
 

 

 

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.๒๕๖๓ 
        

 
 

 
 

         องค์การบริหารสว่นต าบลโคกสะอาด 
         อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
  
 

คณะท างานลดใชพ้ลงังาน อบต.โคกสะอาด  



ค าน า 
 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้หน่วยงานราชการด าเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อลดการ
น าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ตระหนักถึงความส าคัญเห็นควรได้ก าหนดแผน 
ปฏิบัติการ  มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ทั้งนี้  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม  ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้างและบุคคลที่ปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด  เพื่อลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

  
                                                                  คณะท างานลดใช้พลังงาน 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

       ตุลาคม 25๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 
   

  ตามทีม่ติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ให้หน่วยงานราชการด าเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% และ เพื่อลดการน าเขา้น้ ามันจากต่างประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว  และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของส านักงานเพิ่มข้ึน  อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของ
ประเทศชาติด้วย  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จึงได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น และ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของการลดปริมาณการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้นมะม่วง เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึน 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 

   ๑. เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 
   ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญในการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรทุกระดับ 
   ๓. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   ลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% 

 (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

 

 

 

 



 

- ๒ - 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนโคกสะอาด 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่  ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
มาตรการ ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จัดตั้งคณะท างานเพื่อ จัดท าแผนปฏิบัติ  
                  การลดใช้พลังงาน 

   ๒.  ก าหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง 
        และอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
   ๓.  ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง 
   ๔.  การประเมินผล 

กลยุทธ์ที่  ๒  การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
       มาตรการ ๑.ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  เผยแพร่ด าเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ประชาชนทราบทั่วกัน 
   อย่างต่อเนื่อง 
   ๒.ปลูกจติส านึก พนักงานเจ้าหน้าที่ในการลดการใช้พลังงาน 
กลยุทธ์ที่  ๓  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหาร 
                ส่วนต าบลโคกสะอาด 
       มาตรการ ๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการควบคุมก ากับ 
       ดูแลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 
       ๑.๑  ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปฏิบัติตาม                                       
                                          แผนการลดใช้พลังงานอย่างเคร่งครัด 
       ๑.๒  พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       ๑.๓  ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในส านักงานส่งเสริม 
              การปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  มีหน้าที่ตรวจสอบ ก าชับ สั่งการ 
     ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 

      มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล 
    2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ  
          รอบ ๑๒ เดือน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และทางเว็บไซด์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบปริมาณการใช้พลังงาน จากปีท่ีผ่านมา) 
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แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
มาตรการ 
๑. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด จัดตั้ง  คณะท างานเพื่อด าเนินการ
จัดท าแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
      -  จัดตั้งคณะท างานลดใช้พลังงาน 
              
๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ ามัน
เชื้อเพลิง และอ่ืนๆที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
     ๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
            ๒.๑.1.  การใช้เครื่องปรับอากาศ 
            1)ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส 
            ๒)ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน  จาก  8  
ชั่วโมง  เป็น  5  ชั่วโมง  โดยเปิดช่วงเช้าเวลา  09.30 – 11.30  น.  ช่วงบ่าย
เวลา  13.00 – 16.00  น.  ปิดช่วงเวลา  11.30 – 13.00  น.   
           ๓)ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนัน้มีค าสั่งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น 
           ๔)จัดให้มีการตรวจเช็คท าความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 
           ๕)จัดให้มีการตรวจเช็คท าการลา้งครั้งใหญ่ เพื่อท าความสะอาดคอยล์
เย็นและคอยล์ร้อน   
โดยใช้น้ าหรือน้ ายาท าความสะอาดเป็นประจ า 6 เดือน/ครั้ง 
           ๖)ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ  เพื่อไม่ให้
เกิดการสูญเสีย 
ความเย็นและการถา่ยเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ  
เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟา้ในการปรับอากาศเพิม่มากข้ึน 
          ๗)ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่
จ าเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน  รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจ าให้ส่งเก็บ
ตามระเบียบฯ  วา่ด้วยงานสารบรรณ   
         
 

 
- ส านักงานปลัด  

 
 

 

- ส านักงานปลัด/กองช่าง 
 

-ทุกส่วนราชการ 

 

 
  

 

 

 



- ๔ - 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
         
        ๒.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
         1)ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องท างานเฉพาะเทา่ที่ปฏิบัติงานอยู่  ปิด
ไฟฟา้แสงสวา่งที่ไม่จ าเป็นในการใช้งาน   
         2)ปิดไฟฟา้แสงสวา่งระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 
13.00 น.)  ยกเว้นส าหรับผูป้ฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่
จ าเป็น  
         3)ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสว่างมากเกินความจ าเป็น  
       ๒.๓ การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประจ าส านกังาน   
        ๑)คอมพิวเตอร์  
         ๑.๑)ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง (เวลา12.00– 13.00  น.)  
         1.2)ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน  15  นาท ี
         1.3)ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 
        ๒)Printer 
         2.1)ปิดเครื่อง  Printer  เมื่อไม่ใช้งาน 
         2.2)ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง  Print  Out  
         2.3)ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า  ส าหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่ส าคัญ 
        ๓)กระติกไฟฟ้า 
         3.1)การเปิดใช้กระติกไฟฟา้  ชว่งเชา้เวลา  08.30  น.  ช่วงบา่ยเวลา  
13.00 – 15.00 น.  ใส่น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการ 
         3.2)ไม่ปล่อยให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดที่ก าหนด 
         3.3)เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 
         3.4)ไม่น าน้ าเย็นไปตม้ทันที 
       ๔)ตู้เย็น 
         4.1)เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
         4.2)ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก  4  ด้าน 
         4.3)ตั้งห่างจากผนัง  15  ซ.ม. 
         4.4)เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
         4.5)ไม่น าของร้อนใส่ตู้เย็น 
         4.6)ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จ าเป็น  
 

 

-ทุกส่วนราชการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



-๕- 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
         
        ๕)เครื่องท าน้ าเย็น  
           ๕.๑)ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งานทุกวัน  

         ๖)โทรทัศน์/วิทยุ   
           6.1)ค านึงถึงความต้องการ/จ าเป็นในการใช้งาน 
           6.2)ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน 
           6.3)ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งาน 
           6.4)ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป 
           6.5)ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์นา่สนใจ 

        ๗)เครื่องถ่ายเอกสาร  
          ๗.1)ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 
          7.2)ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
          7.3)ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก            

          ๘) โทรศัพท์และโทรสาร 
               ๘.๑)การใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล ใช้ได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็น
เร่งด่วนในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นไปโดยประหยัด เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะพูดให้พร้อมโดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน ๓ นาทีต่อครั้ง 
               ๘.๒)การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ระบบ Hotline (สปมท.) ๘๒๑๐ 
หรือให้ใช้ระบบ Internet เพื่อช่วยลดภาวะค่าใช้จ่ายลง 
               ๘.๓)การใช้โทรศพัท์เพื่อธุระส่วนตัวให้ใช้เท่าที่จ าเป็นและเร่งด่วน
เท่านั้น 

             ๙) การน าส่งเอกสาร/ไปรษณีย์ 
               ๙.๑)  การส่งหนังสือราชการก าหนดเวลาส่งวันละ ๒ ครั้ง รอบเช้า
เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. 
               ๙.๒)  ถ้าส่งไปในสถานที่เดียวกันให้รวบรวมใส่ซองเดียวกัน 
               ๙.๓)  หนังสือราชการที่ไม่เร่งด่วนให้ส่งธรรมดา 

         ๒.๔ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
            1)ขับข่ีใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
            2)ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น  โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ 
Internet  แทน  
           3)ตรวจเช็คลมยาง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
           4)ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
          5)ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทาง
เดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
          6)ควรดับเครื่องยนต์ขณะจอดคอย 

-ทุกส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 



-๖- 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินที่ก าหนด 
คือ ข้อมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น้ ามันครบถ้วนและมี
กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

 
- ส านักงานปลัด 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 

มาตรการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่ชัดเจนให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต่อเน่ือง 
๒.ปลูกจติส านึก พนักงานเจ้าหน้าที่ในการลดการใช้พลังงาน 

 

-ทุกส่วนราชการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของส านักงานฯ 
๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนการบริหารควบคุม 
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 

     ๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ปฏิบัติตาม
แผนการด าเนินงานของส านักงานอย่างเคร่งครัด 
     ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
     ๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นมะม่วง ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 
 
๒. จัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผล 
      ๒.๑  บันทึกข้อมูลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th  ทกุเดือน 
      ๒.๒  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ 
รอบ ๑๒ เดือน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และทางเว็บไซด์ 
 

 

 
-ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านักงานปลัด 
 

 

http://www.e-report-energy.go.th/

