
 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 

  เรื่อง   การจัดการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ประจ าปีงบประมาณ  2558 
   ----------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือบริหารจัดการในการลดการใช้พลังงานลงอัตราร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2555 และเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน”ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 คณะท างานลดใช้พลังงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาเซะ จึงก าหนดแนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงาน ประจ าปี 2558 ดังนี้  
 1.แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 

แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ไฟฟ้าแสงสว่าง ลดสัดส่วนการใช้ 1.ปิดไฟช่วงพักกลางวันและไฟที่ไม่ได้ใช้เสมอ    จนท.ทุกคน 

2.รับแสงธรรมชาติที่สว่างพอแทนหลอดไฟในบางช่วง 
การบ ารุงดูแลรักษา 3.เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอดประหยัดไฟ นพวงศ+์ธีรพงษ์  

4.ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟทุก 3 เดือน 
2 เครื่องปรับอากาศ ลดสัดส่วนการใช้งาน 1.ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส      

 
จนท.ทุกคน 

2.เปิดพัดลมช่วยเพ่ือช่วยให้เครื่องปรับอาการท างานน้อยลง 
3.ก าหนดเวลา เปิด-ปิด 
-ช่วงเวลาเช้าเปิด 09.45 น. ปิด 11.30 น. 
-ช่วงบ่ายเปิด 13.00 น. ปิด 16.00 น. 
4.ปิดประต-ูหน้าต่าง ช่วงเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา 

การบ ารุงดูแลรักษา 5.ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ/คอยล์เย็นทุก 2 เดือน นพวงศ+์นลธวัช 
6.ท าความสะอาดแผงระบายอากาศร้อนทุก 6 เดือน  

 
จนท.ทุกคน 

3 คอมพิวเตอร์ สร้างนิสัยการใช้งาน 1.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง 
2.ตั้งเวลาปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน 3 นาที 
3.ตั้งเวลา เข้า standby mode เมื่อไม่ใช้ 15 นาที 

4 พริ้นเตอร ์ สร้างนิสัยการใช้งาน 1.ตรวจทานข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ก่อนสั่งพิมพ์ 

จนท.ทุกคน 

2.เลือกการพิมพ์แบบประหยัด 
5 ตู้เย็น สร้างนิสัยการใช้งาน 1.วางตู้เย็นให้แผงระบายความร้อนห่างจากผนังไม่น้อย

กว่า 0.15 เมตร 
 
 
จนท.ทุกคน 2.ไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้นานๆ 

3.ไม่น าของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น 
การบ ารุงดูแลรักษา 4.หมั่นตรวจสอบขอบยางตู้เย็นอยู่เสมอ นฤมล+ปัทมา 
 5.ท าความสะอาดแผงร้อนด้านหลังตู้เย็นทุก 6 เดือน 

6 กระติกน้ าร้อน ลดสัดส่วนการใช้งาน -ลดระยะเวลาการเสียบปลั๊กต้มน้ าจากเสียบปลั๊กไว้
ตลอดเวลาลงเหลือ วันละ 2 ชั่วโมง(เช้า 1 ชั่วโมง/บ่าย 
1 ชั่วโมง) 

 
จนท.ทุกคน 
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2.แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
การจัดการลดใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1 รถยนต์ราชการ สร้างนิสัยการใช้งาน 1.ขับรถตามความเร็วที่ก าหนด                          

 
 
 
 
พขร. และ
จนท. ที่ใช้
รถยนต์ทุกคน 

2.ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
3.ใช้การสื่อสารอ่ืน เช่น ใช้ส่งหนังสือทางโทรศัพท์  โทรสาร 
ส่ง sms ส่ง e-mail แทนการใช้รถยนต์เดินทาง 

การบ ารุงดูแลรักษา 4.เติมลมยางตามมาตรฐานก าหนด 
5.เปลี่ยนไส้กรองอากาศ,น้ ามันหล่อลื่น ตามก าหนด 
6.ตรวจเช็คสมรรถนะของรถยนต์ทุกระยะ 5,000 ก.ม. 

ปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้รถยนต์
ราชการ 

7.ขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ 
8.บันทึกระยะทางการใช้รถรถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ 
9.ประเมินการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่อระยะทางของรถทุกคัน 
10.จัดท าทะเบียนคุม การบ ารุงรักษา/การซ่อมแซมให้
ครบถ้วน 

 
3.แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนและติดตามผล การลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
การขับเคลื่อนและติดตามผล และการจัดการลดใช้พลังงาน 

แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การขับเคลื่อน

มาตรการลดใช้
พลังงาน 

สร้างการมีส่วนร่วม 1.แจ้งแผน/แนวทาง/มาตรการให้ทุกคนทราบ ฝ่ายเลขานุการ 
2.ทุกคนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและให้ควบคุมกันเอง จนท.ทุกคน 

2 การรายงานผล
การด าเนินงาน 

รายงานทุกเดือน 1.รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ทุกสิ้นเดือน  
ฝ่ายเลขานุการ 2.รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า+น้ ามันเชื้อเพลิง)

เข้าจัดเก็บใน www.e-report.energy.go.th ทุกเดือน 
3 การติดตามและ

ประเมินผล 
ติดตาม/ประเมินผล 
จ านวน 2 ครั้ง 

1.ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2558 
2.ครั้งที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2558 

คณะท างานลด
ใช้พลังงานของ
อบต. 

 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 
         
 
                   (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
                                            
 



- ส าเนาคู่ฉบับ – 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
  เรื่อง   การจัดการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ประจ าปีงบประมาณ  2558 

   ----------------------------------------------------------------------------- 
  เพ่ือบริหารจัดการในการลดการใช้พลังงานลงอัตราร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2555 และเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน”ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 2558 คณะท างานลดใช้พลังงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาเซะ จึงก าหนดแนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงาน ประจ าปี 2558 ดังนี้  
 1.แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
การจัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 

แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ไฟฟ้าแสงสว่าง ลดสัดส่วนการใช้ 1.ปิดไฟช่วงพักกลางวันและไฟที่ไม่ได้ใช้เสมอ    จนท.ทุกคน 

2.รับแสงธรรมชาติที่สว่างพอแทนหลอดไฟในบางช่วง 
การบ ารุงดูแลรักษา 3.เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบหลอดประหยัดไฟ นพวงศ+์ธีรพงษ์  

4.ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟทุก 3 เดือน 
2 เครื่องปรับอากาศ ลดสัดส่วนการใช้งาน 1.ต้ังอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส      

 
จนท.ทุกคน 

2.เปิดพัดลมช่วยเพ่ือช่วยให้เครื่องปรับอาการท างานน้อยลง 
3.ก าหนดเวลา เปิด-ปิด 
-ช่วงเวลาเช้าเปิด 09.45 น. ปิด 11.30 น. 
-ช่วงบ่ายเปิด 13.00 น. ปิด 16.00 น. 
4.ปิดประต-ูหน้าต่าง ช่วงเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา 

การบ ารุงดูแลรักษา 5.ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ/คอยล์เย็นทุก 2 เดือน นพวงศ+์นลธวัช 
6.ท าความสะอาดแผงระบายอากาศร้อนทุก 6 เดือน  

 
จนท.ทุกคน 

3 คอมพิวเตอร์ สร้างนิสัยการใช้งาน 1.ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง 
2.ตั้งเวลาปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน 3 นาที 
3.ตั้งเวลา เข้า standby mode เมื่อไม่ใช้ 15 นาที 

4 พริ้นเตอร ์ สร้างนิสัยการใช้งาน 1.ตรวจทานข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
ก่อนสั่งพิมพ์ 

จนท.ทุกคน 

2.เลือกการพิมพ์แบบประหยัด 
5 ตู้เย็น สร้างนิสัยการใช้งาน 1.วางตู้เย็นให้แผงระบายความร้อนห่างจากผนังไม่น้อย

กว่า 0.15 เมตร 
 
 
จนท.ทุกคน 2.ไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้นานๆ 

3.ไม่น าของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น 
การบ ารุงดูแลรักษา 4.หมั่นตรวจสอบขอบยางตู้เย็นอยู่เสมอ นฤมล+ปัทมา 
 5.ท าความสะอาดแผงร้อนด้านหลังตู้เย็นทุก 6 เดือน 

6 กระติกน้ าร้อน ลดสัดส่วนการใช้งาน -ลดระยะเวลาการเสียบปลั๊กต้มน้ าจากเสียบปลั๊กไว้
ตลอดเวลาลงเหลือ วันละ 2 ชั่วโมง(เช้า 1 ชั่วโมง/บ่าย 
1 ชั่วโมง) 

 
จนท.ทุกคน 
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2.แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
การจัดการลดใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1 รถยนต์ราชการ สร้างนิสัยการใช้งาน 1.ขับรถตามความเร็วที่ก าหนด                          

 
 
 
 
พขร. และ
จนท. ที่ใช้
รถยนต์ทุกคน 

2.ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 
3.ใช้การสื่อสารอ่ืน เช่น ใช้ส่งหนังสือทางโทรศัพท์  โทรสาร 
ส่ง sms ส่ง e-mail แทนการใช้รถยนต์เดินทาง 

การบ ารุงดูแลรักษา 4.เติมลมยางตามมาตรฐานก าหนด 
5.เปลี่ยนไส้กรองอากาศ,น้ ามันหล่อลื่น ตามก าหนด 
6.ตรวจเช็คสมรรถนะของรถยนต์ทุกระยะ 5,000 ก.ม. 

ปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้รถยนต์
ราชการ 

7.ขออนุมัติการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ 
8.บันทึกระยะทางการใช้รถรถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถ 
9.ประเมินการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงต่อระยะทางของรถทุกคัน 
10.จัดท าทะเบียนคุม การบ ารุงรักษา/การซ่อมแซมให้
ครบถ้วน 

 
3.แนวทางและมาตรการขับเคลื่อนและติดตามผล การลดใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
การขับเคลื่อนและติดตามผล และการจัดการลดใช้พลังงาน 

แนวทาง มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การขับเคลื่อน

มาตรการลดใช้
พลังงาน 

สร้างการมีส่วนร่วม 1.แจ้งแผน/แนวทาง/มาตรการให้ทุกคนทราบ ฝ่ายเลขานุการ 
2.ทุกคนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและให้ควบคุมกันเอง จนท.ทุกคน 
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รายงานทุกเดือน 1.รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ทุกสิ้นเดือน  
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1.ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2558 
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อบต. 

 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 
         
 
                   (นายมูฮัมเหม็ด  หะมะ) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 

 


