ประกาศเทศบาลตําบลโตนดดวน
เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
------------------------------ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 มีมติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินการเพื่อลดการใชพลังงาน โดยใหถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการลดการ
ใชไฟฟาและน้ํามันตามนัยมติคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็ นชอบมาตรการลดใช
พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถือปฏิบัติตามมาตรการและดํา เนินการในสวนที่เกี ่ย วของ และใหรายงานขอ มูลการใชพ ลังงานผานระบบ
ฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ใหครบถวน เพื่อจะไดประมวลผลในระบบและนําคะแนนที่ไดมา
เปนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ระดั บ ความสําเร็จของการดําเนิ นการตามมาตรการประหยัดพลั งงาน และ
นํามาใชประเมินผูบริหารองคกร (ผูบริหารทองถิ่น) ดานการลดพลังงานตอไป
เพื่อใหสามารถลดใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม และตอเนื่อง เทศบาล
ตําบลโตนดดวน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางให
บุคลากรและหนวยงานใชเปนแนวทางในการดําเนินการและถือปฏิบัติตอไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายวรจิต สายแกว)
นายกเทศมนตรีตําบลโตนดดวน

แผนปฏิบัตกิ ารลดใชพลังงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะทํางานลดใชพลังงาน
เทศบาลตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

คํานํา
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุม ภาพันธ 2556 มีมติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐ ดําเนินการเพื่อลดการใชพลังงาน โดยใหถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการลด
การใชไฟฟาและน้ํามันตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบมาตรการลดใชพลังงาน
ภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย
10% จากปกอน
สํานักงานเทศบาลตําบลโตนดดวน ไดตระหนักถึงมาตรการดังกลาว จึงกําหนดแผนปฏิบัติ
การลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเปนแนวทางและกรอบใหบุคลากรของเทศบาล
ตําบลโตนดดวน ถือเปนหลักในการปฏิบัติในการดําเนินงานลดการใชพลังงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชพลังงาน เปนการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวและบังเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งการที่ใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้นตองอาศัยความรวมมือ
จากผูบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลตําบลโตนดดวน เพื่อ
ลดการใชพลังงานของสํานักงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

คณะทํางานลดใชพลังงาน
เทศบาลตําบลโตนดดวน
ธันวาคม 2564

สารบัญ
หนา
คํานํา
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของเทศบาลตําบลโตนดดวน
 หลักการและเหตุผล
1
 วัตถุประสงค
1
 เปาหมาย
2
 แนวทางการดําเนินงาน
2
 วิธีดําเนินการ
3
 มาตรการลดใชพลังงาน
5
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
7
 ผลที่คาดวาจะไดรับ
7
ภาคผนวก
 คําสั่งเทศบาลตําบลโตนดดวน ที่ 838/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564
 คําสั่งเทศบาลตําบลโตนดดวน ที่ 739/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
 คําสั่งเทศบาลตําบลโตนดดวน ที่ 568/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0201.2/ว 0793 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556
 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 30 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556
 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 7461 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555

แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
------------------------------

หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบมาตรการลดใชพลังงานภาครัฐ
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยใหหนวยงานราชการดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10%
เทียบกับคามาตรฐานการใชพลังงานของหนวยงาน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐดําเนินการเพื่อลดการใชพลังงานตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
โดยใหถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการลดการใชไฟฟาและน้ํามันตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่
20 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการลดใชพลังงานภาครัฐ อยางเครงครัด
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาวขางตน เทศบาลตําบลโตนดดวน ในฐานะเปน
หนวยงานราชการ ซึ่งตระหนักและใหความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อใหเทศบาล
ตําบลโตนดดวน สามารถลดใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเปนรูปธรรม ตอเนื่อง สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันและสถานการณดานพลังงานของประเทศ เทศบาลตําบลโตนดดวนจึงจัดทําแผนปฏิบัติการลดใช
พลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณการใชพลังงานของ
เทศบาลตําบลโตนดดวนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณการใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน
ของเทศบาลตําบลโตนดดวน ซึ่งเปนการถือปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานภาครัฐของรัฐบาล
2. เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมและผลการดําเนินการบริหารจัดการดานการลดใชพลังงานของ
เทศบาลตําบลโตนดดวน ที่เปนอยูในปจจุบันอันจะนําไปสูการวางแผนปรับปรุงแกไขตอไป
3. เพื่อสรางจิตสํานึก สงเสริมการมีสวนรวม และตระหนักถึงความสําคัญ ในการประหยัด
พลังงานของบุคลากรทุกระดับ
4. เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานใหเปนผูรูคุณคา ใชอยางคุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด
4. เพื่อลดปริมาณการใชพลังงานของเทศบาลตําบลโตนดดวน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนรูปธรรม

เปาหมาย
เมื่อมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565 แล ว
เทศบาลตําบลโตนดดวนมีผลการใชพลังงาน ทั้งดานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงไมนอยกวารอยละ 10 เทียบ
กับคามาตรฐานการใชพลังงานของหนวยงาน ตามที่คํานวณไดจากเว็บ ไซด www.e-report.energy.go.th
(ระบบ E-Report) ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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แนวทางการดําเนินงาน
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของเทศบาลตําบลโตนดดวน
1.1 กําหนดมาตรการลดใชพลังงานของเทศบาลตําบลโตนดดวน ดังตอไปนี้
1) มาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานไฟฟา
2) มาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง
1.2 ใหนํามาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานของเทศบาลตําบลโตนดดวน มาใช
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
2. การสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมของทุกฝายในการลดใชพลังงาน
2.1 เผยแพร ประชาสัมพันธ และเชิญชวนใหเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการลดใช
พลังงานผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง
2.2 ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการลดใชพลังงาน เพื่อ
ชวยลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ
3. การติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรการลดใชพลังงาน
3.1 ใหหัวหนาสํานัก/กอง ควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้
1) ตรวจสอบ กําชับ สั่งการ ผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานไฟฟา
และน้ํามันเชื้อเพลิงของเทศบาลตําบลโตนดดวน อยางเครงครัด
2) พิจ ารณาปรับ ปรุง แกไ ขปญ หาและอุป สรรคในการดํา เนิน งานเพื ่อ ใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดแกเทศบาลตําบลโตนดดวน
3) ให ผู ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการประหยั ด ประจํ า พื้ น ที่ มี ห น า ที่
ตรวจสอบ กําชับ สั่งการผูปฏิบัติงานในพื้นที่ใหปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัด
3.2 ใหหัวหนาสํานัก/กอง รายงานผลการติดตามประเมินผล ดังนี้
1) ดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการ
ลดใชพลังงานเทศบาลตําบลโตนดดวน
2) สรุปผลการรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนว
ทางการลดใช พ ลั ง งาน รวมทั้ ง รายงานป ญ หา อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะรอบ 6 เดื อ นและรอบสิ้ น สุ ด
ปงบประมาณตอคณะทํางานลดใชพลังงานของเทศบาลตําบลโตนดดวน
3) ดําเนินการอื่นใด ตามที่ป ระธานคณะทํางานลดใชพลังงานของเทศบาลตําบล
โตนดดวน มอบหมาย
4. นําผลการลดใชพลังงานมาเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณา ประเมินผลงานของสํานัก/กอง
ในสังกัด
สามารถนําผลการลดใชพลังงานตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสวนราชการ มาประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของตัวชี้วัดรายบุคคลของบุคลากร
ภายในสํานัก/กองได
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วิธีดําเนินการ
กิจกรรม
เปาหมาย
ระยะเวลา
1. ทบทวนการแตงตั้งคณะทํางาน มีเจาภาพรับผิดชอบในหนวยงาน ภายในเดือน
ลดใชพลังงานเทศบาลตําบล
ตุลาคม 2564
โตนดดวน
2. จัดทําแผนปฏิบัติการลดใช ไดแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ภายในเดือน
พลังงาน /มาตรการลดใชพลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงาน ตุลาคม 2564
ประจําปงบประมาณ 2565
3. ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการ บุคลากรในสังกัดทราบ และถือ พฤศจิกายน –
ลดใชพลังงาน และมาตรการลดใช ปฏิบัติอยางจริงจัง และตอเนื่อง ธันวาคม 2564
พลังงานของเทศบาลตําบลโตนดดวน
ใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ
4. เสริมสรางความเขาใจในการใช ผูปฏิบัติงานไดใชไฟฟาและแสง 2 ครั้ง/ป
ไฟฟาและแสงสวาง
สวางอยางมีประสิทธิภาพ
5. สรางจิตสํานึกในการใชพลังงาน บุคลากรมีสวนรวมในการลดการ 1 ครั้ง/ป
อยางรูคุณคา
สูญเสียพลังงานที่ไมจําเปน
6. จัดทําสื่อประชาสัมพันธวิธี
บุคลากรทราบวิธีใชพลังงานอยาง 1 ครั้ง/ป
ประหยัดพลังงาน
ประหยัด
7. ประชาสัมพันธ รณรงค
บุคลากรมีจิตสํานึกและมีสวนรวม ตลอดป
เผยแพรการการดําเนินการ
ในการประหยัดพลังงาน
ประหยัดพลังงานใหทราบทั่วกัน
อยางตอเนื่อง
8. บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตาม ปริมาณการใชพลังงานของเทศบาล ตลอดป
มาตรการฯ
ตําบลโตนดดวน ลดลงไมนอยกวา
รอยละ 10 เทียบกับคามาตรฐาน
การใชพลังงานของหนวยงาน
9. รายงานขอมูลปริมาณการใช
กรอกขอมูลใน
ภายในวันที่ 15
พลังงาน และขอมูลพื้นฐานสําหรับ www.e-report.energy.go.th ของทุกเดือน
การทําดัชนีการใชพลังงานผาน
ไดถูกตอง ครบถวน สมบูรณตาม
เว็บไซดสํานักงานนโยบายและ
กําหนด
แผนพลังงาน
10. ตรวจสอบสถานะการรายงานผล รายงานผลการใชไฟฟาและน้ํามัน ทุกวันที่ 20 ของ
การใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงรายเดือนจากเว็บไซต
เดือน
www. e-report.energy.go.th
ใหประธานคณะทํางานทราบ

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
คณะทํางานลดใช
พลังงาน
ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
ทุกสํานัก/กอง

ทุกสํานัก/กอง

เลขานุการคณะทํางาน
ลดใชพลังงาน

เลขานุการคณะทํางาน
ลดใชพลังงาน

-4กิจกรรม
เปาหมาย
11. กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ ปริมาณการใชพลังงานของเทศบาล
ตามมาตรการ และประเมินผล ตําบลโตนดดวน ลดลงไมนอยกวา
รอยละ 10 โดยเทียบกับคา
มาตรฐานการใชพลังงานของ
หนวยงาน
11. ติดตามความกาวหนาและ คณะทํางานลดใชพลังงาน ประชุม
ผลการดําเนินงาน
ติดตามผลรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
11. ประมวลผลการปฏิบัติตาม มีผลการใชพลังงานของเทศบาล
มาตรการและปริมาณการใช
ตําบลโตนดดวนรายงานผูเกี่ยวของ
พลังงาน

ระยะเวลา
ตลอดป

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางานลดใช
พลังงาน

เดือนเมษายน และ คณะทํางานลดใช
ตุลาคม 2565 พลังงาน
กันยายน 2565 เลขานุการคณะทํางาน

12. ทบทวนผลการดําเนินการ ไดขอมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ตุลาคม 2565
เพื่อวางแผนปรับปรุง แกไข และ ลดใชพลังงานปงบประมาณตอไป
พัฒนา

คณะทํางานลดใช
พลังงาน
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มาตรการลดใชพลังงานเทศบาลตําบลโตนดดวน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. เครื่องปรับอากาศ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวทไี่ มต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส
กําหนดชวงเวลาเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 09.30 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.00 น.
ไมเปดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ
ตรวจเช็คทําความสะอาดแผนกรองอากาศและคอยลความเย็นอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
จัดใหมีการตรวจเช็คทําการลางครั้งใหญ เพื่อทําความสะอาดแผงระบายความรอนทุก 6 เดือน
ปดหนาตางใหสนิท ปดผามาน/มูลี่ เลื่อนตูมาติดผนังในดานที่ไมตองการแสงสวาง เพื่อไมใหเกิด
การสูญเสียความเย็นและการถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูพื้นที่ที่มีการปรับอากาศ
1.7 เครื่องปรับอากาศในหองประชุมใหเปดเครื่องกอนเวลาประชุม 10 - 15 นาที ปดเมื่อเลิกใชทันที
1.8 เปดพัดลมดูดอากาศกอน 15 นาที เมื่อเปดเครื่องปรับอากาศแลวตองปดพัดลมดูดอากาศ
1.9 เปด-ปดประตูเขา-ออก หองที่มีการปรับอากาศเทาที่จําเปน และระมัดระวังไมไหประตูหองเปดคางไว
1.10 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใชเครื่องใชไฟฟาที่เปนแหลงกําเนิดความรอนในหองที่มีการปรับอากาศ เชน
ตูเย็น หมอตมน้ําไฟฟา กระติกน้ํารอน เครื่องถายเอกสาร เปนตน
1.11 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนยายสิ่งของ หรือเอกสารที่ไมจําเปนออกจากหอง
ปฏิบตั ิงาน รวมถึงเอกสารเกาที่ไมไดใชงานประจํา

2. ไฟฟาและแสงสวาง
2.1
2.2
2.3
2.4

ใหเปดไฟฟาและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาที่ปฏิบัติงานอยู ปดไฟฟาแสงสวางที่ไมจําเปนใน
การใชงาน
ปดไฟฟาแสงสวางระหวางหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) หรือเมื่อเลิกใชงาน
ยกเวนสําหรับผูปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ใหเปดเฉพาะที่จําเปน
ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสวางมากเกินความจําเปนหรือพิจารณาใชแสงธรรมชาติจากภายนอก
ใหมีการเปลี่ยนหลอดไฟที่ชํารุดอยางสม่ําเสมอ เพื่อการใชพลังงานอยางคุมคา

3. อุปกรณสํานักงาน
3.1

3.2

เครื่องคอมพิวเตอร
3.1.1 หามเปดเครื่องคอมพิวเตอรทิ้งไวโดยไมมีการใชงาน และปดหนาจอคอมพิวเตอรในชวงพัก
กลางวัน
3.1.2 ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัติ หากไมใชงานเกินกวา 15 นาที
3.1.3 ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
Printer
3.2.1 ปดเครื่อง Printer เมื่อไมใชงาน หลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
3.2.2 กําหนดจํานวน Printer ใหเหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน
3.2.3 ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่ง Print Out
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มาตรการลดใชพลังงาน
เทศบาลตําบลโตนดดวน
3. อุปกรณสํานักงาน
3.3 กระติกน้ํารอนไฟฟา
3.3.1 ใหตมน้ําในกระติกน้ํารอนชวงเชาเวลา 08.10 – 10.00 น. และใหตมน้ําเพียงกระติกเดียว
ชวงเวลา 13.00 – 14.00 น. หลังจากนั้นใหถอดปลั๊ก
3.3.2 ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการ และไมนําน้ําเย็นไปเติมทันที
3.3.3 ไมปลอยใหน้ําแหงหรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาขีดที่กําหนด
3.4 ตูเย็น
3.4.1 ละลายน้ําแข็งในตูเย็นสม่ําเสมอและไมแชของใหแนนเกินไป
3.4.2 ตั้งหางจากผนัง 15 เซนติเมตร
3.4.3 หากจะเปลี่ยนตูเย็นควรเลือกตูเย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5
3.4.4 ไมนําของรอนใสตูเย็น
3.4.5 ลดการเปดตูเย็นโดยไมจําเปน
3.5 เครื่องถายเอกสาร
3.5.1 กดปุมพัก (Standby mode) เครื่องถายเอกสารเมื่อใชงานเสร็จ และหากเครื่องถายเอกสารมี
ระบบปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหนวง 30 นาที กอนเขาสูระบบประหยัดไฟ
3.5.2 ถายเอกสารเฉพาะที่จําเปนเทานั้น
3.53 ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ
3.5.4 ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก
4. น้ํามันเชื้อเพลิง
4.1 ขับขี่ดวยความเร็วสม่ําเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนด
4.2 ลดการเดินทางที่ไมจําเปน โดยใชการติดตอผานทางระบบ Internet แทน
4.3 กําหนดเวลาการสงเอกสาร, ไปรษณีย โดยรถยนต/รถจักรยานยนต ไววันละ 1 ครั้ง
4.4 ศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางทุกครั้ง และใชเสนทางที่ใกลและรวดเร็ว
4.5 ไมเรงเครื่องยนตกอนออกรถ และวิ่งไปชาๆ แทนการอุนเครื่องยนต
4.6 ไมติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถเปนเวลานาน
4.7 ใชเกียรใหสัมพันธกับความเร็วรอบของเครื่องยนต ไมเลี้ยงคลัทชในขณะขับ
4.8 ไมบรรทุกสิ่งของที่น้ําหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไมจําเปนควรนําออก
4.9 ปดเครื่องปรับอากาศในรถยนตกอนถึงที่หมาย 2-3 นาที
4.10 ทําความสะอาดไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอทุก 1 เดือน และเปลี่ยนใหม ทุก 20,000 กม.
4.11 ตรวจสอบสภาพรถยนตตามระยะเวลาที่กําหนด
4.12 ปรับแตงเครื่องยนต/ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของรถยนต
4.13 ปลุกจิตสํานึกใหพนักงานขับรถ ขับรถใหถูกวิธี
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มาตรการลดใชพลังงาน
เทศบาลตําบลโตนดดวน
5. น้ําประปา
5.1 เปดใชน้ําแตละครั้ง ไมเปดกอกน้ําในระดับที่ความแรงสูงสุด
5.2 ปดกอกน้ําใหสนิททุกครั้ง เมื่อเลิกใชน้ํา
5.3 หามทิ้งเศษอาหาร กระดาษชําระ ผาอนามัยหรือสิ่งอื่นใดลงในโถชักโครก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. ปริ ม าณการใช ไฟฟ า ของหน วยงาน ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ
ลดลงจาก ป 2564 รอยละ 10
e – report เมื่อกรอกขอมูลปริมาณการ
ใชพลังงานและขอมูลพื้นฐานฯ ครบถวน
สมบูรณ แลว
2. ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงจาก ตรวจสอบจากประมวลผลของระบบ
ป 2564 รอยละ 10
e – report เมื่อกรอกขอมูลปริมาณการ
ใชพลังงานและขอมูลพื้นฐานฯ ครบถวน
สมบูรณ แลว

เครื่องมือที่ใชวัด
โปรแกรมประมวลผล
ของระบบ e - report
www.e-report.energy.go.th
โปรแกรมประมวลผล
ของระบบ e - report
www.e-report.energy.go.th

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักงานเทศบาลตําบลโตนดดวน สามารถลดการใชพลังงานลดลง 10% เมื่อเทียบกับปริมาณ
การใชพลังงาน ป 2564
2. บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการปฏิบัติตามมาตรการลดการใชพลังงานของเทศบาลตําบล
โตนดดวน
3. บุคลากรมีจิตสํานึกในการใชพลังงานอยางรูคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด
**************************

ภาคผนวก

