
 

 

 

มาตรการประหยัดพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน 

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

********************* 

   

  ๑. หลักการและเหตุผล 

  ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติท่ีประชุม  เม่ือวันท่ี  20  มีนาคม  2555  ใหหนวยงานภาครัฐลด

การใชพลังงาน ๑๐%  โดยใหสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผาน 

www.e-report.energy.go.th และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รวมกับกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน  กําหนดแนวทางการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถ่ิน)  “การลดพลังงาน (ไฟฟา)”  

และเปนตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการ  เพ่ือขอเสนอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มิติท่ี  3  มิติดานประสิทธิภาพ                          

ของการปฏิบัติราชการ  ขอ  1 การประหยัดพลังงาน  (คาไฟฟา)  โดยลดปริมาณการใชลงรอยละ  10 ของปริมาณ

โดยประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานการประมวลผลคะแนนจาก  www.e-report.energy.go.th  นั้น 

  เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  ในฐานะเปนหนวยงานราชการ  ตระหนักและใหความสําคัญ

กับการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวของรัฐบาล  เพ่ือใหสามารถลดใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ                    

ไดอยางเปนรูปธรรมตอเนื่องสอดคลองกับสภาพปจจุบันของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  และสถานการณ

ดานพลังงานของประเทศ  จึงไดจัดทํามาตรการประหยัดพลังงาน  และติดตามผลการใชพลังงานของ                 

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยข้ึน  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการตอไป 

  ๒. วัตถุประสงค 

  ๒.๑  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการลดใชพลังงานและติดตามผลการใชพลังงาน

ของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  ซ่ึงเปนการถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานของรัฐบาล                

ท่ีใหทุกหนวยงานควบคุม ดูแลการใชพลังงานอยางประหยัดเทาท่ีจําเปน 

  ๒.๒  เพ่ือใหเห็นถึงภาพรวมและผลการดําเนินการบริหารจัดการดานการลดใชพลังงาน            

ของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  เปนอยูในปจจุบนัอันจะนําไปสูการวางแผนปรับปรุงแกไขตอไป 

  ๒.๓  เพ่ือสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในหนวยงานตระหนักและถือปฏิบัติตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยอยางตอเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงาน

ในหนวยงาน 

  ๒.๔  เพ่ือลดปริมาณการใชพลังงานของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

  ๓.  เปาหมาย 

  เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย   มีปริมาณการใชพลังงานท้ังในสวนของพลังงานไฟฟา             

และน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
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  ๔. วิธีดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.ทบทวนผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน เม่ือสิ้นปงบประมาณ คณะทํางานฯ 
2.ทบทวนการจัดตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน เม่ือสิ้นปงบประมาณ คณะทํางานฯ 
3.แตงตั้งคณะทํางานลดชัพลังงาน/คณะทํางานกํากับ ดูแล 
ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช
พลังงาน 

ตลอดปงบประมาณ คณะทํางานฯ 

4.จัดทําแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานและติดตามผลการใช
พลังงาน/มาตรการประหยัดพลังงานเสนอคณะทํางานลดใช
พลังงานฯ ใหความเห็นชอบ 

เม่ือสิ้นปงบประมาณ คณะทํางาน ฯ 

5.ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการลดใชพลังงานฯ และ
มาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานใหบุคลากรใน
สังกัดทราบ และถือปฏิบัติ 

ตลอดปงบประมาณ คณะทํางานฯ 

6.บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการฯ ตลอดปงบประมาณ บุคลากรในหนวยงาน 
7.เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยรายงานขอมูลปริมาณการใช
พลังงานและขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการทําดัชนีการใช
พลังงานผานระบบ www.e-report.energy.go.th  ของ 
สนพ. 

กอนวันท่ี 30 กันยายน 
ของทุกป  

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

8.กํากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ และ
ประเมินผล 

ตลอดปงบประมาณ คณะทํางาน ฯ กํากับ ดูแล 
ติดตาม และรายงานผลฯ 

9.ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการและปริมาณการใช
พลังงาน 

สิน้ปงบประมาณ คณะทํางาน ฯ กํากับ ดูแล 
ติดตาม และรายงานผลฯ 

10. ทบทวนผลการดําเนินการเพ่ือวางแผนปรับปรุง แกไข 
และพัฒนา 

สิน้ปงบประมาณ คณะทํางานฯ 
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มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

1.การใชเครื่องปรับอากาศ 
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไวท่ี  25  องศาเซลเซียส 

1.2 ลดชั่วโมงการทํางานของเครื่องปรับอากาศในแตละวัน  จาก 8 ชั่วโมง เปน 5.45 ชั่วโมง 

โดยเปดชวงเชาเวลา 09.00 – 11.45 น. ชวงบายเวลา 13.01-16.00 น. 
ปดชวงเวลา 11.46-13.00 น. และปดเครื่องปรับอากาศเม่ือไมอยูปฏิบัติงานในหองเกิน 30 นาที 

1.3 ไมเปดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ยกเวนแตการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเทานั้น 

1.4 จัดใหมีการตรวจเช็คทําความสะอาดแผนกรองเครื่องปรับอากาศเปนประจําเดือนๆละ 1 ครั้ง 

1.5 จัดใหมีการตรวจเช็คทําการลางครั้งใหญ เพ่ือทําความสะอาดคอยลเย็นและคอยลรอน  โดยใชน้ําหรือ
น้ํายาทําความสะอาดเปนประจํา  ๖  เดือน/ครั้ง 

1.6 ปดหนาตางใหสนิท/ปดผามาน เม่ือเปดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือไมใชเกิดการสูญเสียความเย็นและการ
ถายเทความรอนจากภายนอกเขาสูพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับอากาศ เปนเหตุใหมีการสูญเสียพลังงานไฟฟาใน
การปรับอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

1.7 ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนยายสัมภาระท่ีไมจําเปนออกจากหองปฏิบัติงาน 
รวมถึงเอกสารเกาท่ีไมไดใชงานประจําใหสงเก็บตามระเบียบฯ วาดวยงานสารบรรณ 

2. การใชไฟฟาและแสงสวาง 
2.1 ใหเปดไฟฟาและแสงสวางในหองทํางานเฉพาะเทาท่ีปฏิบัติงานอยู  และปดไฟฟาแสงสวางท่ีไมจําเปน

ในการใชงาน 

2.2 ปดไฟฟาแสงสวางระหวางหยุดพักกลางวัน (เวลา  12.00 – 13.00 น.) ยกเวนสําหรับผูปฏิบัติงานใน
เวลาหยุดพักกลางวัน  ใหเปดเฉพาะท่ีจําเปน 

2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสวางมากเกินความจําเปน 

3. การใชเครื่องใชไฟฟาประจําสํานักงาน 
3.1 คอมพิวเตอร 

3.1.1 ปดหนาจอคอมพิวเตอรในเวลาพักกลางวัน (เวลา 12.00-13.00 น.) 
3.1.2 ตั้งระบบพักหนาจอเม่ือไมใชงานเกิน 15 นาที 

3.1.3 ตั้งระบบปดเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือไมใชงานเกิน 30 นาที 

3.1.4 ปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 
3.2 เครื่องปริ้นเตอร 

3.2.1  ปดเครื่องปริ้นเตอรเม่ือไมใชงาน 

3.2.2  ตรวจทานขอความบนจอภาพใหถูกตองกอนสั่งปริ้น 

3.2.3  ใชกระดาษท่ีใชแลว  1  หนา  สําหรับพิมพเอกสารท่ีไมสําคัญ 
3.3 กระติกน้ํารอน  

3.3.1  การใชกระติกน้ํารอนไฟฟา ใหเสียบปลั๊กเม่ือตองการใชงานและดึงปลั๊กออกเม่ือใชงานเสร็จแลว 

3.3.2  ไมปลอยใหน้ําแหงหรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาขีดท่ีกําหนด 

3.3.3  เลือกใชรุนท่ีฉนวนกันความรอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.3.4  ไมนําน้ําเย็นไปตนทันที 
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มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 
3.4  ตูเย็น 

3.4.1  เลือกใชขนาดใหเหมาะสมกับการใชงาน 

3.4.2  ตรวจสอบขอบยางแมเหล็ก  4  ดาน 

3.4.3  ตั้งหางจากผนัง  15  ซม. 
3.4.4  เลือกตูเย็นท่ีไดฉลากประหยัดไฟเบอร  5 

3.4.5  ไมนําของรองใสตูเย็น 

3.4.6  ลดการเปดตูเย็นโดยไมจําเปน 
3.5 เครื่องทําน้ําเย็น 

3.5.1  ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใชงานทุกวัน 

3.6 โทรทัศน/วิทยุ 

3.6.1  คํานึงถึงความตองการ/จําเปนในการใชงาน 

3.6.2  ปดเครื่องเม่ือไมใชงาน 

3.6.3  ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใชงาน 

3.6.4  ไมปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป 

3.6.5  ควรเลือกดูเฉพาะรายการท่ีเปนประโยชนนาสนใจ 

3.7 เครื่องถายเอกสาร 

3.7.1  ถายเอกสารเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น 

3.7.2  ไมวางเครื่องถายเอกสารไวในหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 

3.8.3  ปดเครื่องถายเอกสารหลังจากเลิกการใชงานและถอดปลั๊กออก 

4.  น้ํามันเช้ือเพลิง 

4.1 ขับข่ีใชความเร็วไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

4.2 ลดการเดินทางท่ีไมจําเปน  โดยใชการติดตอผานทางระบบ Internet  แทน 
4.3  ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานขับรถยนตขับรถใหถูกวิธี 
4.4 ศึกษาเสนทางกอนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.5 ตรวจสอบสภาพรถยนตใหพรอมกอนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.6 ใหวางแผนเสนทางหากไปทางเดียวกันใหใชรถคันเดียวกัน 
4.7 ไมบรรทุกสิ่งของเกินพิกัด 

5.  มาตรการปลูกจิตสํานึก 
5.1 ประชาสัมพันธมาตรการประหยัดพลังงานผาน Website  ของหนวยงาน 
5.2 ขอความรวมมือทุกคนในหนวยงานรวมรณรงคประหยัดพลังงาน 

 

ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช 

  บุคลากรท่ีมีจิตสํานึก  ตระหนัก  และใหความรวมในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด

พลังงานของเทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย 

 



-5- 

การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดสภาพความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

1.ปริมาณการใชพลังงานของ
เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือยตํ่า
กวาเกณฑมาตรฐาน 

ตรวจสอบจากประมวลผลของ
ระบบ e-report เม่ือกรอกขอมูล
ปริมาณการใชพลังงานและขอมูล
พ้ืนฐานฯ ครบถวน สมบูรณ แลว 

โปรแกรมประมวลผลของระบบ  

e-report  

2.รอยละของการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรในสํานักงาน 

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ แบบเก็บขอมูล 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานในหนวยงาน 

2. บุคลากรใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีสวนรวมตามมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

     (นายจรูญ  เกลียวทอง) 
          นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูงเปลือย 


