
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
------------------------------ 

หลักการและเหตุผล 

          ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนาคม 2555  ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง 
10 % โดยให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่านwww.e-report-
energy.go.th และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ก าหนดให้ระบบ“มาตรการประหยัด
พลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าระบบรายงานประมาณ 86 % ของจ านวนทั้งหมดโดย
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 ,853 แห่ง            
มีหน่วยงานเพียง 2 %  ที่ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว 
          เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนัก และให้ความส าคัญกับการด าเนิน 
การตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล   เพ่ือให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็น
รูปธรรม ต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน และสถานการณ์ด้านพลังงานของ
ประเทศ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินขึ้น
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาล
ต าบลศรีโพธิ์เงิน  ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงาน
ควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จ าเป็น 
                2.  เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมและผลการด าเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานของ
เทศบาลต าบล   ศรีโพธิ์เงิน เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะน าไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
          3. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินอย่างต่อเนื่อง  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
          4.  เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 
เป้าหมาย 
          เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  
 
 
 
 

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


 วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

ส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ 

เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

คณะท างานลดใช้
พลังงานฯ 

2.  ทบทวนการจัดตั้งคณะท างานลด
ใช้พลังงาน 

ได้คณะท างาน 
ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันของส านักงาน 

เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

คณะท างานลดใช้
พลังงานฯ 

3.  แต่งตั้งคณะท างานลดใช้
พลังงาน/คณะท างานก ากับ ดูแล 
ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการลดใช้พลังงาน 

มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตาม
ภารกิจการปฏิบัติงาน 

ตลอดปี คณะท างานลดใช้
พลังงานฯ 

4.  จัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานและติดตามผลการใช้
พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงาน
เสนอคณะท างานลดใช้พลังงานฯ ให้
ความเห็นชอบ  

ได้แผนปฏิบัติการฯ และ
มาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

ตลอดปี คณะท างานลดใช้
พลังงานฯ 

5.  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ
ลดใช้พลังงานฯ และมาตรการ
ประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้
บุคลากร ในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ 

บุคลากร และสถานศึกษา
ในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง 

ตลอดปี คณะท างานก ากับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ 

6. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตาม
มาตรการฯ 

ปริมาณการใช้พลังงานของ
ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตลอดทั้งปี บุคลากรใน
หน่วยงาน 

7.  เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน 
และข้อมูลพื้นฐานส าหรับการท า
ดัชนีการใช้พลังงานผ่านระบบ      
 e – report  ของ สนพ. 

กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ตามก าหนด 

ทุกสิ้นเดือน บุคลากรใน
หน่วยงาน 

8.  ก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการ และประเมินผล 

ปริมาณการใช้พลังงานของ
ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตลอดปี คณะท างานก ากับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ 

9.  ประมวลผลการปฏิบัติตาม
มาตรการและปริมาณการใช้พลังงาน 

มีผลการใช้พลังงาน 
ของส านักงานรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

คณะท างานก ากับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ 

10.  ทบทวนผลการด าเนินการเพื่อ
วางแผนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

ได้ข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานปีงบประมาณต่อไป 

เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

คณะท างานลดใช้
พลังงาน 



  
มาตรการประหยัดพลังงาน 
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

1.  การใช้เครื่องปรับอากาศ 
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส 
1.2 ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน  จาก  8  ชั่วโมง  เป็น  4  ชั่วโมง  

โดยเปิดช่วงเช้าเวลา 10.30 - 11.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. ปิดช่วงเวลา   
11.30 – 13.00 น.  และในช่วงที่อากาศเย็นก็ลดระยะการใช้งานเครื่องปรับอากาศน้อยลงกว่าเดิม 

1.3 ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่                      
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น 

1.4 จัดให้มีการตรวจเช็คท าความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 
1.5 จัดให้มีการตรวจเช็คท าการล้างครั้งใหญ่ เพ่ือท าความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน  

โดยใช้น้ าหรือน้ ายาท าความสะอาดเป็นประจ า 6 เดือน/ครั้ง 
1.6 ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสีย 

ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการ
สูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

1.7 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระท่ีไม่จ าเป็นออกจาก 
ห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าท่ีไม่ได้ใช้งานประจ าให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยงานสารบรรณ 

2.  การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
2.1 ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องท างานเฉพาะเท่าท่ีปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง 

ที่ไม่จ าเป็นในการใช้งาน  
2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.)  ยกเว้นส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จ าเป็น 

2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจ าเป็น 

2.4 เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า 

2.5 เปิดไฟห้องน้ าเมื่อใช้งานเท่านั้น 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



มาตรการประหยัดพลังงาน 
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

3.  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจ าส านักงาน  
3.1 คอมพิวเตอร์ 

3.1.1        ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง  (เวลา 12.00 – 13.00 น.) 
3.1.2        ตั้งระบบพักหน้าจอเม่ือไม่ใช้งานเกิน  15  นาท ี
3.1.3        ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 

3.2 Printer 
3.2.1        ปิดเครื่อง  Printer  เมื่อไม่ใช้งาน 
3.2.2        ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง  Print  Out 
3.2.3        มอบเอกสารเกี่ยวกับการขายแบบแปลนเท่าที่จ าเป็นตามระเบียบฯเท่านั้น 
3.2.4        ใช้กระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า  ส าหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่ส าคัญ 
3.2.5        ปรับ 2 หน้าในกรณีที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เอกสารหน้าเดียว 

3.3 กระติกไฟฟ้า 
3.3.1        การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา 08.30น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น.         
            ใส่น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการ 
3.3.2        ไม่ปล่อยให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดท่ีก าหนด 
3.3.3        เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 
3.3.4        ไม่น าน้ าเย็นไปต้มทันที 

3.4 ตู้เย็น 
3.4.1        เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
3.4.2        ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก  4  ด้าน 
3.4.3        ตั้งห่างจากผนัง  15  ซ.ม. 
3.4.4        เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
3.4.5        ไม่น าของร้อนใส่ตู้เย็น 
3.4.6        ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จ าเป็น 

3.5 โทรทัศน์/วิทยุ  
3.6.1        ค านึงถึงความต้องการ/จ าเป็นในการใช้งาน 
3.6.2        ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน 
3.6.3        ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งาน 
3.6.4        ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป 
3.6.5        ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ 

3.6 เครื่องถ่ายเอกสาร 
3.7.1  ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 
3.7.2  ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
3.7.3  ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 

  
  
  
  



  
มาตรการประหยัดพลังงาน 
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 

4.  น้ ามันเชื้อเพลิง 
4.1 ขับข่ีใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
4.2 ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น  โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet  แทน 
4.3 ปลุกจิตส านึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี 
4.4 ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.5 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.6 ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
4.7 ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด 

5.  มาตรการปลูกจิตส านึก 
5.1 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของส านักงาน 
5.2 ขอความร่วมมือทุกคนในเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน   
  
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ 
          บุคลากรที่มีจิตส านึก  ตระหนัก  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
  
ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
         1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563 

การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ปริมาณการใช้พลังงาน 
ของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ตรวจสอบจากประมวลผล 
ของระบบ e – report เมื่อกรอกข้อมูล
ปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว 

โปรแกรมประมวลผล 
ของระบบ e –report 

2.  ร้อยละของการปฏิบัติ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรในส านักงาน 

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ แบบเก็บข้อมูล 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.      บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
2.      บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.      บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงาน           

  
เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผน 

  
  

                                                           
 (นายสิทธิราช บ าเหน็ด) 

                                               นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 


