
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 

กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 1.จัดต้ังคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนมาตรการ

ประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
1.1 ระดับองค์กร 

- จัดต้ังคณะทำงาน 
1.2 ระดับสำนัก/ส่วนงาน 

- จัดต้ังผู้ดูแลรับผิดชอบประจำพื้นท่ีหน่วยงาน
ในการติดตาม ตรวจสอบกำชับและส่ังการให้
ปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการประหยัดพลังงาน 

ทุกกอง 

2. กำหนดมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน
ในด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่ส่งผลให้
การใช้พลังงานลดลง 
2.1 มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
2.1.1 การใช้เคร่ืองปรับอากาศ 
        1. ต้ังอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส 
        2. การเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.30 
น.และปิดในเวลา 15.30 น. 
           2.1 เครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุมให้
เปิดเครื่องก่อนเวลาประชุม 30  นาที และปิดเมื่อเลิก
ใช้งานทันที 
           2.2 ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วน 
       3. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
           3 .1 ให้มีการทำความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศ 3 เดือน/ครั้ง คอยล์ทำความสะอาดเย็น 1ปี/
ครั้ง  
        4. ก า ร ล ด ภ า ร ะ ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ 
             4.1 ตรวจสอบมิให้มีการนำส่ิงของไปขวาง
ทางเข้าออกของชุดระบายความร้อน 
             4 .2  เปิ ด -ปิ ดป ระ ตู เข้ าออ กห้ อ ง ท่ี มี
เครื่องปรับอากาศเท่าท่ีจำเป็นและระมัดระวังไม่ให้เปิด
ประตูห้องค้างไว้ 
 

ทุกกอง 

 



กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
 2.1.2 การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 

      1.ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานตาม
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
       2.เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าท่ีจำเป็น 
       3.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิด-ปิดไฟฟ้า
แสงสว่างส่วนกลาง 
       4.ถอดหลอดไฟฟ้าบางจุดท่ีไม่จำเป็นหรือบริเวณ
ท่ีมีแสงสว่างมากกว่าเกินความจำเป็น 
       5.การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนเฉพาะจุดท่ี
จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและ
ทรัพย์สินราชการ 
       6.จัดทำความสะอาดโคมไฟ และแผ่นสะท้อน
แสงเพื่อให้แสงสว่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการทำ
ความสะอาดทุกปี/ครั้ง 
2.1.3การใช้อุปกรณ์สำนักงาน 
       1.คอมพิวเตอร์ 
          1.1 ปิดเครื่องมือไม่มีการใช้งานภายใน 30  
นาที 
          1.2 ต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์พักหน้าจอ
อัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน  ภายใน 15 นาที 
           1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปล๊ักเมื่อ
เลิกใช้งาน 
         2. ปิดเครื่องพิมพ์ผล(Printer) เมื่อเลิกใช้งาน 
         3. เครื่องถ่ายเอกสาร 
              3 .1  ก ด ปุ่ ม พั ก เค รื่ อ ง ถ่ า ย เอ ก ส า ร 
(Standby Mode) เมื่อเลิกใช้งาน 
              3.2 ถ่ายเอกสารเฉพาะท่ีจำเป็นต่อการ
ปฎิบัติงาน 
              3.3 ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อน
การถ่าย 
              3.4 ถอดปล๊ักทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่าย
เอกสาร 
2.1.4 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 
         1.ใช้เท่าท่ีจำเป็นและถอดปล๊ักทันทีเมื่อเลิกใช้
งาน 
 

ทุกกอง 

 



กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2.2 มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำมัน

เชื้อเพลิง 
      2.2.1 การใช้รถยนต์ 
               1. ให้ผู้ขอใช้จองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วัน เพื่อให้การบริหารการส่ังจ่ายรถยนต์ให้เหมาะสม
กับการเดินทาง (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
               2. ผู้รับผิดชอบส่ังจ่ายรถยนต์มีหน้าท่ีใน
การวางแผนและพิจารณาการเดินทางเส้นทางเดียวกัน
ควรไปด้วยกันโดยจะประสานและแจ้งเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
รับทราบหรือกรณียกเว้นท่ีไม่สามารถไปด้วยกันได้ 
               3. การจัดส่งหนังสือหรือเป็นหนังสือด่วน
มาก หรือด่วนท่ีสุดขอให้จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนการใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือกรณียกเว้นท่ีไม่
สามารถดำเนินการได้ 
                4. การจัดส่งเอกสารด้วยบริการรับฝาก
ส่ิงของส่งทางไปรษณีย์ 
                5 . การอนุญ าตให้ รถยน ต์ให้ ใช้ เพื่ อ
กิจการอันเป็นส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
อย่างจำเป้นหรือเหมาะสม โดยมุ่งหมายราชการเป็น
สำคัญ 
                6. ควบคุมการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงอย่าง
ประหยัดเติมน้ำมันให้ถูกชนิด สอดคล้องกับระยะทาง 
      2.2.2 การขับรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ 
               1. ควรสอบถามข้อมูลเพื่อการเดินทาง
ไม่ให้ผิดพลาด คือถูกสถานท่ี ถูกเวลาและถูกเส้นทาง 
               2.ควรวางแผนการเดินทางเพือ่หลีกเล่ียง
เส้นทางการจราจรติดขัด 
               3 . ขับ รถ ด้วยอั ต ราความ เร็ วตาม ท่ี
กฎหมายกำหนด  
               4 . ใช้ เกี ยร์ สัมพัน ธ์กั บความ เร็ว ของ
เครื่องยนต์ 
 
 
 
 

ทุกกอง 
 

 
 



กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
 5. เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็นเฉพาะเมื่อมี

เจ้าหน้าท่ีบางส่วนรอคอยบนรถ 
        2.2.3  การบำรุงรักษาเคร่ืองยนต์ 
              1. ตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ 
ในสภาพ ท่ีดีและปกติโดยตรวจเช็คตามกำหนด
ระยะเวลาไมล์/ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ 
              2. ตรวจสอบระบบน้ำมันเช้ือเพลิงหากพบ
รอยรั่วให้รีบรายงานซ่อมทันที 
              3. ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอ 
       2.2.4  มาตรการและแนวทางในการประหยัด
น้ำประปา                     

1 การใช้น้ำประปา 
1.1 การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิด

ก๊อกน้ำไปใน 
ระดับความแรงสูงสุด 

1.2 ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น้ำ 
1.3 การรดน้ำต้นไม้ให้มีการดูแลอย่าง 

ต่อเนื่องห้ามเปิดน้ำท้ิงไว้ 
       2.การบำรุงรักษาระบบน้ำประปา 
           2.1 สำรวจตรวจสอบและทำการซ่อมแซม
ปั๊มน้ำท่อประปาทันที 
3. ให้ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
และให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินท่ีกำหนดไว้ คือ
ข้อมูลในการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันครบถ้วนและมี
กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ                        

 

ทุกกอง 

 



กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 
2. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัด
พลังงาน 
 
 
 
3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฎิบัติการลดใช้พลังงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

1.ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เผยแพร่เป้าหมายและ
มาตรการการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
 
 
 
1.ให้หัวหน้าสำนัก/ผอ.ทุกกอง ควบคุมกำกับดูแล 
การปฎิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
     1 .ให้ บุ คลากรภาย ในสำนั ก /กอง/ ทุก ส่ วน
งานปฎิบัคิตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 
     2. พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
      3. ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฎิบัติตามมาตรการ
ประหยัดประจำพื้นท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ กำชับ ส่ังการ
ผู้เปฎิบัติงานในพื้นท่ีให้ปฎิบัติตามมาตรการประหยัด
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรค ต่อ
คณะทำงานทราบตามลำดับ 
2.การรายงานผลการติดตามประเมินผล 
      1.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฎิบั ติการรอบ 6  เดือนและรอบ 12 เดือน ต่อ
คณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลถ้ำรงค์ 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 

ทุกกอง 
 

 


