
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง 

 เร่ือง      มาตรการประหยัดพลังงานส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลปอแดง  
                                      ******************************** 
               ตาม ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดการพลังงาน สนองพระราชด าริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง”เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2550 และมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
ของประเทศ เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2550  โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทั้ง ในภาคราชการ ชุมชนและประชาชน เพ่ือตอบสนองบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว ร่วมกันประหยัดพลังงาน 
                องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง จึงได้ปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุก
คน ได้ถือปฏิบัติ ดังนี้  
                1. ระบบแสงสว่าง 
                1.1 ให้ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของ
อาคาร 
                1.2 ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งานและในเวลากลางคืนควรเปิดเฉพาะดวงที่มี
ความจ าเป็นจริงๆ  และอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ 
                1.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีความสว่างมากเกินความจ าเป็น หรือพิจารณาใช้
ธรรมชาติจากภายนอกเพ่ือลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่บริเวณต่างๆ 
                1.4 เลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดตะเกียบแทน
หลอด บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใช้โคมไฟ
ประสิทธิภาพสูง  ห้ามใช้หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน(มอก) 
                 1.5 แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์  แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิตซ์ควบคุม
หลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
                 1.6 ไฟส่องสว่างอาคาร ควรปิดหลังเวลา  22.00  น. 
                 1.7 ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 
                 1.8 บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องควรท าความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ ทุกๆ  3-6 เดือน 
                 1.9 ท าความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง เพ่ือให้อุปกรณ์แสง
สว่างมีความสะอาดและให้ได้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการท างานและความสว่าง 
                2. เครื่องปรับอากาศ 
                2.1 ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอาคาร 
                2.2 ลดการใช้ชั่วโมงการท างาน โดยการก าหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา



เป็น 2 ช่วง ดังนี้ :- 
                                 - ช่วงเช้า  เวลา   09.30  -  12.00  น. 
                                 - ช่วงบ่าย เวลา   13.00  -  16.00  น. 
                 ควรตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสม ที ่25  -  26   องศาเซลเซียส  ในบริเวณ
พ้ืนที่ท างานทั่วไปและส่วนกลาง (ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน) 
                2.3 งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ 
                2.4 บ ารุง รักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดยการท าความสะอาดแผงกรอง
อากาศท่ีอยู่ภายใน ชุดเครื่องปรับอากาศในอาคาร ทุกๆเดือน และท าความสะอาดชุดระบายความ
ร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ทุก ๆ  6 เดือน และตรวจสอบและปรับปรุงฉนวนท่อน้ าให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ 
                2.5 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดย 
                   - ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงา
บริเวณโดยรอบอาคาร 
                   - ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
                   - เปิด – ปิดประตูเข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น ระวังไม่ให้ประตู
ห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ 
                   - หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนภายในห้องปรับ
อากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ า กาต้มน้ า  เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
                3. เครื่องอ านวยความสะดวก(การประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ) 
                3.1 โทรทัศน์ งดใช้ในเวลาราชการ ยกเว้นกรณีจ าเป็น กรณีไม่ใช้ให้ปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง
ด้วย (เพราะหากปิดท่ีรีโมทคอนโทรลเป็นเพียงการStandby เครื่องเท่านั้น ซึ่งโทรทัศน์ก็ยังกิน
กระแสไฟฟ้าอยู่ประมาณ 5 – 10 วัตต์) 
                3.2  กระติกน้ าร้อน ก าหนดการใช้กระติกน้ าร้อนให้เป็นเวลา  ช่วงเวลา 08.00 - 
09.00  น.และช่วงบ่ายเวลา  14.00  -  15.00  น. และเมื่อเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กออก             
                3.3 ไม่ควรน าเครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนตัว) มาใช้ในสถานที่ท างาน 
                3.4 การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของงาน 
                3.5 เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
                4. อุปกรณ์ส านักงาน 
                4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
                   - ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร 
                   - ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า  15  นาท ีหรือในเวลาพักเที่ยง 
                   - ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15  นาที 
(Stanby mode) 
                   - ชัตดาวน์เครื่องทนัทีที่เลิกใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย เพราะหากเปดิทิ้งไว้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ 1-2 แอมแปร์/เครื่อง หรือประมาณ 400-500 วัตต์/
เครื่อง(ค่าไฟฟ้าประมาณ  2 บาท/เครื่อง/ชั่วโมง) 
                   - ควรตั้งเครื่องชัตดาวน์อัตโนมัติ กรณี ลืมปิดเครื่องแล้วเครื่องจะท าการปิดตัวเองตาม
เวลาที่ตั้งไว้ หรอืหากไม่ได้ใช้งานแต่ไม่ต้องการชัตดาวน์ก็ควรปิดเฉพาะหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพราะ



หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ 70 % ของทั้งหมด และเม่ือเปิดหน้าจอทันที
สามารถท างานได้ทันที โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ 
                   - ไม่ควรเลือกซื้อจอที่มีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็นในการใช้งาน เพราะหน้าจอยิ่งใหญ่
ยิ่งกินกระแสไฟฟ้ามากข้ึน ควรเลือกซ้ือหน้าจอที่เหมาะสมกับการท างาน 
                   - เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ 
EnergyStar จะช่วยลดก าลังไฟฟ้าลงร้อยละ 55  ในขณะที่รอท างาน 
                4.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 
                   - เป็นอุปกรณ์ส านักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด 
                   - ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น 
                   - ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
                   - กดปุ่มพัก(Standby mode)เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิด
เครื่องอัตโนมัติ(Auto power off)ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งนี้
เครื่องถ่ายเอกสาร จะต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง 1-2 นาทีก่อนเข้าสู่สภาวะท างานปกติอีกครั้ง ซ่ึง
หากมีการตั้งหน่วงเวลาสั้นไป เมื่อมีการใช้เครื่องอีกครั้ง จะต้องเสียเวลาอุ่นเครื่องบ่อย 
                    - ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 
                5. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
                       5.1 ก่อนขับ 
                    - ควร ปรับวธิีการขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และขับรถที่มีความรวดเร็วที่พอเหมาะ ไม่
ช้าหรือเร็วเกินไป ควรขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายก าหนดไว้คือ ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน 
90 กม. ต่อชั่วโมง ทางด่วน ความเร็วไม่เกิน 110 กม.ต่อชั่วโมง  ทางมอเตอร์เวย์  ความเร็วไม่เกิน 
120 กม.ต่อชั่วโมง 
                    - ใช้รถยนต์เท่าท่ีจ าเป็น การส่งหนังสือควรใช้บริการไปรษณีย์ โทรสาร และ Email  
                     - ก าหนด เป้าหมายในการเดินทางเพ่ือประหยัดเวลาและน้ ามัน และการใช้รถไป
ราชการให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือวางเส้นทางก่อนการเดินทาง ด้วย
การศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง 
                     - ตรวจสอบสภาพรถหรือสิ่งผิดปกติก่อนการออกเดินทาง 
                     - ก าหนดการส่งเอกสาร วันละ  2  ครั้ง ช่วงเช้าเวลา  10.00  น. ชว่งบ่าย
เวลา  14.00  น. 
                     - ตรวจเช็คลมยางรถยนต์อย่างสม่ าเสมอสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 
                 5.2  ขณะขับ 
                    - ควรออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้า ๆ แทนการอุ่นเครื่อง โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับ
ที ่
                    - ใช้ เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และไม่เล่นคลัสซ์ในขณะขับ
เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันโดยใช่เหตุ และไม่ควรขับรถลากเกียร์ 
                    - ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการก าหนดอัตราความเร็ว
ของรถยนต์ 
                    - ในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้าและเครื่องเสียง 
                    - ไม่ปรับอุณหภูมิให้เย็นจนเกินไป และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงท่ีหมายประมาณ



สองถึงสามนาที 
                    - ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรอคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็น
เวลานานเพราะการติดเครื่องยนต์  5  นาที จะสิ้นเปลืองน้ ามัน  100  ซีซี หากเปิด
เครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมอีกร้อยละ 10  
                 5.3 หลังขับ (การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์) 
                    - หมั่นบ ารุงรักษาให้ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์และเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 
                    - ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลาหรือระยะทางที่ก าหนด จะช่วยประหยัดน้ ามัน
ร้อยละ 5-10 
                    - ปรับแต่งเครื่องยนต์เพ่ือประหยัดพลังงาน ทุก ๆ  6  เดือน 
                    - ตรวจ เช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ตามเกณฑ์ของผู้ผลิต
หรือคู่มือ การใช้รถยนต์ ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงมาก 
                    - ท าความสะอาดไส้กรองอากาศทุก  2,500  กิโลเมตร และเปลี่ยน
ทุก  20,000  กิโลเมตร หากขับรถในที่มีฝุ่นมากให้ท าความสะอาดเร็วขึ้น 
                    - ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง และน้ ามันกลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด
รวมถึงระดับน้ าในหม้อน้ า  ส าหรับน้ ามันเครื่องควรเปลี่ยนถ่ายตามระเวลาที่ก าหนด 
                6. มาตรการประหยัดน  า 
                6.1 ปิดน้ าทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว 
                6.2 หากพบอุปกรณ์ใช้น้ าช ารุดให้รีบแจ้งส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลทันทีเพื่อ
ซ่อมแซม เพ่ือลดการสูญเสียของน้ า 
                6.3 ติดตามปริมาณการใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจหาการรั่วไหล 
                7. มาตรการประหยัดน  ามันเชื อเพลิง 
                7.1 ตรวจ และควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันโดยเคร่งครัด และรายงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกครั้ง เมื่อมีการเบิกจ่ายน้ ามัน 
                7.2 ก าหนด การใช้รถในแต่ละคันว่า คันหนึ่งใช้น้ ามันเท่าไร ใช้ได้ในระยะเวลากี่วัน 
และบันทึกไว้เท่าที่ท างานจริงและวันหนึ่งๆ ใช้น้ ามันไปประมาณเท่าไร และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นทราบต่อไป 
                7.3 เมื่อ ครบก าหนดในแต่ละเดือน ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
ทันที เมื่อถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนเพ่ือก าหนดในการใช้น้ ามันให้ประหยัดมากขึ้น 
              จึง ประกาศมาเพ่ือทราบ และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและลูกจ้างทั่วไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
           ประกาศ    ณ    วันที่   1  ตุลาคม   พ.ศ.   2560 
   

 
                                                 (ลงชื่อ)                                  

                                                  (นายสุภัค    แปลยาว)  
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง 


