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มาตรการประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

 

1.  วตัถุประสงค ์ เพ่ือเสนอแนวทางและวิธีการการประหยัดการใช้น ้ามันเช้ือเพลิง

ยานพาหนะ ส่วนกลาง                    ซ่ึงเป็นการลดค่าใช้จ่าย

ด้านค่าน า้มันเช้ือเพลิง 

2.  ขอบเขต  ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

                   

3.  ผูน้ าไปใชง้าน พนักงาน      และ             ผู้ขอใช้รถไปติดต่อราชการและ

ปฏบัิติงาน 

4.  สถานที ่                      

 

แนวทางขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

1. การประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถยนตส่์วนกลาง เทศบาลต าบลน ้ าสวย 

1.1  ดับเคร่ืองยนต์ทุกคร้ังเมื่อจอดรถ 

1.2  กรณีการขอใช้รถไปติดต่อราชการและปฏบัิติงานนอกสถานที่เส้นทางเดียวกนัให้จัดรถยนต์ 

รวมกนัไป    

1.3  ตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

1.4  วางแผนการใช้เส้นทางการเดินทาง 

1.5  จัดท าคู่มือการใช้รถเพ่ือการประหยัดน า้มันเช้ือเพลิง 

1.6  จัดอบรมเร่ือง  วิธกีารประหยัดน า้มันเช้ือเพลิงให้แก่พนักงานขับรถยนต์ 

1.7  ขับรถไม่เกนิ 90 กม./ชม.  

1.8  เติมลมยางให้พอดี  

1.9  ท าความสะอาดไส้กรองเป็นประจ า 

1.10 ใช้เกยีร์ให้สัมพันธก์บัความเรว็รอบ 

1.11 ไม่เล้ียงคลัทช์ในขณะขับรถ 

1.12 ออกรถโดยว่ิงไปช้าๆ แทนการอุ่นเคร่ืองอยู่กบัที่  

1.13 ไม่ควรเร่งเคร่ืองก่อนออกรถ  

1.14 อย่าออกตัวรถกระชาก  

1.15 ปรับแต่งเคร่ืองยนต์ทุก 6 เดือน  

1.16 ตรวจเชค็เคร่ืองยนต์ปีละ 2 คร้ัง 

 

/2. การประหยัดน า้มัน...  
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2. การประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยการบริหารการใชร้ถยนตข์องหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ 

2.1  จัดระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางในการส่งเอกสารและหนังสือราชการให้เป็นเวลาที่ชัดเจน   

และในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

2.2   เอกสารหรือหนังสอืราชการที่มีจ านวนไม่มากและไม่เร่งด่วน (ไม่เกนิ 10 แผ่น)  ควร 

ก าหนดให้ส่งทางโทรสาร หรือเอกสารที่มีจ านวนน้อยให้จัดส่งโดยการใช้รถ จักรยานยนต์ 

2.3  การส่งเอกสารที่มีก าหนดเวลาชัดเจน  โดยก าหนดเวลาที่มากกว่า 3 วันท าการให้ ก าหนดส่ง 

ทางไปรษณีย์   

2.4  จัดเส้นทางรถและคัดแยกเอกสารที่ต้องจัดส่งที่ประหยัดและมีประสทิธภิาพ  

2.5 วางระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการที่รู้ก  าหนดเวลาล่วงหน้าต้อง ย่ืนขออนุญาต 

ใช้รถยนต์ส่วนกลางล่วงหน้า (1 วัน) เพ่ือให้สามารถจัดรถและ ขนาดที่เหมาะสมในการปฏบัิติงาน 

2.6   ก าหนดให้หัวหน้ายานพาหนะและสถานที่ /ผู้รับผิดชอบในการจัดรถยนต์ต้อง  วิเคราะห์ 

วางแผนการจัดใช้รถตามค าขอใช้รถล่วงหน้า ให้เหมาะสมและมีประสิทธภิาพรวมทั้งประสานให้ผู้ขอใช้รถ

ทราบด้วย (เช่น กรณีไปเส้นทาง เดียวกนัหรือระยะทางใกล้เคียงและจัดให้ไปรถยนต์คันเดียวกนัในการ

ติดต่อราชการและปฏบัิติงาน เป็นต้น 

2.7  ให้มีการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพ่ือให้มีการปรับปรุงระเบียบการ 

ใช้รถของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพ อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

 

3. การจดัท าแผนรณรงคป์ระชาสมัพนัธป์ระหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิงและการใชร้ถยนตข์องหน่วยงานให้

มีประสิทธิภาพ 

3.1 จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  เพ่ือช้ีแจงท าความเข้าใจเพ่ือช่วยกนั ประหยัด 

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการประหยัดน า้มันเช้ือเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3.2 จัดท าแผนรณรงค์ประชาสมัพันธเ์พ่ือการประหยัดน า้มันเช้ือเพลิงและการใช้รถของ 

หน่วยงานอย่างมีประสทิธิภาพเผยแพร่แก่ พนักงาน/ลูกจ้าง 

                             
 

 

 
 

 

 

 

 

ขบัรถไม่เกิน 90 ก.ม./ชม. ทางเดียวกนัไปดว้ยกนั 
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มาตรการประหยดัไฟฟ้า 
 

1.  วตัถุประสงค ์ เพ่ืออธบิายขั้นตอนการปฏบัิติงานให้ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือควบคุมการใช้

พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด 

2.  ขอบเขต  ครอบคลุมกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเทศบาล

ต าบลน า้สวย 

3. ผูน้ าไปใชง้าน พนักงาน      และ           ทุกคน ที่ปฏบัิติงานภายในเทศบาลต าบล   

น า้สวย 

4. สถานที่   เทศบาลต าบลน า้สวย 

 

แนวทางขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเทศบาลต าบลน ้ าสวย 
 

 1.  ให้ผู้ปฏบัิติงานทุกคนในอาคารที่                  ช่วยสอดส่องดูแลการใช้ไฟส่องสว่างใน

อาคารและการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในอาคารให้เป็นไปอย่างประหยัด โดยขอให้ช่วยกนัปิดไฟแสง

สว่างทุกคร้ังเมื่อไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งาน เช่น ปิดไฟแสงสว่างห้องท างานตอนพักเที่ยง ปิดไฟแสงสว่าง

และเคร่ืองปรับอากาศในห้องประชุมหลังจากเสรจ็สิ้นการประชุม 

 2.         ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหากเสื่อมสภาพให้เร่งซ่อมแซมแก้ไขให้

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอด 

 3. เปิดมู่ล่ีบางส่วนเพ่ือรับแสงสว่าง 
 

1.1 ระบบแสงสว่าง 

 1)  การใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เช่น เปล่ียน

หลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา มาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด

ประหยัดพลังงาน ซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 2) เปล่ียนโคมไฟฟ้าชนิดโคมโลหะทาสขีาว ซ่ึงให้ประสทิธภิาพ 

ในการสะท้อนแสงต ่าที่ยังติดต้ังใช้งานอยู่ในอาคารบางส่วนให้เป็นโคมไฟฟ้าชนิด Reflector ชนิดเคลือบ

สาร Silver ท าให้ลดจ านวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้คร่ึงหน่ึง  (ใช้เพียง 1 หลอด/โคม) 

 3) เปล่ียนบัลลาสต์ชนิดขดลวดธรรมดา เป็นบัลลาสต์อเิลค็ทรอนิคส์ ซ่ึงสามารถลดพลังงานต่อ

วัตต์/หลอดได้ โดยที่ปริมาณความสว่างยังคงเดิม 

 4) ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้าปีละ 1 คร้ัง 

 5) รณรงค์เร่ืองการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้เสียงตามสาย, จัดท าป้ายหรือสติกเกอร์ค าขวัญ 

 

/1.2  ระบบเคร่ืองปรับอากาศ... 
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1.2 ระบบเครือ่งปรบัอากาศ 

 1)  การเปิดและปิดเคร่ืองปรับอากาศในห้องท างานให้เปิดและปิดตามเวลาและหลักเกณฑ ์ดังน้ี  

  ก. เช้า   เปิดเวลา  09.30 น. และปิดเวลา 11.30 น. 

  ข. บ่าย  เปิดเวลา   13.01 น. และปิดเวลา 16.00 น. 

 2) หน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องท างานนอกเวลาปกติ ให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศเทา่ที่จ าเป็นใน

การปฏบัิติงาน 

 3)  ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องท างานเป็นคนสดุท้ายของหน่วยงานน้ัน ๆ  จะต้องปิดไฟส่อง

สว่าง และเคร่ืองปรับอากาศ และตรวจดูเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบว่าเปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและ

ถอดปล๊ักไฟฟ้าทุกคร้ัง 

 4)  เปิดเคร่ืองปรับอากาศเฉพาะห้องที่ใช้งาน และปรับอุณหภมิูที่เหมาะสม (ประมาณ 25 องศา

เซลเซียส) 

 5)  แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประจ า   /ส านัก เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรการ  โดยก าหนดวิธกีารควบคุม, ตรวจสอบและติดตามผล 

  6)  แต่ละหน่วยงานด าเนินการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอย่างสม ่าเสมอ  ซ่ึงจะช่วยให้การ

ระบายความร้อนของระบบและประสทิธภิาพของเคร่ืองปรับอากาศดีข้ึน โดยพิจารณาให้หน่วยงานที่

รับผิดชอบด าเนินการ ดังน้ี  

   ก. ด าเนินการเดือนละ 1 คร้ัง ได้แก่  

   - ท าความสะอาดคอล์ยเยน็  คอล์ยร้อน รวมทั้ง แผ่นกรองฝุ่ น ต่างๆ 

   - ตรวจสอบวงจรการควบคุมต่าง ๆ  

ว่าท างานถูกต้องตามข้อก าหนด หรือไม่ เช่น ระบบควบคุมอุณหภมูิห้อง  

ระบบปรับอากาศของเคร่ือง 

   - ตรวจวัดและบันทกึค่าพลังงานไฟฟ้า   

กระแสไฟฟ้า  แรงดันไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์  มอเตอร์  พัดลมต่าง ๆ 

         

 

 

 

                    ข. ด าเนินการ 6 เดือน/คร้ัง                                 

   - ท าการล้างใหญ่  เพ่ือท าความสะอาดคอล์ยเยน็และคอล์ยร้อย  โดยใช้น า้หรือ

น า้ยาท าความสะอาดโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประหยัดงบประมาณ

ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา และเคร่ืองปรับอากาศมีสภาพการใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา 

    

/-การเปล่ียน... 
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   - การเปล่ียนการใช้เทอร์โมสตัทชนิดธรรมดามาใช้เทอร์โมสตัทชนิด   อเิลค็ทรอนิคส์

เทอร์โมสตัท  เพ่ือควบคุมอุณหภมูิและการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ จะท าให้เคร่ืองปรับอากาศ

ท างานได้อย่างมีเสถียรภาพ  โดยจะมีความแม่นย าในการสั่งงานให้เคร่ืองปรับอากาศสามารถเดินและ

หยุดเคร่ืองได้ที่จุดซ่ึงก าหนดการต้ังปรับอุณหภมิูไว้ 

  - ติดฟิล์มกรองแสงหรือมู่ล่ี ในส่วนของผนังที่เป็นกระจกโปร่งใสเพ่ือลดปริมาณ

แสงอาทติย์และความร้อนที่เข้ามาภายในอาคาร 

 

1.3  เครือ่งคอมพวิเตอร ์

 1)  เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์เฉพาะที่จ าเป็นต้องใช้เทา่น้ัน และปิดเคร่ืองเวลา 

12.00 น. ถึง 13.00 น. และเลิกงานเวลา 16.30 น. ยกเว้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 

  2)  ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งานเกนิกว่า 2 ช่ัวโมง   ยกเว้นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 

 3) ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องท างานเป็นคนสดุท้ายของหน่วยงานน้ัน ๆ จะต้องตรวจดูเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ในหน่วยงาน หากพบว่าเปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและถอดปล๊ักไฟฟ้าทุกคร้ัง

ยกเว้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย 

 4) เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสงัเกตจากสญัลักษณ์ Energy Sta  เพราะ
ระบบน้ีจะใช้ก าลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/1.4 เคร่ืองถ่ายเอกสาร...... 
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1.4  เครือ่งถ่ายเอกสาร 

      (เป็นอุปกรณส์ านกังานทีใ่ชพ้ลงังานสูงทีสุ่ด) 

 1.)  ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นเทา่นั้น 

 2.)  ไม่วางเคร่ืองถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

 3.)  กดปุ่มพัก (Standby Mode) เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

      เมื่อใช้งานเสรจ็ และหากเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบปิดเคร่ืองอตัโนมัติ  

      (Auto Power Off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาท ีก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน 

 4.)  ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารหลังจากเลิกงานและถอดปล๊ักออกด้วย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


