










แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 

-------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้
การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานอื่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอันเป็นเหตุ
ให้งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของ
ประเทศชาติด้วย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เพื่อลดการใช้พลังงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมาย
ลดลง 5-10 % 
 2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ 
 3.เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ลดใช้พลังงานลงอย่างน้อย 5-10% 

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน 
 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรบรรลุ     
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานไว้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอุดมพร 
 มาตรการ 1.จัดตั้งคณะทางานเพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
    2.กาหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง และอ่ืนๆ    
       ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
    3.ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาตามแนวทาง 
    4.การประเมินผล 



กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
 มาตรการ  ประชาสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 3  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหาร 
  ส่วนตำบลอุดมพร 
 มาตรการ    1.ให้หัวหน้าสำนัก/ผอ กองคลัง/หัวหน้าส่วนงานทุกส่วน ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตาม 
       แผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 
       1.ให้บุคลากรภายในสำนัก/กอง/ทุกส่วนงานปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 
       2.พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       3.ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจำพ้ืนที่มีหน้าที่ตรวจสอบกำชับ 
       สั่งการผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัดตลอดจนรายงาน 
       ปัญหา อุปสรรค ต่อคณะทำงานฯ ทราบตามลำดับ 
 มาตรการ    2.การรายงานผลการติดตามประเมินผล 
       1.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ เดือน และรอบ 12 เดือน        
       ต่อคณะทำงานลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การดำเนินการตามาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีประสิทธิภาพโดย 
มีเป้าหมายลดลง 5-10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  

 หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย 
 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน 

แผนการดำเนนิงานในการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 

 กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การ 
  บริหารส่วนตำบลอุดมพร 
ภาคผนวก 

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทางานลดใช้พลังงาน ที่  842 /2563 
2.คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรการการประหยัดพลังงาน ที่ 843  /2563 
3.คำสั่งแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ที่   844  /2563 
4.คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานในการดูแลระบบการลดใช้พลังงาน ที่  845  /2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 

 
กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 1.จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผน 
มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
1.1 ระดับองค์กร 
      - จัดตั้งคณะทางาน 
1.2 ระดับสานัก/ส่วนงาน 
      - จัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบประจาพ้ืนที่หน่วยงาน 
ในการติดตาม ตรวจสอบกาชับและสั่งการ ให้ปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงาน 

 
 
 

ทุกสำนัก/ส่วนงาน 

 2.กำหนดมาตรการและแนวทางประหยัด 
พลังงานในด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และอ่ืนๆที่ 
ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 
2.1 มาตรการและแนวทางในการประหยัด 
พลังงานไฟฟ้า 
   2.1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศ 
1. ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส 
2. การเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.30 น. และ  
ปิดในเวลา 15.30 น. 
    2.1 เครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม ให้เปิด   
เครื่องก่อนเวลาประชุม 30 นาที และปิดเมื่อเลิกใช้
ทันที 
    2.2. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วน 
3.การบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
    3.1. ให้มีการทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ      
3 เดือน/ครั้ง คอยล์ทำความเย็น 1 ปี/ครั้ง 
    3.2 การลดภาระการทางานของ
เครื่องปรับอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/ส่วนงาน 

 
 
 
 



กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 4.การลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศ 
    4.1 ตรวจสอบมิให้มีการนำสิ่งของไปขวางทางเข้า 
- ออกของชุดระบายความร้อน 
    4.2 เปิด-ปิดประตูเข้าออกห้องที่มีเครื่องปรับ 
อากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้เปิดประตู  
ห้องค้างไว้ 
2.1.2 การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
1.ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานตาม
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
2.เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าท่ีจาเป็น 
3.กาหนดให้มีผู ้รับผิดชอบในการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสง
สว่างส่วนกลาง 
4.ถอดหลอดไฟฟ้าบางจุดที่ไม่จำเป็นหรือบริเวณที่มี
แสงสว่างมากเกินความจำเป็น 
5.การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนเฉพาะจุดที่
จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคล
และทรัพย์สินราชการ 
6.จัดทาความสะอาดโคมไฟ และแผ่นสะท้อนแสง
เพื่อให้แสงสว่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการทำความ
สะอาดทุกปี/ครั้ง 
2.1.3 การใช้อุปกรณ์สานักงาน 
1.คอมพิวเตอร์ 
    1.1 ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 30 นาท ี
     1.2 ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์พักหน้าจออัตโนมัติ
เมื่อไม่มีการใช้งาน ภายใน 15 นาที 
    1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิก
ใช้งาน 
2.ปิดเครื่องพิมพ์ (Printer) เมื่อเลิกใช้งาน 
3.เครื่องถ่ายเอกสาร 
    3.1 กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby 
mode) เมื่อใช้งานเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/ส่วนงาน 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

     3.2 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
    3.3 ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่าย 
    3.4 ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 
2.1.4 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 
1.ใช้เท่าที่จำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
2.2 มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำมัน 
เชี้อเพลิง 
2.2.1 การใช้รถยนต์ 
    1.ให้ผู้ขอใช้จองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อให้
การบริหารการสั ่งจ่ายรถยนต์ให้เหมาะสมกับการ
เดินทาง(ยกเว้นกรณีเร่งด่วน) 
    2.ผ ู ้ร ับผิดชอบสั ่งจ ่ายรถยนต์มีหน้าที ่ในการ
วางแผนและพิจารณาการเดินทางเส้นทางเดียวกัน
ควรไปด้วยกันโดยจะประสานและแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือ
รับทราบหรือกรณียกเว้นที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้ 
    3.การจัดส่งหนังสือ หรือเป็นหนังสือด่วนมาก หรือ
ด่วนที่สุดขอให้จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือกรณียกเว้นที่ไม่สามารถดา
เนินการได ้
    4.การจัดส่งเอกสารด้วยบริการรับฝากสิ่งของส่ง
ทางไปรษณีย ์
    5.การอนุญาตใช้รถยนต์ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็น
ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างจำเป็น
หร ือเหมาะสม โดยมุ ่งหมายราชการเป็นส ำคัญ 
ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดเติมน้ำมัน
ให้ถูกชนิด สอดคล้องกับระยะทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/ส่วนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 2.2.2การขับรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ 
    1.ควรสอบถามข้อมูลเพื ่อการเด ินทางไม ่ให้
ผิดพลาด คือ ถูกสถานที่ ถูกเวลาและถูกเส้นทาง 
    2.ควรวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง
จราจรติดขัด 
    3.ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามท่ีกฎหมายกำหนด 
    4.ใช้เกียร์สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์ 
    5.เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็นเฉพาะ
เมื่อมีเจ้าหน้าที่บางส่วนรอคอยบนรถ 
2.2.3 การบารุงรักษาเครื่องยนต์ 
    1.ตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ
ปกติ โดยการตรวจเช็คตามกำหนดระยะเวลา/เลข
ไมล์ ตรวจเช็คระดับน้าในหม้อน้ำฯลฯ 
    2.ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่ว
ให้รีบรายงานซ่อมทันที 
    3.ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอ 
2.2.4 มาตรการและแนวทางในการประหยั ด
น้ำประปา 
    1.การใช้น้ำประปา 
1.1 การเปิดก๊อกน้าในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไป
ในระดับความแรงสูงสุด 
1.2 ปิดก๊อกนำ้ให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น้ำ 
1.3 การรดน้ำต้นไม้ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องห้าม
เปิดน้าทิ้งไว้ 
    2.การบำรุงรักษาระบบน้ำประปา 
2.1 สำรวจตรวจสอบและทำการซ่อมแซมปั้มน้ำท่อ
ประปาทันที 
3.ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มี 
ประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามแนวทางการ 
ประเมินที่กำหนดไว้ คือข้อมูลใน www.ereport. 
energy.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น้ำมัน 
ครบถ้วนและมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/ส่วนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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2.การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัด 
พลังงาน 

1.ประชาสัมพันธ์ สื่อ รณรงค์เผยแพร่เป้าหมาย 
และมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนให้ทราบ 
โดยท่ัวกัน 

ทุกสำนัก/ส่วนงาน 

3.การติดตามประเมินผลการดำเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 

1.ให้หัวหน้าสำนัก/ผอ กองคลัง/หัวหน้าส่วน 
งานทุกส่วน ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน 
การดาเนินงานภายในหน่วยงาน 
    1.ให้บุคลากรภายในสานัก/กอง/ทุกส่วนงาน
ปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด 
    2.พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    3.ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการ 
ประหยัดประจำพ้ืนที่มีหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการ 
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรค ต่อ
คณะทำงานฯ ทราบตามลำดับ 
2.การรายงานผลการติดตามประเมินผล 
    1.จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
การรอบ เดือน และรอบ 12 เดือนต่อคณะทำงานลด
ใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 

……………………………………………………………….. 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศและมีมติให้
การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 
  1. การประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง 
 1.1 ส่งเสริมให้ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 แทนน้ำมันเบนซิน สำหรับรถยนต์ราชการที่เป็น 
เครื่องเบนซิน และ B10 สำหรับเครื่องดีเซล 
 1.2 ขับข่ีรถยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมายคือความเร็วไม่เกิน 90 กม/ชม  
 1.3 ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดคอย ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหากจอดรถเป็นเวลานาน 
 1.4 ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยดูแลตรวจเช็คระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามกำหนดวิธีการที่ระบุ 
ไว้ในคู่มือประจำรถยนต์ 
 1.5 มีการควบคุมการใช้รถยนต์โดยการจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะประจำรถยนต์ทุกคันการใช้รถยนต์
ต้องจัดทำใบอนุญาตการใช้รถยนต์จากผู้บังคับบัญชา 
 1.6 กำหนดการใช้รถยนต์ไปติดต่อราชการจังหวัด ปกติสัปดาห์ละ 3 วัน 
 1.7 กำหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง และการใช้รถยนต์ไปเส้นทางเดียวกันให้ไป 
พร้อมกัน และควรให้คนขับรถศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางทุกครั้ง เพื่อเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อย
ที่สุด 
 1.8 ใช้อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานหากเร่งด่วนให้ใช้วิธี 
ส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน หากเป็นเอกสารไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง 
E –mail หรือส่งทางไปรษณีย ์
  2.การประหยัดไฟฟ้า 
 2.1 ตรวจตราดูแล ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกดวงเมื่อพนักงานคนสุดท้ายออกจากสำนักงาน 
 2.2 ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งาน เช่น ในเวลาช่วงพักกลางวัน 
 2.3 เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้ ใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ำแทนบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา 
 2.4 แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพ่ือให้สามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทซ์ควบคุมแสงสว่างจำนานมาก 
 2.5 เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และปิดระหว่าง 12.00 น. – 13.00 น.และก่อนเลิก 
งาน 30 นาที 



 2.6 ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซียลเซส 
 2.7 ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน มู่ลี่ ติดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการ 
แสงสว่าง 

 2.8 ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ 

ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้าร้อน  เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
 2.9 ตรวจบำรุงเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ โดยทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน และล้างทำ 
ความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน 
 2.10 เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยคำนึงถึงฉลากเบอร์ 5 
 2.11 เลือกใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีเครื่องหมายรับรอง Energy Save 
 2.12 ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งานหรือทำงานเสร็จแล้ว 
 2.13 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และค่าไฟฟ้าได้ 
 2.14 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและในวันหยุดราชการ 
 2.15 ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน 
 2.16 กำหนดเวรยามรักษาการสำนักงานฯ ตรวจและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น 
 2.17 การทำงานในสำนักงานนอกเวลาราชการ ให้กำหนดตามความเหมาะสม 
  3.วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
 3.1 การแก้ไขเอกสาร ควรแก้ไขในจอคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนทำการ
พิมพ์ เพ่ือประหยัดการใช้กระดาษ 
 3.2 การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 3.3 ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทำงานในแต่ละวันและวันหยุดราชการ 
 3.4 การแจ้งเวียนหนังสือในสำนักงาน ควรใช้เอกสารฉบับเดียวกันให้อ่านแล้วส่งต่อแทนที่จะ ถ่ายเอกสาร
หลายๆชุด หรือใช้กระดาษท่ีใช้แล้วด้านเดียวมาถ่ายเอกสาร 
 3.5 หลีกเลี่ยงการถ่ายเอกสารที่ส่งมาทางเครื่องโทรสารลงบนกระดาษธรรมดา จะทำให้สิ้นเปลืองทั้ง
กระดาษและหมึกถ่ายเอกสาร 
 3.6 การใช้กระดาษเพ่ือถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานควรใช้ทั้ง 2 ด้าน โดยก่อนทิ้งควรตรวจสอบกระดาษ 
ทั้งสองดา้นว่ามีการใช้หรือไม่ 
 3.7 ใช้ซ้ำซองกระดาษสีน้ำตาลในการส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก 
 3.8 แยกกระดาษที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วออกจากของเหลือทิ้งจากสำนักงานเพื่อเปิดโอกาสให้นำ
กลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการลดปริมาณขยะ โดยให้ทุกหน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลการใช้พลังงานแต่ละ
หน่วยงาน 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

 
(นายบรร  ยะประภา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 


