
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
เร่ือง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 

****************************** 
ตามท่ี ให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใช้น ้ามันเชื อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยก้าหนด

เป้าหมายให้ลดจ้านวนหน่วยการใช้น้ามันและไฟฟ้าจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 10 
นั น ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตา้บลท่าอิบุญ มีแผนปฏิบัติการ “รวมพลังประหยัดพลังงาน” ซ่ึงเป็นนโยบายการ
ด้าเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าอิบุญ  

เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่าอิบุญ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกระดับมี
ความตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟา้ น ้าประปา และ
น ้ามันเชื อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่รั่วไหลสูญเปล่า จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตาม
วิธีการปฏิบัติ ดังนี   

1. การประหยัดไฟฟ้า  
ก้าหนดให้ใช้ไฟฟา้ภายในส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลไม่ควรเกินเดือนละ 2,000 หน่วย 

โดยมีมาตรการดังต่อไปนี   
1. เครื่องปรับอากาศ ให้เริ่มระยะเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานในแต่ละวันให ้

สั นลง ดังนี   
- เริ่มเปิดเวลา 10.00 น.  
- ปิดระหว่างเวลา 12.00 น. – 13.00 น.  
- ปิด 16.30 น. หรือก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 30 นาที หากมีภารกิจท่ีจะต้อง  

ปฏิบัติงานนอกเวลา ให้เปิดเฉพาะท่ีจ้าเป็นต้องปฏิบัติงาน  
- ตั งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ท่ี 25 องศา (ประหยัดพลังงานได ้10%)  
- ให้นักการภารโรงท้าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 

ครั ง  
2. ไฟฟ้าส่องสว่าง  
- ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในส้านักงานเฉพาะดวงท่ีจ้าเป็นเท่านั น  
- ในเวลากลางคืนให้ยามเปิดไฟฟา้เพื่อแสงสว่างเท่าท่ีจ้าเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคาร  

ต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าอิบุญ  
- ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากท่ีท้างานทุกครั ง  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส้านักงาน  
- ห้ามมิให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน  
- ในกรณีท่ีไม่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน ๆ ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร  
- ให้ส่วนโยธาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั ง ถ้ามีการช้ารุดโดยดา้เนินการประมาณราคาซ่อมแซม 

และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ  



2. การประหยัดน  า 
2.1 ให้ใช้น ้าอย่างประหยัด ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน ้าเพื่อลดการสูญเสีย ให้

คนงานหมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ช้ารุดให้แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบเพื่อด้าเนิน การ
ซ่อมแซม  

2.2 การรดน ้าตน้ไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นท้าให้การระเหยของน ้าน้อยลง  
2.3 การใช้น ้าท้าความสะอาดภาชนะหรืออ่ืน ๆ ควรใช้อย่างประหยัด  
3. การประหยัดเชื อเพลิง  
ก้าหนดให้ใช้น ้ามนัเชื อเพลิงรวมแต่ละเดือนไม่ควรเกินเดือนละ 250 ลิตร โดยมีมาตรการดงัต่อไปนี   
3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคนใช้รถยนต์เท่าท่ีจ้าเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและต้องขอ  

อนุมัติก่อนทุกครั ง  
3.2 กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน  
3.3 ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วย

ตนเองเพื่อเป็นการประหยัดน ้ามัน  
3.4 ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ  
3.5 ควรขับรถด้วยความเร็วคงท่ีไม่เกิน 90 กม./ ชม.  
3.6 ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั งขณะจอดคอย  
3.7 ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนท่ีเส้นทางประจา้รถใช้เส้นทางลัด

เพื่อประหยัดน ้ามันเชื อเพลิง  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  5  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
       (นายวัชรพงศ์  อารีย์) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าอิบุญ 



แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
  



ค านา 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการด าเนิน

มาตรการลดใช้พลังงานลงใหไ้ด้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อลดการน้า
เข้าน  ามันจากต่างประเทศ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ ได้ตระหนักถึงความส าคญัเห็นควรไดก้ าหนด
แผนปฏิบัติการ มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานของส านักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ทั งนี  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงการท่ีให้สัมฤทธ์ิผลยิ่งขึ นนั น ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจ างและบุคคลท่ีปฏิบัติงานในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าอิบุญ เพื่อลดการใช้พลังงานของส านักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

 
คณะท างานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ  

5 มกราคม 2563 



แผนปฏิบัตกิารลดใช้พลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอบิุญ 

 
ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น  

ตามท่ีมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการ
ลดใช้พลังงานลงใหไ้ด้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อลดการน าเข้าน  ามัน
จากต่างประเทศ  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ นดังกล่าว 
และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของส านักงานเพิ่มขึ น อีกทั งยังเป็นภาระต่องบประมาณของ
ประเทศชาติด้วย ดังนั น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ จึงได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานนอกจากนี 
ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ เพื่อลดการใช้พลังงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ น  

ในการนี  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ จึงได้จดัท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของส านักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมาย
ลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕8)  
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ  
๓. เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณคา่ ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 
เป้าหมาย  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ ลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕61)  
 
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน  
เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนนิงาน ไว้ดังนี   
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
มาตรการ  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ จัดตั งคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน  

๒. ก าหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง  
และอ่ืนๆ ท่ีส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง  



 ๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง  
 ๔. การประเมินผล  
 

กลยุทธ์ท่ี ๒ การสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน  
มาตรการ ประชาสัมพันธ์รณรงค ์เผยแพร่ด าเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบท่ัวกันอย่างต่อเนื่อง  
 

กลยุทธ์ท่ี ๓ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
มาตรการ ๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญและหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกไกับดูแลการปฏิบัติ
ตามแผนการด าเนนิงานภายในหน่วยงาน  

๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทาอิบุญ ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานของ
ส านักงานอย่างเคร่งครัด  

๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน้าท่ีตรวจสอบ ก าชับ ส่ังการผู้ปฏิบัติงานในส านักงานให้ปฏิบัตติามมาตรการ
ประหยัดอย่างเคร่งครัด  
มาตรการ ๒. รายงานผลการตดิตามประเมินผล  

2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และรอบ ๑๒ เดือนให้จังหวัด
และทางเว็บไซด์  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

การด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ มีประสิทธิภาพ
โดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบปริมาณการใช้พลังงาน จากปีท่ีผ่านมา)  
  



แผนปฏบิตัิการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนต าบลทา่อบิุญ 
 

กลยุทธ ์/ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ  
กลยุทธท์ี ่๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ  
มาตรการ  
   ๑. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ จัดต้ังคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการจัดทาแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี  
- จัดตั งคณะท างานลดใช้พลังงานของส านักงาน  
๒. ก าหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า 
น้ ามันเชื้อเพลิง และอื่นๆท่ีส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง  
        ๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา้  
        ๒.๑.๑ การใช้เคร่ืองปรับอากาศ  
              ๑) ในห้องท างานรวมให้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เมื่อมีผู้
มาปฏิบัติงานเกิน 4 คน ก าหนดเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๑๐.๐๐ – 
๑๕.๓๐ น.อุณหภูมิ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส ยกเว้นช่วงพักเท่ียงให้
ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดใหม่เวลา ๑๓.๐๐ น.  
              ๒) ห้องท างานของนายกเทศมนตร ีให้เปิด-ปิด 
เช่นเดียวกับห้องท างานรวม  
              ๓) ตรวจเช็คท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แผ่นกรอง
อากาศ)    ปีละ ๑ ครั ง  
       ๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง  
              ๑) เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าท่ีจ าเป็น  
              ๒) ระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน (๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.) 
ให้ปิดไฟในส านักงานยกเว้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพัก
กลางวันให้เปิดได้เฉพาะท่ีจ าเป็น  
             ๓) เวลาท างานให้เปิดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ เมื่อเลิก
ปฏิบัติงานให้ปิดทันที  
             ๔) การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ าหน้าท่ีอยู่เวร
ให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะจุดท่ีจ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
บุคคลและทรัพย์สินราชการ  

- ส านักงานปลัด  
 
 
 
 
- ส านักงานปลัด  

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ ์/ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  ผู้รับผิดชอบ  
         ๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์สานักงาน  
               ๑) คอมพิวเตอร์  
                     ๑.๑) ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาที  
                     ๑.๒) ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง หรือเมื่อไม่มี
การใช้งานเกิน ๑๕ นาที ยกเว้นเครื่องท่ีต้องใช้งานตลอดเวลา  
๑.๓) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน และถอดปล๊ักเมื่อเลิกใช้
งาน  
               ๒) ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใช้งาน  
               ๓) เครื่องถ่ายเอกสาร  
                    ๓.๑) กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby Mode) 
เมื่อใช้งานเสร็จ  
                    ๓.๒) ถ่ายเอกสารเฉพาะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
                    ๓.๓) ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่าย  
                    ๓.๔) ถอดปล๊ักทุกครั งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร  
               ๔) โทรศัพท์และโทรสาร  
                    ๔.๑) การใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล ใช้ได้เฉพาะกรณีท่ี
จ าเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นไปโดยประหยัด เตรียม
ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะพูดให้พร้อมโดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน 
๓ นาทีต่อครั ง  
                   ๔.๒) การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ระบบ Hotline 
(สปมท.) ๘๒๑๐ หรือให้ใช้ระบบ Internet เพื่อช่วยลดภาวะค่าใช้จ่ายลง  
                   ๔.๓) การใช้โทรศัพท์เพื่อธุระส่วนตัวให้ใช้เท่าท่ีจ าเป็น
และเร่งด่วนเท่านั น  
               ๕) ไปรษณีย ์ 
                    ๕.๑) การส่งหนังสือราชการก าหนดเวลาส่งวันละ ๒ ครั ง 
รอบเช้าเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น.  
                    ๕.๒) ถ้าส่งไปในสถานท่ีเดียวกันให้รวบรวมใส่ซอง
เดียวกัน  
                    ๕.๓) หนังสือราชการท่ีไม่เร่งด่วนให้ส่งธรรมดา  
              ๖) ถอดปล๊ักเครื่องท าน  าร้อนทุกครั งหลังเลิกงานและนอก
เวลาราชการ  
              ๒.๑.๔ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ  
                   1.1) ใช้เท่าท่ีจ าเป็นและถอดปล๊ักทันท่ีเมื่อเลิกใช้งาน  
                   ๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน  ามนั
เชื อเพลิง  
              ๒.๒.๑ การขับรถของพนักงานขับรถยนต์  
                     ๑) ควรสอบถามข้อมูลเพื่อการเดินทางไม่ให้ผิดพลาด 
คือ ถูกสถานท่ี ถูกเวลา และถูกเส้นทาง  
                    ๒) ควรวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเล่ียงเส้นทางจราจร  

-ทุกส่วนราชการ  



 

กลยุทธ ์/ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  ผู้รับผิดชอบ  
ติดขัด 
                    ๓) ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด  
                    ๔) ใช้ต้นมะม่วงให้สัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์  
                    ๕) เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจา้เป็นเฉพาะเมื่อมี
เจ้าหน้าท่ีรอคอยบนรถ  
           ๒.๒.๒ การบ ารุงรักษาเครื่องยนต ์ 
                   ๑) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ
ปกติ โดยการตรวจเช็คตามก าหนดระยะเวลา/เลขไมล์ ตรวจเช็คระดับน  า
ในหม้อน  า ฯลฯ  
                  ๒) ตรวจสอบระบบน  ามันเชื อเพลิงหากพบรอยรั่วให้รีบ
รายงานซ่อมทันที  
                  ๓) ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ าเสมอ  
๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตาม
แนวทางการประเมินท่ีก าหนด  
คือ ข้อมูลใน www.e-report.go.th การประหยัดไฟฟ้า/น  ามันครบถ้วน
และมีกระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักงานปลัด  

กลยุทธท์ี ่๒ การสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน  
มาตรการ  
                ๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค ์เผยแพร่เป้าหมายและมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ท่ีชัดเจนให้ทราบโดยท่ัวกัน  

-ทุกส่วนราชการ  

กลยุทธท์ี ่๓ การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสานักงานฯ  
๑. ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ และหัวหน้าส่วนการบริหาร
ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงานภายใน
หน่วยงาน  
               ๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานของส านักงานอย่างเครง่ครัด  
               ๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
               ๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่าง
เคร่งครัด  
๒. จัดทารายงานผลการติดตามประเมินผล  
               ๒.๑ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รอบ 6 เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ให้จังหวัดและทางเวปไซด ์ 

-ทุกส่วนราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ส านักปลัด 

 



เรือ่งของการ "ลดคา่ใชจ้่ายในบา้น" 
โดยเฉพาะเรื่องของ "คา่ไฟฟ้า" แมจ้ะรูว้า่เพิม่
สงูขึน้ทุกวัน ก็ไม่ใชเ่รื่องง่ายที่จะลดยอดใบเสร็จ
แตล่ะเดอืน 

อย่างไรก็ตาม วันนี้จะขอเสนอแนวทาง
ใกล ้ๆ  ตัวที่อาจช่วยใหท้่านผูอ้่านลดปรมิาณการ
ใชไ้ฟฟ้าได ้กา้วแรกของการประหยัดไฟ-
ประหยัดสตางคส์ามารถเริม่ตน้ไดง้า่ยๆ ที่ “บา้น” 
ของเราเอง 

1. ปลูกตน้ไมใ้หญ่สัก 2-3 ตน้ รอบๆ
บา้น พอถงึหนา้รอ้นก็จะไดร้่มเงาบงั
แสงแดด ร่วงสู่หนา้หนาวก็มตีน้ไมค้อยบัง
ลมเย็น 

2. ตดิฉนวนกนัความรอ้น 
3 . ถ ้า ที ่บ ้านตอ้งการใ ชโ้ ทร ศพั ท ์

ไรส้าย ใหเ้ลอืกซือ้รุ่นทีม่แีบตเตอรีแ่บบประจุ 
ไฟใหมไ่ด ้

 

4. ถา้จะเลอืกซือ้คอมพวิเตอรเ์ครือ่ง 
ใหม่ ใหซ้ ือ้แบบโน๊ตบุ๊ก เพราะกนิไฟนอ้ยกว่า 
คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊ (พีซ)ี 

 
 
 

 

5. เลอืกใชก้ระจกกนัความรอ้น เพือ่
ลดปริมาณการใชเ้ครื่องปรับอากาศ หรอื
แอร์ 

6. อาบน ้า้ฝักบัวชว่ยใหป้ระหยัดน ้า
มากกวา่อาบน ้าในอา่งถงึ 1 เทา่ 

 

 

 

 

7. ใชห้ลอดประหยดัไฟฟ้า 
 

 
8. โทรทศัน ์เครื่องเสียง เครื่องเลน่วีซีดี/ดี

วีดี ยงัตอ้งมีกระแสไฟฟ้าเขา้ไปเลีย้งอยู่
ตลอดเวลาแมจ้ะปิดเครื่องแลว้ ดังนัน้ถา้ไม่ใช้
งานควรถอดปลั๊กไฟออกเลย หรือเสียบปลกั
ตัวเครื่องเขา้ไปกับปลกัไฟพว่งท่ีมีปุ่ มเปิด/ปิดไฟ 

 
 

 



9. เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เช่น ตูเ้ย็น  
เครื่องซักผา้ฯลฯ ควรเลือกซือ้รุ่นที่มีฉลากประหยัด

ไฟเบอร์สูง ๆ ก ากับไว ้
 

10. ถา้มบีา้นหลังใหญ่ควรตดิตัง้ระบบ
เซ็นทรลัแอร ์ หรอืจ่ายแอรจ์ากทอ่แอรร์วม แต่
ถา้ตอ้งการตดิแอรใ์นหอ้ง ๆ เดยีวใหเ้ลอืกซือ้
แอรท์ีม่กี าลังในการท างานทีเ่หมาะกับขนาด
ของหอ้ง ซ ึง่สอบถามรายละเอยีดจากรา้คา้ได ้

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าอบิุญ 
         โทร : 056-918080 



 



 



 



 



 


