แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๑. ด้านไฟฟ้า
วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน
- กำหนดเปิด - ปิดระบบเครื่องปรับอำกำศ (แอร์) ในห้องสำนักงำนปลัด,กองคลัง,กองช่ำง,ห้องโถงชั้นบน

ใน

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นำฬิกำเท่ำนั้น ยกเว้นห้องประชุมเปิดเฉพำะมีกำรใช้ห้องประชุม
- ตั้งอุณหภูมิ ๒๕ – ๒๖ องศำเซลเซียส ในบริเวณที่ทำงำนทั่วไป
- ป้องกันควำมร้อนเข้ำสู่อำคำรโดยกำรปิดม่ำน/มู่ลี่ ติดกันสำด เลื่อนตู้มำติดผนังในด้ำนที่ไม่ต้องกำรแสงสว่ำง
- เปิด – ปิด ประตูเข้ำ – ออกของห้องที่มีกำรปรับอำกำศเท่ำที่จำเป็นและระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอำกำศ
เปิดทิ้งไว้
- ไม่เปิดเครื่องปรับอำกำศในกำรปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีเวรยำมตอนกลำงคืน
ให้เปิดได้เฉพำะห้องขนำดเล็กเท่ำนั้น
- หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่เป็นแหล่งกำเนิดควำมร้อนในห้องที่มีกำรปรับอำกำศ เช่น ตู้เย็น
กำต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ
การบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- ทำควำมสะอำดแผงระบำยควำมร้อนทุก ๖ เดือน
- ทำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศและคอยล์ควำมเย็นอย่ำงน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. ระบบแสงสว่าง
วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้แสงสว่าง
- ปิดไฟในเวลำพักเที่ยงหรือเลิกใช้งำน
- ปิดหลอดไฟที่ไม่ต้องกำรใช้แสงสว่ำง
- กำรเปิดไฟในเวลำกลำงคืน ให้เปิดเฉพำะหลอดที่ติดหน้ำอำคำร ทุกอำคำรยกเว้นในอำคำรไม่ต้องเปิด
(นำยจันทร์ดี หลักคง ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ดูแลกำรเปิด – ปิด ไฟทุกวัน)
วิธีบารุงรักษา
- บำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกำรทำควำมสะอำดฝำครอบโคมหลอดไฟ
และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่ำงมีควำมสะอำดและให้แสงสว่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
ตรวจสอบกำรทำงำนและควำมสว่ำงทั้งนี้ควรทำควำมสะอำดอย่ำงสม่ำเสมอทุก ๓ – ๖ เดือน
๓. อุปกรณ์สานักงาน
๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์
- ปิดจอภำพในเวลำพักเที่ยง หรือขณะที่ไม่ใช้งำนเกินกว่ำ ๑๕ นำที
- ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้ำจออัตโนมัติ หำกไม่ใช้งำนเกินกว่ำ ๑๕ นำที (Standby mode)
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกกำรใช้งำนและถอดปลั๊กออกด้วย

/3.2 Printer…

-๒–
๓.๒ Printer
- ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งำน หลังเลิกกำรใช้งำนและถอดปลั๊กออก
- กำหนดจำนวน Printer ให้เหมำะสมกับปริมำณงำนและปริมำณคน
- ตรวจทำนข้อควำมจนจอภำพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Prin Out
- กำหนดแผนจัดหำ network Printer เพื่อลดปริมำณ Printer ในแต่ละหน่วยงำน
๓.๓ กระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำ
- กำรใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำ ให้ใช้ตำมควำมเหมำะสมหรือเท่ำที่จำเป็น
- ใส่น้ำให้พอเหมำะกับควำมต้องกำรและไม่นำน้ำเย็นไปเติมทันที
- ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่ำขีดที่กำหนด
- หำกจะเปลี่ยนกระติกน้ำร้อนไฟฟ้ำควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันควำมร้อนที่มีประสิทธิภำพ
- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งำน หรือเวลำ ๑๕.๓๐ น. ในแต่ละวัน
๓.๔ ตู้เย็น
- ตั้งห่ำงจำกผนัง ๑๕ ซ.ม.
- หำกจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลำกประหยัดไฟเบอร์ ๕
- ไม่นำของร้อนใสตู้เย็น
- ลดกำรเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕ เครื่องถ่ำยเอกสำร (เป็นอุปกรณ์สำนักงำนที่ใช้พลังงำนสูงที่สุด)
- กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ำยเอกสำรเมื่อใช้งำนเสร็จและหำกเครื่องถ่ำยเอกสำรที่มีระบบ
ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลำหน่วง ๓๐ นำที ก่อนเข้ำสู่ระบบประหยัดพลังงำน
ทั้งนี้เครื่องถ่ำยเอกสำรต้องใช้เวลำในกำรอุ่นเครื่อง ๑ – ๒ นำที ก่อนจะกลับสู่ภำวะใช้งำนอีกครั้ง ซึ่งถ้ำ
ตั้งเวลำหน่วงน้อยไปเมื่อจะใช้เครื่องอีกจะต้องเสียเวลำอุ่นเครื่องบ่อย
- ถ่ำยเอกสำรเฉพำะที่จำเป็นเท่ำนั้น
- ไม่วำงเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศ
- ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรหลังเลิกกำรใช้งำนและถอดปลั๊กออกด้วย
- ถ้ำถ่ำยเอกสำรเพื่อแจ้งเวียนภำยในหน่วยงำนควรใช้กำรถ่ำยเอกสำรแบบหน้ำ – หลังเพื่อประหยัด
กระดำษ
๔. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
- พนักงำนขับรถยนต์ให้ขับรถในอัตรำควำมเร็วยำนพำหนะที่พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
กำหนด ควำมเร็วที่สม่ำเสมอ จะช่วยประหยัดน้ำมันได้
- จัดเส้นทำงกำรเดินรถ โดยออกหนังสือเวียนเรื่องกำรใช้รถไปตำมกองต่ำง ๆ ในหน่วยงำน เพื่อจัดเส้นทำง
กำรเดินรถได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ทำงเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool)

/กำหนดเวลำ...

-๓- กำหนดเวลำกำรส่งเอกสำรโดยรถยนต์ในแต่ละวัน โดยกำรรวบรวมเอกสำรที่จะส่งไปยังหน่วยงำนอื่นไห้
รวบรวมไว้ที่พนักงำนขับรถยนต์ หำกเอกสำรที่มีควำมเร่งด่วนก็ให้ส่งทำงโทรสำร (กำรใช้รถยนต์ในกำรจัดส่ง
เอกสำรจะไปทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เท่ำนั้น หำกมีงำนเร่งด่วนและจำเป็นก็ให้ประสำนงำน
พนักงำนขับรถยนต์ได้)
- ไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลำนำนเพรำะกำรติด
เครื่องยนต์ ๕ นำที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน ๑๐๐ ซี.ซี. หำกเปิดเครื่องปรับอำกำศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มอีก
ร้อยละ ๑๐
- ให้พนักงำนขับรถยนต์ศึกษำเส้นทำงก่อนกำรเดินรถทุกครั้ง เพื่อเลือกทำงที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลำน้อยที่สุด
กำรขับรถหลงทำงเพียง ๑๐ นำที จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน ๕๐๐ ซี.ซี.
- ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ กำรเร่งเครื่องให้มีควำมเร็วรอบสูง ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นโดยไม่
จำเป็น
- ออกรถโดยวิ่งไปอย่ำงช้ำ ๆ แทนกำรอุ่นเครื่องยนต์โดยกำรจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่
- ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ และไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ เพรำะจะทำให้สิ้นเปลือง
น้ำมัน
- ปิดเครื่องปรับอำกำศก่อนถึงที่หมำย ๒ – ๓ นำที
- ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินไป หำกมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก
การบารุงรักษาเครื่องยนต์
- ตรวจเช็ครถยนต์ตำมระยะเวลำที่กำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมันร้อยละ ๕, ๑๐
- ปรับแต่งเครื่องยนต์ เพื่อกำรประหยัดพลังงำน ทุก ๖ เดือน
- เติมลมยำงให้เหมำะสม ตรวจเช็คและเติมลมยำงให้เหมำะสมกับขนำดของรถยนต์ตำมเกณฑ์ของผู้ผลิต
ถ้ำลมยำงอ่อนเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมำก
- ทำควำมสะอำดไส้กรองอำกำศอย่ำงสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก
๒๐,๐๐๐ กม.
๕. แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานระยะยาว
๕.๑ ให้ ผอ.กอง/หัวหน้ำสำนักปลัด เป็นผู้ดำเนินกำรจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนตำมที่กำหนดไว้ดังนี้
- ห้องสำนักงำนปลัด ให้ นำงสำวธัญวรัตน์ ตำสำย ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ดูแลในกำรกำรเปิด –
ปิดไฟ และกำรถอดปลั๊กทั้งอำคำรหลังเลิกงำน กำรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมแนวทำงปฏิบัติเพื่อลดกำรใช้พลังงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่อ้อ
- ห้องกองคลัง ให้ นำงฐิติชญำ หอมญำติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ดูแลในกำรกำรเปิด – ปิด
ไฟ และกำรถอดปลั๊กทั้งอำคำรหลังเลิกงำน กำรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมแนวทำงปฏิบัติเพื่อลดกำรใช้พลังงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่อ้อ
/- อำคำรกองช่ำง...

-๔- อำคำรกองช่ำง ให้ นำงนิภำพร ศรีวงค์ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ดูแลในกำรกำรเปิด – ปิดไฟ
และกำรถอดปลั๊กทั้งอำคำรหลังเลิกงำน กำรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมแนวทำงปฏิบัติเพื่อลดกำรใช้พลังงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่อ้อ
- อำคำรห้องนำยก อบต.แม่อ้อ ให้ นำงนันทิชำ ติ๊บมำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและ
แผน ดูแลในกำรกำรเปิด – ปิดไฟ และกำรถอดปลั๊กทั้งอำคำรหลังเลิกงำน กำรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมแนวทำง
ปฏิบัติเพื่อลดกำรใช้พลังงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่อ้อ
- กำรลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและกำรบำรุงรักษำเครื่องยนต์ ให้ นำยชนะพล จันทร์ติ๊บ

ตำแหน่ง

พนักงำนขับรถยนต์ ,นำยสุทัศน์ ปวงใจ ตำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลเบำ , นำยวีระ อุบลกิจ ตำแหน่ง
พนักงำนจ้ำงเหมำขับรถแม็คโคร, นำยจันทร์ดี หลักคง ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร นำยกณวรรธ์ณ พุทธ
วงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่ำงก่อสร้ำง และนำยดำรงค์รักษ์ หม้อฤชัย ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติ
ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อลดใช้พลังงำนเชื้อเพลิงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่อ้อ
- กำรเปิด – ปิด ไฟ ในเวลำเช้ำและเวลำกลำงคืน ให้ นำยจันทร์ดี หลักคง ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำ
บริกำร เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อลดใช้พลังงำนและแสงสว่ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่
อ้อ
๖. มาตรการปลุกจิตสานึก
- ประชำสัมพันธ์มำตรกำรลดให้พลังงำนผ่ำน website ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่อ้อ
- ขอควำมร่วมมือทุกส่วนรำชกำร แต่งกำยให้เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศ
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