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คำนำ
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได1มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร>การแก1ไขปCญหาด1านพลังงานของประเทศ
และมีม ติ ให1 ก ารประหยั ดพลั งงานเปI นวาระแหK งชาติ โดยกำหนดนโยบายให1 ทุ ก ภาคสK วนใช1 พ ลั งงานอยK าง
ประหยัดและมีประสิท ธิภาพ สKงเสริม การใช1พลังงานอื่น องค>ก ารบริหารสKวนตำบลมุจลินท> ได1ตระหนักถึง
ความสำคัญของปCญหาที่เกิดขึ้นดังกลKาว และอันเปIนเหตุให1งบประมาณรายจKายขององค>การบริหารสKวนตำบล
มุจลินท>เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเปIนภาระตKอ งบประมาณของประเทศชาติด1วย ดังนั้น องค>การบริหารสKวนตำบล
มุจลินท> จึงได1กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให1บรรลุ
ตามเปUาหมายของการลดปริมาณการใช1พลังงาน นอกจากนี้ ยังต1องอาศัยความรKวมมือรKวมใจของบุคลากรใน
หนKวยงาน เพื่อลดการใช1พลังงานให1เปIนไปตามเปUาหมายที่กำหนดและให1มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
คณะทำงานลดใช1พลังงาน ขององค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท>
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1. หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได1มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร>การแก1ไขปCญหาด1านพลังงานของประเทศและมีมติให1การประหยัด
พลังงานเปI นวาระแหKงชาติ โดยกำหนดนโยบายให1ทุ กภาคสKวนใช1พลังงานอยKางประหยัดและมีป ระสิทธิภาพ สKงเสริมการใช1
พลั งงานอื่น องค>การบริห ารสKวนตำบลมุ จลิ นท> ได1ต ระหนั กถึ งความสำคัญ ของปC ญ หาที่ เกิด ขึ้นดัง กลK าว และอั นเปI นเหตุ ให1
งบประมาณรายจK ายขององค> การบริห ารสKวนตำบลมุ จลินท>เพิ่ มขึ้ น อีกทั้งยั งเปI นภาระตKองบประมาณของประเทศชาติ ด1วย
ดั งนั้ น องค> การบริ ห ารสK วนตำบลมุ จลิ น ท> จึ ง ได1 กำหนดมาตรการประหยั ด พลั งงานตลอดจนการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดำเนิ นงาน เพื่อให1บ รรลุ ตามเปUาหมายของการลดปริม าณการใช1พ ลังงาน นอกจากนี้ ยังต1 องอาศั ยความรK วมมื อรK วมใจของ
บุคลากรในหนKวยงาน เพื่อลดการใช1พลังงานให1เปIนไปตามเปUาหมายที่กำหนดและให1มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค7
๑. เพื่อให1การใช1พลังงานขององค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท>เปIนไปอยKางมีประสิทธิภาพและมีเปUาหมายลดลง 5 ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช1พลังงานในปcที่ผKานมา)
๒. เพื่อสKงเสริมการมีสKวนรKวมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ
๓. เพื่อให1เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช1พลังงานให1เปIนผู1รู1คุณคKา ใช1อยKางคุ1มคKาและเกิดประโยชน>สูงสุด
3. เปNาหมาย
องค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท> ลดใช1พลังงานลงอยKางน1อย 5 - ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช1พลังงานในปcที่ผKานมา)
4. กลยุทธ7ในการดำเนินงาน
เพื่อให1การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช1พลังงานขององค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท> บรรลุตามเปUาหมายที่
กำหนดไว1 จึงได1กำหนดกลยุทธ>ในการดำเนินงานไว1 ดังนี้
กลยุทธ7ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช2พลังงานขององค7การบริหารส:วนตำบลมุจลินท7
๑. องค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท> จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช1พลังงาน
๒. กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด1านไฟฟUาและน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่สKงผลให1การใช1
พลังงานลดลง
3. ให1ผู1รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข1อมูลให1มีประสิทธิภาพตามแนวทาง
๔. การประเมินผล

-2กลยุทธ7ที่ ๒ การสร2างจิตสำนึกและส:งเสริมการมีส:วนร:วมของบุคลากรให2มีการประหยัดพลังงาน
1. ประชาสัมพันธ> รณรงค> เผยแพรKมาตรการประหยัดพลังงานให1ทราบทั่วกัน
กลยุทธ7ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช2พลังงานขององค7การบริหาร
ส:วนตำบลมุจลินท7
๑. ให2ปลัดองค7การบริหารส:วนตำบลและหัวหน2าส:วนราชการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามแผนการ
ดำเนินงานภายในหน:วยงาน
๑.๑ ให1บุคลากรภายในองค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท> ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอยKางเครKงครัด
๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก1ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให1เกิดประโยชน>สูงสุด
๑.๓ ให1 ผู1ดูแลรับผิดชอบการปฏิ บัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ตรวจสอบ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตาม
มาตรการประหยัดพลังงานอยKางเครKงครัด ตลอดจนรายงานปCญหา อุปสรรค ตKอคณะทำงานฯ ทราบตามลำดับ
๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล
2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และรอบ ๑๒ เดือนตKอคณะทำงานลดใช1
พลังงานขององค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท>
5. ผลที่คาดว:าจะได2รับ
การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท> มีประสิทธิภาพโดยมีเปUาหมาย
ลดลง 5 - ๑๐% (เมื่อเทียบปริมาณการใช1พลังงานจากปcที่ผKานมา)
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ผู2รับผิดชอบ
กลยุทธ7ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช2พลังงานขององค7การบริหารส:วนตำบลมุจลินท7
๑. ให2 อ งค7 ก ารบริหารส: ว นตำบลมุ จ ลิ น ท7 จั ดตั้ งคณะทำงานเพื่ อ ดำเนิ น การจั ดทำแผน
มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี
- สำนักงานปลัด
- จัดตั้งคณะทำงานลดใช1พลังงานของสำนักงาน
๒. กำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด2านไฟฟNา น้ำมันเชื้อเพลิง และ
อื่นๆที่ส:งผลให2การใช2พลังงานลดลง
๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟNา
- ทุกส:วนราชการ
๒.๑.๑ การใช2เครื่องปรับอากาศ
๑) ตัง้ อุณหภูมิไว1ที่ 25 องศาเซลเซียล
๒) การเปnดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 น. และปnดในเวลา 16.00 น.
3) เครื่องปรับอากาศประจำห1องประชุมให1เปn ดเครื่อง กKอนเวลาประชุม 30 นาที
และปnดเมื่อเลิกใช1ทันที
4) ตรวจเช็ ค ทำความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศตามรอบระยะเวลากำหนด
ตรวจสอบ
5) ตรวจสอบมิให1มีการนำสิ่งของไปวางขวางทางเข1า-ออกของชุดระบายความร1อน
6) เปnด-ปnดประตูเข1าออกของห1องที่มีเครื่องปรับอากาศเทKาที่จำเปIนและระมัดระวัง
ไมKให1เปnดประตูห1องค1างไว1
๒.๑.๒ การใช2ไฟฟNาแสงสว:าง
๑) เปnด-ปnดไฟฟUาแสงสวKางเทKาที่จำเปIน
2) เวลาทำงานให1เปnดไฟฟUาให1มีแสงสวKางเพียงพอ เมื่อเลิกปฏิบัติงานให1ปnดทันที
3) การเปnด-ปnดไฟฟUาในเวลากลางคืนของเจ1าหน1าที่อยูKเวรให1เปnดไฟฟUาเฉพาะจุดที่
จำเปIนและไมKกKอให1เกิดความไมKปลอดภัยแกKบุคคลและทรัพย>สินราชการ
4) ให1 ใ ช1 อุ ป กรณ> ไ ฟฟU า แบบประหยั ด พลั ง งานตามมาตรฐานอุ ป กรณ> ไ ฟฟU า
ประสิทธิภาพสูง ฉลากเบอร> 5
5) จัดทำความสะอาดโคมไฟ และแผKนสะท1อนแสง เพื่อให1แสงสวKางมีประสิทธิภาพ
โดยให1มกี ารทำความสะอาดทุกปc/ครั้ง
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๒.๑.๓ การใช2อุปกรณ7สำนักงาน
-ทุกส:วนราชการ
๑) คอมพิวเตอร>
๑.๑) ปnดเครื่องเมื่อไมKมีการใช1งานภายใน ๓๐ นาที
๑.๒) ปnดจอคอมพิวเตอร>ในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไมKมีการใช1งานเกิน ๑๕ นาที
ยกเว1นเครื่องที่ต1องใช1งานตลอดเวลา
๑.๓) ปnดเครื่องคอมพิวเตอร>หลังเลิกการใช1งาน และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช1งาน
๒) เครื่องพิมพ> (Printer) ปnดทุกครัง้ เมื่อเลิกใช1งาน
๓) เครื่องถKายเอกสาร
๓.๑) กดปุ{มพักเครื่องถKายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใช1งานเสร็จ
๓.๒) ถKายเอกสารเฉพาะที่จำเปIนตKอการปฏิบัติงาน
๓.๓) ให1ตรวจทานเอกสารให1ถูกต1องกKอนการถKาย
๓.๔) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปnดเครื่องถKายเอกสาร
๔) โทรศัพท>และโทรสาร
๔.๑) การใช1โทรศัพท>เพื่อโทรทางไกล ใช1ได1เฉพาะกรณีที่จำเปIนเรKงดKวนในการ
ปฏิบัติงาน และต1องเปIนไปโดยประหยัด เตรียมข1อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดให1พร1อมโดยปกติ
ไมKควรใช1เวลาในการพูดเกิน ๓ นาทีตKอครั้ง
๔.2) การใช1โทรศัพท>เพื่อธุระสKวนตัวให1ใช1เทKาที่จำเปIนและเรKงดKวนเทKานั้น
๕) ไปรษณีย>
๕.๑) การสKงหนังสือราชการกำหนดเวลาสKงวันละ 1 ครั้ง
๕.๒) ถ1าสKงไปในสถานที่เดียวกันให1รวบรวมใสKซองเดียวกัน
๕.๓) หนังสือราชการที่ไมKเรKงดKวนให1สKงธรรมดา
๖) เครื่องทำน้ำร1อน ให1ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ
7) การใช1กระดาษ
7.1) ควรมีการตรวจสอบความถูกต1องของเอกสารตKางๆ บนจอคอมพิวเตอร>กKอน
พิมพ>
7.2) การใช1กระดาษเพื่อพิมพ>หรือถKายเอกสารควรใช1ทั้ง 2 ด1าน
7.3) การใช1ซ้ำซองกระดาษสีน้ำตาลในการสKงเอกสาร
7.4) การแจ1งเวียนเอกสารในสำนักงาน ควรใช1เอกสารฉบับเดียวแจ1งเวียน แทน
การถKายเอกสารหลายชุด หรือใช1กระดาษที่ใช1แล1วด1านเดียวมาถKายเอกสาร
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๒.๑.๔ ใช2อุปกรณ7ไฟฟNาอื่นๆ
1.1) ใช1เทKาที่จำเปIนและถอดปลั๊กทันที่เมื่อเลิกใช1งาน
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๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- ทุกส:วนราชการ
๒.๒.๑ การใช2รถยนต7
๑) ควรสอบถามข1อมูลเพื่อการเดินทางไมKให1ผิดพลาด คือ ถูกสถานที่ ถูกเวลา และ
ถูกเส1นทาง
๒) ควรวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส1นทางจราจรติดขัด
๓) ขับรถด1วยอัตราความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
4) ใช1เกียร>ให1สัมพันธ>กับความเร็วของเครื่องยนต>
๕) เปnดเครื่องปรับอากาศตามความจำเปIนเฉพาะเมื่อมีเจ1าหน1าที่บางสKวนรอคอยบน
รถ
6) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต>ให1อยูKในสภาพที่ดีและปกติ โดยการตรวจเช็คตาม
กำหนดระยะเวลา/เลขไมล> ตรวจเช็คระดับน้ำในหม1อน้ำ ฯลฯ
7) ตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่วให1รีบรายงานซKอมทันที
8) ตรวจเช็คลมยางอยKางสม่ำเสมอ
9) มีการควบคุมการใช1รถยนต>โดยการจัดทำบันทึกการใช1ยานพาหนะประจำรถยนต>
ทุกคัน และจัดทำใบอนุญาตการใช1รถยนต>จากผู1บังคับบัญชา
10) ใช1อุปกรณ>การสื่อสารอื่นแทนการเดินทาง เชKน การสKงหนังสือระหวKางหนKวยงาน
หากเรKงดKวนให1ใช1วิธีสKงทางโทรสารหรือสKงทาง internet กรณีเปIนเอกสารสำคัญ ให1รวบรวม
แล1วสKงพร1อมกัน หากเปIนเอกสารไมKเรKงดKวนให1สKงทางไปรษณีย>
๓. ให2ผู2รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข2อมูลให2มีประสิทธิภาพให2เปcนไปตามแนวทางการประเมิน - สำนักงานปลัด
ที่กำหนด
คือ ข1อมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟUา/น้ำมันครบถ1วนและมีกระบวนการ
จัดเก็บรวบรวมข1อมูลที่นKาเชื่อถือ
กลยุทธ7ที่ ๒ การสร2างจิตสำนึกและส:งเสริมการมีส:วนร:วมของบุคลากรให2มีการประหยัดพลังงาน
๑. ประชาสัมพันธ> รณรงค> เผยแพรKเปUาหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน
-ทุกส:วนราชการ
ที่ชัดเจนให1ทราบโดยทั่วกัน
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กลยุทธ7ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช2พลังงานของสำนักงานฯ
๑. ให2ปลัดองค7การบริหารส:วนตำบลและหัวหน2าส:วนการบริหารควบคุม
กำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน:วยงาน
๑.๑ ให1 บุ ค ลากรภายในองค> ก ารบริ ห ารสK วนตำบลมุ จ ลิ น ท> ปฏิ บั ติ ต าม
แผนการดำเนินงานของสำนักงานอยKางเครKงครัด
๑.๒ พิ จ ารณาปรั บ ปรุง และแก1 ไขอุ ป สรรคในการดำเนิ น งานเพื่ อ ให1 เ กิ ด
ประโยชน>สูงสุด
๑.๓ ให1ผู1ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในองค>การบริหาร
สKวนตำบลมุจลินท> ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอยKางเครKงครัด
๒. จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผล
๒.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือนตKอคณะทำงานลดใช1พลังงานขององค>การบริหารสKวนตำบลมุจลินท>

