
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

 

กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน 

๑. จัดตั้งคณะท างานด าเนินการจัดท าแผนมาตรการ
ประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
๑.๑ ระดับองค์กร  
     - จัดตั้งคณะท ำงำน 
๑.๒ ระดับส ำนัก/ส่วนงำน 
     - จัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่หน่วยงำนใน
กำรติดตำม ตรวจสอบก ำชับสั่งกำร ให้ปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรประหยัดพลังงำน 

 
 
 
 
ทุกส ำนัก/ส่วนงำน 

 ๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานใน
ด้านไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และอ่ืนๆที่ส่งผลให้การใช้
พลังงานลดลง 
๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
๒.๑.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ 
     ๑) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ ๒๕ องศำเซลเซียส 
     ๒) กำรเปิดเครื่องปรับอำกำศ ในเวลำ ๐๙.๐๐ น. 
และปิดในเวลำ ๑๖.๐๐ น. 
     - เครื่องปรับอำกำศประจ ำห้องประชุม ให้เปิด
เครื่องก่อนเวลำประชุม ๓๐ นำที และปิดเมื่อเลิกใช้
ทันท ี
     - ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ต้องได้รับอนุญำตจำกหัวหน้ำส่วน 
    ๓) กำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 
     - ให้มีกำรท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศ ๓ 
เดือน/ครั้ง คอยล์ท ำควำมเย็น ๑ ปี/ครั้ง 
     - กำรลดภำระกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ 
     ๔) กำรลดภำระกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ 
     - ตรวจสอบมิให้มีกำรน ำสิ่งของไปขวำงทำงเข้ำออก 
ของชุดระบำยควำมร้อน 
     - เปิด – ปิดประตูเข้ำออกห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศ
เท่ำท่ีจ ำเป็นและระมัดระวังไม่ให้เปิดประตูห้องค้ำงไว้ 
 
๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
     ๑) ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำแบบประหยัดพลังงำน ตำม
มำตรฐำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำประสิทธิภำพสูง 
     ๒) เปิด – ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงเท่ำท่ีจ ำเป็น 
      

 
 
 
ทุกส ำนัก/ส่วนงำน 



- ๒ - 
 

กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
      ๓) ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรเปิด – ปิดไฟฟ้ำ

แสงสว่ำงส่วนกลำง   
     ๔) ถอดหลอดไฟฟ้ำบำงจุดที่ไม่จ ำเป็นหรือบริเวณที่
มีแสงสว่ำงมำกเกินควำมจ ำเป็น 
     ๕) กำรเปิด – ปิดไฟฟ้ำในเวลำกลำงคืนเฉพำะจุดที่
จ ำเป็นและไม่ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและ
ทรัพย์สินรำชกำร 
     ๖) จัดท ำควำมสะอำดโคมไฟและแผ่นสะท้อนแสง 
เพ่ือให้แสงสว่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให้มีกำรท ำควำม
สะอำดทุกปี/ครั้ง 
 
๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
     ๑) คอมพิวเตอร์ 
     - ปิดเครื่องเมื่อไม่มีกำรใช้งำน ภำยใน ๓๐ นำท ี
     - ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พักหน้ำจออัตโนมัติเมื่อ
ไม่มีกำรใช้งำน ภำยใน ๑๕ นำท ี
     - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้
งำน 
     ๒) ปิดเครื่องพิมพ์ผล(Printer)เม่ือเลิกใช้งำน 
     ๓) เครื่องถ่ำยเอกสำร 
     - กดปุ่มพักเครื่องถ่ำยเอกสำร (Standby mode) 
เมื่อใช้งำนเสร็จ 
     - ถ่ำยเอกสำรเฉพำะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
     - ให้ตรวจทำนเอกสำรให้ถูกต้องก่อนกำรถ่ำย 
     - ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ำยเอกสำร 
     - กำรใช้กระดำษ ควรใช้เท่ำที่จ ำเป็น หรือกำรน ำ
กลับมำใช้ใหม่ ( Reuse) 
๒.๑.๔ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 
     - ใช้เท่ำที่จ ำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งำน 
 
๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
๒.๒.๑ การใช้รถยนต์ 
     ๑) ให้ผู้ขอใช้จองรถยนต์ล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย ๑ วัน 
เพ่ือให้กำรบริหำรกำรสั่งจ่ำยรถยนต์ให้เหมำะสมกับกำร
เดินทำง(ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
      
 

 
 
 
 
ทุกส ำนัก/ส่วนงำน 



- ๓ - 
กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

      ๒) ผู้ รับผิดชอบสั่ งจ่ำยรถยนต์มีหน้ำที่ ในกำร
วำงแผนและพิจำรณำกำรเดินทำงเส้นทำงเดียวกันควร
ไปด้วยกัน โดยจะประสำนและแจ้งเจ้ำหน้ำที่ เ พ่ือ
รับทรำบหรือกรณียกเว้นที่ไม่สำมำรถไปด้วยกันได้ 
     ๓) กำรจัดส่งหนังสือ หรือเป็นหนังสือด่วนมำก หรือ
ด่วนที่สุดขอให้จัดส่งทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกำร
ใช้รถยนต์ส่วนกลำง หรือกรณียกเว้นที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้    
     ๔) กำรจัดส่งเอกสำรด้วยบริกำรรับฝำกสิ่งของส่ง
ทำงไปรษณีย ์
     ๕) กำรอนุญำตใช้รถยนต์ให้ใช้เพ่ือกิจกำรอันเป็น
ส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรอย่ำงจ ำเป็น
หรือเหมำะสม โดยมุ่งหมำยรำชกำรเป็นส ำคัญ 
     ๖) ควบคุมกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงอย่ำงประหยัดเติม
น้ ำมันให้ถูกชนิด สอดคล้องกับระยะทำง 
 
๒.๒.๒ การขับรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ 
     ๑) ควรสอบถำมข้อมูลเ พ่ือกำรเดินทำงไม่ ให้
ผิดพลำด คือ ถูกสถำนที่ ถูกเวลำ และถูกเส้นทำง 
     ๒) ควรวำงแผนกำรเดินทำงเพ่ือหลีกเลี่ยงเส้นทำง
จรำจรติดขัด 
     ๓) ขับรถด้วยอัตรำควำมเร็วตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
     ๔) ใช้เกียร์สัมพันธ์กับควำมเร็วของเครื่องยนต์ 
     ๕) เปิดเครื่องปรับอำกำศตำมควำมจ ำเป็น เฉพำะ
เมื่อมีเจ้ำหน้ำที่บำงส่วนรอคอยบนรถ 
 
๒.๒.๓ การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
     ๑) ตรวจสภำพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ดีและ
ปกติ โดยกำรเช็คตำมก ำหนดระยะเวลำ/เลขไมล์ 
ตรวจเช็คระดับน้ ำในหม้อน้ ำ ฯลฯ 
     ๒) ตรวจสองระบบน้ ำมันเชื้อเพลิง หำกพบรอยรั่ว
ให้รีบรำยงำนซ่อมทันที 
     ๓) ตรวจเช็คลมยำงอย่ำงสม่ ำเสมอ 
๒.๒.๔ มาตรการและแนวทางในการประหยั ด
น้ าประปา 
     ๑) กำรใช้น้ ำประปำ 
     - กำรเปิดก๊อกน้ ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ ำไป
ในระดับควำมแรงสูงสุด 
 

 
 
ทุกส ำนัก/ส่วนงำน 



- ๔ - 
 

กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
      - ปิดก๊อกน้ ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น้ ำ 

     - กำรรดน้ ำต้นไม้ให้มีกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่องห้ำม
เปิดน้ ำทิ้งไว้ 
     ๒) กำรบ ำรุงรักษำระบบน้ ำประปำ 
     - ส ำรวจตรวจสอบและท ำกำรซ่อมแซมท่อน้ ำทันที 
     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 ำ รประหยั ด ไฟ ฟ้ ำ /น้ ำ มั น
ครบถ้วนและมีกระบวนกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่
น่ำเชื่อถือ 

 

๒. การสร้างจิตส านึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วนของ
บุคลากรให้มีการประหยัด
พลังงาน 
 

๑. ประชำสัมพันธ์ สื่อ รณรงค์เผยแพร่เป้ำหมำยและ
มำตรกำรประหยัดพลังงำนที่ชัดเจนให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ทุกส ำนัก/ส่วนงำน 

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) ให้บุคลำกรภำยในส ำนัก/กอง/ทุกส่วนงำน
ปฏิบัติตำมแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด 
     ๒) พิจำรณำปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     ๓) ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ประหยัดประจ ำพ้ืนที่ มีหน้ำที่ตรวจสอบ ก ำชับ สั่งกำร
ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตำมำตรกำรประหยัด
เคร่งครัด ตลอดจนรำยงำนปัญหำ อุปสรรค ต่อ
คณะท ำงำนฯ ทรำบตำมล ำดับ 
๒. การรายงานผลการติดตามประเมินผล 
     ๑) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะท ำงำน
ลดใช้พลังงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงสะพำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


