
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 
เร่ือง  มาตรการประหยดัพลงังานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
.......................................................... 

 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ไดมี้มติให้หน่วยงานราชการ
ด าเนินมาตรการลดใชพ้ลงังานลงให้ไดอ้ยา่งนอ้ย  ๑๐ %  โดยให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใชน้ ้ ามนั
เช้ือเพลิงและไฟฟ้าอยา่งประหยดั  โดยก าหนดเป้าหมายให้ลดจ านวนหน่วยการใช้น ้ ามนัและไฟฟ้าร้อยละ 
๑๐  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่มีแผนปฏิบติัการ  “ รวมพลงัประหยดัพลงังาน ”  ซ่ึงเป็นนโยบาย
การด าเนินงานอนุรักษพ์ลงังานภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 
 

  เพื ่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ทุกระดับ  มีความตระหนักถึง
ความส าคญัของการอนุรักษ์พลงังานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน ้ ามนัเช้ือเพลิง  และใช้
พลงังานอยา่งระมดัระวงั  ไม่ร่ัวไหลสูญเปล่า  จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการลด
ใชพ้ลงังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่อยา่งเคร่งครัด 
 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
        
                                                                          

                   
 

     ( นายณรภทัร  กนัหาวรรณะ ) 
                                                           นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
       ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

 
 
 
          
 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโคกใหญ ่
อ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

 
 
 
 

คณะท างานลดใช้พลงังาน  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกใหญ ่

                        



 
ค าน า 

 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้หน่วยงานราชการด าเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐ %  (เมื่อเทียบกับค่ากลาง)  เพ่ือลดการน าเข้าน  ามันและไฟฟ้า
จากต่างประเทศ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญเห็นควรให้ก าหนดแผนปฏิบัติ
การ  มาตรการและการติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานขึ น  เพ่ือเป็นแนวทางในการประหยัด
พลังงานของส านักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ทั งนี   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม  ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ นนั น ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้างและบุคคลที่ปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกใหญ่  เพ่ือลดการใช้พลังงานของส านักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

   คณะท างานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 

๑  ตุลาคม  25๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตัิการลดใช้พลงังาน 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลโคกใหญ ่

 
 

ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 
   

  ตามทีม่ติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  ใหห้น่วยงานราชการด าเนิน
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เม่ือเทียบค่ากลาง) เพ่ือลดการน าเข้าน  ามันและไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ นดังกล่าว  
และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของส านักงานเพ่ิมขึ น  อีกทั งยังเป็นภาระต่องบประมาณของ
ประเทศชาติด้วย  ดังนั นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่จึงได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน
นอกจากนี ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่  เพ่ือลดการ
ใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 
 

  ในการนี   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพ่ือใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของส านักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 

   ๑. เพ่ือให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เม่ือเทียบกับค่ากลาง) 
   ๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญในการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรทุกระดับ 
   ๓. เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่  ลดใช้พลังงานอย่างน้อย  ๑๐ %  (เม่ือเทียบกับค่ากลาง) 
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กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

       เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ไว้ดังนี  
 

กลยุทธ์ที่  ๑  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 
       มาตรการ ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ จัดตั งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ   
         การลดใช้พลังงาน 
   ๒.  ก าหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง 
        และอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
   ๓.  ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการลดใช้พลังงาน 
   ๔.  การประเมินผลและรายงานผลการลดใช้พลังงาน 

กลยุทธ์ที่  ๒  การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
       มาตรการ ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  เผยแพร่ด าเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกัน 
   อย่างต่อเนื่อง 
กลยทุธท์ี ่ ๓  การติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารลดใช้พลงังานขององคก์ารบรหิาร 
                สว่นต าบลโคกใหญ่ 
       มาตรการ ๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการควบคุมก ากับ 
       ดูแลการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานภายในหน่วยงาน 
       ๑.๑  ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ ปฏิบัติตามแผนการ 
                                       ด าเนินงานของส านักงานอย่างเคร่งครัด 
       ๑.๒  พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       ๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานในจังหวัดเลย 
                                      มีหน้าที่ตรวจสอบ ก าชับ สั่งการ  ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานให้ปฏิบัติตาม 
                                      มาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 

      มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล 
    2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ  
         รอบ ๑๒ เดือนให้จังหวัด  และทางเว็บไซด์  www.e-report.energy.go.th 
         ทุกเดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่        
มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐ %  (เมื่อเทียบกับค่ากลาง) 

 

 

 

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

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รบัผดิชอบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ 

มาตรการ 
๑. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ จัดตั งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท า
แผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
      -  จัดตั งคณะท างานลดใช้พลังงานของส านักงาน 
              

๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น  ามัน
เชื อเพลิง และอื่นๆที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
     ๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
           ๒.๑.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ 
           ๑)  ในห้องท างานรวมให้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เมื่อมีผู้มาปฏิบัติงาน
เกิน ๕ คน ก าหนดเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.อุณหภูมิ       
๒๕ - ๒๖  องศาเซลเซียส ยกเว้นช่วงพักเที่ยงให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิด
ใหม่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
           ๒)  ห้องท างานของนายก อบต. ให้เปิด-ปิด เช่นเดียวกับห้องท างานรวม 
           ๓)  ตรวจเช็คท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แผ่นกรองอากาศ)         
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั ง   
          ๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
          ๑)  เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าท่ีจ าเป็น 
          ๒)  ระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน (๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.) ให้ปิดไฟใน
ส านักงานยกเว้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิดได้เฉพาะที่
จ าเป็น 
          ๓)  เวลาท างานให้เปิดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ เมื่อเลิกปฏิบัติงานให้
ปิดทันที 
          ๔)  การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้เปิดไฟฟ้า
เฉพาะจุดที่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สิน
ราชการ 
 
 

 
- ส านักงานปลัด  

 
 

 

- ทุกส่วนราชการ 
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กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รบัผดิชอบ 
           ๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
           ๑)  คอมพิวเตอร์ 
               ๑.๑)  ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาท ี
               ๑.๒)  ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไม่มีการใช้งาน 
                      เกิน ๑๕ นาที ยกเว้นเครื่องที่ต้องใช้งานตลอดเวลา 
               ๑.๓)  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กเม่ือ  
                      เลิกใช้งาน 
           ๒)  ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใช้งาน 
           ๓)  เครื่องถ่ายเอกสาร 
               ๓.๑)  กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใช้งาน   
                      เสร็จ 
               ๓.๒)  ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
               ๓.๓)  ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่าย 
               ๓.๔)  ถอดปลั๊กทุกครั งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 
           ๔)  โทรศัพท์และโทรสาร 
               ๔.๑)  การใช้โทรศัพท์เพ่ือโทรทางไกล ใช้ได้เฉพาะกรณีที่จ าเป็น
เร่งด่วนในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นไปโดยประหยัด เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะพูดให้พร้อมโดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน ๓ นาทีต่อครั ง 
               ๔.๒)  การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ระบบ Hotline (สปมท.) ๘๒๑๐ 
หรือให้ใช้ระบบ Internet เพ่ือช่วยลดภาวะค่าใช้จ่ายลง 
               ๔.๓)  การใช้โทรศัพท์เพ่ือธุระส่วนตัวให้ใช้เท่าที่จ าเป็นและเร่งด่วน
เท่านั น 
           ๕)  ถอดปลั๊กเครื่องท าน  าร้อนทุกครั งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ 
 

         ๒.๑.๔  ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 
             1.1) ใช้เท่าท่ีจ าเป็นและถอดปลั๊กทันที่เมื่อเลิกใช้งาน 

         ๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน  ามันเชื อเพลิง 
              ๒.๒.๑ การขับรถของพนักงานขับรถยนต์ 
                 ๑) ควรสอบถามข้อมูลเพ่ือการเดินทางไม่ ให้ผิดพลาด  คือ        
ถูกสถานที่  ถูกเวลา และถูกเส้นทาง 
                 ๒)  ควรวางแผนการเดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดขัด 

-ทุกส่วนราชการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- ๕- 
 

กลยุทธ์  /  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
               ๓)  ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด 
               ๔)  ใช้เกียรใ์ห้สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์ 
               ๕)  เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็นเฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่รอ
คอยบนรถ 
               ๖) มีแผนปฏิบัติงานของรถและวางแผนการปฏิบัติงานทุกครั งของแต่
ละภารกิจหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
           ๒.๒.๒ การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
               ๑)  ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ  โดยการ
ตรวจเช็คตามก าหนดระยะเวลา/เลขไมล์ ตรวจเช็คระดับน  าในหม้อน  า ฯลฯ 
               ๒)  ตรวจสอบระบบน  ามันเชื อเพลิงหากพบรอยรั่วให้รีบรายงานซ่อม
ทันท ี
               ๓) ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ าเสมอ 

 ๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินที่ก าหนด และรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
คือ ข้อมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น  ามันครบถ้วนและมี
กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน  

มาตรการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

-ทุกส่วนราชการ 

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

     ๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่  ปฏิบัติตาม
แผนการด าเนินงานของส านักงานอย่างเคร่งครัด 
     ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
     ๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 
 

๒. จัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผล 
      ๒.๑  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ 
รอบ ๑๒ เดือน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ทราบ 
      ๒.๒  รายงานผ่านทางเว็ปไซค์  www.e-report.energy.go.th ทุกเดือน 

-ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านักงานปลัด 
 

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