
 

 
ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

เร่ือง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
..................................................................... 

 ด�วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548  ให�ทุกส%วนราชการควบคุมดูแลการใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟ0าอย%างประหยัด โดยกําหนดเป0าหมายให�ลดจํานวน
หน%วยการใช�น้ํามันและไฟฟ0าจากเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย%างน�อยร�อยละ 10 นั้น  ตามท่ีองค6การบริหารส%วนตําบลท%าสะท�อนมีแผนปฏิบัติการ “รวมพลังประหยัดพลังงาน” 
ซ่ึงเป=นนโยบายการดําเนินงานอนุรักษ6พลังงานภายในองค6การบริหารส%วนตําบลท%าสะท�อน  

เพ่ือให�บุคลากรขององค6การบริหารส%วนตําบลท%าสะท�อน  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร6ธานี  ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ6พลังงานและให�ความ
ร%วมมือลดปริมาณการใช�ไฟฟ0าน้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง และใช�พลังงานอย%างระมัดระวัง ไม%รั่วไหลสูญเปล%า จึงให�บุคลากรทุกคนในหน%วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มาตรการประหยัดไฟฟ%า 

กําหนดให�ใช�ไฟฟ0าภายในสํานักงานองค6การบริหารส%วนตําบล โดยมีมาตรการดังต%อไปนี้ 

1.1 เครื่องปรับอากาศ 
ให�เริ่มระยะเวลาเปCด – ปCดเครื่องปรับอากาศห�องปฏิบัติงานในแต%ละวันให�สั้นลง ดังนี้ 

- ช%วงเช�า  เปCดเวลา 09.00 น. – ปCด 11.30 น.  
- ช%วงบ%าย เปCดเวลา 13.00 น. – ปCด 16.00 น. 
- หากมีภารกิจท่ีจะต�องปฏิบัติงานนอกเวลา ให�เปCดเฉพาะท่ีจําเป=นต�องปฏิบัติงาน 
- ต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให�อยู%ท่ี 25-27 องศา (ประหยัดพลังงานได� 10 %) 
- ให�นักการทําความสะอาดแผ%นกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศอย%างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง 

1.2 ไฟฟ%าส�องสว�าง 
- ให�เปCดไฟส%องสว%างในห�องปฏิบัติงานและในสํานักงานเฉพาะดวงท่ีจําเป=นเท%านั้น 
- ในเวลากลางคืนให�เปCดไฟฟ0าเพ่ือแสงสว%างเท%าท่ีจําเป=นเพ่ือรักษาความ ปลอดภัยของอาคารต%าง  ๆภายในเขตองค6การบริหารส%วนตําบล 
- ปCดไฟและเครื่องใช�ไฟฟ0าทุกชนิดเม่ือเลิกงานหรือออกจากท่ีทํางานทุกครั้ง 

1.3 เครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องใช�สํานักงาน 
- ห�ามมิให�เปCดเครื่องคอมพิวเตอร6โดยไม%มีการใช�งาน 
- ในกรณีท่ีไม%ใช�เครื่องถ%ายเอกสารเป=นเวลานาน  ๆควรปCดเครื่องถ%ายเอกสาร 
- ให�กองช%างตรวจสอบอุปกรณ6ไฟฟ0าทุกครั้ง ถ�ามีการชํารุดโดยดําเนินการ ประมาณราคาซ%อมแซม และ ดูแลรักษาให�อยู%ในสภาพใช�งานอยู%เสมอ 

1.4 แต�งตั้งผู�รับผิดชอบในการดูแลการเป/ด-ป/ดไฟและเครื่องปรับอากาศ 
- นายอภิญญา  คงเพ็ชร  ห�องปลัด 
- นางสาวทิพย6สุดา  ภูมิ  ห�องสํานักงานปลัด,ห�องนายก 
- นายบรรจง  เกตุกรณ6  ห�องประชุม,รอบ อบต. 
- นางสาวฉัตรชนก  พินิจอักษร  ห�องกองคลัง 
- ว%าท่ี ร.ต.หญิง วนิดา  ระวังรัมย6  ห�องกองช%าง 
- นางรุ%งรังสี  เมฆไลย  อาคาร ศพด. บ�านบ%อกรัง 

2. มาตรการประหยัดน้ํา 
2.1  ให�ใช�น้ําอย%างประหยัด ให�กองช%างหม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําเพ่ือลดการสูญเสีย ให�นักการหม่ันดูแลให�อยู%ในสภาพใช�งานได�ปกติ    

ถ�ามีอุปกรณ6ใด  ๆชํารุด  ให�แจ�งผู�เก่ียวข�องทราบเพ่ือดําเนินการซ%อมแซม 
2.2  การรดน้ําต�นไม�ควรรดในเวลาเช�าเพราะช%วงอากาศเย็นทําให�การระเหยของน้ําน�อยลง 
2.3  การใช�น้ําทําความสะอาดภาชนะหรืออ่ืน  ๆควรใช�อย%างประหยัด 

3. มาตรการประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง 
3.1  ให�ข�าราชการและลูกจ�างทุกคนใช�รถยนต6เท%าท่ีจําเป=น และเป=นไปอย%างประหยัด และต�องขออนุมัติก%อนทุกครั้ง 
3.2  กรณีไปราชการในเส�นทางเดียวกันให�เดินทางโดยรถคันเดียวกัน 
3.3  ควรใช�โทรศัพท6 โทรสาร และอินเตอร6เน็ตหรือบริการส%งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต%อด�วยตนเองเพ่ือเป=นการประหยัดน้ํามัน 
3.4  ให�หม่ันตรวจสอบสภาพรถ 
3.5  ควรขับรถด�วยความเร็วคงท่ีไม%เกิน 90 กม./ชม. 
3.6  ให�พนักงานใช�รถดับเครื่องยนต6ทุกครั้งขณะจอดคอย 

     จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

                 ประกาศ ณ วันท่ี   2   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
  
      
 

     (นายธวัชชัย   ทองตําลึง) 
    นายกองค6การบริหารส%วนตําบลท%าสะท�อน 



 

 
ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 

เร่ือง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค
การบริหารส�วนตําบลท�าสะท�อน 
..................................................................... 

 ด�วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548  ให�ทุกส%วนราชการควบคุมดูแลการใช�น้ํามันเชื้อเพลิงและไฟฟ0าอย%างประหยัด โดยกําหนดเป0าหมายให�ลดจํานวน
หน%วยการใช�น้ํามันและไฟฟ0าจากเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย%างน�อยร�อยละ 10 นั้น  ตามท่ีองค6การบริหารส%วนตําบลท%าสะท�อนมีแผนปฏิบัติการ “รวมพลังประหยัดพลังงาน” 
ซ่ึงเป=นนโยบายการดําเนินงานอนุรักษ6พลังงานภายในองค6การบริหารส%วนตําบลท%าสะท�อน  

เพ่ือให�บุคลากรขององค6การบริหารส%วนตําบลท%าสะท�อน  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร6ธานี  ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ6พลังงานและให�ความ
ร%วมมือลดปริมาณการใช�ไฟฟ0าน้ําประปา และน้ํามันเชื้อเพลิง และใช�พลังงานอย%างระมัดระวัง ไม%รั่วไหลสูญเปล%า จึงให�บุคลากรทุกคนในหน%วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  มาตรการประหยัดไฟฟ%า 

กําหนดให�ใช�ไฟฟ0าภายในสํานักงานองค6การบริหารส%วนตําบล โดยมีมาตรการดังต%อไปนี้ 

1.1  เครื่องปรับอากาศ 
ให�เริ่มระยะเวลาเปCด – ปCดเครื่องปรับอากาศห�องปฏิบัติงานในแต%ละวันให�สั้นลง ดังนี้ 

- ช%วงเช�า  เปCดเวลา 09.00 น. – ปCด 11.30 น.  
- ช%วงบ%าย เปCดเวลา 13.00 น. – ปCด 16.00 น. 
- หากมีภารกิจท่ีจะต�องปฏิบัติงานนอกเวลา ให�เปCดเฉพาะท่ีจําเป=นต�องปฏิบัติงาน 
- ต้ังอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให�อยู%ท่ี 25-27 องศา (ประหยัดพลังงานได� 10 %) 
- ให�นักการทําความสะอาดแผ%นกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศอย%างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง 

1.2  ไฟฟ%าส�องสว�าง 
- ให�เปCดไฟส%องสว%างในห�องปฏิบัติงานและในสํานักงานเฉพาะดวงท่ีจําเป=นเท%านั้น 
- ในเวลากลางคืนให�เปCดไฟฟ0าแสงสว%างเท%าท่ีจําเป=นเพ่ือรักษาความ ปลอดภัยของอาคารต%าง  ๆภายในเขตองค6การบริหารส%วนตําบล 
- ปCดไฟและเครื่องใช�ไฟฟ0าทุกชนิดเม่ือเลิกงานหรือออกจากท่ีทํางานทุกครั้ง 

1.3  เครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องใช�สํานักงาน 
- ห�ามมิให�เปCดเครื่องคอมพิวเตอร6โดยไม%มีการใช�งาน 
- ในกรณีท่ีไม%ใช�เครื่องถ%ายเอกสารเป=นเวลานาน  ๆควรปCดเครื่องถ%ายเอกสาร 
- ให�กองช%างตรวจสอบอุปกรณ6ไฟฟ0าทุกครั้ง ถ�ามีการชํารุดโดยดําเนินการ ประมาณราคาซ%อมแซม และ ดูแลรักษาให�อยู%ในสภาพใช�งานอยู%เสมอ 

1.4  แต�งตั้งผู�รับผิดชอบในการดูแลการเป/ด-ป/ดไฟและเครื่องปรับอากาศ 
- นายอภิญญา  คงเพ็ชร รับผิดชอบ โซนสํานักปลัด 
- นางสาวฉัตรชนก  พินิจอักษร รับผิดชอบ โซนกองคลัง 
- นางสาวทิพย6สุดา  ภูมิ รับผิดชอบ โซนกองช%าง 
- นางอมิตา  มีทับ รับผิดชอบ ห�องประชุมสภา, ห�องนายก อบต., และบริเวณโดยรอบสํานักงาน อบต. 
- นางรุ%งรังสี  เมฆไลย รับผิดชอบ อาคาร ศพด. บ�านบ%อกรัง 
- นางจันจุรี  ทิพย6ศรีบุตร รับผิดชอบ อาคาร ศพด. บ�านนาค�อ 
- นายสุริยัน  รํามะสิทธิ์ รับผิดชอบ อาคาร ศดม. อิกอมุสซอลาฮ6 

2. มาตรการประหยัดน้ํา 
2.1  ให�ใช�น้ําอย%างประหยัด ให�กองช%างหม่ันตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําเพ่ือลดการสูญเสีย ให�นักการหม่ันดูแลให�อยู%ในสภาพใช�งานได�ปกติ    

ถ�ามีอุปกรณ6ใด  ๆชํารุด  ให�แจ�งผู�เก่ียวข�องทราบเพ่ือดําเนินการซ%อมแซม 
2.2  การรดน้ําต�นไม�ควรรดในเวลาเช�าเพราะช%วงอากาศเย็นทําให�การระเหยของน้ําน�อยลง 
2.3  การใช�น้ําทําความสะอาดภาชนะหรืออ่ืน  ๆควรใช�อย%างประหยัด 

3. มาตรการประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง 
3.1  ให�ข�าราชการและลูกจ�างทุกคนใช�รถยนต6เท%าท่ีจําเป=น และเป=นไปอย%างประหยัด และต�องขออนุมัติก%อนทุกครั้ง 
3.2  กรณีไปราชการในเส�นทางเดียวกันให�เดินทางโดยรถคันเดียวกัน 
3.3  ควรใช�โทรศัพท6 โทรสาร และอินเตอร6เน็ตหรือบริการส%งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต%อด�วยตนเองเพ่ือเป=นการประหยัดน้ํามัน 
3.4  ให�หม่ันตรวจสอบสภาพรถ 
3.5  ควรขับรถด�วยความเร็วคงท่ีไม%เกิน 90 กม./ชม. 
3.6  ให�พนักงานใช�รถดับเครื่องยนต6ทุกครั้งขณะจอดคอย 

     จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

                 ประกาศ ณ วันท่ี   2   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
  
      
 

     (นายธวัชชัย   ทองตําลึง) 
    นายกองค6การบริหารส%วนตําบลท%าสะท�อน 


