
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
เร่ือง หลักเกณฑ์และมาตรการประหยัดพลังงาน 

………………………………………………………………………………………. 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ               

โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๑๐ ทุกหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กร        
ทุกระดับมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
น  าประปา และน  ามันเชื อเพลิง ประกอบกับการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่เกิดการสูนเปล่า 
จึงให้บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ ง ปฎิบัติตามแนวทางมาตรการประหยัดพลังงาน  ดังนี  
๑. เคร่ืองปรับอากาศ 

๑.๑ ห้องท างาน 
๑.๑.๑.ในช่วงเช้าให้เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ในช่วงบ่ายให้เปิดเวลา ๑๓.๐๐ - 

๑๕.๐๐ น. 
๑.๑.๒ ถ้าไม่อยู่ในห้องมากกว่า ๑ ช่ัวโมง ต้องปิดเครื่องปรับอากาศ 
๑.๑.๓ ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี ๒๕ องศา 
๑.๑.๔ ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ เดือนละ ๑  ครั ง และล้างเครื่องปรับอากาศทุก ๖ เดือน 
๑.๑.๕ ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอาก่ศในช่วงเวลาท่ีอากาศไม่ร้อนมากนัก 
๑.๑.๖ ตรวจสอบรอยรั่วในห้องปรับอากาศและปิดประตูเข้าออกให้สนิททุกครั ง 
๑.๒ ห้องประชุม 
๑.๒.๑ เมื่อมีการประชุมท าการเปิดก่อนมีการประชุม ๓๐ นาที และปิดทันทีหลังปิดประชุมทุกครั ง 

๒. ไฟฟ้าในอาคารและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
 

๒.๑ ห้องท างาน 
๒.๑.๑ วันท าการให้เปิดระหว่างการปฏิบัติงานและวันหยุดราชการหากจะเปิดห้องท างานต้องขอ 

อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะเปิดห้องท างานได้ 
๒.๑.๒ ปิดไฟช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (ในกรณีไม่มีคนท างานอยู่ในห้อง) 
๒.๑.๓ ไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องท างานให้เปิดเฉพาะช่วงท่ีมีผู้ปฎิบัติงานอยู่ หากไม่มีผู้ปฎิบัติงาน 

อยู่ในห้องให้ปิดไฟฟ้าและแสงสว่างทั งหมด 
๒.๑.๔ ไฟฟ้าแสงสว่างหน้าและหลังอาคารส านักงานให้มีผู้รับผิดชอบ เปิด – ปิด ไม่ให้มีการเปิด 

ทิ งโดยไม่จ าเป็น 
๒.๑.๕ ปิดไฟดวงท่ีไม่ใช้งานและไฟฟ้าดวงท่ีไม่จ าเป็นในบริเวณท่ีอาศัยแสงธรรมชาติได้ 
๒.๑.๖ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถอดปล๊ักออกหลังเสร็จสิ นการใช้งาน ไม่ควรเสียบปล๊ักทิ งไว้ 

 
 
 
 
 



- ๒ – 
๒.๒ คอมพิวเตอร์ 
๒.๒.๑ ยกเลิกระบบพักหน้าจอแบบอัตโนมัติ(screen saver) 
๒.๒.๒ ตั งระบบ (power options)ให้ปิดจอภาพอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
๒.๒.๓ ปิดสวิทซ์อุปกรณ์เสริม เช่นล าโพง สแกนเนอร์ ขณะยังไมไ่ด้ใช้งาน 
๒.๒.๔ สรุปรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยและป้อนลงข้อมูลในคราวเดียวกัน เพื่อลดเวลาในการใช้งาน 
๒.๓ กระติกน้ าร้อน 
๒.๓.๑ ใช้กระติกน  าร้อนร่วมกนัภายในส านักงาน 
๒.๓.๒ ก าหนดเวลาในการใช้กระติกน  าร้อนในแต่ละวัน เช่น ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ และ ๑๓.๐๐– ๑๔.๓๐ น. 
๒.๓.๓ ใส่น  าพอเหมาะกับการใช้งานในแต่ละวัน 
๒.๓.๔ ถอดปล๊ักทุกครั งเมื่อไม่มีการใช้งาน ระวังอย่าให้น  าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน  าต่ ากว่าท่ีก าหนด 
๒.๔ ตู้เย็น 
๒.๔.๑ ตั งตู้เย็นให้ห่างจากพนังอย่างน้อย ๑๕ ซม. 
๒.๔.๒ ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆหรือเปิดทิ งไว้นานๆ 
๒.๔.๓ ตรวจสอบตู้เย็นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
๒.๔.๔ ไม่น าของร้อนหรืออุ่นไปแช่ในตู้เย็นทันที 
๒.๕ เคร่ืองท าน้ าเย็น 
๒.๕.๑ ถอดปล๊ักทุกครั งเมื่อมีวันหยุดราชการ 
๒.๕.๒ ตั งเครื่องท าน  าเย็นห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ควรอยู่ในท่ีร่มและอากาศถ่ายเท 

 ๒.๖ เคร่ืองถ่ายเอกสาร/เคร่ืองแฟกช์ 
 ๒.๖.๑ ติดตั งเครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเท 
 ๒.๖.๒ จัดซื อเครื่องถ่ายเอกสารท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน 
 ๒.๖.๓ ปิดสวิทช์และถอดปล๊ักออกทุกครั งหลังเลิกงาน 
 ๒.๖.๔ ถอดปล๊ักทุกครั งเมื่อมีวันหยุดราชการและหลังเลิกงาน 
 ๒.๖.๕ กรณีท่ีต้องใช้เครื่องแฟกช์ตลอดเวลาต้องเลือกเครื่องท่ีประหยัดพลังงาน 
 ๒.๖.๖ ท าความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั ง 
๓. การใช้น้ าประปา 
 

๓.๑ ใช้น  าประปาอย่างประหยัด ไม่เปิดน  าทิ งไว ้
๓.๒ พนักงานขับรถยนต์ให้ใช้ถังน  าแทนสายยางในการท าความสะอาดรถยนต์และล้างท าความสะอาด 

รถยนต์ราชการตามควรแก่กรณี 
๓.๓ หากพบอุปกรณ์ระบบน  าประปาช ารุด ให้แจ้งฝ่ายอาคารสถานท่ี เพื่อท าการซ่อมแซมทันที 
๓.๔ ตรวจสภาพท่อน  าเป็นประจ าเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมของท่อประปา 
๓.๕ ตรวจสภาพก๊อกน  าเป็นประจ าไม่ให้มีน  าหยด เมื่อพบต้องเปล่ียนใหม่ทันที 
 

 
 
 
 
 



-๓- 
๔. การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง/การใช้พาหนะ 
 

๔.๑ ไม่ควรสตาร์ทรถและเปิดแอร์รถทิ งไว้ เมื่อจอดรถแล้วควรดับเครื่องยนต์ทันที 
๔.๒ ตรวจสภาพรถ ตรวจลมยาง / แรงดันลมอย่างสม่ าเสมอ 
๔.๓ วางแผน เส้นทางการใช้รถยนต์ ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ให้ชัดเจนถูกต้อง 
 ๔.๔ ท าความสะอาดไส้กรองอยู่เสมอ 
 ๔.๕ ไม่ควรปรับเครื่องปรับอากาสในรถเย็นจนเกินไป 
 ๔.๖ จอดรถในท่ีร่มเพื่อรถอุณหภูมิในรถ 
 ๔.๗ ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง ไม่ลากเกียร์ต่ านานๆ 
 ๔.๘ ให้ใช้รถจักยานยนต์/รถยนต์ ของ อบต. เฉพาะในงานราชการเท่านั น 
 ๔.๙ ในการใช้รถจักยานยนต์/รถยนต์ ของ อบต.ต้องบันทึกการใช้รถทุกครั ง 
  
 จึงประกาศให้ทราบและถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                          
                                    (นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์ )     
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี                                       

                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ ง 
 
 
 

 
 


