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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
ที่ 247 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดการพลังงาน สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2555 และมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน 
   เพ่ือตอบสนองบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ร่วมกันประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานและกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานรับผิดชอบการประหยัดพลังงาน โครงการลด
การใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
 

   คณะทำงานลดการใช้พลังงาน 
1. นางสุธาวรรณ  คำแสน รองปลัด อบต.    ประธานกรรมการ 
2. นางนิศารัตน์  แปงสนิท ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 
3. นายธนวัฒน์  สุทธิจันโย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ 
4. นางธัญญกช  ธรรมตาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวอำพรรณ วังใน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
6. นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
7. นายวรัญชัย  มูลเกษ  นิติกรปฏิบัติการ    กรรมการ 
8. นายจรัญ  ทรายหมอ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กรรมการ 
9. นางสาวรัตติกาล  ก้างออนตา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  กรรมการ 
10. นางสาวสมฤทัย  กันแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
11. นางสาวธนาภรณ์ แก้วประดิษฐ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติติงาน กรรมการ 
12. นางทิชา  สุเรียมมา  ครู ค.ศ.2    กรรมการ 
13. นางณริศรา  พิณใจ    ครู ค.ศ.2    กรรมการ 
14. นางสาวพิมพ์สุชา อินต๊ะสิน หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
15. นางธญพร   อุดด้วง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผช.กรรมการ/เลขานุการ 
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 1.  มาตการประหยัดไฟฟ้า 
 การใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศ 
    -  ลดการใช้ชั่วโมงการทำงานโดยการกำหนดการเปิด–ปิดเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงาน
ในแต่ละวันเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

 -  ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. – 11.30 น. 
 -  ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. – 16.00 น. 

   -  ต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 - 26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพ้ืนที่ทำงาน
ทั่วไปและส่วนกลาง (ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน)  
    -  งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ 
    -  บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยการทำความสะอาดแผงกรองอากาศ
ที่อยู่ ภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุก ๆ เดือน และทำความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอก
อาคารทุก ๆ 6 เดือน และตรวจสอบปรับปรุงฉนวนท่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
    -  ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการ 
     -  ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้ เพ่ือให้เกิด     
ร่มเงาบริเวณโดยรอบอาคาร 
     -  ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
     -  เปิด – ปิดประตูเข้า - ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ระมัดระวัง
ไม่ให้ประตปูรับอากาศเปิดค้างไว้ 
    -  หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนภายในห้องปรับ
อากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำ กาต้มน้ำ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  

2. ระบบแสงสว่าง 
    -  ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน และในเวลากลางคืนควรเปิดเฉพาะดวงที่มี
ความจำเป็นจริง ๆ และอย่างเปิดไฟทิง้ไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ 
    -  ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติจาก
ภายนอก เพ่ือลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่ บริเวณต่าง ๆ 
    - เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอด
บัลลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง ห้ามใช้หลอดไฟ
ที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) 
    -  แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพ่ือให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่าง
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอดแสงส่างจำนวนมาก 
    -  ไฟส่องปา้ยและไฟส่องอาคาร ควรปิดหลังเวลา 22.00 น. 
    -  บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องควรทำความสะอาดอย่า
สม่ำเสมอทุก ๆ 3 – 6 เดือน 
    -  ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง เพ่ือให้อุปกรณ์แสงสว่างมี
ความสะอาดและให้ได้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง  
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3.  เครื่องอำนวยความสะดวก (การประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ) 
    -  โทรทัศน์ งดใช้ในเวลาราชการ ยกเว้นกรณีจำเป็น กรณีไม่ใช้ให้ปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง หรือ
ถอดปลั๊ก (เพราะหากปิดที่รีโมทคอนโทรลเป็นเพียงการ standby เครื่องเท่านั้น ซึ่งโทรทัศน์ก็ยังกินยกกระแสไฟฟ้า
อยู่ประมาณ 5 – 10 วัตต์) 

   -  กระติกน้ำร้อนกำหนดการใช้กระติกน้ำร้อนให้เป็นเวลา ช่วงเช้าเวลา 08.30 น.– 
09.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. – 15.00 น. และเม่ือเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กออกทันที 

   -  ปิดเครื่องทำน้ำเย็นในเวลา 16.00 น. 
   -  ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนตัว) มาใช้ในสถานที่ทำงาน 
  -  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรปูแบบและขนาดของงาน 
   -  เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

   -  ให้กองช่างตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง ถ้ามีการชำรุด ให้รีบดำเนินการประมาณราคา
ซ่อมแซม และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ 

4.  อุปกรณ์สำนักงาน 
    -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     - ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกนิกว่า 15 นาที หรือในเวลาพักเที่ยง  
     - ต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที  
     - ชัตดาวน์ (Shut down) เครื่องทันทีที่เลิกใช้งานและถอดปลั๊กไฟออกด้วย 
     - ไม่ควรเลือกซื้อจอที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นในการใช้งาน เพราะหน้าจอ
ยิ่งใหญ่ยิ่งกินกระแสไฟฟ้ามากข้ึน ควรเลือกซ้ือหน้าจอท่ีเหมาะสมกบัการทำงาน 
     - เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหวัดพลังงาน โดยการสังเกตจากสัญลักษณ์ 
Energystar จะช่วยลดกำลังไฟฟ้าร้อยละ 55 ในขณะที่รอทำงาน 
    -  เครือ่งถ่ายเอกสาร 
     - เป็นอปุกรณ์สำนักงานรที่ใช้พลังงานสูงที่สุด 
     - ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น 
     - ไมว่างเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 
     - กดปุม่พัก (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ 
     - ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 
 

 2.  มาตรการประหยัดน้ำ 
  2.1  ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพ่ือลดการสูญเสีย ให้คนงาน
หมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม 
  2.2  การรดน้ำต้นไม้ควรรดในเวลาเช้า เพราะช่วงเช้าอากาศเย็นทำให้การระเหยของน้ำน้อยลง 
  2.3  การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออ่ืน ๆ ควรใช้อย่างประหยัด 
  2.4  ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว 
   2.5  ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจหาการรั่วไหล 
   2.6  นำน้ำที่ใช้ประโยชน์แล้วมารดน้ำต้นไม้ 
 
 
 

/3. มาตการ... 



-4- 
 
 

 3.  มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
  3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและต้องขอ
อนุมัติก่อนทุกครั้ง 
  3.2  กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน 
  3.3  ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วย
ตนเองเพ่ือเป็นการประหยัดน้ำมัน 
  3.4  ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ 
  3.5  ควรขับรถด้วยความเร็วคงท่ีไม่เกิน 90 กม./ ชม. 
  3.6  ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย 
  3.7  ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถใช้เส้นทางลัด
เพ่ือประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
สำนักปลัด ประกอบด้วย 
1. นางธัญญกช  ธรรมตาล  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
2. นางสาวอำพรรณ วังใน  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
3. นายจรัญ  ทรายหมอ   ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
กองคลัง ประกอบด้วย 
1. นางสาวรัตติกาล  ก้างออนตา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
2. นางสาวธนาภรณ์ แก้วประดิษฐ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
3. นางสาวสมฤทัย  กันแก้ว  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
กองช่าง ประกอบด้วย 
1. นายอภิรักษ์  มั่นยุติธรรม  ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา 
2. นายประพันธ์  เขื่อนแก้ว  ตำแหน่ง จา้งเหมาบริการ 
กองการศึกษาฯ ประกอบด้วย 
1. นางทิชา  สุเรียมมา   ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 
2. นางณริศรา  พิณใจ   ตำแหน่ง คร ูค.ศ.2 
3. นางยุพาพิณ  กาใจทราย  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
1. นางสุธาวรรณ  คำแสน  ตำแหน่ง รองปลัด อบต.  ประธานกรรมการ 
2. นางนิศารัตน์  แปงสนิท  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
3. นางสาวพิมพ์สุชา  อินต๊ะสิน  ตำแหน่ง หัวหนา้สำนักปลัด  กรรมการ 
4. นางธญพร   อุดด้วง   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 

 
 
 
 
 

/ให้คณะ... 
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   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และ
มาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 
          ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เปน็ต้นไป 
    
          สั่ง ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2564 

 
 
       
     (ลงชื่อ) 
            (นางสุธาวรรณ   คำแสน) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
            ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
.......................................................... 

 

  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดการพลังงาน สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2555 และมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน เพ่ือตอบสนองบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ร่วมกัน
ประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย มีแผนปฏิบัติการ “รวมพลังประหยัดพลังงาน” ซึ่งเป็นนโยบาย
การดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทุกระดับ                
มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมัน
เชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่รั่วไหลสูญเปล่า จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ  
ดังนี้ 
 1.  มาตการประหยัดไฟฟ้า 
 การใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องปรับอากาศ 
    -  ลดการใช้ชั่วโมงการทำงานโดยการกำหนดการเปิด–ปิดเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงาน
ในแต่ละวันเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

 -  ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. – 11.30 น. 
 -  ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. – 16.00 น. 

   -  ต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 - 26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพ้ืนที่ทำงาน
ทั่วไปและส่วนกลาง (ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน)  
    -  งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ 
    -  บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยการทำความสะอาดแผงกรองอากาศ
ที่อยู่ ภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุก ๆ เดือน และทำความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอก
อาคารทุก ๆ 6 เดือน และตรวจสอบปรับปรุงฉนวนท่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
    -  ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการ 
     -  ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้ เพ่ือให้เกิด     
ร่มเงาบริเวณโดยรอบอาคาร 
     -  ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
     -  เปิด – ปิดประตูเข้า - ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ระมัดระวัง
ไม่ให้ประตปูรับอากาศเปิดค้างไว้ 
    -  หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนภายในห้องปรับ
อากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำ กาต้มน้ำ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  

/2.ระบบ... 
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2. ระบบแสงสว่าง 
    -  ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน และในเวลากลางคืนควรเปิดเฉพาะดวงที่มี
ความจำเป็นจริง ๆ และอย่างเปิดไฟทิง้ไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ 
    -  ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติจาก
ภายนอก เพ่ือลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่ บริเวณต่าง ๆ 
    - เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอด
บัลลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง ห้ามใช้หลอดไฟ
ที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) 
    -  แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพ่ือให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่าง
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอดแสงส่างจำนวนมาก 
    -  ไฟส่องปา้ยและไฟส่องอาคาร ควรปิดหลังเวลา 22.00 น. 
    -  บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องควรทำความสะอาดอย่า
สม่ำเสมอทุก ๆ 3 – 6 เดือน 
    -  ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง เพ่ือให้อุปกรณ์แสงสว่างมี
ความสะอาดและให้ได้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง  

3.  เครื่องอำนวยความสะดวก (การประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ) 
    -  โทรทัศน์ งดใช้ในเวลาราชการ ยกเว้นกรณีจำเป็น กรณีไม่ใช้ให้ปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง หรือ
ถอดปลั๊ก (เพราะหากปิดที่รีโมทคอนโทรลเป็นเพียงการ standby เครื่องเท่านั้น ซึ่งโทรทัศน์ก็ยังกินยกกระแสไฟฟ้า
อยู่ประมาณ 5 – 10 วัตต์) 

   -  กระติกน้ำร้อนกำหนดการใช้กระติกน้ำร้อนให้เป็นเวลา ช่วงเช้าเวลา 08.30 น.– 
09.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. – 15.00 น. และเม่ือเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กออกทันที 

   -  ปิดเครื่องทำน้ำเย็นในเวลา 16.00 น. 
   -  ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนตัว) มาใช้ในสถานที่ทำงาน 
  -  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของงาน 
   -  เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

   -  ให้กองช่างตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง ถ้ามีการชำรุด ให้รีบดำเนินการประมาณราคา
ซ่อมแซม และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ 

4.  อุปกรณ์สำนักงาน 
    -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
     - ปิดจอภาพเม่ือไม่ใช้งานนานเกนิกว่า 15 นาที หรือในเวลาพักเที่ยง  
     - ต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที  
     - ชัตดาวน์ (Shut down) เครื่องทันทีที่เลิกใช้งานและถอดปลั๊กไฟออกด้วย 
     - ไม่ควรเลือกซื้อจอที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นในการใช้งาน เพราะหน้าจอ
ยิ่งใหญ่ยิ่งกินกระแสไฟฟ้ามากข้ึน ควรเลือกซ้ือหน้าจอท่ีเหมาะสมกบัการทำงาน 
     - เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหวัดพลังงาน โดยการสังเกตจากสัญลักษณ์ 
Energystar จะช่วยลดกำลังไฟฟ้าร้อยละ 55 ในขณะที่รอทำงาน 
 
 

/-เครื่องถ่าย... 
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    -  เครือ่งถ่ายเอกสาร 
     - เป็นอปุกรณ์สำนักงานรที่ใช้พลังงานสูงที่สุด 
     - ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าทีจ่ำเป็น 
     - ไมว่างเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 
     - กดปุม่พัก (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ 
     - ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 
 

 2.  มาตรการประหยัดน้ำ 
  2.1  ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพ่ือลดการสูญเสีย ให้คนงาน
หมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม 
  2.2  การรดน้ำต้นไม้ควรรดในเวลาเช้า เพราะช่วงเช้าอากาศเย็นทำให้การระเหยของน้ำน้อยลง 
  2.3  การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออ่ืน ๆ ควรใช้อย่างประหยัด 
  2.4  ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว 
   2.5  ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจหาการรั่วไหล 
   2.6  นำน้ำที่ใช้ประโยชน์แล้วมารดน้ำต้นไม้ 
 

 3.  มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
  3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและต้องขอ
อนุมัติก่อนทุกครั้ง 
  3.2  กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน 
  3.3  ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วย
ตนเองเพ่ือเป็นการประหยัดน้ำมัน 
  3.4  ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ 
  3.5  ควรขับรถด้วยความเร็วคงท่ีไม่เกิน 90 กม./ ชม. 
  3.6  ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย 
  3.7  ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถใช้เส้นทางลัด
เพ่ือประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 
 
       
     (ลงชื่อ) 
            (นางสุธาวรรณ   คำแสน) 
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
            ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
 

 



 

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
        

 
 

 
 

 
 
 

         องค์การบริหารสว่นตำบลสันทราย 
         อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

คณะทำงานลดใช้พลงังาน  
ขององค์การบรหิารสว่นตำบลสันทราย 

 

                        



คำนำ 
 
  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดการพลังงาน สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2555 และมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นควรได้กำหนดแผนปฏิบัติการ  
มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของ
สำนักงานให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน 

  ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคคลที่ปฏิบัติงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เพ่ือลดการใช้
พลังงานของสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
 

   คณะทำงานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 

                 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

ที่มาและเหตุผลความจำเป็น 
   

  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดการพลังงาน สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2555 และมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอัน
เป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของสำนักงานเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เพ่ือลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 

   ๑. เพ่ือให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
เป้าหมายลดลง ๑๐% (เม่ือเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ.2564) 
   ๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุก
ระดับ 
   ๓. เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน              
ปี พ.ศ.๒๕63) 

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน 

  เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ไว้ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่  ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
       มาตรการ ๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการลด   
          ใช้พลังงาน 
   ๒.  กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง 
        และอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
   ๓.  ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง 
   ๔.  การประเมินผล 

กลยุทธ์ที่  ๒  การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
       มาตรการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกัน 
   อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  ๓  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหาร 
                ส่วนตำบลต้นมะม่วง 
       มาตรการ ๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับ 
       ดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
       ๑.๑  ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายปฏิบัติตามแผนการ 
                                          ดำเนินงานของสำนักงานอย่างเคร่งครัด 
       ๑.๒  พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       ๑.๓  ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในสำนักงานส่งเสริม 
              การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการ 
     ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 

      มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล 
    2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและทางเว็บไซด์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย มี
ประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เม่ือเทียบปริมาณการใช้พลังงาน จากปีที่ผ่านมา) 
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แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
มาตรการ 
๑. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ
จัดทำแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
      -  จัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงาน              
๒. กำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ำมัน
เชื้อเพลิง และอ่ืน ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
 1.  มาตการประหยัดไฟฟ้า 

1. เครื่องปรับอากาศ 
  -  ลดการใช้ชั่วโมงการทำงานโดยการกำหนดการเปิด–ปิด
เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานในแต่ละวันเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

-  ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. – 11.30 น. 
-  ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. – 16.00 น. 

  -  ต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 - 26 องศา
เซลเซียส ในบริเวณพ้ืนที่ทำงานทั่วไปและส่วนกลาง (ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ใน
ขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน)  
   -  งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ 
  -  บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยการทำ
ความสะอาดแผงกรองอากาศที่อยู่ ภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุก 
ๆ เดือน และทำความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุก ๆ 
6 เดือน และตรวจสอบปรับปรุงฉนวนท่อน้ำใหอ้ยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
   -  ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการ 
    -  ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกัน
สาดหรือปลูกต้นไม ้เพ่ือให้เกิดร่มเงาบริเวณโดยรอบอาคาร 
    -  ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับ
อากาศ 
    -  เปิด – ปิดประตูเข้า - ออก ของห้องที่มีการปรับ
อากาศเท่าท่ีจำเป็น ระมัดระวังไม่ให้ประตปูรับอากาศเปิดค้างไว้ 
   -  หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิด
ความร้อนภายในห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำ กาต้มน้ำ เครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น  
 
 

 
- สำนักปลัด  
 
 
- ทุกส่วนงาน 
 
 
 
  
 

 

 

 



-๔- 

 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

2. ระบบแสงสว่าง 
   -  ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน และในเวลา
กลางคืนควรเปิดเฉพาะดวงที่มีความจำเป็นจริง ๆ และอย่างเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มี
คนอยู่ 
   -  ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น 
หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติจากภายนอก เพ่ือลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิด
ม่าน/มู่ลี่ บริเวณต่าง ๆ 
   - เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้
หลอดตะเกียบแทนหลอดบัลลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกน
เหล็กแบบธรรมดา และใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง ห้ามใช้หลอดไฟที่ไม่ได้
มาตรฐาน (มอก.) 
   -  แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพ่ือให้สามารถควบคุม
การใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็น
แทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอดแสงส่างจำนวนมาก 
   -  ไฟส่องป้ายและไฟส่องอาคาร ควรปิดหลังเวลา 22.00 น. 
   -  บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ และ
ต่อเนื่องควรทำความสะอาดอย่าสม่ำเสมอทุก ๆ 3 – 6 เดือน 
   -  ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง 
เพ่ือให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้ได้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยตรวจสอบการทำงานและความสว่าง  

3.  เครื่องอำนวยความสะดวก (การประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
   -  โทรทัศน์ งดใช้ในเวลาราชการ ยกเว้นกรณีจำเป็น กรณีไม่
ใช้ให้ปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง หรือถอดปลั๊ก (เพราะหากปิดที่รีโมทคอนโทรลเป็น
เพียงการ standby เครื่องเท่านั้น ซึ่งโทรทัศน์ก็ยังกินยกกระแสไฟฟ้าอยู่
ประมาณ 5 – 10 วัตต์) 

  -  กระติกน้ำร้อนกำหนดการใช้กระติกน้ำร้อนให้เป็นเวลา ช่วง
เช้าเวลา 08.30 น.– 09.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. – 15.00 น. 
และเม่ือเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กออกทันที 

  -  ปิดเครื่องทำน้ำเย็นในเวลา 16.00 น. 
  -  ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนตัว) มาใช้ในสถานที่ทำงาน 
 -  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาด

ของงาน 
  -  เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 

  -  ให้กองช่างตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง ถ้ามีการชำรุด ให้
รีบดำเนินการประมาณราคาซ่อมแซม และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่
เสมอ 
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4.  อุปกรณ์สำนักงาน 
   -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
    - ปิดจอภาพเม่ือไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือ
ในเวลาพักเทีย่ง  
    - ต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อ
ไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที  
    - ชัตดาวน์ (Shut down) เครื่องทันทีที่เลิกใช้งาน
และถอดปลั๊กไฟออกด้วย 
    - ไม่ควรเลือกซื้อจอที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นใน
การใช้งาน เพราะหน้าจอยิ่งใหญ่ยิ่งกินกระแสไฟฟ้ามากข้ึน ควรเลือกซ้ือหน้าจอ
ทีเ่หมาะสมกับการทำงาน 
    - เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มรีะบบประหวัดพลังงาน โดย
การสังเกตจากสัญลักษณ์ Energystar จะช่วยลดกำลังไฟฟ้าร้อยละ 55 ในขณะ
ที่รอทำงาน 
  -  เครือ่งถ่ายเอกสาร 
    - เป็นอปุกรณ์สำนักงานรที่ใช้พลังงานสูงที่สุด 
    - ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าทีจ่ำเป็น 
    - ไมว่างเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องท่ีมี
เครื่องปรับอากาศ 
    - กดปุม่พัก (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ 
    - ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังเลิกการใช้งานและถอด
ปลั๊กออกด้วย 
 

 2.  มาตรการประหยัดน้ำ 
  2.1  ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการ
รั่วไหลของน้ำเพ่ือลดการสูญเสีย ให้คนงานหมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 
ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือดำเนินการซ่อมแซม 
  2.2  การรดน้ำต้นไม้ควรรดในเวลาเช้า เพราะช่วงเช้าอากาศ
เย็นทำให้การระเหยของน้ำน้อยลง 
  2.3  การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออ่ืน ๆ ควรใช้อย่าง
ประหยัด 
  2.4  ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว 
   2.5  ติดตามปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจหาการ
รั่วไหล 
   2.6  นำน้ำที่ใช้ประโยชน์แล้วมารดน้ำต้นไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



-6- 

 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 3.  มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
  3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นและ
เป็นไปอย่างประหยัดและต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง 
  3.2  กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคัน
เดียวกัน 
  3.3  ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่ง
เอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเพ่ือเป็นการประหยัดน้ำมัน 
  3.4  ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ 
  3.5  ควรขับรถด้วยความเร็วคงท่ีไม่เกิน 90 กม./ ชม. 
  3.6  ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย 
  3.7  ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มี
แผนที่เส้นทางประจำรถใช้เส้นทางลัดเพ่ือประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 

๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินทีก่ำหนด 
คือ ข้อมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น้ำมันครบถ้วนและมี
กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
-สำนักปลัด 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 

มาตรการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

-ทุกส่วนราชการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงานฯ 
๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนการบริหารควบคุม 
กำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 

     ๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ปฏิบัติตาม
แผนการดำเนินงานของสำนักงานอย่างเคร่งครัด 
     ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
     ๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้นมะม่วง ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 
๒. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล 
      ๒.๑  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้จังหวัดและ
ทางเวปไซด ์
 

 
 

-ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 

-สำนักปลัด 
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