
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 
ที่   414 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 

----------------------------------- 
    

ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๕๕  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของ
ภาครัฐเพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการ  ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด  นั้น 
  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานรับผิดชอบการประหยัดพลงังานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเสริมกลาง  ดังนี้   
 
  ๑.  นายประเสรฐิ  พรมมาลา นายก อบต.เสริมกลาง        ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายบุญส่ง   แก้วลังกา รองนายก อบต.เสริมกลาง  กรรมการ 
  ๓.  นายวันเฉลิม  แสนใหม่  รองนายก อบต.เสริมกลาง  กรรมการ 
 ๔.  นายมนตรี   รู้แผน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
  5.  นางพลอย  หน่อปา   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
 6.  นายชูชาติ   วงค์น่าน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
 7.  นายอ านาจ    สุขเกษม  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
 8.  นายมนตรี     สว่างปัญญา  วิศวกรโยธาช านาญการ   กรรมการ 
   9.  น.ส.จ าเนียร  ยะเปียง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ  
  ๑0.  น.ส.จาริวรรณ   อุ่นปิง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  กรรมการ 
  ๑1.  น.ส.ก่ิงกาญ  สุภากันทา  นักวิชาการเงินและบัญฃีช านาญการ กรรมการ 
  ๑2.  นางจีณา  ทนสาร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ  กรรมการ 
 ๑3.  นายบัณฑิต  วงค์ลังกา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรรมการ 
 ๑4.  นางเยาวรัตน์  วงค์น่าน  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ทั้งนี้ให้คณะท างานได้รว่มกันประชุมและวางแนวทางในการประหยัดพลังงานโดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ระบบแสงสว่าง 

  ๑.๑ ให้ใช้ไฟฟา้ประมาณร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร 
  ๑.๒ ปิดไฟในเวลาพักเท่ียงหรือเมื่อเลิกใช้งาน  และในเวลากลางคืนควรเปิดเฉพาะดวงทีม่ี
ความจ าเป็นจริงๆ  และอย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ 
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  ๑.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีความสวา่งมากเกินความจ าเป็น หรือพิจารณาใช้ธรรมชาติ
จากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ โดยการเปิดม่าน/มู่ลี่บรเิวณต่างๆ 
  ๑.๔ เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูง  เชน่  ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอด
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กแบบธรรมดา และใชโ้คมไฟประสิทธิภาพสูง ห้ามใช้
หลอดไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) 
  ๑.๕ แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่าง
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็นแทนการใชห้นึ่งสวิตซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
  ๑.๖ ไฟส่องป้ายและไฟส่องอาคาร ควรปิดหลังเวลา  ๒๒.๐๐  น. 
  ๑.๗ ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 
  ๑.๘ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องควรท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมอ ทุกๆ  ๓-๖ เดือน 
  ๑.๙ ท าความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสง เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมี
ความสะอาดและให้ได้แสงสวา่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการท างานและความสว่าง 
 ๒. เครื่องปรับอากาศ 
  ๒.๑ ให้ใช้ไฟฟา้ประมาณร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในอาคาร 
  ๒.๒ ลดการใช้ชั่วโมงการท างาน โดยการก าหนดการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลา
เป็น ๒ ช่วง ดังนี ้
   - ช่วงเช้า  เวลา  ๐๙.๓๐  -  ๑๒.๐๐  น. 
   - ช่วงบ่าย เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 
การตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสม ที่    ๒๕  -  ๒๖   องศาเซลเซียส  ในบริเวณพื้นที่ท างานทั่วไปและ
ส่วนกลาง      (ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้ในขณะที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน) 
  ๒.๓ งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ 
  ๒.๔ บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดยการท าความสะอาดแผงกรองอากาศท่ี
อยู่ภายใน ชุดเครื่องปรับอากาศในอาคาร ทุกๆเดือน และท าความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอก
อาคาร ทุกๆ 6 เดือน และตรวจสอบและปรับปรุงฉนวนท่อน้ าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
  ๒.๕ ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดย 

-  ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิด 
ร่มเงาบริเวณโดยรอบอาคาร 

-  ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
-  เปิด - ปิดประตูเข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น ระมัดระวัง
ไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ 

   -  หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนภายในห้อง
ปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ า กาต้มน้ า  เครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้น 
 ๓. เครื่องอ านวยความสะดวก(การประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ) 
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  ๓.๑ โทรทัศน์ งดใช้ในเวลาราชการ ยกเว้นกรณีจ าเป็น กรณีไม่ใช้ให้ปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่องด้วย       
(เพราะหากปิดท่ีรีโมทคอนโทรลเป็นเพียงการ  Standby เครื่องเท่านั้น ซึ่งโทรทัศน์ก็ยังกินกระแสไฟฟา้อยู่ 
ประมาณ  ๕ – ๑๐ วัตต)์  
  ๓.๒  กระติกน้ าร้อน ก าหนดการใช้กระติกน้ าร้อนให้เป็นเวลา  ช่วงเวลา  ๐๘.๐๐  -  
๐๙.๐๐  น.และช่วงบ่ายเวลา  ๑๔.๐๐  -  ๑๕.๐๐  น. และเมื่อเดือดแล้วให้ถอดปลั๊กออก 
  ๓.๓ ปิดเครื่องท าน้ าเย็นในเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
  ๓.๔ ไม่ควรน าเครื่องใช้ไฟฟา้(ส่วนตัว)มาใช้ในสถานที่ท างาน 
  ๓.๕ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของงาน 
  ๓.๖ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟา้เบอร์ ๕ 
 ๔. อุปกรณ์ส านักงาน 
  ๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
   - ให้ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร 
   - ปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า  ๑๕  นาที หรือในเวลาพักเท่ียง 
   - ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน  ๑๕  นาที     
(Stanby mode)  
   - ซัตดาวน์เครื่องทันทีท่ีเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย เพราะหากเปิดท้ิงไว้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ ๑-๒ แอมแปร์/เครื่อง หรือประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ วัตต์/เครื่อง  (ค่า
ไฟฟา้ประมาณ  ๒ บาท/เครื่อง/ชั่วโมง) 
    -  ควรตั้งเครื่องชัตดาวน์อัตโนมัติ กรณี ลืมปิดเครื่องแล้วเครื่องจะท าการปิดตัวเอง
ตามเวลาที่ตั้งไว้ หรือหากไม่ได้ใช้งานแต่ไม่ต้องการชัตดาวน์ก็ควรปิดเฉพาะหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพราะหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ก็จะกินกระแสไฟฟา้ประมาณ ๗๐ % ของทั้งหมด และเมื่อเปิดหน้าจอทันทีสามารถท างานได้
ทันที โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใหม่ 
   - ไม่ควรเลือกซ้ือจอที่มีขนาดใหญ่เกินความจ าเป็นในการใชง้าน เพราะหน้าจอ
ยิ่งใหญ่ยิ่งกินกระแสไฟฟา้มากขึ้น ควรเลือกซ้ือหน้าจอท่ีเหมาะสมกับการท างาน 
   - เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ 
EnergyStar    จะช่วยลดก าลงัไฟฟา้ลงร้อยละ ๕๕  ในขณะที่รอท างาน 
  ๔.๒ เครื่องถ่ายเอกสาร 
   - เป็นอุปกรณ์ส านักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด 
   - ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเทา่ที่จ าเป็น 
   - ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
   - กดปุ่มพัก  (Standby mode)  เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมี
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ(Auto power off)  ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน 
ทั้งนี้เครื่องถ่ายเอกสาร จะต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง ๑-๒ นาทีก่อนเข้าสู่สภาวะท างานปกติอีกครั้ง ซึ่งหากมี
การตั้งหน่วงเวลาสั้นไป เมื่อมีการใช้เครื่องอีกครั้ง จะต้องเสียเวลาอุ่นเครื่องบ่อย 
   - ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย 
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 ๕. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
   ๕.๑ ก่อนขับ 
 
   - ควรปรับวิธีการขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และขับรถท่ีมีความรวดเร็วที่พอเหมาะ ไม่
ช้าหรือเร็วเกินไป ควรขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายก าหนดไว้คือ ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กม.ต่อ
ชั่วโมง 
   - ใช้รถยนต์เท่าที่จ าเป็น การสง่หนังสือควรใช้บริการไปรษณีย์ และรวบรวมส่งในแต่
ละวันๆละ  ๒  รอบ  หากจ าเป็น  หรือวันละ  ๑  รอบ กรณีมีหนังสือน้อยหรือไม่เร่งด่วน 
   - ก าหนดเป้าหมายในการเดินทางเพื่อประหยัดเวลาและน้ ามัน และการใช้รถไป
ราชการให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน หรือวางเส้นทางก่อนการเดินทาง ด้วยการศึกษา
เส้นทางก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง 
   - ตรวจสอบสภาพรถหรือสิ่งผิดปกติก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง   
   - ก าหนดการส่งเอกสาร วันละ ๒ ครั้ง ช่วงเชา้เวลา ๑๐.๐๐ น.ช่วงบ่ายเวลา๑๔.๐๐  น. 
   - ตรวจเช็คลมยางรถยนต์อย่างสม่ าเสมอสัปดาห์ละ  ๑  ครัง้  

๕.๒  ขณะขับ 
   - ควรออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆแทนการอุ่นเครื่อง โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับท่ี 
   - ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และไม่เร่งคลัสซ์ในขณะขับ
เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันโดยใช่เหตุ และไม่ควรขับรถรากเกียร์ 
   - ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการก าหนดอัตราความเร็ว
ของรถยนต์ 
   - ในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้าและเครื่องเสียง 
   - ไม่ปรับอุณหภูมิให้เย็นจนเกินไป และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงท่ีหมาย
ประมาณสองถึงสามนาท ี
   - ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรอคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็น
เวลานานเพราะการติดเครื่องยนต์  ๕  นาที จะสิ้นเปลืองน้ ามัน  ๑๐๐  ซีซี หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะ
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มอีกร้อยละ  ๑๐   

 
๕.๓ หลังขบั  (การบ ารงุรักษาเครื่องยนต์) 

   -   หมั่นบ ารุงรักษาให้ระบบต่างๆของรถยนต์และเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
   -   ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามระยะเวลาหรือระยะทางที่ก าหนด จะช่วยประหยัด
น้ ามันร้อยละ ๕-๑๐  
   - ปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน ทุกๆ  ๖  เดือน 
   - ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ตามเกณฑ์ของผู้ผลิต
หรือคู่มือการใช้รถยนต์ ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงมาก 
    - ท าความสะอาดไส้กรองอากาศทุก  ๒,๕๐๐  กิโลเมตร และเปลี่ยนทุก  ๒๐,๐๐๐  
กิโลเมตร  หากขับรถในที่มีฝุ่นมากให้ท าความสะอาดเร็วขึ้น 
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   - ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่อง และน้ ามันกลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด
รวมถึงระดับน้ าในหม้อน้ า  ส าหรับน้ ามันเครื่องควรเปลี่ยนถ่ายตามระเวลาที่ก าหนด 
 ๖. มาตรการประหยัดน้ า 
  ๖.๑ ปิดน้ าทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จแล้ว 
  ๖.๒ หากพบอุปกรณ์ใช้น้ าช ารุดให้รีบแจ้งส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนักการภาร
โรงทันทีเพื่อซ่อมแซม เพื่อลดการสูญเสียของน้ า 
  ๖.๓ ติดตามปริมาณการใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการรั่วไหล 
 ๗. มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ๗.๑ ตรวจและควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันโดยเคร่งครัด และรายงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกครั้งเมื่อมีการเบิกจ่ายน้ ามัน 
  ๗.๒ ก าหนดการใช้รถในแต่ละคันว่า คันหนึ่งใช้น้ ามันเท่าไร ใช้ได้ในระยะเวลากี่วัน และ
บันทึกไว้เท่าที่ท างานจริงและวันหนึ่งๆ ใช้น้ ามันไปประมาณเท่าไร และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ทราบต่อไป 
  ๗.๓ เมื่อครบก าหนดในแต่ละเดือน ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทราบทันที เมื่อ
ถึงสิ้นเดือนของแต่ละเดือนเพื่อก าหนดในการใช้น้ ามันให้ประหยัดมากข้ึน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง   ณ    วันที่    3    เดือน    ธันวาคม     พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 

  (นายประเสริฐ     พรมมาลา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสริมกลาง 
 
 


