ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
———————————————————————————
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงานราชการดาเนินการลดใช้พลังงานให้ได้
อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การดาเนินการประหยัดพลังงาน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สานักงานพลังงานจังหวัดน่าน จึงขอ
กาหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ดังต่อไปนี้
1. มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
1. การใช้ระบบปรับอากาศ
1.1.1 เลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการรับรองการใช้พลังงานหมายเลข 5 หรือฉลากเบอร์ 5
และเลือกขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง และปรับสภาพหรือออกแบบห้อง เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก
เข้าสู่ภายในห้อง
1.1.2 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ากว่า 25 องศาเซลเซียสหรือทดลองตั้งที่ 26- 27 องศา
เซลเซียส แต่ไม่ควรเกิน 28 องศาเซลเซียส เพราะจะไม่รู้สึกเย็นแต่เครื่องปรับอากาศยังคงทางาน และปรับทิศทาง
ของช่องจ่ายลมเย็นให้กระจายความเย็นลงสู่พื้นที่ที่ต้องการ เพื่อไม่ต้องปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้น เสริมด้วยการใช้พัดลม
ช่วยในการหมุนเวียนของอากาศภายในห้อง
1.1.3 ภายในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศไม่ควรมีบ่อน้า น้าพุ หรือต้นไม้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความชื้น
และไม่ควรนาอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนมาติดตั้งไว้ภายในห้อง เช่น กระติกน้าร้อน เครื่องทาน้าร้อน เครื่องถ่าย
เอกสาร ตูเย็น เป็นต้น เพราะเป็นการเพิ่มความร้อนในห้อง อันเป็นเหตุให้เครื่องปรับอากาศทางานหนักเพิ่มมากขึ้น
เพื่อนาความชื้นและความร้อนที่ไม่จาเป็นออกจากห้อง
1.1.4 ควบคุมเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมของการทางานและการให้บริการ
เช่น ให้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศประจาห้องทางาน ในช่วงเช้าเวลา 09.30 น. – 11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00
น. – 16.00 น. เป็นต้น และปิดประตูหน้าต่างให้สนิทขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ อาจเสริมด้วยการติดตั้งบังใบวงกบ
ทั้งประตูและหน้าต่าง
1.1.5 การบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จัดให้มีการดูและทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (คอยล์
ทาความเย็น) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และล้างหน้ากากเครื่องปรับอากาศ (แผ่นกรองอากาศ) เป็นประจาอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
1.1.6 เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จาเป็น เช่น ในวันที่อากาศร้อนมาก เป็นต้น

1.1.7 ปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร หรือติดตั้งกันสาด มูลี่ ให้กับหน้าต่าง เพื่อช่วยบังแดดผนังด้านข้าง
หรือเหนือหลังคา เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดซึ่งทาให้ลดการทางานของเครื่องปรับอากาศ และปลูกพืชคลุมดิน
เพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน จะทาให้อากาศรอบอาคารเย็นลงไม่จาเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ
2. การใช้ระบบแสงสว่าง
1.2.1เลือกใช้หลอดไฟและโคมไฟประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมี
ความเหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน อาจเพิ่มแผ่นสะท้อนแสงเพื่อทาให้การกระจายแสงดีขึ้น
1.2.2.ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ และเปิดเท่าที่จาเป็น หรือปรับลดแสงสว่างในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกิน
ความจาเป็น และกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง
1.2.3 ออกแบบห้องโดยใช้แสงสว่างธรรมชาติมากที่สุด ควรทาสีผนังและเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์สี
อ่อน เพื่อทาให้ห้องดูสว่าง ลดจานวนหลอดไฟหรือการเปิดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได้ ทั้งนี้ การใช้แสง
ธรรมชาติควรระวังความร้อนจากแสงอาทิตย์ กระจกที่ใช้ควรเป็นกระจกพิเศษที่มีคุณสมบัติสามารถตัดความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ แต่ให้แสงธรรมชาติส่องผ่านได้เช่น กระจกแผ่รังสีความร้อนต่า (Low-e) หรือกระจกที่ติดฟิล์มชนิดพิเศษ
1.2.4 การเปิด-ปิด ไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะจุด
ที่จาเป็นและก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินของหน่วยงาน
1.2.5 หมั่นทาความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟ และแผ่นสะท้อนแสงอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง เพื่อให้ระบบแสงสว่างทางานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้แสงสว่างได้อย่างเต็มที่ และทาให้ไม่ติดตั้งหลอดไฟ
เพิ่ม ทุกครั้งที่ทาความสะอาดต้องปิดสวิตช์หลอดไฟก่อนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
3. การใช้ระบบอื่นๆ
1.3.1คอมพิวเตอร์
1.เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงานโดยสังเกตจากเครื่องหมาย Energy Star ซึ่งผู้ผลิตจะ
พิมพ์ไว้บนกล่องบรรจุหรือที่ตัวอุปกรณ์
2. ควรเลือกจอภาพที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพ
17 นิ้ว และคอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ้วจะประหยัดพื้นที่และประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าแบบตั้งโต๊ะ
3. ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภาพอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้ภายใน 15 นาที
4. เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดเครื่อง หรือปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 30 นาที และถอดปลั๊กทุกครั้ง
1.3.2 เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์
1. เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่ายได้ 2 ระบบ คือ ถ่ายด้านหน้า ด้านหลัง และเลือกที่มีระบบ
ประหยัดพลังงาน
2. การใช้เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย (network Printer) เพื่อลดจานวนของเครื่องพิมพ์ให้น้อยลง
3. ควรถ่าย/พิมพ์เอกสารเท่าที่จาเป็น และตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนถ่าย (Reduce) หรือสั่งพิมพ์
เอกสาร

4. กดปุ่มพักเครื่อง (Stand by Mode) เมื่อใช้งานเสร็จ เพราะปุ่มพักเครื่องจะใช้พลังงานน้อยกว่าปุ่ม
พร้อมใช้งาน (Ready Mode) เครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องปรับอากาศเพราะความร้อนจากเครื่องถ่ายเอกสารจะเพิ่ม
ภาระหน้าการทางานให้เครื่องปรับอากาศโดยไม่จาเป็น
6. ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์หลังจากเลิกใช้งานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
7. จัดให้มีการแยกแยะกระดาษใช้แล้ว (หน้าเดียว) นากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) คัดแยกกระดาษเสีย(สอง
หน้า)เพื่อนาไปแปรรูปเป็นกระดาษที่สามารถนามาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
(Recycle)
1.3.3 เครื่องทาน้าร้อน/น้าเย็น
1. ควรเลือกอุปกรณ์ที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
2. ใส่น้าให้พอเหมาะสมกับความต้องการ หรือไม่สูงกว่าระดับที่กาหนดไว้ เพราะนอกจากไม่ประหยัด
พลังงานยังก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
3. ระวังอย่าให้น้าหมด หรือปล่อยให้ระดับน้าต่ากว่าขีดกาหนด
4. ควบคุมเวลาการเปิด-ปิด ตามความเหมาะสมของการทางานและการให้บริการ เช่น ให้เปิด-ปิด
ในช่วงเช้า เวลา 08.00 – 11.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น. เป็นต้น
5. ปิดเครื่องหลังจากเลิกใช้งาน และถอดปลั๊กทุกครั้ง
6. ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ
2. มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
2.1การใช้รถยนต์
2.1.1 ใช้ระบบบริหารยานพาหนะรถยนต์ โดยใช้เท่าที่จาเป็น การขออนุญาตใช้รถยนต์ให้ใช้เพื่อ
กิจการอันเป็นส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานอย่างจาเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายเรื่องราชการเป็นสาคัญ
2.1.2 ผู้รับผิดชอบสั่งจ่ายรถยนต์มีหน้าที่ในการวางแผนและพิจารณาการเดินทาง เส้นทางเดียวกัน
ควรไปด้วยกัน สาหรับผู้ใช้รถยนต์ควรตรวจสอบข้อมูลเพื่อการเดินทางไม่ให้ผิดพลาด คือ ถูกสถานที่ ถูกเวลา และถูก
เส้นทาง
2.1.3 การจัดส่งหนังสือขอให้จัดส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งไปรษณีย์แทนการจัดส่งโดยใช้
รถยนต์ส่วนกลาง ยกเว้น กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้
2.1.2 ควรเติมน้ามันเชื้อเพลิงในปริมาณที่สอดคล้องกับระยะทางการใช้งาน และควบคุมการใช้
อย่างประหยัด เลือกเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้ถูกชนิด
2.2 เตรียมพร้อมก่อนขับ เพื่อประหยัดพลังงาน
2.2.1 ควรตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยตรวจสอบรอยรั่ว ระดับ
น้ามันเครื่อง น้าหล่อเย็น น้ามันเบรก ให้อยู่ในระดับที่กาหนด (ระหว่างขีด Min – Max) ไม่มีคราบน้ามันใต้ท้องรถ
และควรมีน้ากลั่นสารองประจารถ

2.2.2 ตรวจเช็คลมยางให้เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากลมยาง
อ่อนเกินไปจะทาให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างยางกับพื้นถนนมากเกินไปส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ามัน และหากลมยางแข็ง
เกินปกติจะทาให้เกิดการลื่นไถลได้ง่าย การยึดเกาะถนนลดลง การควบคุมและบังคับรถไม่ดีเท่าที่ควร และสึกหรอเร็ว
กว่าปกติ
2.2.3 หลีกเลี่ยงการบรรทุกสิ่งของที่ไม่จาเป็น เพราะการบรรทุกของน้าหนักมากเป็นการสิ้นเปลือง
น้ามัน
2.3 ขณะขับ รู้จักวิธีใช้อย่างถูกต้อง ไม่สิ้นเปลืองน้ามัน
2.3.1 ควรออกรถโดยวิ่งไปช้า แทนการอุ่นเครื่องยนต์ ไม่ควรเร่งเครื่องก่อนออกรถ เมื่อเครื่องยนต์
มีความเร็วรอบสูงจะส่งผลให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงตามไปด้วย โดยทั่วไปความเร็วรอบที่เหมาะสมสาหรับการ
ออกรถประมาณ 1,100 – 1,250 รอบต่อนาที
2.3.2 ไม่ขับก็ดับเครื่อง ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย กรณีต้องตอดรถคอยเป็นเวลานานควร
ดับเครื่องยนต์
2.3.3 ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็ว อัตราทดเกียร์ได้ออกแบบมาให้ใช้ในแต่ละช่วงความเร็ว เช่น
ขณะออกรถเครื่องยนต์ต้องใช้กาลังมากเพื่อชนะแรงเสียดทานจึงต้องใช้เกียร์ 1 ที่มีอัตราทดและแรงบิดสูง การขับ
รถยนต์ที่ความเร็วรอบต่า (1,000 – 2,5000 รอบต่อนาที) ควรขับด้วยเกียร์ 1-2 การขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง
(2,500 รอบต่อนาทีขึ้นไป) ควรใช้เกียร์ 3-5 การขับลากเกียร์จะทาให้เคลื่อนยนต์ร้อน รอบไม่คงที่ และเกิดการสึก
หรอได้ง่าย
2.3.4 ไม่ควรเลี้ยงคลัตช์ในขณะขับรถยนต์ การเลี้ยงคลัตช์หรือเยียบแช่ไว้ที่คลัตช์ระหว่างขับจะ
สิ้นเปลืองน้ามัน ควรเหยียบคลัตช์เฉพาะเวลาเปลี่ยนเกียร์ หรือหยุดรถเท่านั้น
2.3.5 ขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กฎหมายกาหนด ควรขับรถด้วยความเร็วสม่าเสมอ อัตรา
ความเร็วที่เหมาะสมประมาณ 80 – 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากประหยัดพลังงานแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยใน
การขับขี่ด้วย
2.3.6 เปิดเครื่องปรับอากาศตามความจาเป็น ไม่ปรับอุณหภูมิให้เย็นเกินไป การขับรถเปิด
เครื่องปรับอากาศ ทาให้สิ้นเปลืองน้ามันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
2.3.7 สังเกตอาการผิดปกติของรถ วินิจฉัย และแก้ปัญหาทันที เช่น เครื่องยนต์มีอาการสั่น หรือ
กระตุกผิดปกติ วิ่งสะดุดรอบเครื่องยนต์ไม่สม่าเสมอ ซึ่งอาจเกิดจากกรองน้ามันเชื้อเพลิงเริ่มอุดตัน หรือเครื่องยนต์เริ่ม
สึกหรอ เป็นต้น
2.4 หลังขับ รู้จักบารุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่าเสมอ
2.4.1 บารุงรักษาเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ โดยตรวจเช็คตามเวลาหรือระยะทางที่
กาหนด เพื่อทาให้รู้สมรรถนะของเครื่องยนต์ และอัตราการสิ้นเปลืองน้ามัน และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถยนต์
2.4.2 ระบบน้ามันเชื้อเพลิง หากพบรอยรั่วให้รีบซ่อมทันที

2.4.3 ไส้กรองอากาศอุดตัน ทาให้สิ้นเปลืองน้ามัน ควรทาความสะอาดทุก 2,500 กิโลเมตร และ
เปลี่ยนทุก 20,000 กิโลเมตร หรือตามผู้ผลิตแนะนา
2.4.4 น้ามันเครื่อง และกรองน้ามันเครื่อง ควรเปลี่ยนทุก 5,000 กิโลเมตร หรือเปลี่ยนตามกาหนด
ผู้ผลิต การเลือกใช้น้ามันเครื่องคุณภาพถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องยนต์จะช่วยลดแรงเสียดทานประหยัดเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานพลังงานจังหวัดน่าน ให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

(นายประกอบ แสนทรงสิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง

