
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน  
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

....................................................................................... 
 

ท่ีมาและเหตุผลความจําเปน 

  พลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญในการตอบสนองความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ         
ทําใหตองพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ แนวทางสําคัญท่ีจะชวยลดอัตราการเพ่ิมความตองการ
ใชพลังงานของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน 
ตามกลไกการประเมินผูบริหารองคการ ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ไดกําหนดใหหนวยงานราชการ
ดําเนินการลดใชพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานดานไฟฟา และพลังงานดานเชื้อเพลิง เปาหมายลดลงใหไดอยาง
นอย 10% เทียบกับคามาตรฐานการใชพลังงานของแตละสวนราชการ เพ่ือเปนตัวอยางใหกับ
ภาคเอกชน   ภาคประชาชน ในการชวยลดรายจายของประเทศโดยลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ 

  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว และ
เปนเหตุใหงบประมาณรายจายของกรมเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังเปนภาระตองบประมาณของประเทศชาติดวย ดังนั้น 
กรมการแพทยจึงไดกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุตามเปาหมายของการลดปริมาณการใชพลังงาน นอกจากนี้ยังตองอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคลากร
ภายในกรมฯ และบุคคลในวงการกรมการแพทย เพ่ือลดการใชพลังงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดและ
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

  ในการนี้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน เพ่ือใชเปน
แนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใชพลังงานของกรมฯ ใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค     
  ๑. เพ่ือใหการใชพลังงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มีเปาหมาย ลดปริมาณการใชพลังงานลงอยางนอยรอยละ ๑๐ ของคามาตรฐาน 

  ๒. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรทุกระดับ 

  ๓. เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานใหเปนผูรูคุณคา ใชอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด 
 

เปาหมาย 

 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ลดปริมาณการใชพลังงานลงอยางนอยรอยละ ๑๐ ของคา
มาตรฐาน 
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กลยุทธในการดําเนินงาน 

  เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธท่ี ๑  การสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงานดวย          
                ความเขาใจอยางถูกตองและนําไปปฏิบัติได 
       มาตรการ ๑. ประชาสัมพันธสื่อ รณรงค เผยแพรเปาหมายและมาตรการดําเนินงาน ในการ
ประหยัดพลังงานใหทราบท่ัวกันอยางตอเนื่อง 
 

กลยุทธท่ี ๒  การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดการใชพลังงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
      มาตรการ ๑. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ใหเปนไปตามขอสั่งการ
ของนายกรัฐมนตร ี

      มาตรการ ๒. กําหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิง  และอ่ืน ๆ ท่ีสงผลใหการใชพลังงานลดลง  
      มาตรการ ๓. ใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพและใหเปนไปตามแนวทาง  
การประเมินท่ีกําหนดไว 
      มาตรการ ๔. ใหผูอํานวยการฯ ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานภายใน
หนวยงาน 
    

กลยุทธท่ี ๓  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของกรมการแพทย 
      มาตรการ ๑.  การรายงานผลการติดตามประเมินผล 

             

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรมการแพทย มีประสิทธิภาพ โดยมี
เปาหมายลดปริมาณการใชพลังงานลงอยางนอยรอยละ ๑๐ ของคามาตรฐาน 
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติตามแผนการลดใชพลังงานของกรมการแพทย 
 

กลยุทธ / มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ หนวยงานรับผิดชอบ 
 

กลยุทธท่ี ๑  การสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน           
ดวยความเขาใจอยางถูกตองและนําไปปฏิบัติได 

มาตรการ 

๑. ประชาสัมพันธสื่อ รณรงค เผยแพรเปาหมายและมาตรการดําเนินงานในการประหยัด
พลังงานใหทราบท่ัวกันอยางตอเนื่อง 
 

 

ทุกหนวยงาน 
 

กลยุทธท่ี ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดการใชพลังงานของกรมการแพทย 
 

มาตรการ   
๑. กรมการแพทยจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานใหเปนไป 

ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตร ี

   ๑.๑ ระดับสํานักงาน 

          - จัดตั้งคณะทํางาน 

   ๑.๒ ระดับโรงพยาบาล/สถาบัน/สํานัก/กอง/กลุม 

          - จัดตั้งผูดูแลรับผิดชอบประจําพ้ืนท่ีหนวยงาน ในการติดตาม ตรวจสอบกําชับและ
สั่งการ ใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน  
 

๒. กําหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง  
และอ่ืน ๆ ท่ีสงผลใหการใชพลังงานลดลง  
   ๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา 

         ๒.๑.๑ การใชเครื่องปรับอากาศ 

                  ๑) ตั้งอุณหภูมิไวท่ี ๒๕ องศาเซลเซียส 

                      ๑.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

                  ๒) การเปด-ปด เครื่องปรับอากาศ 

                      ๒.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนประจําหองทํางาน ใหเปดเครื่องเวลา
ตั้งแต ๘.๓๐ น. และชวงเวลาพักเท่ียงเวลา  ๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. ปรับอุณหภูมิเปน ๒๗ 
องศาเซลเซียส  และปดเครื่องเวลา  ๑๖.๓๐ น. หรือปดเม่ือเลิกใชทันที 
 

      
ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 

 

ทุกหนวยงาน 
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กลยุทธ / มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ หนวยงานรับผิดชอบ 
 

                        ๒.๒ เครื่องปรับอากาศประจําหองประชุม ใหเปดเครื่องกอนเวลา
ประชุม ๑๕ นาที และปดเม่ือเลิกใชทันที  
                   ๓) การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

                        ๓.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนใหมีการดูแล ทําความสะอาดแผน
กรองอากาศ ๓ เดือน/ครั้ง คอยลทําความเย็น ๑ ป/ครั้ง 

                   ๔) การลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

                      ๔.๑ ตรวจสอบมิใหมีการนําสิ่งของไปวางขวางทางเขา-ออกของชุดระบาย
ความรอน 

                        ๔.๒ เปด - ปดประตูเขาออกของหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศเทาท่ีจําเปน 
และระมัดระวังไมใหเปดประตูหองคางไว 
           ๒.๑.๒ การใชไฟฟาแสงสวาง 

                    ๑) ใชอุปกรณไฟฟาแบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณไฟฟา
ประสิทธิภาพสูง 

                    ๒) เปด - ปดไฟฟาแสงสวางเทาท่ีจําเปน 

                    ๓) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการเปด - ปดไฟฟาแสงสวางสวนกลาง 

                    ๔) ถอดหลอดไฟฟาและแสงสวางในบางจุดท่ีไมจําเปน  หรือบริเวณท่ีมีแสง
สวางมากเกินความจําเปน 

                    ๕) การเปด - ปดไฟฟาในเวลากลางคืนของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ใหเปดไฟฟาเฉพาะจุดท่ีจําเปนและไมกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลและทรัพยสิน
ราชการ 

                    ๖) จัดทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงเพ่ือใหแสง
สวางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการทําความสะอาดทุกป/ครั้ง 

            ๒.๑.๓ การใชอุปกรณสํานักงาน 

                     ๑) คอมพิวเตอร 
                          ๑.๑ ปดเครื่องเม่ือไมมีการใชงานภายใน ๓๐ นาที 

                          ๑.๒ ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรพักจอภาพอัตโนมัติเม่ือไมมีการใช
งานภายใน ๑๕ นาที 

                          ๑.๓ ปดเครื่องคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กเม่ือเลิกใชงาน 

                     ๒) ปดเครื่องพิมพผล (Printer) เม่ือเลิกใชงาน 
 

ทุกหนวยงาน 
 
ทุกหนวยงาน 
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กลยุทธ/มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ หนวยงานรับผิดชอบ 

                     ๓) เครื่องถายเอกสาร 

                          ๓.๑ กดปุมพักเครื่องถายเอกสาร (Standby Mode) เม่ือใชงาน
เสร็จ 

                          ๓.๒ ถายเอกสารเฉพาะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

                          ๓.๓ ใหตรวจทานเอกสารใหถูกตองกอนการถาย 

                          ๓.๔ ถอดปลั๊กทุกครั้งเม่ือปดเครื่องถายเอกสาร 

             ๒.๑.๔ การใชลิฟท ข้ึน-ลงชั้นเดียวควรใชบันได 

                      - การเปด - ปด ตามชวงเวลาท่ีผูมีอํานาจสั่งการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

     ๒.๒  มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

            ๒.๒.๑  ใหหนวยงานสงใบอนุญาตการใชรถยนตลวงหนากอนเดินทาง ๑ วัน 

            ๒.๒.๒  ควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางประหยัด 

            ๒.๒.๓  กําหนดใหใชน้ํามันเชื้อเพลิงแตละคันไมควรเกิน ตามปริมาณท่ีกําหนด 

            ๒.๒.๔  ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับชนิดของรถยนต 
            ๒.๒.๕  กรณีไปราชการในเสนทางเดียวกันใหเดินทางโดยรถคันเดียวกัน (Car 
Pool) 
            ๒.๒.๖  ใชการสื่อสารแทนการใชรถยนต เพ่ือติดตอราชการเทาท่ีจะปฏิบัติได 
            ๒.๒.๗  ใหพนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนการเดินทาง  เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เดินทางผิดพลาด และเสนทางจราจรติดขัด 

            ๒.๒.๘  ควรตรวจเช็คสภาพเครื่องยนตเปนประจําใหพรอมใชงาน 

            ๒.๒.๙  ควรขับรถยนตดวยความเร็วไมเกิน ๙๐ กม./ชม. 
            ๒.๒.๑๐  ควรดับเครื่องยนตทุกครั้งขณะจอดรถ     
 

๓. ใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจดัเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพและใหเปนไป ตามแนวทางการ
ประเมินท่ีกําหนดไว คือ ขอมูลใน  
www.e-report.energy.go.th การประหยัดไฟฟา/น้ํามันครบถวนและมีกระบวนการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหนวยงาน 
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กลยุทธ/มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

 

๔. ใหผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน/สํานัก/กอง/กลุม ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
แผนการดําเนินงานภายในหนวยงาน 

     ๔.๑  ใหบุคลากรภายในหนวยงานปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานของกรมฯ อยาง
เครงครัด 

     ๔.๒  พิจารณาปรับปรุงและแกไขอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

     ๔.๓  ใหผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจําพ้ืนท่ี มีหนาท่ี
ตรวจสอบ กําชับ สั่งการผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใหปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอยางเครงครัด 
ตลอดจนรายงานปญหา อุปสรรค ตอคณะทํางานฯทราบตามลําดับ 
 

ทุกหนวยงาน 
 

 

กลยุทธท่ี ๓ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของกรมการแพทย 
 

มาตรการ 

๑.  การรายงานผลการติดตามประเมินผล 

     - จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
ตอคณะทํางานฯ และผูท่ีเก่ียวของ   
 

 

ทุกหนวยงาน 

 

       

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


