
การดําเนนิงาน  เพื่อลดการใชพลังงาน 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใชพลังงานระยะสั้น 

  เปนแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติไดงายในการลดการใชพลังงานภายในหนวยงาน  รวมทั้ง 
ลดคาใชจายที่เกิดจากการใชพลังงานอยางไมเหมาะสมไดอีกดวย  เพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชอุปกรณ
สํานักงาน  เครื่องใชไฟฟา  หรือยานพาหนะ  เปนการลดการใชพลังงานลงไดโดยไมตองใชงบประมาณเพิ่มเติม   
แตตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลทุกระดับและทุกฝาย  ที่จะหันมารวมใจและรวมมือกันปรับปรุงการดําเนินงาน  
เพื่อลดการใชพลังงานลง  จึงควรใหตัวชี้วัด (Key  Performance  Index : KPI)  “ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน”  เปนหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอไป  โดยให
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหผลการประหยัดพลังงานเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของปลัดกระทรวง  อธิบดี  ผูบริหาร
ระดับสูงของทุกหนวยงาน  รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานตุลาการ  หนวยงานรัฐสภา  
และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ  2555 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใชพลังงาน 

 1 ดานไฟฟา 

   1.1 ระบบปรับอากาศ (ใชไฟฟาประมาณรอยละ 60 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดในอาคาร) 
1. ต้ังอุณหภูมิไวที่ 25-26 องศาเซลเซียส 

  2. การเปด-ปด เครื่องปรับอากาศ 
   - เครื่องปรับอากาศที่เปนระบบ CHILLER และ AHU ใหเปดระบบเวลา 09.00 น. และปด 

                       CHILLER เวลา 16.00 น. ปด AHU เวลา 17.00 น. 
   - เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนประจําหองทํางาน ใหเปดเวลา 09.00 น. และปดเมื่อเลิกใช         

                        ทันที 
      - เครื่องปรับอากาศประจําหองประชุมใหเปดกอนเวลาประชุม 15 นาที และปดเมื่อเลิกใชทันที 
     - ในกรณีที่มีความจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
          3. การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

   - เครื่องปรับอากาศ CHILLER บํารุงรักษาใหเปนไปตามรอบระยะเวลากําหนดตรวจสอบและ 
                        ปรับปรุงฉนวนทอน้ําเย็น และทอน้ําใหอยูในสภาพที่สมบูรณ 

   - เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ใหมีการดูแลทําความสะอาดแผนกรองอากาศ 3 เดือน/ครั้ง 
                        คอยลทําความเย็น 1 ป/ครั้ง 
  4. การลดภาระการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
      - ตรวจสอบมิใหมีการนําสิ่งของไปวางขวางทางเขา-ออกของชุดระบายความรอน 

             - เปด-ปดประตูเขาออกของหองที่มีเครื่องปรับอากาศเทาที่จําเปน และระมัดระวังไมให 
               เปดประตูคางไว 

 
 
 
 
 
 



  ๑.2 การใชไฟฟา (ใชไฟฟาประมาณรอยละ 25 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งหมดของอาคาร) 
  1. ใหใชอุปกรณไฟฟาแบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง 
  2. เปด-ปด ไฟฟาแสงสวางเทาที่จําเปน 
  3. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบการเปด-ปดไฟฟาแสงสวางสวนกลาง 
  4. ถอดหลอดไฟฟาและแสงสวางในบางจุดที่ไมจําเปน หรือบริเวณที่มีแสงสวางมากเกินจําเปน 
  5. การเปด-ปดไฟฟาในเวลากลางคืนของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหเปดไฟฟาเฉพาะจุด 
                       ที่จําเปนและไมกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกบุคคลและทรัพยสินราชการ 
  6. จัดทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และแผนสะทอนแสงเพื่อใหแสงสวางมีประสิทธิภาพ โดยมี  
                       การทําความสะอาดทุกป/ครั้ง 

    
   ๑.3 การใชอุปกรณสํานักงาน 

1. คอมพิวเตอร 
  - ปดเครื่องเมื่อไมมีการใชงานภายใน 30 นาที 
  - ตั้งโปรแกรมใหคอมพิวเตอรพักหนาจอภาพอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานภายใน 15 นาที 
  - ปดเครื่องคอมพิวเตอรและถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงาน 
2. ปดเครื่องพิมพผล (printer) เมื่อเลิกใชงาน 
3. เครื่องถายเอกสาร 
  - กดปุมพักเครื่องถายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใชงานเสร็จ 
  - ถายเอกสารเฉพาะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
  - ใหตรวจทานเอกสารใหถูกตองกอนการถายเอกสาร 
  - ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปดเครื่องถายเอกสาร 
4. เครื่องทําน้ํารอน 
  - ใชน้ํารอนจากเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น (เครื่องใหญ) 
  - งดใชเครื่องตมน้ํารอนไฟฟาเวนแตเครื่องใหญชํารุด 
  - ถอดปลั๊กเครื่องทําน้ํารอน-นํ้าเย็น ทุกครั้งหลงัเลิกงานและนอกเวลาราชการ 
 
 

  ๑.4 การเขาออกในวันหยุดราชการ 
  1. ใหผูบงัคับบัญชากําชับผูใตบังคับบัญชาใหผูปฏบิัติขอปฏบิัติการเขา-ออก อาคารโดยเครงครัด 
  2. ตองลงนามเขา-ออกในอาคาร ตามแบบฟอรมพรอมทั้งระบุเหตุผลทีเ่ขา-ออกใหชัดเจนและให       
หัวหนารักษาความปลอดภัย รายงานผลการเขา-ออก และประเด็นปญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้นประจําสปัดาหทุกวัน
จันทรตอผูมีอํานาจ 
   ๑.5 การใชหองประชุม 
  1. ใหใชหองประชุมผาน Internet 
  2. ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการจองหองประชุม เชน เลือกใชหองประชุมที่ใช
เครื่องปรบัอากาศรวมกอนโดยใชหองประชุมกองเปนหลักเวนแตจํานวนเจาหนาที่มากเกินกําหนด  หรือจําเปนตอง
ใชเครื่องโสตทัศนูปกรณ 
 
 
 
 



   ๑.6 การใชอุปกรณไฟฟาอื่นๆ 
  1. ใชเทาที่จําเปนและถอดปลั๊กทันทีเมือ่เลิกใชงาน 
 

2 ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง 
   2.1 การใชรถยนต 
 1. กําชับพนักงานขับรถยนตใหขับรถยนตในอัตราความเร็วยานพาหนะที่พระราชบัญญัติจราจร 

ทางบก พ.ศ.2522 กําหนด ความเร็วที่สม่ําเสมอ จะชวยประหยัดน้ํามันได 
 2. จัดเสนทางการเดินรถ โดยออกหนังสือเวียนเรื่องการใชไปตามกองตางๆ ในหนวยงาน เพื่อจัด 

เสนทางการเดินรถไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทางเดียวกันไปดวยกัน ดวยการจัดเจาหนาที่ที่ตองไปเสนทาง 
 3. กําหนดเวลาการสงเอกสารโดยรถยนตในแตละวัน โดยการรวบรวมเอกสารไวสงพรอมกัน เชน 

 กําหนดการสงไววันละ 2 ครั้ง คือ ชวงเชาและชวงบาย 
  4. การใชอุปกรณสื่อสารแทนการเดินทาง เชน การสงหนังสือระหวางหนวยงาน หากเรงดวน ก็ใช
วิธีสงทางโทรสาร หากเปนเอกสารสําคัญก็ใชวิธีรวบรวมเอกสารแลวสงพรอมกัน สวนหนังสือเวียนที่สําคัญก็ใชวิธีสง 
E-Mailหรือสงทางไปรษณีย 

 5. ไมควรติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถเปนเวลานาน 
 6. ใหพนักงานขับรถศึกษาเสนทางกอนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อเลือกทางที่ใกลที่สุดหรือเวลานอย 

ที่สุด 
 7. ไมเรงเครื่องกอนออกรถ การเรงเครื่องใหมีความเร็วรอบสูง ทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

เพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน 
 8. ออกรถโดยว่ิงไปอยางชาๆ แทนการอุนเครื่องยนตโดยการจอดรถติดเครื่องอยูกับที่ 
 9. ใชเกียรใหสัมพันธกับความเร็วรอบของเครื่องยนต และไมเลี้ยงคลัตซในขณะขับ เพราะจะทําให 

สิ้นเปลืองน้ํามัน 
 10. ปดเครื่องปรับอากาศกอนถึงที่หมาย 2-3 นาที 
 11. ไมควรบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไมจําเปนควรนําออก 
 12. เลือกใชรถยนตที่ประหยัดน้ํามัน หรือเลือกใชรถยนตใหเหมาะสมกับสภาพการเดินทาง เชน  

การเดินทางในเขตเมือง ควรเลือกใชรถที่มีเครื่องยนตขนาดเล็ก 
 13. ใชน้ํามันที่มีคาออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต เลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพกอนเปน

อันดับแรก 
 14. การอนุญาตใชรถยนตใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม เพื่อประโยชนของทางราชการอยาง 

จําเปนหรือเหมาะสม โดยมุงหมายเรื่องราชการเปนสําคัญ 
 15. ควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางประหยัดเติมน้ํามันใหถูกชนิด สอดคลองกับระยะทาง 
   2.2 การบํารุงรักษาเครื่องยนต 
 1. ตรวจเช็ครถยนตตามระยะเวลาที่กําหนด 
 2. ปรับแตงเครื่องยนต เพื่อการประหยัดพลังงานทุก 6 เดือน 
 3. เติมลมยางใหเหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของรถยนต ตามเกณฑ

ของผูผลิต ถาลมยางออนเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก 
  4. ทําความสะอาดไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน และ 
เปลี่ยนใหมทุก 20,000 กม. 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใชพลังงานระยะยาว 
  การจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชไฟฟาหรือยานพาหนะใหมทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและสิ้นเปลือง
คาพลังงานไฟฟา 
 


