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คณะทำงานลดการใช้พลังงาน  

เทศบาลตำบลหัวไทร 

อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรธีรรมราช  



 

คำนำ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เห็นชอบใหหนวยงานราชการ
ดำเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย ๑๐% เมื ่อเทียบกับการใชพลังงานปที ่ผานมา      
เพื ่อชวยชาติลดภาระรายจายในการนำเขาน้ำมันจากแหลงตางประเทศ และจักไดกระตุนให
ภาคเอกชน ภาคประชาชนไดตระหนักถึงความจำเปนตองรวมมือกันใชพลังงานอยางรูคา  

เทศบาลตำบลหัวไทรไดตระหนักถึงความสำคัญของการลดใชพลังงาน     จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงานภาครัฐขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของเทศบาล
ตำบลหัวไทรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
พลังงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวและบังเกิดผลเปนรูปธรรม ซึ่งการลดใชพลังงานใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิย่ิงขึ้นนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร  ชวยกันรณรงคใหเกิดวินัยและสรางจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน 
และสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใชพลังงานใหเปนไปตามเปาหมายที่
กำหนดไว 
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แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน ของเทศบาลตำบลหัวไทร 

 
1. ที่มาหลักการและเหตุผล 

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

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน เทศบาลตำบลหัวไทรในฐานะหนวยงาน
ราชการ ซึ่งตระหนักและใหความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อใหเทศบาลตำบล     
หัวไทรสามารถลดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับสภาพปจจุบันและ
สถานการณดานพลังงานของประเทศ เทศบาลตำบลหัวไทรจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใชพลังงานและ
มาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการลด
ปริมาณการใชพลังงานอยางนอย 10% เมื่อเทียบกับการใชพลังงานปที่ผานมา โดยตองอาศัยความรวมมือจาก
คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทรชวยกันรณรงคใหเกิดวินัย
และสรางจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช
พลังงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหการใชพลังงานของเทศบาลตำบลหัวไทรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี 

การลดปริมาณการใชพลังงานลง 10% เมื่อเทียบกับการใชพลังงานปท่ีผานมา 
2.2 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน   
2.3 เพื ่อใหเห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการดานการลดใชพลังงานของ

เทศบาลตำบลหัวไทรที่เปนอยูในปจจุบันอันจะนำไปสูการวางแผนปรับปรุงแกไขตอไป 
2.4 เพื่อสรางจิตสำนึกใหคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในเทศบาล

ตำบลหัวไทร เกิดความตระหนักและมีสวนรวมปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานอยางตอเนื่อง ทำใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานอยางรูคา ใชอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

3. เปาหมาย 
เทศบาลตำบลหัวไทรสามารถลดปริมาณการใชพลังงานลง 10 % เมื่อเทียบกับการใชพลังงานปที่

ผานมา 

4. กลยุทธในการดำเนินงาน  
  กลยุทธท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดใชพลังงานของเทศบาลตำบลหัวไทร 

กลยุทธที่ ๒ การสรางจิตสำนึกและสงเสรมิการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน 
กลยุทธที่ ๓ การติดตามประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของเทศบาล

ตำบลหัวไทร 
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5. แนวทางการดำเนินงาน 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใชพลังงานของเทศบาลตำบลหัวไทร 

          1.1 มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใชพลังงานของเทศบาลตำบลหัวไทร 
ดังตอไปนี้ 

1) แตงตั้งคณะทำงานลดการใชพลังงานภาครัฐของเทศบาลตำบลหัวไทรเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงานใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

2) กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานดานไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิง 
และดานอ่ืน ๆ ที่สงผลใหการใชพลังงานลดลง 
               1.2 ใหนำมาตรการและแนวทางในการลดใชพลังงานของเทศบาลตำบลหัวไทรมาใชเปน
ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป     

2. การสรางจิตสำนึกและสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรใหมีการประหยัดพลังงาน 
          2.1 เผยแพรประชาสัมพันธ รณรงค และเชิญชวนใหทุกคนมีสวนรวมในการลดใชพลังงาน

ผานชองทางตางๆ  อยางตอเนื่อง 
               2.2 ประชาสัมพันธใหทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใชพลังงานเพื่อชวยลดการ

นำเขาน้ำมันจากตางประเทศ 
3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของเทศบาล

ตำบลหัวไทร  
            3.1 ใหคณะผูบริหาร ผูอำนวยการกอง หัวหนาสำนัก หัวหนาสวนราชการ ในสังกัดเทศบาล
ตำบลหัวไทร ควบคุมดูแลใหมีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

1) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใชพลังงานไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิงของ 
เทศบาลตำบลหัวไทรอยางเครงครดั 

2) พิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

     3.2 ใหคณะทำงานลดการใชพลังงานของเทศบาลตำบลหัวไทรตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการ /แนวทางการลดใชพลังงาน ดังนี้ 

1) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช 
พลังงาน 

2) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใชพลังงานของเทศบาลตำบล 
หัวไทร ผานทาง www.e-report.energy.go.th 

3) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช
พลังงาน รวมทั้งรายงานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเปนประจำทุก 6 เดือน   

6. วิธีการดำเนินการ  
 

กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. แตงตั้งคณะทำงานลดการใชพลังงาน
เทศบาลตำบลหัวไทร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  
 

ภายในเดือน 
มิ.ย.2564 

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

มีแผนปฏิบัติการฯ และ 
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

ภายใน มิ.ย.64 คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

3. ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการลดการ
ใชพลังงานฯ และมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติลดการใชพลังงานของเทศบาล
ตำบลหัวไทร ใหคณะผูบริหาร 
ขาราชการ ลูกจาง และบุคคลที่
ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทร
ทราบและถือปฏิบัติ 

คณะผูบริหาร ขาราชการ 
ลูกจาง และบุคคลที่
ปฏิบัติงานในสังกัด 
เทศบาลตำบลหัวไทร
ทราบ และถือปฏิบัติอยาง
จริงจัง และตอเนื่อง 

ตลอดป หนวยงานในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร
ทุกหนวย  

4. คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง 
และบุคคลท่ีปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาล
ตำบลหัวไทร ปฏิบัติตามมาตรการ/
แนวทางปฏิบัตลิดการใชพลังงานของ 
เทศบาลตำบลหัวไทร 

ปริมาณการใชพลังงาน
ลดลงไมนอยกวารอยละ 
10 เมื่อเทียบกับการใช
พลังงานปที่ผานมา 

ตลอดป บุคลากรในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร
ทุกคน  

5. รายงานขอมูลปริมาณการใช 
พลังงาน และขอมูลพ้ืนฐานสำหรับการ
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
การใชพลงังานของเทศบาลตำบลหัวไทร 

ปริมาณการใชพลังงาน
ลดลงไมนอยกวารอยละ 
10 เมื่อเทียบกับการใช
พลังงานปที่ผานมา 

ตลอดป คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

7. ประมวลผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช
พลังงานของเทศบาลตำบลหัวไทร   
และปริมาณการใชพลังงาน 

รายงานผลการใชพลังงาน
ของเทศบาลตำบลหัวไทร
ใหผูเก่ียวของทราบ  

ทุกเดือน คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

8. ทบทวนผลการดำเนินการ 
เพ่ือวางแผนปรบัปรุง แกไข 
และพัฒนาแผนปฏิบัติการลดการใช 
พลังงาน   
 

มีขอมูลเพ่ือจัดทำ
แผนปฏิบัต ิ
การลดใชพลังงาน 
ในปตอไป ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ทุก 6 เดือน 
 

คณะทำงานจัดทำ 
แผนปฏิบัติการลดใช
พลังงานฯ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / ๔ 

 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  

๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
  ๑. เทศบาลตำบลหัวไทร สามารถลดการใชพลงังานไดตามมติคณะรัฐมนตรี  
  ๒. บุคลากรของเทศบาลตำบลหัวไทร มีสวนรวมและมีจิตสำนึกในการลดการใชพลังงาน 
  ๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลหัวไทร สามารถนำมาตรการลดการใชพลังงานไปเผยแพรใหกับ
บุคคลใกลเคียงได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / ๕ 

 
 

มาตรการลดการใชพลงังาน 
ของเทศบาลตำบลหัวไทร  

 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ระบบปรับอากาศ 
     1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวที่ 25 – 27 องศาเซลเซียส 
     1.2 ลดชัว่โมงการทำงานของเครื่องปรบัอากาศในแตละวัน โดยกำหนดชวงเวลาเปด-
ปดเคร่ืองปรับอากาศตามความเหมาะสม  โดยใหเปดใชในเวลา  
           ชวงเชา  เปดเวลา 10.00 น. – ปด 11.30 น.  
           ชวงบาย เปดเวลา 13.00 น. – ปด 16.00 น. 
     1.3 จัดใหมีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผนกรองอากาศและคอยลความเย็น 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
     1.4 จัดใหมีการตรวจเช็คทำการลางครั้ง ใหญ เพ่ือทำความสะอาดแผงระบาย 
ความรอนทุก 6 เดือน 
     1.5 ปดหนาตางใหสนิท/ปดผามาน/มูลี่ ติดกันสาด เลื่อนตูมาติดผนังในดานที่ไม 
ตองการแสงสวาง เพื่อไมใหเกิดการสูญเสียความเย็นและการถายเทความรอนจากภายนอก
เขาสูพ้ืนที่ท่ีมีการปรับอากาศ 
     1.6 เปด-ปดประตูเขา-ออกของหองที่มีการปรับอากาศเทาที่จำเปน และ 
ระมัดระวังไมไหประตูหองปรับอากาศเปดคางไว 
     1.7 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใชเครื่องใชไฟฟาท่ีเปนแหลงกำเนดิความรอนใน 
หองที่มีการปรับอากาศ เชน ตูเย็น ตูแชนํ้าเย็น กาตมนํ้า ไมโครเวฟ เคร่ืองถายเอกสาร  
เปนตน 
     1.8 ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนยายสิ่งของหรือเอกสาร 
ที่ไมจำเปนออกจากหองปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเกาที่ไมไดใชงานประจำ 
ใหสงเก็บตามระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ 
     1.9 สำรวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใชงานนาน และจัดทำแผนขอทดแทน 
เครื่องปรบัอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำป 

ทุกหนวยในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร 

2. ระบบแสงสวาง 
    2.1 ใหเปดไฟฟาและแสงสวางในหองทำงานเฉพาะเทาที่ปฏิบัติงานอยู  ปด 
ไฟฟาแสงสวางท่ีไมจำเปนในการใชงาน 
    2.2 ปดไฟฟาแสงสวางระหวางหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) 
หรือเม่ือเลิกใชงานยกเวนสำหรับผูปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ใหเปดเฉพาะท่ีจำเปน 
    2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสวางมากเกินความจำเปนหรือพิจารณาใช 
แสงธรรมชาติจากภายนอก และใชหลอดไฟ LED เพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา 

ทุกหนวยในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร 

 
 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / ๖ 

 
 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

    2.4 แยกสวิทซควบคุมอุปกรณแสงสวางเพ่ือใหสามารถควบคุมการใชงาน 
อุปกรณแสงสวางไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความจำเปนแทนการ 
ใชหนึ่งสวิทซควบคุมหลอดแสงสวางจำนวนมาก 
    2.5 ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงในโคม เพ่ือให 
อุปกรณแสงสวางมีความสะอาดและใหแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอทุก   
3-6 เดอืน 

  

3. อุปกรณสำนักงาน 
    3.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร 
           3.1.1 ปดหนาจอคอมพิวเตอรในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 – 13.00 น.) หรือ
ขณะไมใชงานเกินกวา 15 นาที 
           3.1.2 ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัติ หากไมใชงานเกินกวา 15 
นาที 
           3.1.3 ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 
    3.2 Printer 
           3.2.1 ปดเคร่ือง 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 

ทุกหนวยในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร 

 
 
 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / ๗ 
 
 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

    3.๕ โทรทัศน/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ 
         3.๕.1 คำนึงถึงความตองการ/จำเปนในการใชงาน 
         3.๕.2 ปดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน 
         3.๕.3 ไมปรบัจอภาพใหสวางมากเกินไป 
         3.๕.4 ไมปรบัแสง เสียง ใหมากเกินไป 
    3.๖ เคร่ืองถายเอกสาร 
         3.๖.1 กดปุมพัก (Standby mode) เครื่องถายเอกสารเมื่อใชงานเสรจ็ และหาก
เครื่องถายเอกสารมีระบบปดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้ง 
เวลาหนวง 30 นาท ีกอนเขาสูระบบประหยัดไฟ 
         3.๖.2 ถายเอกสารเฉพาะที่จำเปนเทานั้น 
         3.๖.3 ไมวางเคร่ืองถายเอกสารไวในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ 
         3.๖.4 ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 

 

4. น้ำมันเช้ือเพลิง 
    4.1 ขับขี่ดวยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก 
พ.ศ.2522 กำหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ ในเมืองไมเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมือง
ไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง) 
    4.2 ใหจัดเสนทางการเดนิรถอยางมีประสิทธิภาพ เชน หากไปทางเดยีวกันใหใชรถคัน
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 ปดเครื่องปรับอากาศในรถยนตกอนถึงท่ีหมาย 2-3 นาที 
    4.10 ไมควรบรรทกุสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของท่ีไมจำเปนควรนำออก 
    4.11 ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปรกติกอนออกรถ 
    4.12 ตรวจสอบสภาพรถยนตตามระยะเวลาที่กำหนด 
    4.13 ปลุกจิตสำนึกใหพนักงานขับรถทุกคนขับรถใหถูกวิธี 
    4.14 ปรับแตงเครื่องยนต/ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสม 
    4.15 เติมลมยางใหเหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของ
รถยนต  
    4.16 ทำความสะอาดไสกรองอากาศอยางสม่ำเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน 
และเปลี่ยนใหมทุก 20,000 กม. 

ทุกหนวยในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร 



แผนปฏิบัติการลดการใชพลังงาน เทศบาลตำบลหัวไทร / ๘ 

 
 

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

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

ทุกหนวยในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร 

6. มาตรการปลุกจิตสำนึก 
   6.1 จัดทำปายประชาสัมพันธรณรงคลดใชพลังงาน 
   6.2 ประชาสัมพันธมาตรการลดใชพลังงานผาน Website ของเทศบาลตำบลหัวไทร 
   6.3 ขอความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในสังกัดเทศบาลตำบลหัวไทรรวมรณรงคลดการ
ใชพลังงาน เชน การปลูกตนไมภายในหนวยงาน, การแตงกายใหเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ทุกหนวยในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร 

๗. มาตรการอื่นๆ  
   ๗.๑ การลดใชกระดาษ  ควรนำกระดาษที่ใชแลว ๑ หนา มาทำเอกสารสำเนาหรือ
เอกสารที่ไมสำคัญใชภายในสำนักงาน  
   

ทุกหนวยในสังกัด
เทศบาลตำบลหัวไทร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


