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แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 
ที่มาหลักการและเหตุผล 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2565  เห็นชอบให้หน่วยงานราชการด าเนิน
มาตรการลดใช้ดวยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดสงแนวทางการประเมินสวนราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2565 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ก าหนดใหทุกสวนราชการด าเนินการ พัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน
วยงานของตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะผูดูแลรับผิดชอบการ ปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานและ
ประหยัดน้ า เห็นควรใหมีการจัดท าแผนการลดพลังงาน การลดกระดาษ เพ่ือชวยลดรายจายของประเทศโดย
ลดการน าเขาน้ ามันจากตางประเทศ โดยใหเนนมาตรการลดใชไฟฟา และ มาตรการลดใชน้ ามันเชื้อเพลิง  

 

ในการนี้ องคการบริหารสวนต าบลช าผักแพว จึงไดจัดท าแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานขึ้น 
เพ่ือใช้เปนกรอบและแนวทางปฏิบัติลดการใชพลังงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด   
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม และตระหนักถึงความส าคัญในการประหยัดพลังงานของ

บุคลากรทุกระดับ 

เป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลง 20 %  

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน  
  ๑. จัดใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

๒. จัดใหมีการใชรถยนตสวนกลาง อยางเปนระบบเพ่ือลดใชน้ ามันเชื้อเพลิงอยางมี 
ประสิทธิภาพ  

๓. จัดใหมีการเสริมสรางจิตส านึกการมีสวนรวมของทุกฝายในการลดใชพลังงาน 

แนวทางการด าเนินงาน 
๑. การก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ  

๑.๑ ใหมีการก าหนดมาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงาน ดังนี้  
๑) มาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานไฟฟา  
๒) มาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานน้ ามันเชื้อเพลิง  
 

๒. การสรางจิตส านึกการมีสวนรวมของทุกฝายในการลดการใชพลังงาน  
๒.๑ เชิญชวนใหทุกคนมีสวนรวมในการลดใชพลังงาน  
๒.๒ แจกเอกสารเพ่ือรณรงคและประชาสัมพันธวิธีการลดใชพลังงาน 
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 ๓. การติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการลดใชพลังงาน 
 ๓.๑ ใหปลัด/หัวหนาส านัก/ผูอ านวยการกอง ควบคุมดูแลใหมีการด าเนินการตาม

มาตรการ ดังนี้  
๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงาน และน้ ามัน

เชื้อเพลิงของ ส านัก/กอง อยางเครงครัด  
๒) พิจารณาปรับปรุงแกไขปญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อใหมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  
๓.๒ ใหปลัด/หัวหนาส านัก/ผูอ านวยการกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายรายงานการ  

ตรวจสอบ สรุปผลการรายงาน รายงานตอคณะท างานทุกเดือน (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) สงที่หัวหนา 
ส านักปลัดองคการบริหารสวนต าบลช าผักแพว  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม 
ต.ค 
64 

พ.ย 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะท างาน 
ลดใชพลังงาน และ 
มอบหมายผู
รับผิดชอบ ในการ
จัดเก็บขอมูล และ
รายงานผลผาน 
ระบบ 
www.ereport-
energy.go.th 

            
ปลัด อบต.ช าผัก

แพว /  
หัวหนาส านัก 

ปลัด/  
ผอู านวยการ  

กองคลัง 

2 ประชุมตดิตาม
ลดใช พลังงานและ
รายงาน ผลการ
ด าเนินการตาม 
มาตรการประหยัด 
พลังงาน (ครั้งท่ี ๑-
2) 
 

            
คณะท างานลด  

ใชพลังงาน 

3 ทบทวนและ
ปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการ
ลดใช พลังงาน
ประจ าป ๒๕65 

            
คณะท างานลด 

ใชพลังงาน 



แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   หน้า 3 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ต.ค 
64 

พ.ย 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ทบทวนและ
ปรับปรุง 
มาตรการ/แนว
ทางการ ประหยดั
พลังงาน 

            
คณะท างานลด 

ใชพลังงาน 

5 ด าเนินการตาม 
มาตรการ/แนว
ทางการ ประหยดั
พลังงาน 

            ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ทุกส านัก/กอง 

6 ก ากับติดตามการ
ใช พลังงานตาม
มาตรการ ประหยัด
พลังงาน และ 
รายงานความ 
กาวหนา พรอม 
ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ 
สงเลขานุการ
คณะท างาน 

            

ปลัด อบต.ช าผัก
แพว /  

หัวหนาส านัก 
ปลัด/  

ผอู านวยการ  
กองคลัง 
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มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ด้านไฟฟ้า 
1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใช้

พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร) 
      

     1.1 ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยก าหนดช่วงเวลาเปิด -
ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม  โดยให้เปิดใช้ในเวลา  
           ช่วงเช้า  เปิดเวลา 09.00 น. – ปิด 11.30 น.  
           ช่วงบ่าย เปิดเวลา 13.00 น. – ปิด 16.00 น. 
    1.2 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 – 27 องศาเซลเซียส 
    1.3 ส าหรับหองประชุมเปดเครื่องปรับอากาศกอนการประชุม 10-15 นาที และเมื่อ 
เลิกประชุมให้เจาหนาที่ปดเครื่องปรับอากาศในหองประชุมทันที  

1.4 ใหมีการตรวจเช็คท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แผ่นกรองอากาศ) เปน 
ประจ าทุกๆ 3 เดือน และลางท าความสะอาดชุดระบายความรอนทุก 6 เดอืน  

1.5 ส ารวจหองท างานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยการปดชองวางใหสนิท เชน บาน 
ประตูหนาตาง ชองลม ชองเปดบนฝาเพดาน ชองพัดลมระบายอากาศ ฯลฯ เนื่องจาก 
ชองเปดดังกลาวจะ ท าใหมีการสูญเสียความเย็น และมีการถายเทความรอนจากภายนอก 
เขาสูพ้ืนที่ที่มีการปรับอากาศ เปนเหตุ ใหมีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพ่ิม
มากขึ้น  

1.6 ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดยปดมาน มูลี่ ติดกันสาด หรือเลื่อนตูมาติดผนัง 
ในดานที่ไมตองการแสงสวาง  

1.7 ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งและใชเครื่องใชไฟฟาที่เปนแหลงก าเนิดความรอนในหองที่ 
มีการปรับอากาศ เชน ตูเย็น ตูแชน้ าเย็น กาตมน้ ารอน ไมโครเวฟ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ 

ทุกหน่วยในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

ช าผักแพว 

2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง(ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดของอาคาร 
    2.1 ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องท างานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่  ปิดไฟฟ้า 
แสงสว่างที่ไม่จ าเป็นในการใช้งาน 
    2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) 
หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จ าเป็น 

2.3 เลือกใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง เชน ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส  
2.4 แยกสวิตซควบคุมอุปกรณแสงสวาง เพ่ือใหสามารถควบคุมการใชอุปกรณแสงสว่าง 

ไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความจ าเปนแทนการใชหนึ่งสวิทซควบคุมแสงสวางจ า
นานมาก  

2.5 เลือกใชหลอดไฟและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง โดยค านึงถึงฉลากเบอร 5  

ทุกหน่วยในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

ช าผักแพว 
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มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.6 ส ารวจบริเวณหองโถง บริเวณบันไดและสถานที่อ่ืน ๆ เพ่ือลดจ านวนหลอดไฟฟา 
ที่ไมจ าเปน กรณีอุปกรณไฟฟาขัดของ เชน หลอดไฟฟา ใหแจงสวนที่รับผิดชอบเพื่อซอม
แซมแกไข  

  

3. อุปกรณ์ส านักงาน 
    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ 
           3.1.1 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง (เวลา 12.00 – 13.00 น.) หรือ
ขณะไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาท ี
           3.1.2 ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า 15 
นาท ี

3.1.3 จัดวางเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ ไวในที่ระบายความรอนไดดี  
3.1.4 ไมใชเครื่องคอมพิวเตอรของราชการ ส าหรับการดูหนัง ฟงเพลง หรือเล่น

เกมส และ Social Network  
3.1.5 เลือกใชคอมพิวเตอรที่มีเครื่องหมายรับรอง Energy Save  
3.1.6 ลดจ านวนเครื่องพิมพโดยการใชระบบ LAN ในการ Link ขอมูล  
3.1.7 ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่งพิมพเอกสาร  
3.1.8 ปดสวิตซคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเมื่อเลิกใชงาน หรือท างานเสร็จแลว  

หน่วยงาน 
           3.1.9 ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out 
    3.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 

3.2.1 กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จและหาก
เครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 
นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงานทั้งนี้เครื่องถ่ายเอกสารต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง 
1-2 นาที ก่อนจะกลับสู่ภาวะใช้งานอีกครั้ง ซึ่งถ้าตั้งเวลาหน่วงน้อยไปเม่ือจะใช้เครื่องอีก
จะต้องเสียเวลาอุ่นเครื่องบ่อย 

3.2.2 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น  
3.2.3 ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ  
3.2.4 ปดเครื่อง และถอดปลั๊กเครื่องถายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงาน  

    3.3 กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
          3.3.1 การใช้กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จ าเป็น 
          3.3.2 ใส่น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่น าน้ าเย็นไปเติมทันที 
          3.3.3 ไม่ปล่อยให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดที่ก าหนด 
          3.3.4 หากจะเปลี่ยนกระติกน้ าร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มี
ประสิทธิภาพ 
          3.3.5 ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
 

ทุกหน่วยในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

ช าผักแพว 
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มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. อุปกรณ์ส านักงาน 
    3.4 ตู้เย็น 

3.4.1 ตั้งหางจากผนัง 15 เซนติเมตร  
3.4.2 ไมน าของรอนใสตูเย็น  
3.4.3 ลดการเปดตูเย็นโดยไมจ าเปน 

3.5 เครื่องท าน้ าเย็น  
3.5.1 ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใชงานทุกวัน  

ทุกหน่วยในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

ช าผักแพว 

4. น้ ามันเชื้อเพลิง 
4.1  ก าหนดให้พนักงานขับรถยนต์ขับรถในอัตราความเร็วยานพาหนะที่

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนดความเร็วที่สม่ าเสมอจะช่วยประหยัด
น้ ามันได้ 

4.2 จัดเส้นทางการเดินรถ โดยออกหนังสือเวียนเรื่องการใช้รถไปตามกองต่างๆ ใน
หน่วยงาน เพ่ือจัดเส้นทางการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นทางเดียวกันไปด้วยกัน 
(Car Pool) ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปเส้นทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน หากใช้รถ
ร่วมกันจาก 5 คัน เหลือ 1 คัน จะประหยัดน้ ามันได้ร้อยละ 80 

4.3 ก าหนดเวลาการรับ – ส่งเอกสารโดยรถยนต์ในแต่ละวัน โดยการรวบรวมเอกสาร
ไว้จัดส่งพร้อมกัน เช่น ก าหนดการส่งไว้วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย 

4.4 การสงหนังสือราชการปกติหรือการติดตองานตางๆขอใหเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ  
พิจารณาใชบริการทางโทรศัพท โทรสาร ไปรษณีย หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนกิส  
(E-mail) แทนการ เดินทางไปดวยตนเอง  
    4.5  ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน
เพราะการติดเครื่องยนต์ 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ ามัน 100 ซีซี หากเปิดเครื่องปรับอากาศ
ด้วยจะสิ้นเปลืองน้ ามันเพ่ิมอีกร้อยละ 10 

4.5 ส านัก/กอง ขอใหสงใบขอใชรถยนตลวงหนากอนการเดินทาง 1 วัน หรืออยางช้า
ไม่เกิน 08.30 น. ของวันที่จะเดินทางไปราชการ (ยกเวนกรณีเรงดวน) เพื่อจะไดจัดใหผูที่
จะเดินทางไปติดต่อราชการในเสนทางเดียวกัน หรือสถานที่ใกลเคียงกันใหใชรถยนต
ราชการร่วมกันเพ่ือเปนการประหยัด น้ ามัน 

4.6 ใหแตละสวนราชการควบคุมดูแลการใชรถแตละสวนราชกร เพ่ือจัดการ
ควบคุมดูแล การใชรถประเภทตางๆ โดยใหพนักงานขับรถยนตบันทึกตัวเลขบอกระยะ
ทางการใช้ทุกครั้ง และสงใหผูควบคุมดูแลเมื่อเสร็จภารกิจในแตละวัน เพื่อเปรียบเทียบการ
ใชน้ ามัน 
 
 
 

ทุกหน่วยในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

ช าผักแพว 
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มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.7    ใหผทูี่จะเดินทางไปติดตอราชการโดยรถยนต พิจารณาใชโทรศัพทในการสื่อสารนัด 
หมายกับผู้ที่จะไปติดตอใหเปนที่แนนอน เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเปลาในการเดินทาง  
4.8    ควรก าหนดเสนทางและวางแผนกอนการเดินทางทุกครั้ง และใหพนักงานขับ 
รถยนต ศึกษาเสนทางกอนเดินทาง เพื่อเลือกใชเสนทางที่ใกลที่สุดหรือใชเวลานอยที่สุด และ
เพ่ือไมเกิดการหลงทาง ไมเสียเวลา และไมสิ้นเปลืองน้ ามัน 
4.9   ดูแลเครื่องยนตใหอยูในสภาพที่ดีโดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆของรถยนตเช็ค  
ระดับน้ ามันเครื่อง ระดับน้ าในหมอน้ ารถยนต ตรวจเช็คลมยาง ตรวจเช็คน้ ามันเบรก
และคลัตซ ตรวจเช็ค ระดับน้ ากลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจเช็คท าความสะอาดไสกรองอากาศ 
รวมทั้งสภาพทั่วไปของรถยนต เพ่ือให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใช
และรกัษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และคูมือการใชและ
บ ารุงรักษารถราชการ เปนประจ าตามระยะที่ก าหนดไว 
4.10 ขับข่ีรถยนตใหเปนไปตามกฎหมายก าหนด คือความเร็วไมเกิน 90 กม/ชม  
4.11  ไมติดเครื่องยนตขณะจอดคอย และดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถยนตเปน  
เวลานาน  
4.12 กอนสตารทเครื่องทุกครั้งใหปดเครื่องปรับอากาศ ไฟหนารถ เครื่องเสียง เพ่ือลด  
การสูญเสียน้ ามัน จ่ายเข้าหองเผาไหมโดยเปลาประโยชน  
4.13 ควรมีของจ าเปนในรถเทานั้น เพ่ือลดน้ าหนักรวมของรถที่อาจสงผลท าใหเครื่อง 
ยนต สึกหรอเร็วกวาที่ควร และชวยลดคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นมาจากการบรรทุกของหนัก  
4.14 การใชรถยนตตองไดรบัอนุญาตกอนทุกครั้ง และเมื่อเสร็จภารกิจแลวใหน ากุญแจ  
เก็บไวทีเ่จ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

 

5. การประหยัดน้ าประปา  
    5.1 ใชน้ าอยางประหยัด หมั่นตรวจอุปกรณ เชน กอกน้ า อางลางมือ ฯลฯ อยูเสมอ 
เพ่ือ ลดการรั่วไหลของน้ า ลดการสูญเสียน้ าอยางเปลา ประโยชนหากพบการช ารุดใหแจง 
กองชางเพ่ือด าเนินการ ซอมแซม 
    5.2 จัดใหมีผูรบัผิดชอบท าการจดบันทึกการใชน้ าประปาเปนประจ าทุกเดือน หากพบ 
วามีการใชน้ าประปามากผิดปกติ ใหรีบรายงานและท าการตรวจสอบใหทราบถึงสาเหตุ
โดยดวน  
    5.3 ก าชับและควบคุมดูแลใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลบ ารุงรักษาสวนหยอม ใหใชน้ า
รด น้ าตนไมอยางประหยัด  
    5.4  รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดน้ า  
    5.5  การลางภาชนะตา งๆ ตองไมเปดน้ าใหไหลตลอดเวลา ไมเปดน้ าทิ้งไวเมื่อไมไดใช
งาน 
 
 

ทุกหน่วยในองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

ช าผักแพว  
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มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. มาตรการปลุกจิตส านึก 
   6.1 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน 
   6.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช าผักแพว 
   6.3 ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวร่วม
รณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศ 

ทุกหน่วยในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

ช าผักแพว  

๗. มาตรการอื่นๆ  
   ๗.๑ การลดใช้กระดาษ  ควรน ากระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาท าเอกสารส าเนาหรือ
เอกสารที่ไม่ส าคัญใช้ภายในส านักงาน  
   
 

ทุกหน่วยในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

ช าผักแพว 
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แผนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(การลดพลังงานไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง และลดการใช้กระดาษ) 

 

ระยะเวลา กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม 
2564 

1.รวบรวมขอมูลสถิติการใชพลังงานใน ป
งบประมาณ 2564 เพ่ือเปนฐานขอมูล  
2.จัดเก็บขอมูลสถิติการใชพลังงานรอบ เดือน
ตุลาคม 2564  
3. ประหยัดพลังงาน และลดการใช กระดาษ  
4. สงรายงานการติดตามไมเกินทุกวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป  
5.ประชุมผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตาม 
มาตรการลดใชพลังงานฯ เพ่ือทบทวนและ จัดท า
มาตรการลด การใชพลังงาน ปงบประมาณ 2565 
และเสนอขอความ เห็นชอบตอนายกองคการ
บริหารสวนต าบลช าผักแพว 
6.รายงานผลการใชพลังงานเดือน ก.ย.64 
 www.e-report.energy.go.th 

-มีสถิติขอมูลการใชพลังงาน 
 (ไฟฟาน้ ามัน เชื้อเพลิง และกระดาษ) 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
-มีมาตรการลดการใช 
พลังงานป 2565  
-มีผูรับผิดชอบ/ติดตามผลการปฏิบัติ
ตาม มาตรการประหยัดพลังงาน 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

ทุกส านัก/กอง 
กองคลัง 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 

กองคลัง 

พฤศจิกายน
2564 

1. แจงเวียนมาตรการลดการใชพลังงาน และลด
การใชกระดาษ ใหส านัก/กอง ด าเนินการและ
รายงานผล 
2. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือน ต.ค.64 
www.e-report.energy.go.th 

-ประชาสัมพันธสรางการรับรูให้ 
เจาหนาที่ ถึง เปาหมาย และมาตรการ
ประหยัดพลังงานในปงบประมาณ 
2565 

ทุกส านัก/กอง 
 
 
ทุกส านัก/กอง 

 
กองคลัง 

ธันวาคม 
2564 

1. กิจกรรมสรางการรับรูการ “ประหยัด พลังงาน 
และลดการใชกระดาษ”  
2. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
3. รายงานผลการใชพลังงานเดือน พ.ย.64 
 www.e-report.energy.go.th 

- สรางการรับรู ความเขาใจถึง
ความส าคัญของ การลดการใชพลังงาน 
และกระดาษใหกับ บุคลากรในสังกัด  
- สถิติการใชพลังงานในรอบ 3 เดือน 
ลดลง เมื่อเทียบกับปที่ 
ผานมารอยละ 5 

ทุกส านัก/กอง 
 
ทุกส านัก/กอง 

 
กองคลัง 

มกราคม
2565 

1. กิจกรรมรณรงคการประหยัดไฟฟา และ 
กระดาษ  
- การใชงานเครื่องปรับอากาศ  
- การน ากระดาษกลับมาใชซ้ า(Reuse)  
2. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือน ธ.ค.64 ผาน  
www.e-report.energy.go.th 

- ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการ 
ลดใช พลังงาน (เครื่องปรับอากาศ) 
ไมนอยกวารอย ละ 90 

ทุกส านัก/กอง 
 
 
 
ทุกส านัก/กอง 

 
กองคลัง 

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


แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   หน้า 10 
 

ระยะเวลา กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
กุมภาพันธ์ 

2565 
1.กิจกรรมรณรงคการประหยัดน้ ามันและ 
กระดาษ  
-การสงเอกสารทาง e-mail  
-การน ากระดาษกลับมาใชซ้ า (Reuse)  
2.ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือนม.ค.64 ผาน 
www.e-report.energy.go.th 

-ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน (น้ ามันเชื้อเพลิง)  
ไมนอยกวารอยละ 90 

ทุกส านัก/กอง 
 
 
 

ทุกส านัก/กอง 
 

กองคลัง 

มีนาคม 
2565 

1.ประชุมผูดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตาม 
มาตรการลดใชพลังงานฯ เพ่ือประเมินผล 
มาตรการลดการใชพลังงาน และทบทวน 
มาตรการ(ถามี) 
2.กิจกรรมรณรงคการประหยัดไฟฟาและ กระดาษ 
-การเปด/ปดไฟฟาสองสวาง -การน ากระดาษ
กลับมาใชซ้ า (Reuse)  
3.ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
4.รายงานผลการใชพลังงานเดือนก.พ. 65  ผาน 
www.e-report.energy.go.th 

-ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน (การเปด/ปดไฟฟาสองสวาง) 
ไม นอยกวา รอยละ 90  
-มีมาตรการลดการใชพลังงานที่
เหมาะสม เพ่ือใชปฏิบัติในรอบ 6 
เดือนหลัง 

ทุกส านัก/กอง 
 
 
 

ทุกส านัก/กอง 
 
 

ทุกส านัก/กอง 
 

กองคลัง 

เมษายน 
2565 

1.กิจกรรมรณรงคการประหยัดไฟฟาและ กระดาษ 
-การใชงานเครื่องใชไฟฟา  
-การถายส าเนาเอกสารสองหนา  
2.ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือนมี.ค.65 ผาน 
www.e-report.energy.go.th 

-ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน (เครื่องใชไฟฟา) ไมนอยกวา 
รอยละ 90 สถิติการใชพลังงานในรอบ 
6 เดือน ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผ่าน
มารอยละ 5  
-ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน (เครื่องปรับอากาศ) ไม 
นอยกวารอย ละ 90 

ทุกส านัก/กอง 
 
 

ทุกส านัก/กอง 
 

กองคลัง 
 

 
พฤษภาคม 

2565 
1.กิจกรรมรณรงคการประหยัดไฟฟาและ กระดาษ 
- การใชงานเครื่องปรับอากาศ 
- การถายส าเนาเอกสารสองหนา  
2.ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือนเม.ย.65 ผาน 
www.e-report.energy.go.th 

-ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน (เครื่องปรับอากาศ)  
ไมนอยกวา รอยละ 90 

ทุกส านัก/กอง 
 
 

ทุกส านัก/กอง 
 

กองคลัง 
มิถุนายน 
2565 

1. กิจกรรมรณรงคการประหยัดน้ ามันและ 
กระดาษ  
-การสงเอกสารทาง e-mail  
-การถายส าเนาเอกสารสองหนา  
 

ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน (น้ ามันเชื้อเพลิง) ไมนอยกวา 
รอย ละ 90  
เทียบกับ ปที่ผานมา 

ทุกส านัก/กอง 
 



แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   หน้า 11 
 

ระยะเวลา กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
มิถุนายน 
2565 

2. ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือนพ.ค.65 ผาน 
www.e-report.energy.go.th 

-สถิติการใชงานหรืองบประมาณจัดซื้อ 
กระดาษ ในรอบ 3 เดือน ลดลงเมื่อ 

ทุกส านัก/กอง 
 

กองคลัง 

กรกฎาคม 
2565 

1.กิจกรรมรณรงคการประหยัดไฟฟา น้ ามันและ
กระดาษ  
-การใชงานเครื่องปรับอากาศ  
-การเปด/ปดไฟฟาสองสวาง  
-การสงเอกสารทาง e-mail 
-การน ากระดาษกลับมาใชซ้ า (Reuse)  
-การถายส าเนาเอกสารสองหนา  
2.ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือน มิ.ย.65 ผาน 
www.e-report.energy.go.th 

ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน ไมนอยกวา รอยละ 90 

ทุกส านัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
ทุกส านัก/กอง 

 
กองคลัง 

สิงหาคม 
2565 

1.กิจกรรมรณรงคการประหยัดไฟฟา น้ ามันและ
กระดาษ 
 -การใชงานเครื่องปรับอากาศ  
-การเปด/ปดไฟฟาสองสวาง  
-การสงเอกสารทาง e-mail  
-การน ากระดาษกลับมาใชซ้ า (Reuse)  
-การถายส าเนาเอกสารสองหนา 2.ติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใชพลังงาน  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือน ก.ค.65 ผาน 
www.e-report.energy.go.th 

ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน ไมนอยกวา รอยละ 90 

ทุกส านัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
ทุกส านัก/กอง 

 
กองคลัง 

กันยายน 
2565 

1.กิจกรรมรณรงคการประหยัดไฟฟา น้ ามันและ
กระดาษ  
-การใชงานเครื่องปรับอากาศ  
-การเปด/ปดไฟฟาสองสวาง  
-การสงเอกสารทาง e-mail  
-การน ากระดาษกลับมาใชซ้ า (Reuse)  
-การถายส าเนาเอกสารสองหนา  
2.ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดการ ใช
พลังงาน  
3.รายงานผลการใชพลังงานเดือน ส.ค.65 ผาน 
www.e-report.energy.go.th 

- ส านัก/กองปฏิบัติตามมาตรการลดใช 
พลังงาน ไมนอยกวา รอยละ 90  
- สถิติการใชงานหรืองบประมาณ
จัดซื้อ กระดาษ ในรอบ 3 เดือน ลดลง
เมื่อเทียบกับ ปที่ผานมา  
- สถิติการใชพลังงานลดลงรอยละ 10 

ทุกส านัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
ทุกส านัก/กอง 

 
กองคลัง 

 



 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
ที่         / ๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
************************** 

ตามที่ กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่ วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดการพลังงาน สนองพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของประเทศ เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2555 ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้ พลังงานลง 10% โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน 

เพ่ือตอบสนองบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ร่วมกันประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช าผัก
แพวจึงได้แต่งตั้งคณะท างานและกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานรับผิดชอบการประหยัดพลังงาน 
กิจกรรมลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. คณะท างานลดการใช้พลังงาน 
1.1  นายองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   ประธานกรรมการ 
1.2  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  กรรมการ 
1.3  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  กรรมการ 
1.4  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
1.5  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
1.6  ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
1.7  หัวหน้าฝ่ายการเงิน     กรรมการ 
1.8  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    กรรมการ 
1.9  นิติกร      กรรมการ 
1.10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
1.11 นักจัดการงานทั่วไป    กรรมการ 
1.12 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    กรรมการ 
1.13 หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ/เลขานุการ 
1.14 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผช.กรรมการ/เลขานุการ 

 
   2.  ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

2.1  ก าหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน 
2.2  น าข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้ 
2.3  ก าหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 % 
2.4  ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
 

/.. 2.5 มอบหมาย.. 



 
- 2 – 

 
2.5  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ  
          www.e-report-energy.go.th 

        2.6  ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน  วิธีการท างานและการประเมินผล 
              2.7  ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการ 
                         ลดใช้พลงังาน 
         2.8  ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง  และมาตรการที่คณะท างานได้ก าหนดไว้  และ 
                         รายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 
        

          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 10  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2565 
 

                       
 

        ( นายสนม  โสป่าสัก ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report-/


 

 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
ที่         / ๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ การลดพลังงานและติดตามผล 
************************** 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวได้แต่งตั้งคณะท างานการลดพลังงานไปแล้วเมื่อวันที่ 
10 มกราคม 2565 และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ การลดพลังงานไปแล้ว นั้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ 
การลดพลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ การลดพลังงาน 
1.1 ส านักปลัด ประกอบด้วย  

1.1.1 นางสาวสุภาภรณ์  กลอ่มกลม   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
1.1.2 นางสาวอรทัย นาสารี  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  

1.2 กองคลัง ประกอบด้วย  
1.2.1 นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท์ ต าแหน่ง  ุุรการ  

1.3 กองการศึกษา ประกอบด้วย  
1.3.1 นางวิไล แผลงศร   ต าแหน่ง  ครู 
1.3.2 นางพัฒนา จันพางาม  ต าแหน่ง  ครู 

  1.4 กองสวัสดิการ ประกอบด้วย 
   1.4.1 สิบเอกบุญเหลือ จิตดี  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  

 
2. คณะกรรมก ารติดามแผนปฏิบัติการ การลดพลังงาน ประกอบด้วย  
2.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  ประุานกรรมการ  
2.2 ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
2.3 ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
2.4 หัวหน้าฝ่ายการเงิน    กรรมการ 
2.5  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 

  2.6 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาุารณภัย ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และ 

มาตรการที่คณะท างานได้ก าหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลัง  
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 ( นายสนม  โสป่าสัก ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 


