
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

 

กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน 

๑. จัดตั้งคณะท างานด าเนินการจัดท าแผนมาตรการ
ประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๑ ระดับองค์กร  
     - จัดตั้งคณะท างาน 
๑.๒ ระดับส านัก/ส่วนงาน 
     - จัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบประจ าพ้ืนที่หน่วยงานใน
การติดตาม ตรวจสอบก าชับสั่งการ ให้ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
ทุกส านัก/ส่วนงาน 

 ๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานใน
ด้านไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และอ่ืนๆที่ส่งผลให้การใช้
พลังงานลดลง 
๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
๒.๑.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ 
     ๑) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส 
     ๒) การเปิดเครื่องปรับอากาศ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. 
และปิดในเวลา ๑๖.๐๐ น. 
     - เครื่องปรับอากาศประจ าห้องประชุม ให้เปิด
เครื่องก่อนเวลาประชุม ๓๐ นาที และปิดเมื่อเลิกใช้
ทันท ี
     - ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วน 
    ๓) การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
     - ให้มีการท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ๓ 
เดือน/ครั้ง คอยล์ท าความเย็น ๑ ปี/ครั้ง 
     - การลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
     ๔) การลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
     - ตรวจสอบมิให้มีการน าสิ่งของไปขวางทางเข้าออก 
ของชุดระบายความร้อน 
     - เปิด – ปิดประตูเข้าออกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
เท่าท่ีจ าเป็นและระมัดระวังไม่ให้เปิดประตูห้องค้างไว้ 
 
๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
     ๑) ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ตาม
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
     ๒) เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าท่ีจ าเป็น 
      

 
 
 
ทุกส านัก/ส่วนงาน 



- ๒ - 
 

กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
      ๓) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิด – ปิดไฟฟ้า

แสงสว่างส่วนกลาง   
     ๔) ถอดหลอดไฟฟ้าบางจุดที่ไม่จ าเป็นหรือบริเวณที่
มีแสงสว่างมากเกินความจ าเป็น 
     ๕) การเปิด – ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนเฉพาะจุดที่
จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและ
ทรัพย์สินราชการ 
     ๖) จัดท าความสะอาดโคมไฟและแผ่นสะท้อนแสง 
เพ่ือให้แสงสว่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการท าความ
สะอาดทุกปี/ครั้ง 
 
๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
     ๑) คอมพิวเตอร์ 
     - ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งาน ภายใน ๓๐ นาที 
     - ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พักหน้าจออัตโนมัติเมื่อ
ไม่มีการใช้งาน ภายใน ๑๕ นาท ี
     - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้
งาน 
     ๒) ปิดเครื่องพิมพ์ผล(Printer)เม่ือเลิกใช้งาน 
     ๓) เครื่องถ่ายเอกสาร 
     - กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby mode) 
เมื่อใช้งานเสร็จ 
     - ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
     - ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่าย 
     - ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 
     - การใช้กระดาษ ควรใช้เท่าที่จ าเป็น หรือการน า
กลับมาใช้ใหม่ ( Reuse) 
๒.๑.๔ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 
     - ใช้เท่าที่จ าเป็นและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
 
๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
๒.๒.๑ การใช้รถยนต์ 
     ๑) ให้ผู้ขอใช้จองรถยนต์ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ วัน 
เพ่ือให้การบริหารการสั่งจ่ายรถยนต์ให้เหมาะสมกับการ
เดินทาง(ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
      
 

 
 
 
 
ทุกส านัก/ส่วนงาน 



- ๓ - 
กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

      ๒) ผู้ รับผิดชอบสั่ งจ่ายรถยนต์มีหน้าที่ ในการ
วางแผนและพิจารณาการเดินทางเส้นทางเดียวกันควร
ไปด้วยกัน โดยจะประสานและแจ้งเจ้าหน้าที่ เ พ่ือ
รับทราบหรือกรณียกเว้นที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ 
     ๓) การจัดส่งหนังสือ หรือเป็นหนังสือด่วนมาก หรือ
ด่วนที่สุดขอให้จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง หรือกรณียกเว้นที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้    
     ๔) การจัดส่งเอกสารด้วยบริการรับฝากสิ่งของส่ง
ทางไปรษณีย ์
     ๕) การอนุญาตใช้รถยนต์ให้ใช้เพ่ือกิจการอันเป็น
ส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการอย่างจ าเป็น
หรือเหมาะสม โดยมุ่งหมายราชการเป็นส าคัญ 
     ๖) ควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดเติม
น้ ามันให้ถูกชนิด สอดคล้องกับระยะทาง 
 
๒.๒.๒ การขับรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ 
     ๑) ควรสอบถามข้อมูลเ พ่ือการเดินทางไม่ ให้
ผิดพลาด คือ ถูกสถานที่ ถูกเวลา และถูกเส้นทาง 
     ๒) ควรวางแผนการเดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงเส้นทาง
จราจรติดขัด 
     ๓) ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด 
     ๔) ใช้เกียร์สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์ 
     ๕) เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็น เฉพาะ
เมื่อมีเจ้าหน้าที่บางส่วนรอคอยบนรถ 
 
๒.๒.๓ การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
     ๑) ตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ปกติ โดยการเช็คตามก าหนดระยะเวลา/เลขไมล์ 
ตรวจเช็คระดับน้ าในหม้อน้ า ฯลฯ 
     ๒) ตรวจสองระบบน้ ามันเชื้อเพลิง หากพบรอยรั่ว
ให้รีบรายงานซ่อมทันที 
     ๓) ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ าเสมอ 
๒.๒.๔ มาตรการและแนวทางในการประหยั ด
น้ าประปา 
     ๑) การใช้น้ าประปา 
     - การเปิดก๊อกน้ าในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ าไป
ในระดับความแรงสูงสุด 
 

 
 
ทุกส านัก/ส่วนงาน 



- ๔ - 
 

กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
      - ปิดก๊อกน้ าให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น้ า 

     - การรดน้ าต้นไม้ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องห้าม
เปิดน้ าทิ้งไว้ 
     ๒) การบ ารุงรักษาระบบน้ าประปา 
     - ส ารวจตรวจสอบและท าการซ่อมแซมท่อน้ าทันที 
     ๓) ให้ผู้ รั บผิ ดชอบตั วชี้ วั ด เ ก็บข้ อ มูล ให้ มี
ประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามแนวทางการประเมิน
ที่ ก า ห น ด ไ ว้  คื อ   ข้ อ มู ล ใ น  www. e – 
report.energy.go.th ก า รประหยั ด ไฟ ฟ้ า /น้ า มั น
ครบถ้วนและมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 

 

๒. การสร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วนของ
บุคลากรให้มีการประหยัด
พลังงาน 
 

๑. ประชาสัมพันธ์ สื่อ รณรงค์เผยแพร่เป้าหมายและ
มาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน 

ทุกส านัก/ส่วนงาน 

๓. การติดตามประเมินผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
ขององค์ การบริหารส่ วน
ต าบลบางสะพาน 
 
 
 
 
 
 

๑. ให้หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองคลัง/
หัวหน้าส่วนโยธา/หัวหน้าส่วนงานทุกส่วน ควบคุม
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานภายใน
หน่วยงาน 
     ๑) ให้บุคลากรภายในส านัก/กอง/ทุกส่วนงาน
ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
     ๒) พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     ๓) ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดประจ าพ้ืนที่ มีหน้าที่ตรวจสอบ ก าชับ สั่งการ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตามาตรการประหยัด
เคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรค ต่อ
คณะท างานฯ ทราบตามล าดับ 
๒. การรายงานผลการติดตามประเมินผล 
     ๑) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะท างาน
ลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


