
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

--------------------------------------------- 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้
พลังงานลง 10 % โดยให้ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน 
www.e-report-energy.go.th และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดให้ระบบ 
“มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
จึงขอประกาศ “มาตรการประหยัดพลังงาน” ดังต่อไปนี้ 

มาตรการประหยัดพลังงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

1.การใช้เครื่องปรับอากาศ 
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส 
1.2 ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก 8 ชั่วโมง เป็น 4.5 ชั่วโมง โดยเปิดช่วง

เช้าเวลา 10.00 – 11.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ปิดช่วงเวลา 11.30-13.00 น. 
1.3 ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น 
1.4 จัดให้มีการตรวจเช็คท าความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 
1.5 จัดให้มีการตรวจเช็คท าการล้างครั้งใหญ่ เพ่ือท าความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ าหรือ

น้ ายาท าความสะอาดเป็นประจ า 6 เดือน/ครั้ง 
1.6 ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการ

ถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าใน
การปรับอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

1.7 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอาการ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน 
รวมถึงเอกสารเก่าท่ีไม่ได้ใช้งานประจ าให้เก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 

2. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
2.1 ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องท างานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าและแสงสว่างที่ไม่จ าเป็น

ในการใช้งาน 
2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) ยกเว้นส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จ าเป็น 
2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสว่างมากเกินความจ าเป็น 



3. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจ าส านักงาน 
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์                         

3.1.1 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 – 13.00 น. )                               
3.1.2 ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 
3.1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 

3.2 Printer                                                                  
3.2.1 ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งานหลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก  
3.2.2 ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Prin Out 
3.2.3 ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า ส าหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่ส าคัญ                                                                    

3.3 กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
3.3.1 การเปิดใช้กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา 08.30 - 11.00 น. ช่วงบ่ายเวลา  
13.00 - 15.00 น. ใส่น้ าใหพ้อเหมาะกับความต้องการ 
3.3.2 ไม่ปล่อยให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดที่ก าหนด 
3.3.3 เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 
3.3.4 ไม่น าน้ าเย็นไปต้มทันที 
3.3.5 ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 

3.4 ตู้เย็น 
3.4.1 เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
3.4.2 ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน 
3.4.3 ตั้งห่างจากผนัง 15 ซ.ม. 
3.4.4 เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
3.4.5 ไม่น าของร้อนใส่ตู้เย็น 
3.4.6 ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จ าเป็น 

3.5 เครื่องท าน้ าเย็น 
3.5.1 ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งานทุกวัน 

3.6 เครื่องถ่ายเอกสาร 
3.6.1 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 
3.6.2 ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
3.6.3 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 

4. น้ ามันเชื้อเพลิง 
4.1 ขับข่ีใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
4.2 ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน 
4.3 ปลุกจิตส านึกให้พนักงานขับขี่รถให้ถูกวิธี 
4.4 ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.5 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
4.6 ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
4.7 
4.8 
4.9 

ไมค่วรบรรทุกสิ่งของที่น้ าหนักมากเกินไป 
ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอยและดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานานๆ 
เติมลมยางที่เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ 

 



5. การประหยัดน้ าประปา 
5.1 การเปิดก๊อกน้ าในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดกอกน้ าไปที่ระดับแรงสูงสุด 
5.2 
5.3 
5.4 

ปิดก๊อกน้ าให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 
ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซมให้เรียบร้อย 
ไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ขณะถูสบู่หรือล้างภาชนะ 

6. มาตรการปลูกจิตส านึก 
6.1 
6.2 
6.3 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดใช้พลังงาน 
ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของส านักงาน 
ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน 

7. มาตรการอื่นๆ 
7.1 การลดใช้กระดาษ ควรน ากระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า น ามาท าเอกสารส าเนาหรือเอกสารที่ไม่ส าคัญใช้

ภายในส านักงาน 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

      ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                                                 (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


