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โครงการประหยัดการใชพลังงาน ไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงาน
ของเทศบาลตําบลนาดินดํา อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ปงบประมาณ 2557
หนวยงานรับผิดชอบ เทศบาลตําบลนาดินดํา
หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลนาดินดําเปนเทศบาลขนาดเล็ก มีการพัฒนาในดานตาง ๆ หลายดาน และในแตละดาน
ยังประกอบไปดวยโครงการอีกมากมาย อันเปนภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล นอกจากนี้ยังมี
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนกลาง เพื่อใหอยูในความรับผิดชอบและดําเนินการอีกหลายประการ เมื่อ
รวมกับภารกิจประจําที่ตองดําเนินการอยูแลว ทําใหมีภารกิจอยูในความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติมีเปน
จํานวนมาก และปจจัยที่จําเปน อีกสวนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจตางๆ คือ พลังงานไฟฟา น้ําประปา น้ํามัน
เชื้อเพลิง และวัสดุในสํานักงาน ซึ่งตองใชเพิ่มขึ้นตามปริมาณของงาน
จากผลของการสํารวจขอมูลการใชพลังงานไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงาน ของ
เทศบาลตําบลนาดินดํา มีปริมาณและมูลคาการใชพลังงานไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุ
สํานักงาน มีแนวโนมที่สูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลคาของการใช เมื่อนํามาคิดเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย
ที่เกิดขึ้นจริง จะเห็นไดวาเทศบาลตําบลนาดินดํา ตองนํางบประมาณที่ไดรับมาใชจายเปนคาไฟฟา น้ําประปา
น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงาน เหลานี้แทนโครงการพัฒนาในดานอื่น ๆ บางโครงการที่เปนประโยชนตอ
สวนรวมไป
เทศบาลตําบลนาดินดํา มีความตระหนักในการดําเนินนโยบาย เพื่อการประหยัดการใชพลังงานไฟฟา
น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงาน สืบเนื่องมาแตเดิมอยูแลว แตเนื่องจากมีเหตุปจจัยที่จําเปน ใน
การปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการในดานตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว จึงทําใหมีการใช
พลังงานไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงาน ที่มีแนวโนมสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการกํากับดูแล
ใหมีการประหยัดพลังงาน ไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุสํานักงาน ใหมากขึ้นกวาเดิมที่เปนอยู
มุงเนนการลดปริมาณและมูลคาของการใชพลังงานและวัสดุสํานักงาน ใหนอยลงกวาเดิม โดยเนนใหทุก
หนวยงานปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล
ตําบลนาดินดํา จึงมีนโยบายใหมีโครงการประหยัดการใชพลังงาน ไฟฟา น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง ของ
เทศบาลตําบลนาดินดําขึ้น โดยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทําหนาที่ในการกําหนดมาตรการและแนวทาง
ในการปฏิบัติ ใหแกหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลนาดินดํา ถือปฏิบัติเพื่อใหเกิดการประหยัดการใชพลังงาน
ไฟฟา น้ําประปาและน้ํามันเชื้อเพลิง อีกทั้งใหมีหนาที่ดําเนินการในการควบคุมดูแลใหทุกหนวยงาน ปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางที่กําหนดขึ้นนี้ พรอมทั้งทําหนาที่ พิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหโครงการนี้ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

๒
วัตถุประสงค
๑. เพื่อลดงบประมาณรายจายดานการใชพลังงาน ไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุ
สํานักงาน
๒. เพื่อลดปริมาณการใชไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงาน
๓. เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน
เปาหมาย
เพื่อลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงาน ของเทศบาลตําบล
นาดินดํา ใหนอยลงจากการใชในปงบประมาณ ที่ผานมา (ปริมาณการใชโดยเฉลี่ยระหวางเดือน
ตุลาคม ๒๕๕6 ถึง กันยายน ๒๕๕7) โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ
- ระยะแรก ภายใน ๓ เดือน ( ระหวางเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๕6 )
ใหลดปริมาณการใชลงจากเดิมรอยละ ๓
- ระยะที่สอง ภายใน ๓ เดือน ( ระหวางเดือน มกราคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 )
ใหลดปริมาณการใชลงจากเดิมรอยละ ๓
- ระยะที่สาม ภายใน ๖ เดือน ( ระหวางเดือน เมษายน 2557 ถึง กันยายน 2557 )
ใหลดปริมาณการใชลงจากเดิมรอยละ ๕
สถานที่ดําเนินการ
ทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดเทศบาลตําบลนาดินดํา
ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕6 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕7
แผนการใชบุคลากร
ทุกหนวยงาน ในสังกัดเทศบาลตําบลนาดินดํา
แผนการดําเนินงาน
1. เผยแพร ประชาสัมพันธโ ครงการใหผูบ ริหาร เจาหนาที่ พนักงาน บุคลากรทุกคนทราบ กระตุน
จิตสํานึกการประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากร และปฏิบัติตามดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก ติดประกาศ
เอกสารเผยแพร อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
2. จัดทําหัวขอการเผยแพรกิจกรรมการสงเสริมใหเกิดการรับรูและการนําระบบไปสูการปฏิบัติดานการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมภายใน เทศบาลตําบลนาดินดํา บน WEBSITE ที่ www.nadindam.go.th
และ facebook ชื่อ nadindam.go.th
3. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

๓
ที่
1.

2.

มาตรการประหยัดพลังงาน
รายการ
มาตรการประหยัด
มาตรการ
เครื่องปรับอากาศ
ประหยัดไฟฟา 1. เปดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00 -12.00 น. และ
13.00 -16.00 น. ปดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.0013.00 น.
2. หากไมมีบุคลากรอยูในหองทํางานเกิน 1 ชั่วโมง
ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
4. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และลาง
เครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน
5. หองประชุมเปดเครื่องปรับอากาศกอนการประชุม
ประมาณ 10-15 นาที และเมื่อเลิกการประชุมให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบปดเครื่องปรับอากาศทันที
6. ไฟสองสวางและเครื่องใชไฟฟา
1. ปดไฟฟาแสงสวางในเวลาพักเที่ยง
2. ปดไฟทุกครั้งเมื่อไมมีคนทํางานในหองทํางาน
3. เปดไฟเฉพาะดวงที่จําเปน
4. เปลี่ยนหลอดไฟเปนหลอดประหยัดพลังงาน
7. ปดเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อไมใชงานเวลา 12.00 13.00 และหลังเลิกใชงานใหถอดปลั๊กไฟและปดเครื่อง
สํารองไฟ
8. ปดหนาจอภาพคอมพิวเตอรเมื่อไมไดใชงานนานเกิน 15
นาที
9. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน
10. การใชเครื่องถายเอกสาร ควรใชอยางประหยัดและกด
พักเครื่องทุกครั้งหลังใชงานเสร็จ
มาตรการ
1. การเดินทางไประหวางหนวยงานตางๆ ในตําบล ซึ่งไมใช
ประหยัดน้ํามัน เรื่องเรงดวน และไมมีสัมภาระ ขอความรวมมือใหใช
รถจักรยานยนตของเทศบาล
2. บํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เชน
ตรวจเช็ค ลมยาง น้ํามันเครื่อง น้ํากลั่น และไสกรองอากาศ
ฯลฯ ตามกําหนดระยะเวลาอยางเครงครัด
3. ขับรถความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง
4. ศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางและเลือกใชเสนทางที่
ใกลที่สุด
5. ตรวจสภาพเครื่องยนตอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน

๔
3.

มาตรการ
ประหยัด
น้ําประปา

1. ปดกอกน้ําใหสนิทหลังจากใชงานแลว
2. ชวยกันสอดสองดูแลการรั่วไหลซึมของน้ํา
3. ซอมแซมชักโครกหรือกอกน้ําที่ชํารุดเพื่อไมใหน้ํารั่ว
4. ใชน้ําในบอรดน้ําตนไม หากไมเพียงพอจึงจะใช
น้ําประปา
5. ไมควรเปดน้ํารดตนไม ในสนามหญาทิ้งไวนานๆ จนน้ํา
ทวมนอง

4.

มาตรการลด
ปริมาณการใช
กระดาษ

1. สงหนังสือ เผยแพรขอมูล ความรูอื่นๆ โดยสงขอมูลผาน ทุกหนวยงาน
ทาง e-mail หรือ Web และกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีให
บุคลากรตอบรับทาง e-mail
2. คัดแยกเอกสารที่ไมใชงานไปใชเปนกระดาษ 2 หนา
โดยมีกลองเก็บกระดาษแยกกระดาษหนาเดียวเพื่อใชตอ
3. การพิมพ (Print) เอกสารสําหรับการตรวจสอบ ใหใช
กระดาษที่คัดแยกไวหนาเดียวนําไปใชงานตอ และลดความ
ละเอียดของหมึกลง
4. หลีกเลี่ยงการใชกระดาษปะหนาโทรสาร ชนิดเต็มแผน
และหันมาใชกระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสาร
5. ซองเอกสาร สามารถนํากลับมาใชงานไดอีก โดยใหใช
กระดาษที่คัดแยกไวหนาเดียวนาไปใชงานตอ มาปดหนา
ซองสงถึงผูรับใหมไดอีก
6. นํากระดาษที่คัดแยกไวหนาเดียวนาไปใชงานตอเปน
กระดาษโนต/บันทึกขอความที่ไมเปนทางการ

ทุกหนวยงาน

งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
เบิกจายจากตนสังกัดของแตละหนวยงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน ไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงาน ทั้งดาน
ปริมาณและมูลคาของการใชในทุกหนวยงานมากขึ้นกวาเดิมที่เปนอยู
๒. เปนการกระตุนใหทุกหนวยงานใหมีความตระหนักและจริงจังในการประหยัดพลังงานไฟฟา
น้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิงและทรัพยากรตาง ๆมากขึ้น
๓. ทําใหทุกฝายไดทราบถึงปญหาและอุปสรรค ที่อาจจะเกิดจากการดําเนินการประหยัด
การใชพลังงาน ไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง และวัสดุสํานักงานพรอมทั้งวิธีที่จะนํามาแกไขรวมกัน
๔. การบริหารจัดการที่ดี สามารถเปนแบบอยางขององคกรและประชาชนทั่วไปได

๕
การติดตามและประเมินผล
ใหหัวหนาหนวยงานแตละฝาย มีหนาที่กํากับดูแลแตละหนวยงาน ปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
พลังงาน ไฟฟา น้ําประปาและน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุสํานักงานตาง ๆ ในหนวยงานของตนและกองคลังมี
หนาที่จัดเก็บขอมูลปริมาณการใช และนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อรวมกันพิจารณาตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวในโครงการ
(ลงชื่อ)........................................................ผูรับผิดชอบโครงการ
(นางณัฐรินีย ศรีวัฒน)
นักวิชาการจัดเก็บรายได

(ลงชื่อ)........................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวณัชชา พรมจันทร)
ผูอํานวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นายเจนกิจ ภักดีบุรีกุล)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)........................................................ผูอนุมัติ
(นายสรวิชญ ภูมิศรี)
นายกเทศมนตรีตําบลนาดินดํา

