
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาชี
เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี

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

ตามท่ี ใหทุกสวนราชการควบคุมดูแลการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟาอยางประหยัด โดย
กําหนดเปาหมายใหลดจํานวนหนวยการใชน้ํามันและไฟฟาจากเดิม เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอยาง
นอยรอยละ 10 นั้น ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาชี มีแผนปฏิบัติการ “ รวมพลังประหยัดพลังงาน ”
ซึ่งเปนนโยบายการดําเนินงานอนุรักษพลังงานภายในองคการบริหารสวนตําบลตาชี

เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลตาชี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ทุกระดับ
มีความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงานและใหความรวมมือลดปริมาณการใชไฟฟา น้ํา
ประปา  และน้ํามันเชื้อเพลิง  และใชพลังงานอยางระมัดระวัง  ไมรั่วไหลสูญเปลา  จึงใหบุคลากรทุกคน
ในหนวยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ  ดังนี้

1.  การประหยัดไฟฟา
กําหนดใหใชไฟฟาภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไมควรเกินเดือนละ 2,000

หนวย โดยมีมาตรการดังตอไปนี้
เครื่องปรับอากาศ
ใหเริ่มระยะเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศหองปฏิบัติงานในแตละวันใหสั้นลง

ดังนี้
- เริ่มเปดเวลา  10.00  น.
- ปดระหวางเวลา  12.00 น. – 13.00 น.
- ปด 15.00 น. หรือกอนเวลาเลิกงานประมาณ 30 นาที หากมีภารกิจท่ีจะตอง

ปฏิบัติงานนอกเวลา ใหเปดเฉพาะท่ีจําเปนตองปฏิบัติงาน
- ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศใหอยูท่ี 25 องศา (ประหยัดพลังงานได10 %)
- ใหนักการภารโรงทําความสะอาดแผนกรองอากาศ  เครื่องปรับอากาศอยาง

นอยเดือนละ  1  ครั้ง
ไฟฟาสองสวาง
- ใหเปดไฟสองสวางในหองปฏิบัติงานและในสํานักงานเฉพาะดวงท่ีจําเปนเทานั้น
- ในเวลากลางคืนใหยามเปดไฟฟาเพ่ือแสงสวางเทาท่ีจําเปนเพ่ือรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตาง ๆ  ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
- ปดไฟและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเม่ือเลิกงานหรือออกจากท่ีทํางานทุกครั้ง

/เครื่องคอมพิวเตอร..
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เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงาน
- หามมิใหเปดเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมมีการใชงาน
- ในกรณีท่ีไมใชเครื่องถายเอกสารเปนเวลานาน ๆ  ควรปดเครื่องถายเอกสาร
- ใหสวนโยธาตรวจสอบอุปกรณไฟฟาทุกครั้ง   ถามีการชํารุดโดยดําเนินการ

ประมาณราคาซอมแซม และ ดูแลรักษาใหอยูในสภาพใชงานอยูเสมอ

2.  การประหยัดน้ํา
2.1  ใหใชน้ําอยางประหยัด  ใหกองชางหม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําเพ่ือลดการสูญเสีย

ใหคนงาน+หม่ันดูแลใหอยูในสภาพใชงานไดปกติ   ถามีอุปกรณใด ๆ   ชํารุดใหแจงผูเก่ียวของทราบเพ่ือ
ดําเนินการซอมแซม

2.2  การรดน้ําตนไมควรรดในเวลาเชาเพราะชวงเชาอากาศเย็นทําใหการระเหยของน้ํา
นอยลง

2.3  การใชน้ําทําความสะอาดภาชนะหรืออ่ืน ๆ  ควรใชอยางประหยัด

3.  การประหยัดเช้ือเพลิง
กําหนดใหใชน้ํามันเชื้อเพลิงรวมแตละเดือนไมควรเกินเดือนละ 250  ลิตร โดยมี

มาตรการดังตอไปนี้
3.1 ใหขาราชการและลูกจาง ทุกคนใชรถยนตเทาท่ีจําเปนและเปนไปอยางประหยัดและ

ตองขออนุมัติกอนทุกครั้ง
3.2  กรณีไปราชการในเสนทางเดียวกันใหเดินทางโดยรถคันเดียวกัน
3.3  ควรใชโทรศัพท  โทรสาร  และอินเตอรเน็ตหรือบริการสงเอกสารแทนการเดินทาง

ไปติดตอดวยตนเองเพ่ือเปนการประหยัดน้ํามัน
3.4  ใหหม่ันตรวจสอบสภาพรถ
3.5  ควรขับรถดวยความเร็วคงท่ีไมเกิน  90  กม./ ชม.
3.6 ใหพนักงานขับรถดับเครื่องยนตทุกครั้งขณะจอดคอย
3.7  ใหพนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนการเดินทาง จัดใหมีแผนท่ีเสนทางประจํารถ

ใชเสนทางลัดเพ่ือประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

พสิษฐ  ศรีสุข
(นายพสิษฐ  ศรีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี



แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน

องคการบรหิารสวนตําบลตาชี
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

คณะทํางานลดใชพลงังาน
ขององคการบรหิารสวนตําบลตาชี



คํานํา

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหหนวยงานราชการดําเนิน
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% (เม่ือเทียบกับการใชพลังงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือลดการ
นําเขาน้ํามันจากตางประเทศ

องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดตระหนักถึงความสําคัญเห็นควรไดกําหนดแผนปฏิบัติการ
มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานข้ึน  เพ่ือเปนแนวทางในการประหยัดพลังงาน
ของสํานักงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ท้ังนี้  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชพลังงานเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและบังเกิดผลเปนรูปธรรม  ซึ่งการท่ีใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งข้ึนนั้น ตองอาศัยความ
รวมมือจากผูบริหาร  ขาราชการ  ลูกจางและบุคคลท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลตา
ชี เพ่ือลดการใชพลังงานของสํานักงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

คณะทํางานลดใชพลังงาน ขององคการบริหารสวนตําบลตาชี
มกราคม 2559



แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน
องคการบริหารสวนตําบลตาชี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา

ที่มาและเหตุผลความจําเปน
ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ใหหนวยงานราชการดําเนิน

มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% (เม่ือเทียบกับการใชพลังงาน ป พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือลดการนํา
เขาน้ํามันจากตางประเทศ

องคการบริหารสวนตําบลตาชี ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว  และ
อันเปนเหตุใหงบประมาณรายจายของสํานักงานเพ่ิมข้ึน  อีกท้ังยังเปนภาระตองบประมาณของประเทศชาติ
ดวย  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลตาชี จึงไดกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน  เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของการลดปริมาณการใชพลังงานนอกจากนี้ยังตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลตาชี เพ่ือลดการใชพลังงานใหเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดและใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลตาชี จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานเพ่ือใชเปน
แนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใชพลังงานของสํานักงานใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหการใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

มีเปาหมายลดลง ๑๐% (เม่ือเทียบกับการใชพลังงาน ป พ.ศ. ๒๕๕8)
๒. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงานของ

บุคลากรทุกระดับ
๓. เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานใหเปนผูรูคุณคา ใชอยางคุมคา

และเกิดประโยชนสูงสุด

เปาหมาย
องคการบริหารสวนตําบลตาชี ลดใชพลังงานอยางนอย ๑๐% (เม่ือเทียบกับการใชพลังงาน

ป พ.ศ. ๒๕59)

/กลยุทธ...
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กลยุทธในการดําเนินงาน
เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  จึงไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน ไวดังนี้
กลยุทธท่ี ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลตาชี
มาตรการ 1. องคการบริหารสวนตําบลตาชี จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือ    จัดทําแผนปฏิบัติการ

ลดใชพลังงาน
๒. กําหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟาและน้ํามัน

เชื้อเพลิงและอ่ืนๆ ท่ีสงผลใหการใชพลังงานลดลง
๓. ใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพตามแนวทาง
๔. การประเมินผล

กลยุทธท่ี ๒ การสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัด
พลังงาน

มาตรการ ประชาสัมพันธ  รณรงค  เผยแพรดําเนินงานในการประหยัดพลังงานใหทราบท่ัว
กันอยางตอเนื่อง

กลยุทธท่ี ๓ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของ
องคการบริหารสวนตําบลตาชี

มาตรการ ๑. ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการควบคุมกํากับ
ดูแลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานภายในหนวยงาน

1.1 ใหบุ คลากรภายในองคการบริหารส วนตํ าบลตาชี ปฏิบัติ ตาม
แผนการดําเนินงานของสํานักงานอยางเครงครัด

1.2 พิจารณาปรับปรุงและแกไขอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด

1.3 ใหผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดยะลา มีหนาท่ีตรวจสอบ กําชับ สั่งการผูปฏิบัติงานในสํานักงานใหปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดอยางเครงครัด

มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ รอบ ๑๒

เดือนใหจังหวัดและทางเว็บไซด

/ผลท่ีคาดวาไดรับ...
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ   องคการบริหารสวนตําบลตาชี มี

ประสิทธิภาพโดยมีเปาหมายลดลง ๑๐% (เม่ือเทียบปริมาณการใชพลังงาน จากปท่ีผานมา)
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แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานองคการบริหารสวนตําบลตาชี

กลยุทธ  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ
กลยุทธที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน องคการบริหารสวนตําบลตาชี
มาตรการ
๑. ใหองคการบริหารสวนตําบลตาชี จัดตั้ง  คณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทํา
แผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี

- จัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงานของสํานักงาน
๒. กําหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในดานไฟฟา น้ํามัน
เชื้อเพลิง และอ่ืนๆท่ีสงผลใหการใชพลังงานลดลง

๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา
๑ การใชเครื่องปรับอากาศ

๑) ในหองทํางานรวมใหเปดใชเครื่องปรับอากาศ เม่ือมีผูมา
ปฏิบัติงานเกิน ๘ คน กําหนดเปดเครื่องปรับอากาศเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.0๐ น.
อุณหภูมิ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส ยกเวนชวงพักเท่ียงใหปดเครื่องปรับอากาศ
และเปดใหมเวลา ๑๓.๐๐ น.

๒) หองทํางานของนายก อบต. ใหเปด-ปด เชนเดียวกับหองทํางาน
รวม

๓) ตรวจเช็คทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แผนกรองอากาศ)
ปละ ๑ ครั้ง

๒. การใชไฟฟาแสงสวาง
๑) เปด-ปดไฟฟาแสงสวางเทาท่ีจําเปน
๒) ระหวางเวลาหยุดพักกลางวัน (๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.) ใหปด

ไฟในสํานักงา นยกเวนสําหรับผูปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวันใหเปดได
เฉพาะท่ีจําเปน

๓) เวลาทํางานใหเปดไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ เม่ือเลิก
ปฏิบัติงานใหปดทันที

๔) การเปด-ปดไฟฟาในเวลากลางคืนของเจาหนาท่ีอยูเวรใหเปด
ไฟฟาเฉพาะจุดท่ีจําเปนและไมกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลและ
ทรัพยสินราชการ

- สํานักงานปลัด

- สํานักงานปลัด
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๓. การใชอุปกรณสํานักงาน

๑) คอมพิวเตอร
๑.๑) ปดเครื่องเม่ือไมมีการใชงานภายใน ๓๐ นาที
๑.๒) ปดจอคอมพิวเตอรในเวลาพักเท่ียง หรือเม่ือไมมีการใช

งานเกิน ๑๕ นาที ยกเวนเครื่องท่ีตองใชงานตลอดเวลา
๑.๓) ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงาน และถอดปลั๊ก

เม่ือเลิกใชงาน
๒) ปดเครื่อง Printer เม่ือเลิกใชงาน
๓) เครื่องถายเอกสาร

๓.๑ กดปุมพักเครื่องถายเอกสาร (Standby Mode) เม่ือใช
งานเสร็จ

๓.๒ ถายเอกสารเฉพาะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
๓.๓ ใหตรวจทานเอกสารใหถูกตองกอนการถาย
๓.๔ ถอดปลั๊กทุกครั้งเม่ือปดเครื่องถายเอกสาร

4) โทรศัพทและโทรสาร
๔.๑ การใชโทรศัพทเพ่ือโทรทางไกล ใชไดเฉพาะกรณีท่ี

จําเปนเรงดวนในการปฏิบัติงาน และตองเปนไปโดยประหยัด เตรียมขอมูล
เก่ียวกับเรื่องท่ีจะพูดใหพรอมโดยปกติไมควรใชเวลาในการพูดเกิน ๓ นาทีตอ
ครั้ง

๔.๒ การใชโทรศัพททางไกลใหใชระบบ Hotline (สปมท.)
๘๒๑๐ หรือใหใชระบบ Internet เพ่ือชวยลดภาวะคาใชจายลง

๔.๓ การใชโทรศัพทเพ่ือธุระสวนตัวใหใชเทาท่ีจําเปนและ
เรงดวนเทานั้น

5) ไปรษณีย
๕.๑ การสงหนังสือราชการกําหนดเวลาสงวันละ ๒ ครั้ง รอบ

เชาเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบายเวลา ๑๔.๐๐ น.
๕.๒ ถาสงไปในสถานท่ีเดียวกันใหรวบรวมใสซองเดียวกัน
๕.๓ หนังสือราชการท่ีไมเรงดวนใหสงธรรมดา

๖) ถอดปลั๊กเครื่องทําน้ํารอนทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลา
ราชการ

7) ใชอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ
ใชเทาท่ีจําเปนและถอดปลั๊กทันท่ีเม่ือเลิกใชงาน

-ทุกสวนราชการ
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๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
๑. การขับรถของพนักงานขับรถยนต

๑. ควรสอบถามขอมูลเพ่ือการเดินทางไมใหผิดพลาด  คือ
ถูกสถานท่ี  ถูกเวลา และถูกเสนทาง

๒. ควรวางแผนการเดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงเสนทางจราจรติดขัด
3. ใชความเร็วจํากัดตามกฏหมายกําหนด
๔. ใชคววามเร็วสัมพันธกับเครื่องยนต
๕. เปดเครื่องปรับอากาศตามความจําเปนเฉพาะเม่ือมี

เจาหนาท่ีรอคอยบนรถ
๒. การบํารุงรักษาเครื่องยนต

๑. ตรวจสอบสภาพเครื่องยนตใหอยูในสภาพท่ีดีและปกติ  โดย
การตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลา/เลขไมล ตรวจเช็คระดับน้ําในหมอน้ํา ฯลฯ

๒. ตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่วใหรีบรายงาน
ซอมทันที

๓. ตรวจเช็คลมยางอยางสมํ่าเสมอ
๓. ใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บขอมูลใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามแนวทางการ

ประเมินท่ีกําหนด คือ ขอมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟา/
น้ํามันครบถวนและมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีนาเชื่อถือ

- สํานักงานปลัด

กลยุทธท่ี ๒ การสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน
มาตรการ
๑. ประชาสัมพันธ รณรงค เผยแพรเปาหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน
ท่ีชัดเจนใหทราบโดยท่ัวกัน

-ทุกสวนราชการ

กลยุทธท่ี ๓ การตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของสํานักงานฯ
๑. ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนการบริหารควบคุม
กํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานภายในหนวยงาน

๑.๑ ใหบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลตาชี ปฏิบัติตามแผนการ
ดําเนินงานของสํานักงานอยางเครงครัด

๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแกไขอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

๑.๓ ใหผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองคการบริหาร
สวนตําบลตนมะมวง ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอยางเครงครัด
๒. จัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผล

๒.๑ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน
และรอบ ๑๒ เดือน ใหจังหวัดและทางเวปไซด

-ทุกสวนราชการ

-สํานักงานปลัด




