
 
มาตรการประหยัดพลังงาน 

เทศบาลต าบลบาลอ 
เพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรในหน่วยงานถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินการ  ลด

การใช้พลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ ใช้มาก
เกินความจ าเป็น ขาดความเอาใจใส่ รอบคอบ ไม่ได้คิดก่อนใช้การจะลดใช้  พลังงานในหน่วยงานให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวมพลังของทุกคน  ในองค์กรเริ่มจากผู้บริหาร
ระดับสูงจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ต้องเปลี่ยนแนวคิดการใช้พลังงานและ ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย แล้วลงมือ
ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องและพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือให้ การประหยัดและใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
รวมทั้งประชาชนได้รับประโยชน์เทศบาลต าบลบาลอ จึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือให้ทุกส่วนราชการได้ศึกษา
และถือปฏิบัติ 
มาตรการด้านไฟฟ้า  

1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
• ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ในบริเวณที่ท างานทั่วไป 

และพ้ืนที่สว่าง  
• ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 22 องศาเซลเซียส ในห้องเซิฟเวอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์  
• เปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
• ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ท าความเย็นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

เพ่ือช่วยลดความสกปรกและเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องส่งลมเย็น ท าให้คุณภาพ  อากาศที่
ท างานดีข้ึน และท าการล้างเครื่องปรับอากาศใหญ่ปีละครั้ง  
2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  

• ปิดหลอดไฟบางบริเวณให้เร็วกว่าที่เคยปฏิบัติ ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือ เมื่อเลิก
ใช้งาน อย่าเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่  

• ลดจ านวนหลอดไฟในบริเวณท่ีมีความสว่างมากเกินความจ าเป็น 
• บ ารุงรักษาอุปกรณ์ฝาครอบโคม หลอดไฟและแผ่นสะท้อนแสงในโคม  เพ่ือให้

อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการท างานและ
ความสว่าง อย่างสม่ าเสมอทุก ๆ 3-6 เดือน  



• เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง  
• ติดตั้งสวิตซ์ไฟให้สะดวกในการเปิด - ปิด  
• ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างให้ใช้เฉพาะที่เท่านั้น  
• ใช้แสงธรรมชาติช่วยในบริเวณท่ีท างานริมหน้าต่าง และระเบียงทางเดิน  

3. อุปกรณ์ส านักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ผล (Printer) เครื่องถ่ายเอกสาร 
และเครื่องโทรสาร  

• เลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงานให้ถูกต้องและรู้จักใช้งานอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุ การ
ใช้งานของอุปกรณ์ส านักงาน  

• ปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออกด้วย ยกเว้นเครื่องโทรสารซึ่งต้อง เปิด 
24 ชั่วโมง  

• ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไม่ได้ใช้งาน  
• เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ส านักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star และตรวจสอบว่า 

ระบบประหยัดพลังงานท างานได้จริง  
• เลือกซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดที่เหมาะสม เครื่องพิมพ์ผล (Printer) และ 

เครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่าย 2 หน้า จะช่วยประหยัดกระดาษ  
4. อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน์ พัดลม กระติกน้ าร้อน วิทยุและเครื่องเสียง ฯลฯ เมื่อไม่

ใช้งานให้ปิดโดยทันทีและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง  
5. ลิฟต ์ 

• ใช้บันไดกรณีข้ึนลงชั้นเดียว  
• ก่อนปิดประตูลิฟต์เหลียวดูสักนิดหาเพื่อนร่วมทางเพ่ือช่วยกันประหยัดไฟฟ้า 

มาตรการด้านน้ ามันเชื้อเพลิง  
1. วิธีการปฏิบัติเพ่ือลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  

• ก าชับพนักงานขับรถยนต์ให้ขับรถในอัตราความเร็วยานพาหนะ ที่พระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนด ความเร็วที่สม่ าเสมอจะช่วยประหยัดน้ ามันได้  

• จัดเส้นทางการเดินรถ โดยออกหนังสือเวียนเรื่องการใช้รถไปตามกองต่าง ๆ  ใน
หน่วยงาน เพ่ือจัดเส้นทางการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทางเดียวกัน  ไปด้วยกัน 
(Car Pool ) ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปเส้นทางเดียวกันใช้รถคัน เดียวกัน หากใช้รถ
ร่วมกันจาก 5 คันเหลือ 1 คัน จะประหยัดน้ ามันได้ร้อยละ 80  

• ก าหนดเวลาการส่งเอกสารโดยรถยนต์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยการรวบรวม  
เอกสารไว้จัดส่งพร้อมกันเวลา 13.00 น.  

• การใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หาก
เร่งด่วน ก็ใช้วิธีการส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารส าคัญก็ใช้วิธีรวบรวม  เอกสารแล้วส่ง
พร้อมกัน ส่วนหนังสือเวียนที่ไม่ส าคัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือ ส่งทางไปรษณีย์  



• ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็น 
เวลานาน เพราะการติดเครื่องยนต์ 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ ามัน 100 ซี.ซี.หากเปิด
เครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ ามันเพ่ิมอีกร้อยละ 10  

• ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพ่ือเลือกทางที่ใกล้ที่สุด 
หรือใช้เวลาน้อยที่สุด การขับรถหลงทางเพียง 10 นาที จะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามัน 500 ซี.ซี.  

• ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ การเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูง ท าให้สิ้นเปลือง 
น้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

• ออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้า ๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่  
• ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์และไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ 

เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามัน  
• ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงท่ีหมาย 2-3 นาท ี 
• ไม่ควรบรรทุกน้ าหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นควรน าออก  
• เลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ ามัน หรือเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการ 

เดินทาง เช่น การเดินทางในเขตเมือง ควรเลือกใช้รถท่ีมีเครื่องยนต์ขนาดเล็ก  
• ใช้น้ ามันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์ เลือกใช้น้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ 

ก่อนเป็นอันดับแรก Gasohol, Biodiesel  
• เบิกน้ ามันเชื้อเพลิงภายในกรอบอัตราการเบิกเชื้อเพลิงที่ก าหนด 

2. การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 
• ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะช่วยประหยัดน้ ามันร้อยละ 5-10 
• สังเกตอาการผิดปกติของรถ เช่น รถวิ่งสะดุดหรือเครื่องยนต์เดินรอบไม่สม่ าเสมอ

เครื่องยนต์มีอาการสั่นหรือกระตุกผิดปกติ ควันไอเสียมีสีด าหรือขาวผิดปกติ  มีเสียงสั่น หรือ
ได้กลิ่นผิดปกติ เป็นสัญญาณท่ีแสดงว่ามีการบกพร่องเกิดข้ึนต้องรีบดูแล 

• ปรับแต่งเครื่องยนต์ เพ่ือการประหยัดพลังงานทุก 6 เดือน 
• เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ 

ตามเกณฑ์ของผู้ผลิต ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงมาก 
• ท าความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ าทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน และ

เปลี่ยนใหม่ทุก 20,000 กม. อาคารหรือสถานที่ท างาน จะประหยัดพลังงานได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกคนที่เข้ามาใช้อาคาร และจะส าเร็จได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน 

 
ก าหนดเป้าหมายชัดเจนและเป็นไปได้ 

ด าเนินการประหยัดพลังงาน 

 
ประเมินผล/ปรับปรุง 



มาตรการนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือให้ทุกคน ได้เข้าใจถึงการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง  ไม่
เกิดการสูญเสีย ไม่ใช้มากเกินความจ าเป็น เพียงความใส่ใจและความตั้งใจจริงที่จะลดการใช้  พลังงาน ให้
ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จริงจัง สม่ าเสมอ และต่อเนื่ อง ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงาน และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้ พลังงานของเราทุกคน ย่อม
น าไปสู่เป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์  

................................................ 


