดน้ามัน

มาตรการประหยัด
เครื่องปรับอากาศ
1. สานักงานเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00
-16.00 น. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00-13.00 น.
2. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทางานเกิน 1 ชั่วโมง
ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
4. ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ 1 ครั้ง
และล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน
5. ส าหรั บ ห้ อ งประชุ ม เปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศก่ อ นการประชุ ม
ประมาณ 10-15 นาที และเมื่ อ เลิ ก การประชุ ม ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศทั น ที และไม่ ค วรเปิ ด
เครื่องปรับอากาศครบทุกตัว
6. ห้ามข้าราชการและลูกจ้างพักค้างคืนบนสานักงาน
ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า
1. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนทางานในห้องทางาน
2. เปิดไฟเฉพาะดวงที่จาเป็น
3. ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทางเดิน
4. ไม่ควรใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
5. เปิด-ปิดไฟ บริเวณใต้อาคาร ถนน และสนามให้ตรงตามเวลา
6. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเวลา12.00 -13.00 และหลัง
เลิกใช้งานให้ถอดปลั๊กไฟและปิดเครื่องสารองไฟ
7. ปิดหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกิน 15 นาที
8. อย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู
9. ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
10. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน
11. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดสานักงานต้องตรวจสอบ ดูแลการปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในสานักงาน
1. การเดินทางไปราชการคนเดียว ซึ่งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และไม่มี
สัมภาระ รวมทั้งสถานที่ที่จะไปมีรถโดยสารประจาทางผ่าน ให้
เดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง
2. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะควรใช้รถราชการ ไม่ควรขอใช้
รถส่วนตัวโดยไม่จาเป็น

ที่

รายการ

3.

มาตรการประหยัดน้าประปา

4.

โทรศัพท์

5.

มาตรการอื่นๆ

มาตรการประหยัด
4. บารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจเช็คลมยาง
น้ามันเครื่อง น้ากลั่น และไส้กรองอากาศ ฯลฯ
5. ขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
6. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด
1. ปิดก๊อกน้าให้สนิทหลังจากใช้งานแล้ว
2. ช่วยกันสอดส่องดูแลการรั่วไหลซึมของน้า
(หากพบการรั่วไหลให้แจ้งสานักปลัด)
3. ซ่อมแซมชักโครกหรือก๊อกน้าที่ชารุดเพื่อไม่ให้น้ารั่ว
4. ไม่ควรเปิดน้ารดต้นไม้ ในสนามหญ้าทิ้งไว้นานๆ จนน้าท่วมนอง
1. ใช้โทรศัพท์ เฉพาะเรื่องที่จาเป็น และไม่ควร
ใช้ครั้งละนาน ๆ
1. ลดการใช้กระดาษโดยนากระดาษใช้แล้ว 1 หน้ามาทาเอกสาร
สาเนาหรือเอกสารที่ไม่สาคัญที่ใช้ภายในสานักงาน
2. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ควรใช้อย่างประหยัด และกดพักเครื่อง
ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

“พลังงานเป็นสิ่งมีค่า และหายาก
โปรดใช้อย่างประหยัด
และคุ้มค่าที่สุด”

