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คํานํา 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบใหหนวยงานราชการ
ดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% เมื่อเทียบกับการใชพลังงานปที่ผานมา      
เพื่อชวยชาติลดภาระรายจายในการนําเขาน้ํามันจากแหลงตางประเทศ และจักไดกระตุนให
ภาคเอกชน ภาคประชาชนไดตระหนักถึงความจําเปนตองรวมมือกันใชพลงังานอยางรูคา  

องคการบริหารสวนตําบลบานตูลไดตระหนักถึงความสําคัญของการลดใชพลังงาน     
จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการลดการใชพลังงานภาครัฐขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของ
องคการบริหารสวนตําบลบานตูลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวและบังเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งการลดใชพลังงานใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิยิ่งขึ้นนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลท่ีปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตําบลบานตูล  ชวยกันรณรงคใหเกิดวินัยและสรางจิตสํานึกในการประหยัด
พลังงาน และสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใชพลังงานใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 
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แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน ขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล 

 
1. ที่มาหลักการและเหตุผล 

ดวยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555  เห็นชอบใหหนวยงานราชการดําเนิน
มาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% เมื่อเทียบกับการใชพลังงานปที่ผานมา เพื่อชวยชาติลดภาระ
รายจายในการนําเขาน้ํามันจากแหลงตางประเทศ และจักไดกระตุนใหภาคเอกชน ภาคประชาชนไดตระหนักถึง
ความจําเปนตองรวมมือกันใชพลังงานอยางรูคา 

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตําบลบานตูลในฐานะ
หนวยงานราชการ ซึ่งตระหนักและใหความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อใหองคการ
บริหารสวนตําบลบานตูลสามารถลดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันและสถานการณดานพลังงานของประเทศ องคการบริหารสวนตําบลบานตูลจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ   
ลดการใชพลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการลดปริมาณการใชพลังงานอยางนอย 10% เมื่อเทียบกับการใชพลังงานปที่ผานมา โดยตองอาศัย
ความรวมมือจากคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
ชวยกันรณรงคใหเกิดวินัยและสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดการใชพลังงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหการใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลบานตูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และม ี

การลดปริมาณการใชพลังงานลง 10% เมื่อเทียบกับการใชพลังงานปที่ผานมา 
2.2 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน   
2.3 เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมและผลการดําเนินการบริหารจัดการดานการลดใชพลังงานของ

องคการบริหารสวนตําบลบานตูลที่เปนอยูในปจจุบันอันจะนําไปสูการวางแผนปรับปรุงแกไขตอไป 
2.4 เพื่อสรางจิตสํานึกใหคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการ

บริหารสวนตําบลบานตูล  เกิดความตระหนักและมีสวนรวมปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานอยางตอเนื่อง ทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานอยางรูคา ใชอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

3. เปาหมาย 
องคการบริหารสวนตําบลบานตูลสามารถลดปริมาณการใชพลังงานลง 10 % เมื่อเทียบกับการ

ใชพลังงานปที่ผานมา 

4. กลยุทธในการดําเนินงาน  
  กลยุทธที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล 

กลยุทธที่ ๒ การสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน 
กลยุทธที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานขององคการ

บริหารสวนตําบลบานตูล 
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5. แนวทางการดําเนินงาน 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล 

          1.1 มีการกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใชพลังงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบานตูล ดังตอไปนี้ 

1) แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงานภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการลดการใชพลังงานใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

2) กําหนดมาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง 
และดานอื่น ๆ ที่สงผลใหการใชพลังงานลดลง 
               1.2 ใหนํามาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล 
มาใชเปนตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป     

2. การสรางจิตสํานึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน 
          2.1 เผยแพรประชาสัมพันธ รณรงค และเชิญชวนใหทุกคนมีสวนรวมในการลดใชพลังงาน

ผานชองทางตางๆ  อยางตอเนื่อง 
               2.2 ประชาสัมพันธใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการลดใชพลังงานเพื่อชวยลดการ

นําเขาน้ํามันจากตางประเทศ 
3. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานขององคการ

บริหารสวนตําบลบานตูล  
            3.1 ใหคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลบานตูล ควบคุมดูแล
ใหมีการดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

1) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของ 
องคการบริหารสวนตําบลบานตูล อยางเครงครัด 

2) พิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

     3.2 ใหคณะทํางานลดการใชพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล ตรวจสอบและ
ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ /แนวทางการลดใชพลังงาน ดังนี้ 

1) ดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช 
พลังงาน 

2) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใชพลังงานขององคการบริหาร
สวนตําบลบานตูล ผานทาง www.e-report.energy.go.th 

3) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช
พลังงาน รวมทั้งรายงานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเปนประจําทุก 6 เดือน   

6. วิธีการดําเนินการ  
 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. แตงตั้งคณะทํางานลดการใชพลังงาน
องคการบริหารสวนตําบลบานตูล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  
 

ภายในเดือน 
มี.ค.62 

ฝายเลขาคณะทํางาน 
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กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการลดการใช 
พลังงาน  มาตรการ/แนวทางลดการใช
พลังงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานตูล 

มีแผนปฏิบัติการฯ และ 
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

ภายใน มี.ค.62 คณะทํางานจัดทํา 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

3. ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการลดการ
ใชพลังงานฯ และมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติลดการใชพลังงานขององคการ
บริหารสวนตําบลบานตูล ใหคณะ
ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล
บานตูล ทราบและถือปฏิบัติ 

คณะผูบริหาร ขาราชการ 
ลูกจาง และบุคคลที่
ปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนตําบลบานตูล
ทราบ และถือปฏิบัติอยาง
จริงจัง และตอเนื่อง 

ตลอดป หนวยงานในองคการ
บริหารสวนตําบล   
บานตูล ทุกหนวย  

4. คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง 
และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนตําบลบานตูล ปฏิบัติตามมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติลดการใชพลังงานของ 
องคการบริหารสวนตําบลบานตูล 

ปริมาณการใชพลังงาน
ลดลงไมนอยกวารอยละ 
10 เมื่อเทียบกับการใช
พลังงานปที่ผานมา 

ตลอดป บุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบล
บานตูล ทุกคน  

5. รายงานขอมูลปริมาณการใช 
พลังงาน และขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
ทําดัชนีการใชพลังงานผานทาง 
www.e-report.energy.go.th   
ของ สนพ. 

กรอกขอมูลผานระบบ ได
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ตามกําหนด 

ทุกเดือน คณะทํางานจัดทํา 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

6. กํากับ ดูแล ติดตามการ 
ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลด
การใชพลังงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบานตูล 

ปริมาณการใชพลังงาน
ลดลงไมนอยกวารอยละ 
10 เมื่อเทียบกับการใช
พลังงานปที่ผานมา 

ตลอดป คณะทํางานจัดทํา 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

7. ประมวลผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช
พลังงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานตูล และปริมาณการใชพลังงาน 

รายงานผลการใชพลังงาน
ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานตูล ให
ผูเกี่ยวของทราบ  

ทุกเดือน คณะทํางานจัดทํา 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

8. ทบทวนผลการดําเนินการ 
เพื่อวางแผนปรับปรุง แกไข 
และพัฒนาแผนปฏิบัติการลดการใช 
พลังงาน   
 

มีขอมูลเพื่อจัดทํา
แผนปฏิบัติ 
การลดใชพลังงาน 
ในปตอไป ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ทุก 6 เดือน 
 

คณะทํางานจัดทํา 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

 
 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน องคการบริหารสวนตําบลบานตูล / ๔ 

 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
  ๑. องคการบริหารสวนตําบลบานตูล สามารถลดการใชพลังงานไดตามมติคณะรัฐมนตรี  
  ๒. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล มีสวนรวมและมีจิตสํานึกในการลดการใช
พลังงาน 
  ๓. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล สามารถนํามาตรการลดการใชพลังงานไป
เผยแพรใหกับบุคคลใกลเคียงได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน องคการบริหารสวนตําบลบานตูล / ๕ 

 
 

มาตรการลดการใชพลงังาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล  

 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ระบบปรับอากาศ 
     1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 – 26 องศาเซลเซียส 
     1.2 ลดชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในแตละวัน โดยกําหนดชวงเวลาเปด-
ปดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม  โดยใหเปดใชในเวลา  
           ชวงเชา  เปดเวลา 09.00 น. – ปด 11.30 น.  
           ชวงบาย เปดเวลา 13.30 น. – ปด 16.00 น. 
     1.3 จัดใหมีการตรวจเช็คทําความสะอาดแผนกรองอากาศ ประจําทุก 6 เดือน 
     1.4 เปด-ปดประตูเขา-ออกของหองที่มีการปรับอากาศเทาท่ีจําเปน และ 
ระมัดระวังไมไหประตูหองปรับอากาศเปดคางไว 
     1.5 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใชเครื่องใชไฟฟาที่เปนแหลงกําเนิดความรอนใน 
หองท่ีมีการปรับอากาศ เชน ตูเย็น กระติกน้ํารอน ไมโครเวฟ เครื่องถายเอกสาร เปนตน 
     1.6 ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาทุกครั้งถามีการชํารุด พรอมทั้งซอมแซม ดูแลรักษาใหอยู
ในสภาพท่ีพรอมใชงานเสมอ 

ทุกหนวยในองคการ
บริหารสวนตําบล   

บานตูล 

2. ระบบแสงสวาง 
    2.1 ใหเปดไฟฟาและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาที่ปฏิบัติงานอยู  ปด 
ไฟฟาแสงสวางที่ไมจําเปนในการใชงาน 
    2.2 ปดไฟฟาแสงสวางระหวางหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) 
หรือเมื่อเลิกใชงานยกเวนสําหรับผูปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ใหเปดเฉพาะท่ีจําเปน 
    2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสวางมากเกินความจําเปนหรือพิจารณาใช 
แสงธรรมชาติจากภายนอก 
    2.4 แยกสวิทซควบคุมอุปกรณแสงสวางเพื่อใหสามารถควบคุมการใชงาน 
อุปกรณแสงสวางไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนแทนการ 
ใชหนึ่งสวิทซควบคุมหลอดแสงสวางจํานวนมาก 
    2.5 ทําความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงในโคม เพื่อให 
อุปกรณแสงสวางมีความสะอาดและใหแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอทุก   
3-6 เดือน 
 

ทุกหนวยในองคการ
บริหารสวนตําบล   

บานตูล 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน องคการบริหารสวนตําบลบานตูล / ๖ 

 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3. อุปกรณสํานักงาน 
    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร 
           3.1.1 ปดหนาจอคอมพิวเตอรในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 – 13.00 น.) หรือ
ขณะไมใชงานเกินกวา 15 นาท ี
           3.1.2 ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัติ หากไมใชงานเกินกวา 15 
นาท ี
           3.1.3 ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 
    3.2 Printer 
           3.2.1 ปดเครื่อง Printer เมื่อไมใชงาน หลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 
           3.2.2 กําหนดจํานวน Printer ใหเหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน 
           3.2.3 กําหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแตละ
หนวยงาน 
           3.2.4 ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่ง Print Out 
    3.3 กระติกน้ํารอนไฟฟา 
          3.3.1 การใชกระติกน้ํารอนไฟฟา ใหใชตามความเหมาะสมหรือเทาที่จําเปน 
          3.3.2 ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการ และไมนําน้ําเย็นไปเติมทันที 
          3.3.3 ไมปลอยใหน้ําแหงหรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาขีดที่กําหนด 
          3.3.4 หากจะเปลี่ยนกระติกน้ํารอนไฟฟาควรเลือกใชรุนที่มีฉนวนกันความรอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
          3.3.5 ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 
    3.4 ตูเย็น 
         3.4.1 ตรวจสอบขอบยางแมเหล็ก 4 ดาน 
         3.4.2 ตั้งหางจากผนัง 15 ซ.ม. 
         3.4.3 หากจะเปลี่ยนตูเย็นควรเลือกตูเย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
         3.4.4 ไมนําของรอนใสตูเย็น 
         3.4.5 ลดการเปดตูเย็นโดยไมจําเปน 
    3.๕ โทรทัศน/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ 
         3.๕.1 คํานึงถึงความตองการ/จําเปนในการใชงาน 
         3.๕.2 ปดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน 
         3.๕.3 ไมปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป 
         3.๕.4 ไมปรับแสง เสียง ใหมากเกินไป 
 

ทุกหนวยในองคการ
บริหารสวนตําบล   

บานตูล 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน องคการบริหารสวนตําบลบานตูล / ๗ 

 
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 

 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

    3.๖ เครื่องถายเอกสาร 
         3.๖.1 กดปุมพัก (Standby mode) เครื่องถายเอกสารเมื่อใชงานเสร็จ และหาก
เครื่องถายเอกสารมีระบบปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้ง 
เวลาหนวง 30 นาที กอนเขาสูระบบประหยัดไฟ 
         3.๖.2 ถายเอกสารเฉพาะที่จําเปนเทานั้น 
         3.๖.3 ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ 
         3.๖.4 ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 

 

4. น้ํามันเชื้อเพลิง 
    4.1 ขับขี่ดวยความเร็วสม่ําเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก 
พ.ศ.2522 กําหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ ในเมืองไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมือง
ไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
    4.2 ใหจัดเสนทางการเดินรถอยางมีประสิทธิภาพ เชน หากไปทางเดียวกันใหใชรถคัน
เดียวกัน (Car Pool) 
    4.3 กําหนดเวลาการสงเอกสาร,ไปรษณียโดยรถยนต/รถจักรยานยนต ไววันละ 2 ครั้ง
คือชวงเชาและชวงบาย 
    4.4 ลดการเดินทางที่ไมจําเปน โดยใชการติดตอผานทางระบบ Internet แทน 
    4.5 ไมติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถเปนเวลานาน 
    4.6 ใหพนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางทุกครั้ง และใชเสนทางที่ใกลและ 
รวดเร็ว 
    4.7 ไมเรงเครื่องยนตกอนออกรถ และวิ่งไปชาๆ แทนการอุนเครื่องยนต 
    4.8 ใชเกียรใหสัมพันธกับความเร็วรอบของเครื่องยนต ไมเลี้ยงคลัตซในขณะขับ 
    4.9 ปดเครื่องปรับอากาศในรถยนตกอนถึงที่หมาย 2-3 นาท ี
    4.10 ไมควรบรรทุกสิ่งของที่น้ําหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไมจําเปนควรนําออก 
   4.11 ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปรกติกอนออกรถ 
   4.12 ตรวจสอบสภาพรถยนตตามระยะเวลาที่กําหนด 
   4.13 ปลุกจิตสํานึกใหพนักงานขับรถทุกคนขับรถใหถูกวิธ ี
   4.14 ปรับแตงเครื่องยนต/ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสม 
   4.15 เติมลมยางใหเหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของรถยนต  
   4.16 ทําความสะอาดไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน 
และเปลี่ยนใหมทุก 20,000 กม. 

ทุกหนวยในองคการ
บริหารสวนตําบล   

บานตูล 

5. การประหยัดน้ําประปา  
     5.1 การเปดกอกน้ําในแตละครั้งไมควรเปดกอกน้ําไปที่ระดับแรงสูงสุด  
     5.2 ปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้งหลังเลิกใชงาน 
     5.3 ตรวจสอบการรั่วไหลของทอ ถาพบใหรีบแจงเจาหนาที่ใหมาซอมแซม 
     5.4  ไมเปดน้ําทิ้งไวขณะถูสบู หรือลางภาชนะ 

ทุกหนวยในองคการ
บริหารสวนตําบล  

บานตูล 

 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน องคการบริหารสวนตําบลบานตูล / ๘ 

 
 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

6. มาตรการปลุกจิตสํานึก 
   6.1 จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคลดใชพลังงาน 
   6.2 ประชาสัมพันธมาตรการลดใชพลังงานผาน Website ขององคการบริหารสวนตําบล
บานตูล 
   6.3 ขอความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในองคการบริหารสวนตําบลบานตูล รวมรณรงค
ลดการใชพลังงาน เชน การปลูกตนไมภายในหนวยงาน, การแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ทุกหนวยในองคการ
บริหารสวนตําบล   

บานตูล  

๗. มาตรการอื่นๆ  
   ๗.๑ การลดใชกระดาษ  ควรนํากระดาษที่ใชแลว ๑ หนา มาทําเอกสารสําเนาหรือ
เอกสารที่ไมสําคัญใชภายในสํานักงาน  
   

ทุกหนวยในองคการ
บริหารสวนตําบล   

บานตูล 

 
 
 

 
 
 


