สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำน
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล

คณะทำงำนลดใช้พลังงำน ของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

สำรบัญ

คำนำ
แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
 ที่มำและเหตุผลควำมจำเป็น
วัตถุประสงค์
 เป้ำหมำย
 กลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน

แผนกำรดำเนินงำนในกำรประหยัดพลังงำน ของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
 กลยุทธ์ที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
 กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรให้มีกำรประหยัดพลังงำน
 กลยุทธ์ที่ 3 กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินกำรประหยัดพลังงำน ของสำนักงำน
เกษตรจังหวัดสตูล

คำนำ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2555 ให้หน่วยงำนรำชกำรดำเนินมำตรกำรลดใช้
พลังงำนลงให้ได้อย่ำงน้อย 10% (เมื่อเทียบกับกำรใช้พลังงำน ปีที่ผ่ำนมำ) เพื่อลดกำรนำเข้ำนำมันจำกต่ำงประเทศ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญเห็นควรได้กำหนดแผนปฏิบัติกำร มำตรกำรและ
กำรติดตำมประเมินผลเพื่อกำรประหยัดพลังงำนขึน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประหยัดพลังงำนของสำนักงำนให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน
ทังนี กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงำนเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรประหยัดพลังงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกำรที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึนนัน ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงและบุคคลที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล เพื่อลดกำรใช้
พลังงำนของสำนักงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

คณะทำงำนลดใช้พลังงำน ของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำน
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
ที่มำและเหตุผลควำมจำเป็น
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2555 ให้หน่วยงำนรำชกำรดำเนินมำตรกำรลดใช้พลังงำน
ลงให้ได้อย่ำงน้อย 10% (เมื่อเทียบกับกำรใช้พลังงำน ปีที่ผ่ำนมำ) เพื่อลดกำรนำเข้ำนำมันจำกต่ำงประเทศ
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของปัญหำที่เกิดขึนดังกล่ำว และอันเป็นเหตุให้
งบประมำณรำยจ่ำยของสำนักงำนเพิ่มขึน อีกทังยังเป็นภำระต่องบประมำณของประเทศชำติด้วย ดังนัน สำนักงำน
เกษตรจังหวัด จึงได้กำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนตลอดจนกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยของกำรลดปริมำณกำรใช้พลังงำน นอกจำกนียังต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกรภำยใน
สำนักงำนและบุคคลในวงงำน เพื่อลดกำรใช้พลังงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดและมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึน
ในกำรนี สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรลดกำรใช้พลังงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติในกำรลดปริมำณกำรใช้พลังงำนของสำนักงำนให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรใช้พลังงำนของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีเป้ำหมำยลดลง
10% (เมื่อเทียบกับกำรใช้พลังงำน ปีที่ผ่ำนมำ)
2. เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรประหยัดพลังงำนของบุคลำกรทุกระดับ
3. เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้พลังงำนให้เป็นผู้รู้คุณค่ำ ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุด

เป้ำหมำย
สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล ลดใช้พลังงำนลงอย่ำงน้อย 10% (เมื่อเทียบกับกำรใช้พลังงำน ปีที่ผ่ำนมำ)

กลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนของสำนักงำนบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนไว้ ดังนี
กลยุทธ์ที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
มำตรกำร
1. สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล จัดตังคณะทำงำนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรลดใช้พลังงำนให้เป็นไป
ตำมมติคณะรัฐมนตรี
2. กำหนดมำตรกำร แนวทำงกำรประหยัดพลังงำนในด้ำนไฟฟ้ำและนำมันเชือเพลิง และอื่นๆ ที่ส่งผลให้
กำรใช้พลังงำนลดลง
3. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชีวัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภำพตำมแนวทำง
4. กำรประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรให้มีกำรประหยัดพลังงำน
มำตรกำร ประชำสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงำนในกำรประหยัดพลังงำนให้ทรำบทั่วกันอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำนของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
มำตรกำร 1 ให้เกษตรจังหวัด/หัวหน้ำกลุ่ม/หัวหน้ำฝ่ำย ควบคุม กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติตำมแผนกำรดำเนินงำน
ภำยในหน่วยงำน
1.1 ให้บุคลำกรภำยในสำนักงำนปฏิบัติตำมแผนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
1.2 พิจำรณำปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดให้ปฏิบัติตำมำตรกำรประหยัดอย่ำง
เคร่งครัด
มำตรกำร 2 กำรรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผล

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล มีประสิทธิภำพ โดยมี
เป้ำหมำยลดลง 10% (เมื่อเทียบปริมำณกำรใช้พลังงำน ปีที่ผ่ำนมำ)

***********************

แผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำน
ของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
กลยุทธ์/มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
มำตรกำร
1. ให้สำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล จัดตังคณะทำงำนเพื่อดำเนินกำรจัดทำแผน
มำตรกำรประหยัดพลังงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี
1.1 ระดับสำนักงำน
- จัดตังคณะทำงำน
1.2 ระดับสำนักงำน
- จัดตังผู้รับผิดชอบประจำพืนที่หน่วยงำน ในกำรติดตำมตรวจสอบกำชับและสั่งกำร
ให้ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรประหยัดพลังงำน
2. กำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรประหยัดพลังงำนในด้ำนไฟฟ้ำนำมันเชือเพลิง และอื่นๆ ที่
ส่งผลให้กำรใช้พลังงำนลดลง
2.1 มำตรกำรและแนวทำงในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
2.1.1 กำรใช้เครื่องปรับอำกำศ
1) ตังอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศำเซลเซียล
1.1) เครื่องปรับอำกำศระบบ CHILLER
1.2) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน
2) กำรเปิด – ปิดเครื่องปรับอำกำศ
2.1) เครื่องปรับอำกำศที่เป็นระบบ CHILLER ให้เปิดระบบ CHILLER และ
AHU เวลำ 10.00 น. ปิด AHU เวลำ 17.30 น.
2.2) เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนประจำห้องทำงำนให้เปิดเครื่องเวลำ 10.00 น.
และปิดเครื่องมือเลิกใช้ทันที
2.3) เครื่องปรับอำกำศประจำห้องประชุม ให้เปิดเครื่องก่อนเวลำประชุม 30 นำที
และปิดเมื่อเลิกใช้ทันที
2.4) ในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ต้องได้รับอนุญำต
จำกเกษตรจังหวัด
3) กำรบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ
3.1 เครื่องปรับอำกำศ CHILLER บำรุงรักษำให้เป็นไปตำมระยะเวลำกำหนดตรวจสอบ
และปรับปรุงฉนวนท่อนำเย็นและท่อนำให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
3.2 เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนให้มีกำรดูแลรักษำทำควำมสะอำดแผ่นกรอง
อำกำศ 3 เดือน/ครัง คอยล์ทำควำมเย็น 1 ปี/ครัง
4) กำรลดภำระกำรทำงำนของเครื่องปรับอำกำศ
4.1) ตรวจสอบมิให้กำรนำสิ่งของไปวำงทำงเข้ำ – ออกของชุดระบำยอำกำศ
4.2) เปิด – ปิดประตูเข้ำออกของห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศเท่ำที่จำเป็นและระมัดระวัง
ไม่ให้เปิดประตูห้องค้ำงไว้

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย
ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย
ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย

กลยุทธ์/มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติ
2.1.2 กำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
1) ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำแบบประหยัดพลังงำนตำมมำตรฐำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูง
2) เปิด – ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงเท่ำที่จำเป็น
3) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรเปิด – ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงส่วนกลำง
4) ถอดหลอดไฟฟ้ำและแสงสว่ำงในบำงจุดที่ไม่จำเป็นหรือบริเวณที่มีแสงสว่ำงมำกเกิด
ควำมจำเป็น
5) กำรเปิด – ปิดไฟฟ้ำในเวลำกลำงคืนของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยให้เปิดไฟฟ้ำ
เฉพำะจุดที่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินรำชกำร
6) จัดทำควำมสะอำดโคมไฟ หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงเพื่อให้แสงสว่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยให้มีกำรทำควำมสะอำดทุกปี/ครัง
2.1.3 กำรใช้อุปกรณ์สำนักงำน
1) คอมพิวเตอร์
1.1 ปิดเครื่องเมื่อไม่มีกำรใช้งำน 30 นำที
1.2 ตังโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภำพอัตโนมัติเมื่อไม่มีกำรใช้งำน
ภำยใน 15 นำที
1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งำน
2) ปิดเครื่องพิมพ์ผล (Printer) เมื่อเลิกใช้งำน
3) เครื่องถ่ำยเอกสำร
3.1) กดปุ่มพักเครื่องถ่ำยเอกสำร เมื่อใช้งำนเสร็จ
3.2) ถ่ำยเอกสำรเฉพำะที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
3.3) ให้ตรวจทำนเอกสำรให้ถูกต้องก่อนกำรถ่ำย
3.4) ถอดปลั๊กทุกครังเมื่อปิดเครื่องถ่ำยเอกสำร
4) เครื่องทำนำร้อน
4.1) ใช้นำร้อนจำกเครื่องทำนำร้อน – นำเย็น (เครื่องใหญ่)
4.2) งดใช้เครื่องต้มนำร้อนไฟฟ้ำเว้นแต่เครื่องใหญ่ชำรุด
4.3) ถอดปลั๊กเครื่องทำนำร้อน – นำเย็น ทุกครังหลังเลิกงำนและนอกเวลำรำชกำร
2.1.4 กำรใช้ห้องประชุม
1) ให้จองห้องประชุมตำมแบบที่กำหนด
2) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบและขันตอนกำรจองห้อง ควำมจำเป็นต้องใช้
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
2.1.5 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่นๆ
1) ใช้เท่ำที่จำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งำน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย

ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย

ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย

ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย

กลยุทธ์/มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติ

2.2 มำตรกำรและแนวทำงในกำรประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
2.2.1 กำรใช้รถยนต์
1) ให้ผู้ขอใช้รถ ขอใช้อย่ำงน้อยล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน เพื่อให้กำรบริหำรกำรสั่งจ่ำย
รถยนต์ให้เหมำะสมกับกำรเดินทำง (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)
2) ผู้รับผิดชอบสั่งจ่ำยรถยนต์มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนและพิจำรณำกำรเดินทำง
เส้นทำงเดียวกันควรไปด้วยกัน โดยจะประสำนและแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อรับทรำบ
หรือกรณีที่ยกเว้นที่ไม่สำมำรถไปด้วยกันได้
3) กำรจัดส่งหนังสือ หรือเป็นหนังสือด่วนมำก หรือด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนกำรใช้รถยนต์สว่ นกลำงหรือกรณียกเว้นที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
4) กำรอนุญำตใช้รถยนต์ให้ใช้เพื่อกิจกำรอันเป็นส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรอย่ำงจำเป็นหรือเหมำะสม โดยมุ่งหมำยเรื่องรำชกำรเป็นสำคัญ
5) ควบคุมกำรใช้นำมันเชือเพลิงอย่ำงประหยัดเติมนำมันให้ถูกชนิดสอดคล้อง
กับระยะทำง
2.2.2 กำรขับรถของพนักงำนขับรถยนต์
1) ควรสอบถำมข้อมูลเพื่อกำรเดินทำงไม่ให้ผิดพลำด ถูกสถำนที่ ถูกเวลำ และ
ถูกเส้นทำง
2) ควรวำงแผนกำรเดินทำงเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทำงจรำจรติดขัด
3) ขับรถด้วยอัตรำควำมเร็วตำมที่กฎหมำยกำหนด
4) ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับควำมเร็วของเครื่องยนต์
5) เปิดเครื่องปรับอำกำศตำมควำมจำเป็นเฉพำะเมื่อมีเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนรอคอยบนรถ
2.2.3 กำรบำรุงรักษำเครื่องยนต์
1) ตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ดีและปกติ โดยกำรตรวจเช็คตำม
กำหนดระยะเวลำ/เลขไมล์ ตรวจเช็คระดับนำในหม้อนำ ฯลฯ
2) ตรวจเช็คระบบนำมันเชือเพลิงหำกพบรอยรั่วให้รีบรำยงำนซ่อมทันที
3) ตรวจเช็คลมยำงอย่ำงสม่ำเสมอ

2.3 มำตรกำรและแนวทำงกำรประหยัดน้ำประปำ
1) กำรใช้น้ำประปำ
1.1 กำรเปิดก๊อกนำในแต่ละวันไม่ควรเปิดก๊อกนำไปที่ระดับควำมแรงสูงสุด
1.2 ปิดก๊อกนำให้สนิททุกครังเมื่อเลิกใช้นำ
1.3 กำรล้ำงทำควำมสะอำดรถยนต์ของพนักงำนขับรถยนต์ให้ใช้ผ้ำชุบนำจำกถัง
ในกำรเช็ดถูทำควำมสะอำด ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้สำยยำงต่อท่อประปำฉีดล้ำงโดยตรง
1.4 กำรรดนำต้นไม้ให้มีกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่องห้ำมเปิดนำทิงไว้
1.5 ห้ำมทิงเศษอำหำร กระดำษชำระ ผ้ำอนำมัย หรือสิ่งอื่นใดลงในโถชักโครก
2) กำรบำรุงรักษำระบบน้ำประปำ
2.1 สำรวจตรวจสอบและหำกชำรุดให้ทำกำรซ่อมแซมทันที
3. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภำพและให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมิน
ที่กำหนดไว้ คือ ข้อมูลใน www.e-report.go.th กำรประหยัดไฟฟ้ำ/นำมัน ครบถ้วนและ
มีกระบวนกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

กลยุทธ์/มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมของบุคลำกรให้มกี ำร
ประหยัดพลังงำน

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม/ฝ่ำย

มำตรกำร
1. ประชำสัมพันธ์สื่อรณรงค์เผยแพร่เป้ำหมำยและมำตรกำรประหยัดพลังงำนที่ชัดเจนให้ทรำบ
โดยทั่วกัน

กลยุทธ์ที่ 3 กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลดใช้พลังงำน
ของสำนักงำนเกษตรจังหวัดสตูล
มำตรกำร
1. ให้เกษตรจังหวัด หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย ควบคุมกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรดำเนินงำน
ภำยในหน่วยงำน
1.1 ให้บุคลำกรภำยในสำนักงำนปฏิบัติตำมแผนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
1.2 พิจำรณำปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนประจำพืนที่มีหน้ำที่
ตรวจสอบ กำชับ สั่งกำรผู้ปฏิบัติงำนในพืนที่ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดอย่ำงเคร่งครัด
ตลอดจนรำยงำนปัญหำ อุปสรรค ต่อคณะทำงำนฯ ทรำบตำมลำดับ

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

