
 

  แผนปฏิบัติการการลดใช้พลังงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาพัทลุง 
 

กลุ่มอำนวยการ 
 

๒๕๖๖ 



ค ำน ำ 

ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565  
ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติ
พลังงานจากสถานการณ์รัสเซีย – ยูเครน ที่ท าให้ราคามพลังงานในประเทศมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มในประเทศ และตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้
พลังงานให้ได้อย่างน้อย 20% เพ่ือลดภาระการใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน 
กระทรวงพลังงาน จึงได้เสนอมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยส านักงานนโยบายและแผน
พลั งงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่ าน  www.e-report-energy.go.th  และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัด
ประเมินผลผู้บริหารองค์การ และรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามตัวชี้วัดที่ 5 การลดใช้พลังงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการมาตรการ และการติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงานขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางในการประหยัด
พลังงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ทั้งนี้  การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และบังเกิดผล
เป็นรูปธรรม ซึ่ งการที่ ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง  
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เ พ่ือลดการใช้พลังงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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แผนปฏิบัติกำร กำรลดใช้พลังงำน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลงุ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  8 มีนาคม 2565  

ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารพลังงานอย่างเหมาะสม  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติ
พลังงานจากสถานการณ์รัสเซีย – ยูเครน ที่ท าให้ราคามพลังงานในประเทศมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มในประเทศ และตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้
พลังงานให้ได้อย่างน้อย 20% เพ่ือลดภาระการใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน 
กระทรวงพลังงาน จึงได้เสนอมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  โดยส านักงานนโยบายและแผน
พลั งงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่ าน  www.e-report-energy.go.th  และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัด
ประเมินผลผู้บริหารองค์การ และรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามตัวชี้วัดที่ 5 การลดใช้พลังงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณ  
ของประเทศชาติด้วย ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จึงได้ก าหนดมาตรการประหยัด
พลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และติดตามผลการลด  
ใช้พลังงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการลดใช้พลังงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงาน  
ของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงาน ควบคุม ดูแล การใช้พลังงานอย่างประหยัด เท่าท่ีจะจ าเป็น 
 2.2 เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมและผลการด าเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะน าไปสู่การวางแผนปรับปรุง แก้ไขต่อไป 
 2.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
อย่างต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
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3. เป้ำหมำย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  มีปริมาณการใช้พลังงานทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้า
และน้ ามันเชื้อเพลิงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร  

กิจกรรม เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

ส ารวจความพึงใจของ
บุคลากรที่มีต่อมาตรการ
ประหยัดพลังงานและการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะท างานการลดใช้
พลังงาน 

4.2 ทบทวนการจัดตั้ง
คณะท างานการลดใช้
พลังงาน 

ได้คณะท างานที่สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันของ
ส านักงาน 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะท างานการลดใช้
พลังงาน 

4.3 แต่งตั้งคณะท างานการ
ลดใช้พลังงาน/คณะท างาน
ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการการลดใช้พลังงาน 

มีเจ้าภาพรับผิดชอบตาม
ภารกิจการปฏิบัติงาน 

ตลอดปี คณะท างานการลดใช้
พลังงาน 

4.4 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ลดใช้พลังงานและติดตาม
ผลการใช้พลังงาน/มาตรการ
ประหยัดพลังงานเสนอ
คณะท างานการลดใช้
พลังงานให้ความเห็นชอบ 

ได้แผนปฏิบัติการฯ และ
มาตรการประหยัดพลังงาน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร 

ตลอดปี คณะท างานการลดใช้
พลังงาน 

4.5 ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการการลดใช้
พลังงานฯ และมาตรการ
ประหยัดพลังงานของ
หน่วยงานให้บุคลากรใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

บุคลากรและสถานศึกษาใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ตลอดปี คณะท างานการลดใช้
พลังงาน 

4.6 บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติตามมาตรการ 

ปริมาณการใช้พลังงานของ
ส านักงานต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตลอดปี บุคลากรใน สพม.พัทลุง 
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กิจกรรม เป้ำหมำย ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
รายงานข้อมูลปริมาณการใช้
พลังงานและข้อมูลพื้นฐาน
ส าหรับการท าดัชนีการใช้
พลังงานผ่านระบบ  
www.e-report-energy.go.th 

กรอกข้อมูลผ่านระบบได้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ตามก าหนด 

ทุกสิ้นเดือน บุคลากรใน สพม.พัทลุง 

4.8 ก ากับ ดูแล ติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการ
และประเมินผล 

ปริมาณการใช้พลังงานของ
หน่วยงานต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตลอดปี คณะท างาน ก ากับ ดูแล 
ติดตามและรายงานผลฯ 

4.9 ประมวลผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการและปริมาณ
การใช้พลังงาน 

มีผลการใช้พลังงานของ
ส านักงาน รายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะท างาน ก ากับ ดูแล 
ติดตามและรายงานผลฯ 

4.10 ทบทวนผลการ
ด าเนินการเพ่ือวางแผน
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 

ได้ข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการการลดใช้
พลังงานปีงบประมาณต่อไป 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ คณะท างานการลดใช้
พลังงาน 

5. มำตรกำรประหยัดพลังงำน 

มำตรกำรประหยัดพลังงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

5.1 กำรใช้เครื่องปรับอำกำศ 

1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส 
2. ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก 8 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้า

เวลา 09.30 น. - 11.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ปิดช่วงเวลา 11.30 น. - 13.00 น. 
3. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ยกเว้นแต่การ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น 
4. จัดให้มีการตรวจเช็คท าความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 
5. จัดให้มีการตรวจเช็คท าการล้างครั้งใหญ่ เพ่ือท าความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ า   

หรือน้ ายาท าความสะอาดเป็นประจ า 6 เดือน/ครั้ง 
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6. ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือไม่ให้เกิดความสูญเสีย ความเย็น 
และการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟ้าในการปรับอากาศเพ่ิมมากขึ้น 

7. ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน 
รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจ าให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 

5.2 กำรใช้ไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 

1. ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องท างานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จ าเป็น  
ในการใช้งาน 

2. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น .- 13.00 น .) ยกเว้นส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จ าเป็น 

3. ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสว่างมากเกินความจ าเป็น 
4. การเปิด – ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะจุดที่จ าเป็น  และไม่

ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินราชการ 
5.3 กำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำประจ ำส ำนักงำน 
5.3.1 คอมพิวเตอร์ 

 1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) 
 2. ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 
 3. ตั้งระบบปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 30 นาที 
 4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 

5.3.2 เครื่องพริ้นเตอร์ (Printer) 
 1. ปิดเครื่องพริ้นเตอร์ (Printer) เมื่อไม่ใช้งาน 
 2. ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print out 
 3. ใช้กระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า ส าหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่ส าคัญ 

5.3.3 กระติกไฟฟ้ำ 
 1. การใช้กระติกน้ าร้อนให้เสียบปลั๊กเม่ือต้องการใช้งานและดึงปลั๊กออกเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 
 2. ไม่ปล่อยให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดท่ีก าหนด 
 3. เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 
 4. ไม่น าน้ าเย็นไปต้มทันที 

5.3.4 ตู้เย็น 
 1. เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 2. ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน 
 3. ตั้งห่างจากผนัง 15 เซนติเมตร 
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 4. เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
 5. ไม่น าของร้อนใส่ตู้เย็น 
 6. ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จ าเป็น 

5.3.5 โทรศัพท์และโทรสำร 
 1. การใช้โทรศัพท์เพ่ือโทรทางไกลใช้ได้เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นไป

โดยประหยัด เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดให้พร้อม โดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน  
3 นาที/ครั้ง 

 2. การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ระบบ Hotline หรือให้ใช้ระบบ Internet เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลง 
 3. การใช้โทรศัพท์เพ่ือธุระส่วนตัวให้ใช้เท่าที่จ าเป็นและเร่งด่วนเท่านั้น 

5.3.6 ไปรษณีย ์
 1. การส่งหนังสือราชการก าหนดเวลาส่ง วันละ 1 ครั้ง โดยการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด

เตรียมเอกสารที่จะจัดส่งให้พร้อมก่อนการจัดส่ง จ านวน 1 วัน 
 2. ถ้าส่งไปในสถานที่เดียวกันให้รวบรวมใส่ซองเดียวกัน 
 3. หนังสือราชการที่ไม่เร่งด่วนให้ส่งธรรมดา 

5.4 น้ ำมันเชื้อเพลิง 
1. ขับข่ีใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
2. ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน 
3. ปลูกจิตส านึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี 
4. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
5. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
6. ให้วางแผนเส้นทางหากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
7. ไม่บรรทุกสิ่งของที่มีน้ าหนักเกิน 

5.5 มำตรกำรปลูกจิตส ำนึก 
5.1 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของหน่วยงาน 
5.2 ขอความร่วมมือทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 

6. ทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ 
 บุคลากรที่มีจิตส านึก ตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

7. ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
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8. กำรติดตำมและประเมนิผล 

8.1 ให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง และผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรภำยในหน่วยงำน ดังนี้ 

1.1 ให้บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
อย่างเคร่งครัด 

1.2 พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8.2 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบสิ้นปีงบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัดสภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

  1. ปริมาณการใช้พลังงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

ตรวจสอบจากประมวลผลของ
ระบบ e-report เมื่อกรอกข้อมูล
ปริมาณการใช้พลังงาน 

โปรแกรมประมวลผลของ
ระบบ e-report 

  2. ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของบุคลากรในส านักงาน 

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ แบบเก็บข้อมูล 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 9.1 บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
 9.2 บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงาน 

เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผน 

 

(นายสมชาย  รองเหลือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

  



 

 


