
1

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การอนุรักษ์พลังงาน
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

สรุปปัญหาอุปสรรคและแรงจูงใจของสถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค แรงจูงใจทีจ่ะอนุรักษ์

1. กลุ่มโรงแรม

1.1 โรงแรมขนาดเล็กและ     

ขนาดกลาง

- ขาดคน

- ขาดเงินลงทุนปรับปรุง

- ขาดระบบและบํารุงรักษา

- ขาดความรู้

- ผลประหยัด

- ภาพลักษณ์

- กฎหมาย

1.2 โรงแรงขนาดใหญ่ - ขาดความรู้

- ขาดเงินลงทุน

- เข้าไม่ถึงผู้ตัดสินใจ

- ผลประหยัด

- ภาพลักษณ์

- กฎหมาย

- นโยบายจากบริษัทแม่

2. ศูนย์การค้า - ขาดเงินลงทุน

- บางส่วนขาดความรู้ที่ถูกต้อง

- ผลประหยัด

- ภาพลักษณ์

- กฎหมาย

- นโยบายจากส่วนกลาง
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

สรุปปัญหาและแรงจูงใจและแรงจูงใจของสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค แรงจูงใจทีจ่ะอนุรักษ์

3. อาคารธุรกิจ - ขาดเงินลงทุน

- ขาดความรู้

- ขาดคน

- เข้าไม่ถึง

- ผลประหยัด

- ภาพลักษณ์

4. อาคารราชการ - ขาดความรู้

- ขาดงบประมาณ

- นโยบายส่วนกลาง

- คําสั่ง

5. ไฟฟ้าสาธารณะ/ท้องถิ่น - ขาดงบประมาณ

- ขาดเจ้าภาพ

- ขาดความรู้

- นโยบายส่วนกลาง

- ผลประหยัดที่ได้

6. ครัวเรือน - ราคาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานยัง

ค่อนข้างสูง

- ขาดความมั่นใจว่ามีความคุ้มค่า

-ขาดการจูงใจ

- กระแสของสังคม

- จิตสํานึก

- การสนับสนุน
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วิสัยทัศน์     

      -  ภูเก็ตสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และวัดได้ชัดเจน

        -  ภูเก็ตเป็นต้นแบบเมืองอนุรักษ์พลังงานจนเป็นที่ยอมรับ

พันธกิจ

       -  มีกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในผู้ใช้พลังงาน  เป้าหมายทุกลุ่มด้วย 

Demand Side Management

-  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้พลังงานในภูเก็ตเห็นความจําเป็นและเข้ามามีส่วนร่วม

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต
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เป้าประสงค์     

      -  ภูเก็ตสามารถลการใช้พลังงานไฟฟ้าลงจากฐานอ้างอิงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือ 57 

MW 

        -  เกิดความตื่นตัวในอนุรักษ์พลังงานในจังหวัดภูเก็ตทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว

ระยะเวลาดําเนินการ

       -  ระยะเวลาดําเนินการ 5.5 ปี

-  ระยะเวลาเตรียมการ 0.5 ปี

         -  ระยะเวลาส่งเสริม 5 ปี

แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต
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ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต

การปรับปรุง         

มีกลไกสนับสนุน

การปรับปรุง         

ที่จูงใจ

ภาครัฐ

ดําเนินการจริง

และเป็นผู้นําใน

การสร้างความ

ร่วมมือ

รณรงค์

ประชาสัมพันธ์
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แผนงาน

1. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน

2. แผนงานด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์

3. แผนบริหารการจัดการ
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1. แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน
เป้าประสงค์

     1. ผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายสนใจและดําเนินการลงทนุปรับปรุงการใช้พลงังาน

     2. สร้างความรู้และศักยภาพให้กับผูเ้กี่ยวข้อง

     3. ลดอุปสรรคของผู้ประกอบการในการปรับปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพพลงังาน

กลยุทธ์ที่ใช้

     1. มีการสนับสนุนทางการเงินทีจู่งใจผูป้ระกอบการในภูเก็ต

     2. ออกแบบโครงการทีเ่ข้าใจง่าย ระยะเวลาสั้น

     3. เผยแพร่ข้อมูลให้ถึงผู้ตัดสินใจในแต่ละกลุม่

     4. กฎระเบียบหรือมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับผู้ใช้พลงังาน

     5. มุ่งที่เทคโนโลยีเป้าหมายเทา่นั้น

     6. ใช้การสนับสนุนหลักเดียวกัน
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แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย โครงการส่งเสริม

โรงแรม อาคาร โรงงานขนาดเล็ก - โครงการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใน

สถานประกอบการขนาดเล็ก

โรงแรม อาคาร โรงงานขนาดใหญ่ -โครงการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่

- โครงการสนับสนุนธุรกิจจัดการพลังงาน (ESCO) 

- โครงการ Demand Response ในสถานประกอบการ            

ขนาดใหญ่

อาคารภาครัฐไฟฟ้าสาธารณะ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคารของรัฐและไฟฟ้า

สาธารณะ

- การกําหนดนโยบายและแผนในการปรับปรุงการใช้พลังงานใน

ภาครัฐ
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แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย โครงการส่งเสริม

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งหมด 

(Cross cutting)

- โครงการจัดงาน Phuket Energy Fair

- โครงการบังคับใช้มาตรฐานการใช้พลังงาน สําหรับอาคารใหม่

- โครงการสาธิตเทคโนโลยีเป้าหมาย

- โครงการเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานผ่านเครือข่าย

ภาคครัวเรือน และอาคารพาณิชย์ - โครงการส่งเสริมอุปกรณ์ประสิทธิภพสูงในจังหวัดภูเก็ต

• การจัดซื้อกลาง

•  การส่งเสริมตลาดอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง           

- โครงการสนับสนุนหมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์อนุรักษ์

พลังงาน

ภาคขนส่ง - โครงการจัดระบบขนส่งมวลชนในภูเก็ต

- โครงการจัดทําแผนโลจิสติกส์สําหรับจังหวัดภูเก็ต

ภาคพลังงานทดแทน - โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ในภาคอาคารและ

บ้านเรือน
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2. แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

เป้าประสงค์

     1. เพื่อสร้างความตื่นตัวในการอนุรักษพ์ลังงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

     2. จูงใจสนับสนุนให้เกิดความต้องการปรับปรุงการใช้พลงังาน

     3. สร้างบรรยากาศในการอนุรักษพ์ลังงานในจังหวัดภูเก็ต

กลยุทธ์ที่ใช้

     1. สร้างความตระหนักร่วมกันในปัญหาการใช้พลังงานของภูเก็ต

     2. สร้างโมเมนตัมในการประชาสัมพันธ์โดยใช้สญัลกัษณ์ข้อความประชาสัมพนัธ์

เดียวกันทั่วทั้งจังหวัด

     3. อนุรักษ์พลังงานรวมกับการสง่เสริมการทอ่งเที่ยว     
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2. แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

กิจกรรมการส่งเสริม

     1. โครงการประกวดสถานประกอบการอนุรักษพ์ลงังานและมอบตราสัญลกัษณ์

     2.  การติดตั้งสื่อรณรงค์ ณ จุดท่องเที่ยว สนามบิน

     3.  โครงการประชาสัมพนัธ์โครงการภูเก็ตเมืองอนุรักษพ์ลงังานและกิจกรรมสู่            

ประชาชน และผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง

     4. โครงการ Phuket Earth Day
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3. แผนบริหารการจัดการ

เป้าประสงค์

     เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย

     กลยุทธ์ที่ใช้

     1. ดําเนินการในรูปคณะกรรมการและเชิญหน่วยงานที่มีบทบาทรวมในคณะทํางาน

     2. ดําเนินโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน

     3. มีผู้รับผิดชอบภารกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน

     4. มีงบประมาณในระยะยาว เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ตามแผน

     5. มีระบบการติดตาม และวัดผลต่อเนื่อง
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3. แผนบริหารการจัดการ (ต่อ)
กิจกรรม

     1. กําหนดผู้รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงพลังงานและ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน และคณะกรรมการติดตามผลระดับกระทรวงที่มีจังหวัด ท้องถิ่น และภาครัฐ

เอกชนเข้าร่วม

     2. การกําหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบแผนทัง้สาม ได้แก่ 

          - แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ  - แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

          - แผนการติดตามผล

     3. การดําเนินโครงการสง่เสริมโดยจัดหาที่ปรึกษาเข้าดําเนินการเช่นเดียวกับที่

ดําเนินการในระดับประเทศ

     4. ขอการสนับสนุนจากกองทนุอนุรักษ์พลงังานในรูปแผนงานใหญ่ ระยะยาวและมี

กิจกรรมย่อยๆ รายโครงการ
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1. โครงการสนับสนุนเงินลงทนุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการขนาดเล็ก

    

รายละเอียดแผนงาน

วิธีการส่งเสริม สนับสนุนทางการเงินในลักษณ์ : (Cost Based) 

กลุ่มเป้าหมาย โรงแรม อาคาร โรงงานขนาดกลาง และเล็กโดยพิจารณาจากขนาดหม้อ

แปลงไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 kVA

รูปแบบโครงการ เป็นการสนับสนุนเงินลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์ใช้พลังงานในเทคโนโลยี

เป้าหมายในอัตราร้อยละ 30 โดยมีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม

โครงการก่อน เพื่อลดขั้นตอนในการอนุมัติ และจัดให้มีที่ปรึกษาจาก

หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น การไฟฟ้าภูมิภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษา            

เข้าตรวจสอบและช่วยจัดทําข้อเสนอในเชิงรุก วงเงินสนับสนุนไม่เกิน         

ร้อยละ 1 ล้านบาท
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1. โครงการสนับสนุนเงินลงทนุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการขนาดเล็ก

    เทคโนโลยีที่สง่เสริม - หลอด LED

- เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง

- อินเวอร์เตอร์ สําหรับพัดลมและปั้ม

- ฮีตปั้ม

- เครื่องทําน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

- เครื่องผลิตน้ําร้อนจากคอนเดนเซอร์

รายละเอียดแผนงาน
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2. โครงการสนับสนุนเงินลงทนุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการขนาดใหญ่

    วิธีการส่งเสริม สนับสนุนทางการเงินในลักษณะ : (Cost Based) 

กลุ่มเป้าหมาย โรงแรม โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ที่มีหม้อแปลงไม่เกิน 1,000 kVA

รูปแบบโครงการ เป็นการสนับสนุนเงินลงทุนขนาดใหญ่ และสถานประกอบการมีความ

พร้อมสามารถจัดทําข้อเสนอได้เอง หรือร่วมกับผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

และดําเนินการเชิงรุก วงเงินสนับสนุนไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท

เทคโนโลยีทีส่ง่เสริม  - หลอด LED

                          - เครื่องปรับอากาศ

                          - เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสงู

                          - อินเวอร์เตอร์ สําหรับพัดลมและปั้ม

                          - ฮีตปั้ม

                          - เครื่องทําน้ําร้อนพลงังานแสงอาทิตย์

                          

รายละเอียดแผนงาน
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2. โครงการสนับสนุนเงินลงทนุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการขนาดใหญ่

    (ต่อ)

    เทคโนโลยีทีส่ง่เสริม  - เครื่องผลิตน้ําร้อนจากคอนเดนเซอร์

                          - เครื่องทําน้ําเย็นประสทิธิภาพสงู

                          - ใบพัดหอผึ่งน้ําแบบ FRP

- ระบบจัดการการเดินเครื่องทําน้ําเย็น

                          - มอเตอร์/คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสงู

                          - หอผึ่งน้ําประสิทธิภาพสูง

รายละเอียดแผนงาน
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3. โครงการสนับสนุนธุรกิจจัดการพลังงาน (ESCO)

    วิธีการส่งเสริม ให้ข้อมูลผู้ประกอบการและผูใ้ห้บริการและจดัทําโครงการต้นแบบ

กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อม

รูปแบบโครงการ 1. จัดเตรียมข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ

2. จัดให้มีการพบ หารือทั้งสองฝ่าย

3. จัดทําสัญญา และข้อตกลงการตรวจวัดกลาง

4. เข้าพบเพื่อหาหรือกับผู้ให้บริการ และ

5. จัดทําสื่อเผยแพร่

รายละเอียดแผนงาน
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4. โครงการ Demand Response ในสถานประกอบการขนาดใหญ่

    วิธีการส่งเสริม ให้การสนับสนุนทางการเงินกับสถานประกอบการที่สามารถลดการใช้

ไฟฟ้าในช่วง Peak

กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีจํานวนมากหลายสาขา

รูปแบบโครงการ จัดทําสัญญาข้อตกลงการลดการใช้ไฟฟ้าในวัน เวลา ที่การไฟฟ้าแจ้ง  

ล่วงหน้า และได้รับค่าตอบแทนในอตัราที่ตกลงกันไว้

รายละเอียดแผนงาน



21

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

5. โครงการจัดงาน Phuket Energy Fair

วิธีการส่งเสริม Market Matching Event

กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการทุกขนาด

รูปแบบโครงการ จัดงานแสดงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ผลิตจาํหน่ายที่เข้าร่วม

โครงการ และขอให้ผู้ผลิตให้ส่วนลดพิเศษ และสถานประกอบการ

สามารถขอรับการสนับสนุนในโครงการสนับสนุน 30 % ได้ด้วย และ

จัดให้มีคลินิก ให้คําแนะนําลดขั้นตอนในการยื่นข้อเสนอ และอนุมัติ

รายละเอียดแผนงาน
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6. โครงการสาธิตเทคโนโลยีอนุรักษพ์ลังงาน

วิธีการส่งเสริม เผยแพร่ผลสําเร็จของสถานประกอบการในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย โรงแรม อาคารธุรกิจ

รูปแบบโครงการ ให้การสนับสนุนการปรับปรุงจริงในเทคโนโลยีที่อาจจะยังขาดความ

เชื่อมั่นของผู้ประกอบการ โครงการเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็น และทําสื่อ

เผยแพร่ผ่านสมาคมของผู้ประกอบการ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 

สมาคม โดยในการสาธิตดําเนินการร่วมกับองค์กรของผู้ประกอบการ

รายละเอียดแผนงาน
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7. โครงการบังคับใช้มาตรฐาน/กฎหมายกับอาคารใหม่

วิธีการส่งเสริม เป็นมาตรฐานภาคบังคับ

กลุ่มเป้าหมาย อาคารใหม่

รูปแบบโครงการ ปัจจุบันมีอาคารเกิดขึ้นในภูเก็ตค่อนข้างมาก เนื่องจากการเติมโตของ

ธุรกิจ  อย่างไรก็ตามหากปล่อยให้มีการสร้างอาคารใหม่โดยไม่พิจารณา

เรื่องการใช้พลังงานจะเป็นภาระจังหวัดภูเก็ตเองที่นาํเข้าพลังงานเกือบ

ทั้งหมดจึงควรกําหนดมาตรฐานสําหรับอาคารใหม่ ซึ่งทําได้ในระดับ

จังหวัดหรือท้องถิ่น และปัจจุบันภาครัฐได้มีกระทรวงว่าด้วยการ

ออกแบบเพือ่การประหยัดพลังงานออกมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถบังคับ

ใช้ได้เต็มรูป จังหวัดควรพิจารรานํามาปรับใช้

รายละเอียดแผนงาน
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8. โครงการเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ

วิธีการส่งเสริม ให้ข้อมูล ความรู้และประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนของภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมาย โรงแรม อาคารธุรกิจ

รูปแบบโครงการ เผยแพร่ช่องทางการสนับสนุน ความรู้ ในเรื่องการอนรุักษ์พลงังาน        

ผ่านเครือข่ายของผู้ประอบการ เช่น สมาคมวิศวกรโรงแรม ศูนย์การค้า 

และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งในระดับผู้บริหาร และ

ผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดประชุมร่วมกับภาครัฐอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

รายละเอียดแผนงาน
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9. โครงการส่งเสริมอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

วิธีการส่งเสริม ส่งเสริมให้ราคาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานราคาต่ําลง และมีแพร่หลาย

ในตลาด

กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือน และธุรกิจขนาดเล็ก

รูปแบบโครงการ ส่งเสริมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานแพร่หลาย โดยวิธีการจัดซื้อร่วมกัน 

(Central Procurement) โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นแกนกลาง รวบรวม

ความต้องการ เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ําและกระจายไปยังพนักงานบุคลากร 

และส่งเสริมร้านค้าให้นําอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงมาจําหน่ายในภูเก็ต 

เช่น การติดป้ายตราสัญลักษณ์ Green Shop

รายละเอียดแผนงาน
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10. โครงการสนับสนุนหมูบ่้านจัดสรร อาคารพาณิชย์อนุรักษพ์ลังงาน

วิธีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และมอบตราสัญลักษณ์บ้านประหยัดพลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่พัฒนาโครงการบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์

รูปแบบโครงการ จัดทําเกณฑ์บ้านประหยัดพลังงานและเข้าหารือผู้ประกอบการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อพัฒนาบ้านประหยัดพลังงานเข้าสู่ตลาด

11. โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar Rooftop

วิธีการส่งเสริม รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ Solar Rooftop

กลุ่มเป้าหมาย อาคารส่วนราชการ อาคาร โรงงานที่มีพื้นที่หลังคา และบ้านเรือน

รูปแบบโครงการ เพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากอาคาร โรงงานที่ผลิตจากแผงพลังงาน

แสงอาทิตย์เช่นเดียวกับที่ดําเนนิการในระดับประเทศ ในส่วนอาคาร

ของรัฐ รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนเอง

รายละเอียดแผนงาน
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แผนงาน 
กิจการ ระยะเตรียมการ

6 เดือน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

1. โครงการสนับสนุนเงินลงทุน        

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสถาน

ประกอบการขนาดเล็ก

2. โครงการสนับสนุนเงินลงทุน เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่

3. โครงการสนับสนุนธุรกิจจัด

การพลังงาน (ESCO)
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แผนงาน (ต่อ)

กิจการ ระยะเตรียมการ

6 เดือน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

4. โครงการปรับปรุงการใช้พลังงาน

ในอาคารของรัฐและไฟสาธารณะ

5. โครงการจัดงาน Phuket 

Energy Fair

6. โครงการบังคับใช้มาตรฐาน/

กฎหมายกับอาคารใหม่  (BEC)

7. โครงการสาธิตเทคโนโลยี

เป้าหมาย
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แผนงาน (ต่อ)

กิจการ ระยะเตรียมการ

6 เดือน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

8. โครงการเผยแพร่ความรู้ และ

สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ

9. โครงการส่งเสริมอุปกรณ์

ประสิทธิภาพสูง

10.โครงการสนับสนุนหมู่บ้าน

จัดสรร อาคารพาณิชย์อนุรักษ์

พลังงาน



30

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

แผนงาน (ต่อ)

กิจการ ระยะเตรียมการ

6 เดือน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

แผนงานด้านการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์

1. โครงการประกวดสถาน

ประกอบการอนุรักษ์พลังงานและ

มอบตราสัญลักษณ์

2. การติดตั้งสื่อรณรงค์ ณ จุด

ท่องเที่ยว สนามบิน

3. โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ

ภูเก็ตเมืองอนุรักษ์พลังงานและ

กิจกรรมสู่ ประชาชน และ

ผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง

4. โครงการ Phuket Earth Day
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แผนงาน (ต่อ)

กิจการ ระยะเตรียมการ

6 เดือน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

แผนบริหารจัดการ

1. กําหนดผู้รับผิดชอบหลัก คือ

กระทรวงพลังงานและแต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน และ

คณะกรรมการติดตามผลระดับ

กระทรวง ที่มีจังหวัด ท้องถิ่น และ

ภาครัฐเอกชนเข้าร่วม

2. การกําหนดหน่วยงานและ

ผู้รับผิดชอบแผนทั้งสาม ได้แก่ 

     - แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ

     - แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

     - แผนการติดตามผล
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แผนงาน (ต่อ)

กิจการ ระยะเตรียมการ

6 เดือน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

แผนบริหารจัดการ

3. การดําเนินโครงการส่งเสริมโดย

จัดหาที่ปรึกษาเข้าดําเนินการ

เช่นเดียวกับที่ดําเนินการใน

ระดับประเทศ

4. ขอการสนับสนุนจากกองทุน

อนุรักษ์พลังงานในรูปแผนงานใหญ่ 

ระยะเวลาและมีกิจกรรมย่อยๆ ราย

โครงการ


