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คำนำ 
 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัด
พลังงานและเพื่อให้สอดคล้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้การลดการใช้พลังงานเป็นตัวชี ้วัด
ประสิทธิภาพการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการดำเนินการลดการ      
ใช้พลังงาน ทั้ง ด้านการใช้ไฟฟ้าและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานให้ได้อย่างน้อยละ 10 ต่อไป 
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน จึงจัดทำโครงการการประหยัดพลังงาน 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เป็นการรณรงค์การ ประหยัดพลังงานภายในสำนักงานด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ไม่จำเป็นในช่วงเวลา 12.00-13.00 
น. เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเคร่ืองปรับอากาศ ก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย 
ปิดเคร่ืองปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน  1 ชั่วโมง หรือ 30 นาที  
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ความสำคัญของการประหยัดพลังงาน 
 

   เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาว่าพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลง
เพราะเกิดจากการที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น และมีเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้ประชากรมีความต้องการในการใช้
พลังงานมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และการทำลายทรัพยากรก็มีเพิ่มมากขึ้น เพราะ
พลังงานต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ต้องน าทรัพยากรต่างๆ มาผลิต จึงเป็นเหตุให้ทรัพยากรเหล่านี้ลงน้อยลง เพราะในการ
ผลิตพลังงานแต่ละครั้ง ทรัพยากรที่ใช้ผลิตเมื่อใช้ผลิตแล้วจะหมดไป บางตัวก็สามารถสร้างข้ึนมากทดแทนได้แต่ก็มี
ส่วนน้อยที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศท่ีตกต่ำ 

   ประเทศไทยยังต้องเสียเงินจำนวนมากมายในการนำเข้าพลังงาน อาทิเช่น น้ำมันจากต่างประเทศ 
ซึ่งน้ำมันเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อมนุษย์ และการพัฒนาประเทศ อาคารหรือสถานที่ทำงาน มีการ
ใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่จะใช้มากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกัน 
ประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

แนวทางการประหยัดพลังงาน 
 

    สถานที่ทำงานต่างๆ โดยมากจะตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจะติดตั้งระบบพลังงานต่าง ๆ    
เพื ่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน  เช่น  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง          
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นผู้บริหาร ผู้ดูแลอาคาร  ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร  ตลอดจนผู้มาติดต่อกับราชการ จะได้มี      
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในระบบดังต่อไปนี้ 
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ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

   1) ปิดไฟในเวลาพักเท่ียงหรือเมื่อเลิกการใช้งานหรือหมด มีความจำเป็นต้องใช้งาน การปิดสวิตช์
ไฟบ่อยๆ  ไม่ทำให้เปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด 
   2) เปิดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติ แทนการใช้
แสงสว่างจากหลอดไฟ 
   3) กำหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน 
   4) จัดระบบสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น ปรับเป็นสวิตช์เปิดปิด
แบบแยกแถว แยกดวง เป็นต้น 
   5) ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งไว้ที่สวิตช์เปิดปิดหลอดไฟเพ่ือเปิดใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
   6) ใช ้ อุปกรณ ์และหลอดไฟชน ิดประหย ัดพล ั ง งานท ี ่ ได ้ ร ั บ  การร ับร องมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( หลอดนีออน) แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา  (ประหยัด
ไฟฟ้าร้อยละ 
   7) ใช้หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์ ( หลอดตะเกียบ) แทนหลอดไส้ ( ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ 
75) ใช้โคมสะท้อนแสงแบบประสิทธิภาพสูง และใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์แบบธรรมดา 
   8) ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะ ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะทำให้แสงสวา่ง
น้อยลงและอาจทำ ให้ต้องเปิดไฟหลายดวงเพ่ือให้ได้แสงสว่างเท่าเดิม 
   9) เมื่อพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ชำรุดหรือขาหลอดเปลี่ยน เป็นสีน้ำตาลหรือดำควรเปลี่ยนทันที
เพ่ือป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร 
    10) รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แสงสว่างอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม 
เป็นต้น 
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ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ 
 

   1) ปิดเครื ่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน และเมื ่อต้องการปิดเครื ่องใหม่อีกครั้ง      
ควรอย่างน้อย  15 นาท ี
   2) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดก่อนเวลาเลิกงาน
เนื่องจากยังคงมีความเย็น อยู่จนถึงเวลาเลิกงาน 
   3) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่าที่ 25 องศา  เนื่องจากหากตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นทุก 1  
องศา จะประหยัดไฟเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
   4) แยกสวิตช์ปิดเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย อากาศออกจากกัน เนื ่องจากไม่
จำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศไว้ตลอดเวลาที่ใช้เครื่องปรับอากาศ 
   5) เปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่ร้อน แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ       
จะช่วยลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและเป็นการถ่ายเทอากาศอีกด้วย 

6) ตรวจวัดประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของ อากาศในห้องปรับอากาศ  
หากมีการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของพัดลมระบาย
อากาศต้องมีความเหมาะสม กับขนาดของห้อง 
   7) ไม ่นำต ้นไม ้มาปล ูกในห ้องที่ ม ี เคร ื ่องปร ับอากาศเพราะต ้นไม ้จะคายไอน้ ำ ทำให้
เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น 
   8) ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ออก
ไว้นอก ห้องปรับอากาศโดยเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารนอกจากจะปล่อย ความร้อนออกสู่ห้องปรับอากาศท ำให้
สิ้นเปลืองไฟฟ้า แล้ว ผงหมึกจากเครื่องจะฟุ้งกระจายอยู่ในห้อง เป็น อันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
บริเวณนั้น 
   9) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหลจาก
ห้องปรับอากาศ 
   10) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง จะช่วยประหยัดไฟฟ้า
ได้ร้อยละ 5-7 
   11) กำหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และมีคู่มือปฏิบัติงาน 
   12) รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจาก การใช้เครื่องปรับอากาศอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องด้วย วิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด นิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้
ความรู้โดยการ จัดอบรม เป็นต้น 
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ระบบอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อ่ืน 
 

    1) ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือตั้งโปรแกรมพักหน้าจอ 
    2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน  ติดต่อกันนานกว่า  1  ชั่วโมง      
และปิดเครื่องทุกครั้งหลัง เลิกการใช้งานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก 
   3) เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะ
ที่รอทำงานและควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพ
ขนาด 17 นิ้ว ถึงร้อยละ 25 
   4) ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ จะช่วย
ลดการสิ้นเปลือง พลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกเหรอของเครื่องพิมพ์ได้มาก 
   5) ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะช่วยลดความ
สิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบำรุง 
   6) ถ่ายเอกสารแบบสองหน้าเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ 
   7) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก 
   8) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในสำนักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความต้องการใช้งาน
นานกว่า  1  ชั่วโมง 
   9) ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ 
   10) มีแผนการตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   11) รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์สำนักงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย
วิธีการต่าง ๆ  เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม  
เป็นต้น 
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ผลจากการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน 
 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารสำนักงาน 
  1) ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเม่ือเลิกใช้งาน 
 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีความสว่างมากเกินความจำเป็นทั้งนี้ควรถอดบัลลาสต์และ 

สตาร์ทเตอร์ออกด้วย 
   บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทำความสะอาด 
สมำเสมอทุก ๆ 3 – 6 เดือน 
   บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทำความสะอาด 
สม่ำเสมอทุก ๆ 3 – 6 เดือน 
  2) ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 25 – 30 
   เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 

a) เลือกใช้หลอดที่มีสิทธิภาพสูง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 และ 36 วัตต์   
สำหรับชนิดไตรฟอสฟอร์ (หลอดซุปเปอร์ลักซ์) จะให้แสงสว่างมากกว่าหลอดผอมธรรมดาถึงร้อยละ 
30 แต่ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม 

b)  ใช้หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์แทนหลอดไส้ 
c)  ใช้บัลลาสต์อิเล็กทอรนิกส์แทนบัลลาสต์ชนิดขดลวดแกเหล็กทำให้การใช้ไฟฟ้า 

ลดลงจาก 10 วัตต์ เหลือเพียง 1– 2 วัตต์ นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟถึง 2 เท่า 
   d)  ใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดหลอดไฟจาก 4 หลอดใน 1 โคม เหลือ 2 หลอดโดยที่
ความสว่างยังคงเดิม 

3) ปรับปรุงแสงสว่าง 
    ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้าให้สะดวกในการเปิด ปิด (ควรอยู่ที่ประตูทางเข้า ออก) และควรแยกสวิตซ์
ควบคุมการเปิด ปิดทั้งชั้น 
    ควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่านั้น 
    ใช้แสงธรรมชาติในบริเวณท่ีท างานริมหน้าต่างและระเบียงทางเดิน 
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ระบบเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ 

   ระบบปรับอากาศมีหลายชนิด แต่ที่ใช้กันมากในอาคารสถานที่ทำงานมักเป็นเครื่องทำน้ำเย็น
แบบศูนย์รวมระบายความร้อนด้วยน้ำ และเครื่องปรับอากาศแบบชุดระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ำ ระบบ
เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งหมด
ในอาคาร 
   1) ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    การลดชั่วโมงการทำงาน 
   a) ปิดเครื่องทำความเย็น ซึ่งใช้ไฟฟ้ามาก ก่อนเวลาเลิกงาน 15 – 20 นาที เนื่องจากน้ำเย็นใน
ระบบ ยังมีความเย็นเพียงพอ 
   b) ปิดเครื่องส่งลมเย็น หรือเครื่องปรับอากาศแบบชุดในเวลาพักเท่ียงหรือในบริเวณท่ีเลิกใช้งาน 
   c) ปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำหลังเลิกงานและวันหยุด 
    ปรับตั้งอุณหภูมิเหมาะสม 
   a) ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศา ในบริเวณท่ีทำงานทั่วไปและพ้ืนที่ส่วนกลาง 
   b) ตั้งอุณหภูมิที่ 24 องศา ในบริเวณพ้ืนที่ท างานใกล้หน้าต่างกระจก 
   c) ตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศา ในห้องคอมพิวเตอร์ 
   d) การปรับอุณหภูมิเพิ่มทุก ๆ 1 องศา จะช่วยประหยัดพลังงานประมาณร้อยละ  10 ของ
เครื่องปรับอากาศ 

   ควรบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ การทำความสะอาด
และตรวจสอบรอยรั่วตามขอบกระจกและผนังทุก ๆ 3 – 6 เดือน  หากทุกหน่วยงานภายในสำนักงาน ร่วมมือกัน
การประหยัดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 5 – 10 
   2) ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
    ปรับปรุงในส่วนระบบน้ำเย็น 

a) ควรเลือกเครื่องทำน้ำเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง(ค่ากิโลวัตต์ต่อดันต่ำ) และเลือก 
จำนวนเครื่องให้ทำงานได้ค่าประสิทธิภาพสูงที่ภาระสูงสุดและภาระต่ำสุด 
   b) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กแบบแยกส่วนที่มีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER = 
Energy Efficiency Ratio) สูง(เบอร์ 5) สำหรับบริเวณที่มีการทำงานในช่วงเย็นหรือในวันหยุดเพื่อลดชั่วโมงของ
เครื่องทำน้ำเย็น 
   c) ปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น เพื่อลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าไปสู่ระบบน้ าเย็น ซึ่งช่วยให้เครื่องทำ
น้ำเย็นใช้ไฟฟ้าลดลง 
    ปรับปรุงในส่วนระบบส่งลมเย็น 
   a) ใช้เทอร์โมสตัทชนิดอิเล็กทอนิกส์ ซึ่งมีความแม่นย าในการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งความถูกต้องใน
การควบคุมอุณหภูมิ 1 องศาเซลเซียล จะประหยัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศถึงร้อยละ 10 
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    หมั่นทำความสะอาดแผงกรองอากาศ เพื่อช่วยลดความสกปรกที่ขดลวดน้ำเย็น เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเครื่องส่งลมเย็น และทำให้คุณภาพอากาศในที่ทำงานดีขึ้น 

 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในที่ทำงาน เพ่ือควบคุมการ 
เปิด – ปิด ทางเข้าออกของอากาศภายนอก ไม่ให้เข้ามาในอาคารมากเกินไป ในขณะที่ยังคงรักษา 
ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ในที่ทำงานให้เพียงพออยู่เสมอ 
    ปรับปรุงฉนวนท่อส่งลมเย็น อย่าให้มีรอยรั่วหรือรอยฉีกขาด เพ่ือไม่ให้สูญเสียความเย็น 
    ใช้อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์พัดลมของ
เครื่องส่งลมเย็นเพื่อขจัดปัญหาภาวะไม่สมดุลของลมที่จ่ายในแต่ละพื้นที่ท ำงาน ในขณะเดียวกันยังเป็นการใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบประหยัดพลังงานทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช้งา่ย 
สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จำนวนมากโดยใช้บุคลากรเพียงคนเดียว 
    สามารถกำหนดชั่วโมงทำงานของระบบปรับอากาศได้ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
กล่าวคือ สามารถเปิด ปิดอุปกรณ์ตามเวลาที่กำหนด และสามารถเปิด ปิดตามสภาพอากาศภายนอกและตาม
ภาระความเย็น 
    สามารถเก็บบันทึกและรายงานสถานการณ์ใช้งานของระบบปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้
ปรับปรุงทำงานของระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาอย่างอัตโนมัติ 
    สามารถควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศในระยะไกลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

4) ปรับปรุงในส่วนของอาคาร 
     ผนังทึบ 
    a) ผนังภายนอกควรทาสีขาวหรือสีอ่อน เพ่ือช่วยสะท้อนความร้อน 
    b) ผนังภายในควรบุฉนวนกันความร้อน 
     ผนังกระจก(ซึ่งนิยมมากสำหรับอาคารสถานที่ทำงานในปัจจุบัน) 
    a) ควรใช้กระจกชนิดสะท้อนรังสีความร้อนแทนที่การใช้กระจกใส 
    b) สำหรับอาคารเก่าที่ใช้กระจกใสธรรมดา ควรติดฟิล์มชนิดสะท้อนรังสีความร้อนการ
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สามารถประหยัดพลังงานของระบบอากาศได้ร้อยละ 10 

ระบบอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อ่ืน 
   ระบบอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อ่ืน ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานทั้งหมด 
   1) การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากจอภาพใช้
ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   2) เลือกซ้ือจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดที่เหมาะสม เช่น จอภาพ 14 นิ้ว ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 17 นิ้ว 
   3) พิจารณาเครื่องพิมพ์ผลและเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่าย 2 หน้า จะช่วยประหยัดกระดาษ 
   4) ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า 
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แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
และตดิตามผลการใช้พลังงาน 

ประจำปี พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 

เทศบาลหนองหญ้าลาด   
 

อำเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ 
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แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

เทศบาลหนองหญ้าลาด  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ 
------------------------------ 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2555 ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง    
10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-
energy.go.th  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัด
พลังงาน”  เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าระบบรายงานประมาณ 86 % ของจำนวนทั้งหมดโดย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการประเมินผลของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,853 แห่ง มีหน่วยงาน
เพียง 2 %  ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  และเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว  

 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ  ตระหนัก  และให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล  เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ  
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ขึ้น  เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป  

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของ เทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด  ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงาน
ควบคุม ดูแลการใช้พลังงานอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น  
 2. เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด  เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  อย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน  
 4. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   
 

http://www.e-report-energy.go.th/
http://www.e-report-energy.go.th/
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เป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

วิธีดำเนินการ  
กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ทบทวนผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

สำรวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที ่ม ีต ่อมาตรการ
ประหยัดพลังงาน และการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะทำงานลดใช้
พลังงานฯ 

2.ทบทวนการจ ัดต ั ้ งคณะทำงานลดใช้
พลังงาน 

ได้คณะทำงาน 
ท ี ่ ส อดคล ้ อ ง ก ั บ ส ภ า พ
ปัจจุบันของสำนักงาน  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  คณะทำงานลดใช้
พลังงานฯ 

3.แต ่ งต ั ้ งคณะทำงานลดใช ้พล ังงาน/
คณะทำงานกำกับ ดูแล ติดตาม และรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน  

มีเจ้าภาพรับผิดชอบ ตาม
ภารกิจการปฏิบัติงาน  

ตลอดปี คณะทำงานลดใช้
พลังงานฯ 

4.จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและ
ต ิดตามผลการใช ้พล ั ง งาน/มาตรการ
ประหยัดพลังงานเสนอคณะทำงานลดใช้
พลังงานฯ ให้ความเห็นชอบ   

ได ้แผนปฏิบ ัต ิการฯ และ
มาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

ตลอดปี คณะทำงานลดใช้
พลังงานฯ  

5.ประชาสัมพันธ ์แผนปฏ ิบ ัต ิการลดใช้
พลังงานฯ และมาตรการประหยัดพลังงาน
ของหน่วยงานให้บุคลากร ในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ  

บุคลากร และสถานศึกษาใน
สังกัดทราบ และถือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

ตลอดปี  คณะทำงานกำกับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ 

6.บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ  ปริมาณการใช้พลังงานของ
สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตลอดทั้งปี  บุคลากรใน
หน่วยงาน 

7. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   รายงาน
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูล
พื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงาน
ผ่านระบบ  e – report  ของ สนพ.  

กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้
ถ ูกต ้องครบถ้วนสมบูรณ์
ตามกำหนด  

ทุกสิ้นเดือน  บุคลากรใน
หน่วยงาน 
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8.กำก ับ ด ูแล ต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิตาม
มาตรการ และประเมินผล 

ปริมาณการใช้พลังงานของ
สำน ักงานต ่ำกว ่า เกณฑ์
มาตรฐาน  

ตลอดปี  คณะทำงานกำกับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ  

9.ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและ
ปริมาณการใช้พลังงาน  

มีผลการใช้พลังงาน 
ของสำนักงานรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  คณะทำงานกำกับ 
ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลฯ  

10.ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผน
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา 

ได้ข้อมูลเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานปีงบประมาณต่อไป  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  คณะทำงานลดใช้
พลังงาน  

 

มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
1.  การใช้เครื่องปรับอากาศ 
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่  25  องศาเซลเซียส 

1.2 
ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน  จาก  8  ชั่วโมง  เป็น  5  ชั่วโมง  โดยเปิดช่วงเช้าเวลา 
09.30 – 11.30  น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ปิดช่วงเวลา 11.30 – 13.00 น.   

1.3 
ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น 

1.4 จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ  1  ครั้ง 

1.5 
จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำ
ความสะอาดเป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง 

1.6 
ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน  เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ  เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเท
ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ  เป็นเหตุ ให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศ
เพ่ิมมากข้ึน 

1.7 
ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน  รวมถึงเอกสาร
เก่าท่ีไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ  ว่าด้วยงานสารบรรณ  

2.  การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
2.1 ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าท่ีปฏิบัติงานอยู่  ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน   
2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.)  ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลา

หยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น  
2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น  
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มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
3.  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน   
3.1 คอมพิวเตอร์  

3.1.1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง  (เวลา  12.00 – 13.00  น.)  
3.1.2. ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน  15  นาที 
3.1.3. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 

3.2 Printer 
3.2.1 ปิดเครื่อง  Printer  เมื่อไม่ใช้งาน 
3.2.2 ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง  Print  Out  
3.2.3 ใช้กระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า  สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ 

3.3 กระติกไฟฟ้า 
3.3.1 การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00–15.00 น. ใส่น้ำให้พอเหมาะ 
3.3.2 ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดท่ีกำหนด 
3.3.3 เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 
3.3.4 ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที 

3.4 ตู้เย็น 
3.4.1 เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
3.4.2 ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก  4  ด้าน 
3.4.3 ตั้งห่างจากผนัง  15  ซ.ม. 
3.4.4 ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น 

3.5 เครื่องทำน้ำเย็น 
ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งานทุกวัน  

3.6 โทรทัศน์/วิทยุ   
3.6.1 คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน 
3.6.2 ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งาน 
3.6.3 ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป 
3.6.4 ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ 

3.7 เครื่องถ่ายเอกสาร 
3.7.1  ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น 
3.7.2  ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
3.7.3  ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 
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ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ 
 บุคลากรที่มีจิตสำนึก  ตระหนัก  และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน       
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
 เดือน  มกราคม   –  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
การติดตามและประเมินผล  

ตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ปริมาณการใช้พลังงาน 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ตรวจสอบจากประมวลผล 
ของระบบ e – report เม ื ่ อกรอกข ้อมูล
ปริมาณการใช้พลังงานและข้อมูลพื้นฐานฯ 
ครบถ้วน สมบูรณ์ แล้ว  

โปรแกรมประมวลผล 
ของระบบ e –report  

2.ร้อยละของการปฏิบัติ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ของบุคลากรในสำนักงาน  

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ  แบบเก็บข้อมูล  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
2. บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงาน           

 
 

มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
4.  น้ำมันเชื้อเพลิง 
4.1 ขับข่ีใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
4.2 ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น  โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet  แทน  
4.3 ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี 
4.4 ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.5 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.6 ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
4.7 ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด  
5.  มาตรการปลูกจิตสำนึก 
5.1 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน 
5.2 ขอความร่วมมือทุกคนในเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน    
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ภาคผนวก 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ        สำนักปลัด   เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด            
ที ่ ศก 80501/     วันที ่  3   กันยายน   2564  
เรื่อง  ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  
 
เรียน    พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

เรื่องเดิม         

 ตามท่ีเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้กำหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ขึ้น  เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนาคม 2555   ซึ่งมีมติให้
หน่วยงานภาครัฐลด การใช้พลังงานลง 10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงาน
และประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าระบบรายงานประมาณ 
86 % ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบ
การประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 7,853 แห่ง มีหน่วยงานเพียง 2 % ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว  

 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ  ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล  เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ  
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานของ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดขึ้น      
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป  

ข้อเท็จจริง  

  ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์  จึงขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดทุกท่าน เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนดังกล่าว  ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อพิจารณา 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

(นางกันตพัชร์   ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 

http://www.e-report-energy.go.th/
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คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
ที่  195/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน 
--------------------------- 

   ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2555  ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้
พลังงานลง  10 %  โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน   
www. e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ 
“มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555    
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าระบบรายงานประมาณ 86 %    
ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการ
ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
7,853 แห่ง มีหน่วยงานเพียง 2 %  ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้วนั้น 

  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  จึงมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน  ดังต่อไปนี้ 
  1.  คณะกรรมการประกอบด้วย 
      1.1  นางกันตพัชร์  ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด   ประธานกรรมการ 
        1.2  นางทำนอง  ยอดอ่อน    รองนายกเทศมนตรีฯ            กรรมการ 
        1.3  นายสมพร  บุตรมี           รองนายกเทศมนตรีฯ     กรรมการ 
       1.4  นายประสงค์  ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
  1.5  นายวิชา   อินทะพันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
        1.6  นายเกรียติชัย  งาหอม ประธานสภาเทศบาล   กรรมการ 
       1.7  นายวีระพล  คงศรี           ปลัดเทศบาล             กรรมการ   
        1.8  นางวรินทร  คณะบูรณ์ รองปลัดเทศบาล             กรรมการ 
        1.9  นางฉันท์ชนก  นามลี หัวหน้าสำนักปลัด   กรรมการ 
         1.10  นางสุชัญญา  ตรองจิต ผู้อำนวยการกองคลัง        กรรมการ 
        1.11 นายรังสี  กังวาลย์  ผู้อำนวยการกองช่าง             กรรมการ 
         1.12 นางวันดี  เมืองคง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
        1.13 จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/2. ให้คณะกรรมการ... 

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


 

 

20 คู่มือการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

จดัท ำโดย นำงวนัดี  เมืองคง นกัจดักำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำร | งำนบริหำรงำนทัว่ไป   ส ำนกัปลดั 

-2- 

2.  ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
        2.1  กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน 
        2.2  นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้ 
        2.3  กำหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ 10 % 
        2.4  ตรวจสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
        2.5  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-
energy.go.th 
        2.6  กำหนดแผนการปฏิบัติงาน  วิธีการทำงานและการประเมินผล 
        2.7  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ลดใช้พลังงาน   
        2.8  ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้    
พร้อมรายงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

           ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง    ณ    วันที่    1   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2564 

 
(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
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คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
ที่  196/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 
--------------------------- 

   ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้แต่งตั ้งคณะทำงานลดใช้พลังงานไปแล้วเมื ่อวันที่          
1  กันยายน  2564  และได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด  ในการประชุมในวันที่  3  กันยายน  2564  นั้น 

  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนดังกล่าว  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด   จึงมีคำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
         1.1 สำนักปลัด ประกอบด้วย 
    1.1.1  นางวันดี  เมืองคง  ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
         1.1.2  จ.ส.อ.เชษฐา  จันทร์เขียว ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         
         1.2 กองคลัง ประกอบด้วย                      
          1.2.1  นางปริยากร  อินตะนัย ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
          1.2.2  นางสาวกรรจนา วาไชยะ ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
            1.3 กองช่าง ประกอบด้วย 
          1.3.1  นายสมอ  บุญกัณหา ตำแหน่ง   นายช่างโยธา  
         1.3.2  นายภานุวัฒน์  บุญส่ง ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  
            1.4 กองการศึกษา ประกอบด้วย 
         1.4.1  นายประพฤทธิ์ อาจสำแดง  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
        1.4.2  นายรุ่งสุริยา ควรการ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 
  2.คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน  ประกอบด้วย 

    2.1  นายวีระพล   คงศรี      ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล  ประธานกรรมการ 
      2.2  นางวรินทร   คณะบูรณ์ ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล กรรมการ  
      2.3  นางฉันท์ชนก  นามลี ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ                     
         2.4  นางสุชัญญา  ตรองจิต ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ         
       2.5  นายรังสี       กังวาลย์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการช่าง กรรมการ       
 

/ให้คณะกรรมการ.. 
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  ให้คณะกรรมการที ่ได้รับการแต่งตั ้ง   มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง        
และมาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้  และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง    ณ    วันที่    1   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2564  

       
(นางกันตพัชร์  ไชยนา) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
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ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง   การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

-------------------------------- 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 20 มีนาคม 2555 ซึ ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้   
พลังงานลง 10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผล            
ผ่าน www.e-report-energy.go.th  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ 
“มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถานศึกษา เข้าระบบรายงานประมาณ 86 %    
ของจำนวนทั้งหมดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจ้งว่า ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในกรอบการ
ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
7,853  แห่ง  มีหน่วยงานเพียง 2 %  ที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว  

  เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง เทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  
ขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป  
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้  โดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด  ซึ่งเป็นประธานคณะทำงาน
ลดใช้พลังงาน เป็นผู้ควบคุม กำกับ  ดูแล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

    ประกาศ   ณ   วันที่    3   กันยายน   พ.ศ.  2564 

 
(นางกันตพัชร์   ไชยนา) 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
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