
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย 
เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน 
 --------------------------------------- 

  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ที่ 225/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564      
เรื่ องแต่ งตั้ งคณ ะทำงานลดการใช้พลั งงาน  ใน โครงการลดการใช้พลั งงาน ในภาคนรัฐ เพ่ื อปฏิบั ติ                     
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ในการให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงาน
ลงให้ได้อย่างน้อย 10 %  จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานดังนี้ 

1.  แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ การจัดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ไฟฟ้าแสงสว่าง ลดส่วนการใช้งาน 1. เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าท่ีจำเป็น นางพชรมน 
กาฬแก้ว ดูแลรักษา 2. ปิดไฟเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงาน 

2 คอมพิวเตอร์ สร้างนิสัยการใช้งาน 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง 
2. ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์นานกว่า      
15 นาที 
3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ 

3 เครื่องปรับอากาศ ลดสัดส่วนการใช้งาน 1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25/26 องศา
เซลเซียส 

นายมาหะมะกอตารี  
ตาเละ 

2. เปิดพัดลมช่วยเพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง 
3. กำหนดเวลา เปิด-ปิด 
     - ช่วงเช้า เปิด 09.00 - 11.30 น. 
     - ช่วงบ่าย เปิด 13.00 - 15.30 น. 
4. ปิดประตู-หน้าต่าง ช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา 

ดูแลรักษา 5. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 6 เดือน/ครั้ง 
4 เครื่องพิมพ์

(Printer) 
สร้างนิสัยการใช้งาน 1. ตรวจทานข้อความบนจอให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ 

2. เลือกการพิมพ์แบบประหยัด 
3. ปิดเครื่องพิมพ์ (Printer) เมื่อไม่ใช้งาน 
4. ติดตั้งเครื่องข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เพ่ือใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน 
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5 เครื่องถ่าย
เอกสาร 

สร้างนิสัยการใช้งาน 1. เลือกใช้ เครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบประหยัด
พลังงาน Energy Saver 

นางสาวรอกายะห์   
มูซอ 

2. กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อไม่ใช้งาน 
3. ปิด-ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 
4. ไม่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในห้องปรับอากาศ 

6 เครื่องทำน้ำเย็น สร้างนิสัยการใช้งาน 1. กำหนดเวลาใช้เครื่องทำน้ำเย็น 
    - ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 
2. ปิด-ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 
3. ไม่ตั้งเครื่องทำน้ำเย็นในห้องปรับอากาศ 

 

2.  แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้  
 

ที ่ รายการ การลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รถยนต์ราชการ สร้างนิสัยการใช้งาน 1. ขับรถในความเร็วที่กำหนด นางขนิษฐา 
จันทร์แก้ว 2. ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการก่อนปฏิบัติราชการ

ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง เพ่ือวางแผนการใช้รถยนต์ร่วมกัน 
3. วางแผนเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง 
4. ดับเครื่องยนต์ เมื่อจอดนานเกิน 15 นาที 

ดูแลรักษา 1. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อน
ออกปฏิบัติงาน 
2. ตรวจเช็คสมรรถนะของรถยนต์ ทุกระยะ 5,000 
กิโลเมตร 

ปฏิบัติตามระเบียบ
ก า ร ใ ช้ ร ถ ย น ต์
ราชการ 

1. ขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ 
2. บันทึกระยะทางการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ 
3. ประเมินการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อระยะทางของรถ
ทุกคัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-3- 
 

3.  แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนและติดตามผล การลดการใช้พลังงาน ดังนี้  
 

ที ่ รายการ การขับเคลื่อนและติดตามผล การจัดการลดการใช้พลังงาน 
แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การขับเคลื่อน
มาตรการลดใช้

พลังงาน 

สร้างการมีส่วนร่วม 1. แจ้งแผน/แนวทาง/มาตรการให้ทุกคนทราบ นางขนิษฐา 
จันทร์แก้ว 2. ทุกคนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและให้ควบคุมกันเอง 

2 การรายงานผล
การดำเนินการ 

รายงานทุกเดือน 1.รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ทุกสิ้นเดือน นางสิรินี สายวงค์ 
2. รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า+น้ำมัน
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง )  เ ข้ า จั ด เ ก็ บ ใ น  www.e-
report.energy.go.th ทุกเดือน 

3 การติดตามและ
ประเมินผล 

ติดตาม/ประเมินผล 
จำนวน 2 ครั้ง 

1. ครั้งที่ 1 ภายในเดือน มีนาคม 2564 นางสิรินี สายวงค์ 
2. ครั้งที่ 2 ภายในเดือน กันยายน 2564 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 
 
                                                                              (นายอิสมาแอ  ยุนุ) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย 
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