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ประกาศเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
เรื่อง  ให้ใช้แผนปฏบิตักิารลดใชพ้ลงังานของเทศบาลตาํบลแมห่ล่าย 

-------------------------------- 

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  20  มีนาคม 2555   ให้หน่วยงานราชการดําเนินการลดใช้
พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่าย 
ของประเทศโดยลดการนําเข้านํ้ามันจากต่างประเทศ และให้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกําหนดแนวทาง
ประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง ซึ่งกระทรวงพลังงาน โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทําแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้า
และนํ้ามันเช้ือเพลิงในหน่วยงาน และจัดระบบรายงานและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ e-report-energy.go.th 

น้ัน 

  เพ่ือให้การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และ
แนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยส่วนงานดําเนินการมาตรการลด
ใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบล
แม่หล่ายจึงประกาศให้บุคลากรทุกคนได้ถือปฏิบัติตามแผนการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการการประหยัด
พลังงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมน้ีอย่างเคร่งครัด  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 

                       (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
นายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย                        

 
 
 
 
 

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


คํานํา 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการดําเนิน 
มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐  เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ใน
การช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนําเข้านํ้ามันจากต่างประเทศ 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ตระหนักถึงความสําคัญเห็นควรได้กําหนด แผนปฏิบัติการ 
มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการ ประหยัดพลังงาน
ของสํานักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งน้ี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลย่ิงขึ้นน้ัน ต้องอาศัยความ 
ร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย เพ่ือ
ลดการใช้พลังงานของสํานักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

คณะทํางานลดใช้พลังงาน ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

ธันวาคม  ๒๕๖๓



แผนปฏบิัตกิารลดใช้พลังงาน 
เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

ที่มาและเหตุผลความจําเปน็ 

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้
พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของ
ประเทศโดยลดการนําเข้านํ้ามันจากต่างประเทศ 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดข้ึน ดังกล่าว และอันเป็นเหตุให้
งบประมาณรายจ่ายของสํานักงานเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของ ประเทศชาติด้วย ดังน้ัน เทศบาลตําบล
แม่หล่าย จึงได้กําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากน้ียังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย เพ่ือลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดและให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ในการน้ี เทศบาลตําบลแม่หลา่ย จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของสํานักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การใช้พลังงานของเทศบาลตําบลแม่หล่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมเีป้าหมายลดลง
ร้อยละ ๑๐ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนําเข้านํ้ามัน
จากต่างประเทศ 

๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสําคัญในการประหยัดพลังงานของ บุคลากรทุก
ระดับ 

๓. เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและ เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย 

เทศบาลตําบลแม่หล่าย ลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
    กลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย บรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ จึงได้กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ไว้ดังน้ี 

กลยุทธท์ี่ ๑ การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลังงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
มาตรการ   ๑. เทศบาลตําบลแม่หล่าย จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 

๒. กําหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิง และ
อ่ืนๆ ทีล่่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 

๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดจัดเก็บข้อมูลให้มปีระสิทธิภาพตามแนวทาง 
๔. การประเมินผล 

กลยุทธท์ี่ ๒ การสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลงังาน 
มาตรการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ดําเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกัน 

อย่างต่อเน่ือง 
กลยทุธท์ี่ ๓ การตดิตามประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารลดใชพ้ลงังานของเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

   มาตรการ ๑. ใหป้ลดัเทศบาลและหัวหนา้ส่วนราชการควบคุมกาํกบัดแูลการปฏบิตัติามแผนการ 
      ดําเนินงานภายในหน่วยงาน 

๑.๑ ให้บุคลากรภายในเทศบาลตําบลแมห่ล่าย ปฏิบัติตาม แผนการดําเนินงานของ
สํานักงานอย่างเคร่งครัด 

๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแกไขอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑.๓ มีหน้าที่ตรวจสอบ กําชับ สั่งการ ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ประหยัดอย่างเคร่งครัด 
มาตรการ ๒. รายงานผลการตดิตามประเมินผล 

๒.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ 
ให้ผู้บริหารทราบ และบันทึกข้อมูลทางเว็บไซต์โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ 
e-report-energy.go.th   

   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

   การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีประสิทธิภาพโดยมี
เป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐  
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-๓- 

แผนปฏบิัตกิารลดใช้พลังงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 

กลยทุธ์ / มาตรการและแนวทางปฏบิตั ิ ผู้รบัผดิชอบ 
กลยุทธท์ี ่๑ การเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลังงาน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

มาตรการ 

๑. ให้เทศบาลตําบลแม่หล่าย จัดตั้ง คณะทํางานเพื่อ 
ดําเนินการจัดทําแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

- จัดต้ังคณะทาํงานลดใช้พลังงานของสํานักงาน 

๒. กําหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า นํ้ามัน 
เชื้อเพลิง และอื่นๆที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง 

๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา้ 
๒.๑.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ 
๑) ในห้องทํางานรวมให้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เมื่อมีผู้มาปฏิบัติงาน 

เกิน ๘ คน กําหนดเปิดเคร่ืองปรับอากาศเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อุณหภูมิไม่ตํ่า
กว่า ๒๕ องศาเซลเซียส ยกเว้นช่วงพักเที่ยงให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดใหม่
เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๒) ห้องทํางานของนายกเทศมนตรี ให้เปิด-ปิด เช่นเดียวกับห้องทํางาน 
รวม 

๓) ตรวจเช็คทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง 
๑) เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จําเป็น 

           ๒) ระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน (๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.) ให้ปิดไฟใน 
สํานักงาน ยกเว้น สําหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิดได้เฉพาะที ่
จําเป็น 

๓) เวลาทํางานให้เปิดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ เมื่อเลิกปฏิบัติงาน ให้
ปิดทันที 

๔) การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้เปิดไฟฟ้า 
เฉพาะจุดที่จําเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สิน 
ราชการ 

- สํานักปลัดเทศบาล 

- สํานักปลัดเทศบาล 



-๔- 
 

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏบิตั ิ ผู้รบัผดิชอบ 
๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์สํานักงาน 
๑) คอมพิวเตอร์ 

๑.๑) ปิดเคร่ืองเม่ือไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาท ี
๑.๒) ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรอืเมื่อไม่มีการใช้งาน 

เกิน ๑๕ นาท ียกเว้นเคร่ืองที่ต้องใช้งานตลอดเวลา 
๑.๓) ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กเมื่อ 

เลิกใช้งาน 
๒) ปิดเคร่ือง Printer เมื่อเลิกใช้งาน 
๓) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

๓.๑) กดปุ่มพักเคร่ืองถ่ายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใช้งาน 
เสร็จ 

๓.๒) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
๓.๓) ให้ตรวจทานเอกสารใหถู้กต้องก่อนการถ่าย 
๓.๔) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

๔) โทรศัพท์และโทรสาร 
๔.๑) การใช้โทรศัพท์เพ่ือโทรทางไกล ใช้ได้เฉพาะกรณีที่จําเป็น 

เร่งด่วนในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นไปโดยประหยัด เตรียมข้อมูลเก่ียวกับ เรื่อง
ที่จะพูดให้พร้อมโดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน ๓ นาทีต่อครั้ง 

๔.๒) การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ระบบ Internet เพ่ือช่วยลด 
ภาวะค่าใช้จ่ายลง 

๔.๓) การใช้โทรศัพท์เพ่ือธุระส่วนตัวให้ใช้เท่าที่จําเป็นและเร่งด่วน 
เท่าน้ัน 

๕) ไปรษณีย์ 
๕.๑) การส่งหนังสือราชการกําหนดเวลาส่งวันละ ๒ คร้ัง รอบเช้า 

เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. 
๕.๒) ถ้าส่งไปในสถานที่เดียวกันให้รวบรวมใส่ซองเดียวกัน 
๕.๓) หนังสือราชการท่ีไม่เร่งด่วนให้ส่งธรรมดา 

๖) ถอดปลั๊กเคร่ืองทํานํ้าร้อนทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ 
๒.๑.๔ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 

๑.๑) ใช้เท่าที่จาํเป็นและถอดปลั๊กทันที่เมื่อเลิกใช้งาน 
๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

๒.๒.๑ การขับรถของพนักงานขับรถยนต์ 
๑ )  ควรสอบถามข้อมูลเ พ่ือการเดินทางไม่ ใ ห้ผิดพลาด  คือ 

ถูกสถานที่ ถูกเวลา และถูกเส้นทาง 
๒) ควรวางแผนการเดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดขัด 

-ทุกส่วนราชการ 



-๕- 
 

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏบิตั ิ ผู้รบัผดิชอบ 

๓) ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด 
๔) ใช้เกียรใ์ห้สมัพันธ์กับความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ 
๕) เปิดเคร่ืองปรับอากาศตามความจําเป็นเฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่ 

รอคอยบนรถ 
๒.๒.๒ การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 

๑) ตรวจสอบสภาพเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ โดยการ
ตรวจเช็คตามกําหนดระยะเวลา/เลขไมล์ ตรวจเช็คระดับนํ้าในหม้อนํ้า ฯลฯ 

๒) ตรวจสอบระบบนํ้ามันเช้ือเพลิงหากพบรอยร่ัวให้รีบรายงาน 
ดําเนินการซ่อมทันท ี

๓) ตรวจเช็คลมยางอย่างสมํ่าเสมอ 
 

๓. ให้ผูร้บัผดิชอบตัวชี้วัดเกบ็ข้อมูลให้มีประสทิธภิาพใหเ้ป็นไปตามแนว 
ทางการประเมินที่กาํหนด 
คือ ข้อมูลใน e-report-energy.go.th  การประหยัดไฟฟ้า/นํ้ามันครบถ้วนและมี 
กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สํานักปลัดเทศบาล 

กลยุทธท์ี ่๒ การสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลงังาน 

มาตรการ 
๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการประหยัดพลังงาน ที่ซัด
เจนให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
-ทุกส่วนราชการ 

กลยุทธ์ที ่๓ การตดิตามประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารลดใชพ้ลงังานของสํานกังานฯ 
๑. ใหป้ลดัเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกาํกบัดแูลการปฏบิตัติาม
แผนการดาํเนนิงานภายในหน่วยงาน 

๑.๑ ให้บุคลากรภายในเทศบาลตําบลแมห่ล่าย ปฏิบัติตาม แผนการ
ดําเนินงานของสํานักงานอย่างเคร่งครัด 

๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแกไขอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในเทศบาลตําบล
แม่หล่าย ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด 
๒. จัดทาํรายงานผลการตดิตามประเมินผล 

๒.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือน และ รอบ 
๑๒ ให้ผู้บริหารทราบ และบันทึกข้อมูลทางเว็บไซต์โครงการลดใช้พลังงานใน
ภาครัฐ e-report-energy.go.th   

-ทุกส่วนราชการ 

-สํานักปลัดเทศบาล 

 

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

