
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

เรื่อง มาตรการและแนวทางการประหยัดและลดการใช้พลังงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
------------------------------------------ 

 ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 โดยให้หน่วยราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่าง
น้อย 10 % เพื่อลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้
จัดท าแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงในหน่วยงาน และจัดระบบรายงานและ
ประมวลผลผ่าน www.e-report.energy.go.th  และส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวช้ีวัด
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และ
สถานศึกษา เข้าระบบรายงานประมาณร้อยละ 86 ของจ านวนทั้งหมด แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่ได้อยู่ในกรอบการประเมินผล
ของส านักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,853 แห่ง มีหน่วยงานประมาณ 2๔ ที่ได้ด าเนินตามมติ
คณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้น 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัตเิป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการ 

ใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงออกประกาศมาตรการและแนวทางการประหยัดและลดการใช้
พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
       (นายพจณฐศล  ธนิกกุล) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนประหยัดและลดการใช้พลังงาน 
องค์กาบริหารส่วนต าบลคบูัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

****************************************************************************************************** 
1. ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 

 ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 โดยให้หน่วยราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงาน
ลงให้ได้อย่างน้อย 10 % เพ่ือลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามัน
เชื้อเพลิงในหน่วยงาน และจัดระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report.energy.go.th  และส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าระบบ
รายงานประมาณร้อยละ 86 ของจ านวนทั้งหมด แต่ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้อยู่ในกรอบการประเมินผลของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,853 แห่ง มีหน่วยงานประมาณ 2๔ ที่ได้ด าเนิน
ตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ตะหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอันเป็นเหตุให้
งบประมาณรายจ่ายขององค์การเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
ภายในส านักงานทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เพ่ือลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมาย
ลดลง 10% (เม่ือเทียบกับการใช้พลังงาน ปีที่ผ่านมา) 
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ 
 3. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ลดใช้พลังงานอย่างน้อย 10% (เม่ือเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา) 

4. มาตรการประหยัดและลดการใช้พลังงาน 
 4.1 มาตรการประหยัดและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 4.2 มาตรการประหยัดน้ ามัน 
 4.3 มาตรการประหยัดน้ าประปา 
 4.4 มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ 
 
 
 
 
 

/มาตรการ... 
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มาตรการและแนวทางปฏบิัติการประหยัดและลดการใช้พลังงาน 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว 

 

ที่ มาตรการ แนวทางปฏิบตั ิ ผู้รับผดิชอบ 
1 มาตรการประหยัดและ 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
เครื่องปรับอากาศ 
1. เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ  
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา  
12.00 น. – 13.00 น. หากมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของแต่ละส่วนราชการ 
ก่อนทุกครั้ง 
2. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกินเวลา 1 ชั่วโมง ให้ปิด
เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 
3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
4. ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และล้างเครื่องปรับอากาศ 
ทุก ๆ 6 เดือน 
5. ห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชมุประมาณ 
30 นาท ีและเมื่อเลิกการประชุมให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปิด
เครื่องปรับอากาศทันที 
6. ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
       6.1 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักเท่ียง 
       6.2 ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนท างานในห้องท างาน 
       6.3 เปิดไฟเฉพาะดวงท่ีจ าเป็น 
       6.4 เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน 
7. ในช่วงเวลา 12.00 น. –  13.00 น. หากไม่ได้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์ให้ปิดเครื่อง และหลังเลิกใช้งานให้ถอดปลั๊กไฟและ
ปิดเครื่องส ารองไฟให้เรียบร้อย 
8. ปิดหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกิน 15 นาที 
9. ถอดปล๊ักเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
10. เครื่องถ่ายเอกสาร ควรใชอ้ย่างประหยัดและกดพักเครื่องทุก
ครั้งหลังใช้งานเสร็จ 

 
ทุกส่วนราชการ 

2 มาตรการประหยัดและ 
ลดการใช้น  ามัน 

1. การเดินทางไประหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในต าบล ซึ่งมิใช้เรื่อง
เร่งด่วน และไม่มีสัมภาระ ขอความร่วมมือให้ใช้รถจักรยานยนต์
ของ อบต. 
2. บ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานท่ีดีอยู่เสมอ เช่น 
ตรวจเช็คลมยาง น้ ามันเครื่อง น้ ากลั่น และไส้กรองอากาศ ฯลฯ 
ตามก าหนดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด 
3. ขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
4. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเลือกใช้เส้นทางท่ีใกล้ท่ีสุด 
5. ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 
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ที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

3 มาตรการประหยัดและ ลด
การใช้น  าประปา 
 
 
 

1. ปิดก๊อกน้ าให้สนิทหลังจากใช้งานแล้ว 
2. ช่วยกันสอดส่องดูแลการร่ัวไหลซึมของน้ า 
3. ซ่อมแซมชักโครกหรือก๊อกน้ าที่ช ารุดเพื่อไม่ให้น้ ารั่ว 
4. ใช้น้ าในบ่อรดน้ าตน้ไม้ หากไม่เพียงพอจึงจะใช้น้ าประปา 
5. ไม่ควรเปิดน้ ารดตน้ไม้ ในสนามหญ้าทิ้งไว้นาน ๆ จนน้ าท่วมนอง 

ทุกส่วนราชการ 

4 มาตรการลดปริมาณ 
การใช้กระดาษ 
 

1. ส่งหนังสือ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้อ่ืน ๆ โดยส่งข้อมูลผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ เชน่ Line / Facebook / e-mail  
2. คัดแยกเอกสารที่ไม่ใช่งานไปใช้เป็นกระดาษ 2 หน้า โดยมีกล่อง
เก็บกระดาษแยกกระดาษหนา้เดียวเพื่อใช้ต่อ 
3. การพิมพ์งานเอกสารส าหรับการตรวจสอบ ให้ใช้กระดาษที่คดั
แยกกระดาษหน้าเดียวน าไปใชง้านต่อ และลดความละเอียดของ
หมึกลง 
4. หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็มแผ่นและหันมา
ใช้ระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตดัพับบนโทรสาร 
5. ซองเอกสาร สามารถน ากลบัมาใช้งานได้อีก โดยให้ใช้กระดาษที่
คัดแยกไว้หน้าเดียวน าไปใช้งานต่อ มาปิดหน้าซองสงถึงผู้รบัใหม่ได้
อีก 
6. น ากระดาษที่คัดแยกไว้หนา้เดียวน าไปใช้งานต่อเป็นกระดาษ
โน้ต/บันทึกข้อความทีไ่ม่เป็นทางการ 

ทุกส่วนราชการ 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีประสิทธิภาพ โดยมี
เป้าหมายลดลง 10% (เม่ือเทียบปริมาณการใช้พลังงาน ปีที่ผ่านมา) 
 

7. การติดตามประเมินผล 
 ให้หัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าทีก่ ากับดูแลส่วนราชการของตน ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏบิัติการ
ประหยัดและลดการใช้พลงังานนี้ และมีหนา้ที่จัดเก็บข้อมูลปรมิาณการใช้และน าเสนอต่อผู้บรหิารเพื่อร่วมกันพิจารณา
ต่อไป 
 
     
      ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติ 
                 (นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว 
           วันที่ 3  ตุลาคม  2559 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


