
 
คําสั่งสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด 

ที่  24/2560 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะทํางานด้านการประหยัดพลังงาน ประจําปี 2561 

------------------------------- 

เพ่ือให้การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2548  เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด     
ประกอบกับสํานักงาน ก.พ.ร . ได้กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานให้เป็นตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จ                
ของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นหน่ึงในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
ของส่ วนราชการ  และเ พ่ือให้สอดคล้อง กับโครงส ร้างขององค์กร  สํ า นักงานปศุสัต ว์จั งห วัดตราด                
จึงแต่งต้ังคณะทํางานด้านการประหยัดพลังงาน ดังต่อไปน้ี 

1. นายอวยชัย  ผาตินาวิน สัตวแพทย์อาวุโส   ประธานคณะทํางาน 
2. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ คณะทํางาน 
3. นายขวัญชัย  มัณฑนาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะทํางาน 
4. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางาน และเลขานุการ 

ให้คณะทํางานด้านการประหยัดพลังงาน มีหน้าที่ 
1. วางแผน ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการประหยัดพลังงาน            

ตามมาตรการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า และมาตรการประหยัดรายจ่ายค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ให้เป็นไปตาม
มาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ 

2. ปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ประจําปี 2561         
และประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการร่วมมือกันประหยัดพลังงาน            
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. กรอกข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ํามันเช้ือเพลิง และข้อมูลดัชนี        
การใช้พลังงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด เป็นประจําทุกเดือน รายงานใน www.e-report.energy.go.th       
ของกระทรวงพลังงาน 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                                        สั่ง    ณ    วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

 

 

 
(นายบุญญกฤช  ป่ินประสงค์) 

ปศุสัตว์จังหวัดตราด 



มาตรการประหยัดพลงังานของสํานกังานปศุสตัว์จังหวัดตราด ปี 2561 

------------------------------- 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  19  เมษายน  2548  เห็นชอบมาตรการประหยัดพลังงาน  
ของกระทรวงพลังงาน โดยมีเป้าหมายลดใช้พลังงานร้อยละ 10 และมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าการดําเนินการ             
ตามมาตรการเร่งรัดประหยัดพลังงานเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องถือปฏิบัติร่วมกัน   
อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ      
ควรต้องมีบทบาทนํา เพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือ 

เพ่ือให้มาตรการประหยัดพลังงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ สํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดตราด จึงได้กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานข้ึน โดยให้ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดทราบ    
และถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 

มาตรการประหยัดการใช้พลังงาน 
ก. การใช้ไฟฟ้า และแสงสว่าง 

1. การใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน 
1.1 ให้เปิดไฟฟ้าเท่าที่จําเป็นใช้งานเท่าน้ัน 
1.2 ปิดไฟเมื่อเวลาพักเที่ยง หรือเลิกการใช้งานในบริเวณน้ัน ยกเว้นสําหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดได้เฉพาะเท่าที่จําเป็น 
1.3 ลดจํานวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติได้ 
1.4 แยกสวิทซ์ควบคุมการเปิด – ปิดหลอดไป โดยใช้ 1 สวิทซ์ ควบคุม 1 หลอดไฟ 
1.5 บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ โดยทําความ

สะอาดฝาครอบ โคม หลอดไฟ แผ่นสะท้อนแสงในโคม และบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ําเสมอ             
และต่อเน่ืองทุก 3 เดือน 

1.6 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้ห้องทํางานในวันหยุดราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาต         
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากผู้บังคับบัญชา 

1.7 หลังเลิกงานในแต่ละวันให้ปิดสวิทซ์ทุกดวงในห้องทํางาน 
2. การใช้อุปกรณ์สํานักงาน 

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.1.1 ใช้จอภาพให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจอภาพขนาดเล็ก หรือจอภาพ 

LCD จะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าจอภาพที่มีขนาดใหญ่ 
2.1.2 ต้ังโปรแกรมปิดหน้าจอภาพอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า      

15 นาที หรือไม่ได้ใช้งานเกิน 1 ช่ัวโมง ให้ปิดเคร่ือง 
2.1.3 ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และถอดปลั๊กออกหลังจากเลิกใช้งาน 
2.1.4 ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการ 

 
 
 



2.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 
2.2.1 ให้มีการควบคุมการถ่ายเอกสารเท่าที่จําเป็น และประหยัด 
2.2.2 กดปุ่มพักเคร่ืองถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ 
2.2.3 ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสาร และถอดปลั๊กออกหลังจากเลิกใช้งาน 

2.3 เครื่องปรับอากาศ 
2.3.1 ให้เปิดเครื่องปรับอากาศต้ังแต่เวลา 10.00 น. – 11.30 น. และเวลา 

13.00 น. – 16.00 น. (ปิดเคร่ืองปรับอากาศเวลา 11.30 น. และ 16.00 น. ก่อนพักเที่ยง และเลิกงาน     
30 นาที) 

2.3.2 ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 – 26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพ้ืนที่
ทํางาน 

2.3.3 ควรปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้ง เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือลด          
การสูญเสียความเย็น ซึ่งจะทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานมากข้ึน 

2.3.4 ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และคอยล์ทําความเย็นอย่างน้อย  
เดือนละ 1 ครั้ง และทําความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก 6 เดือน 

2.4 การใช้นํ้า 
การผลิต และการใช้นํ้าประปาจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ทุกขั้นตอน ดังน้ัน       

การใช้นํ้าอย่างประหยัดจะเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยอีกทางหน่ึง 
2.4.1 สํารวจตรวจสอบ และทําการเปลี่ยน หรือซ่อมแซม ป๊ัมนํ้า ระบบการจ่าย

นํ้า เช่น ท่อประปา วาล์ว ก๊อกนํ้าทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ที่ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ และไม่ควรปล่อย                
ให้มีการร่ัวไหลของน้ํา 

2.4.2 ติดตามปริมาณการใช้นํ้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตรวจหาการร่ัวไหล 
2.4.3 หมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆ ของอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างสมํ่าเสมอ 

และต่อเน่ือง หากพบจุดที่มีการร่ัวไหล ให้ซ่อมแซม หรือแจ้งซ่อมทันที เพ่ือลดการสูญเสียของนํ้า 
2.4.4 ปิดก๊อกนํ้าทุกคร้ังเมื่อเลิกใช้งาน 
2.4.5 ห้ามใช้นํ้าล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

3. อ่ืนๆ 
3.1 ถอดปลั๊กเคร่ืองทํานํ้าเย็นก่อนเวลาเลิกงาน 45 นาที 
3.2 งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพ่ือความบันเทิงส่วนตัว 
3.3 ใช้พัดลมส่วนตัวเท่าที่จําเป็น ปิดทุกครั้งที่เลิกใช้งาน หรือหมดความจําเป็นต้อง  

ใช้ปิด และถอดปลั๊กก่อนกลับบ้านทุกวัน 
3.4 ปิดประตูตู้เย็นให้สนิททุกครั้ง แช่เฉพาะสิ่งของจําเป็น และทําความสะอาดตู้เย็น

อย่างสมํ่าเสมอ 
3.5 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าสํานักงานได้เฉพาะที่มีความจําเป็น และเมื่อหมด ความจําเป็น   

ต้องใช้ ให้ถอดปลั๊กออก และห้ามเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยเด็ดขาด 
3.6 การใช้กระติกนํ้าร้อน เสียบปลั๊กเวลา 09.30 – 11.00 น. และเวลา 14.00 – 

15.30 น. 



ข. การใช้ยานพาหนะ และน้ํามันเชื้อเพลิง 
1. การเตรียมพร้อมก่อนใช้ยานพาหนะ 

1.1 วางแผนก่อนการเดินทาง ใช้เส้นทางลัด หรือศึกษาเส้นทางที่จะไป ทางไหนใกล้
ที่สุด หรือใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง 

1.2 ตรวจเช็ครอยร่ัว และสิ่งผิดปกติก่อนการใช้ยานพาหนะ 
1.3 เติมลมยางให้ได้มาตรฐานที่กําหนด และตรวจเช็คลมยางสม่ําเสมออย่างน้อย  

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.4 จัดเส้นทางการเดินรถโดยทางเดียวกันไปด้วยกัน (CAR POOL) 
1.5 ไม่ควรบรรทุก หรือเก็บสัมภาระสิ่งของที่ไม่จําเป็นมากๆ ไว้ในรถ 

2. การใช้ยานพาหนะ 
2.1 ไม่เปิดสวิทซ์เครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถ และอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนสตาร์ท

เครื่องยนต์ 
2.2 ไม่อุ่นเครื่องยนต์ก่อนขับเคลื่อนตัวรถ เพียงแต่ออกตัวรถเบาๆ 1 – 2 กิโลเมตร 

เครื่องยนต์จะอุ่นเอง 
2.3 ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี ไม่ปรับอุณหภูมิให้เย็นจนเกินไป ปิดสวิทซ์ความ

เย็นก่อนถึงที่หมาย 2 – 3 นาที และเปิดพัดลมแรงสุดช่วยลดความช้ืนในตู้แอร์ ลดการเกิดเช้ือราในตู้แอร์ผุช้า             
ช่วยประหยัดนํ้ามัน 

2.4 ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ ไม่ขับรถลากเกียร์ การขับรถลากเกียร์            
ทําให้รอบไม่คงที่ เครื่องยนต์ร้อนเกิดสึกหรอง่าย 

2.5 ขับรถทางธรรมดาด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. ทางด่วนด้วยความเร็วไม่เกิน    
110 กม./ชม. และทางมอเตอร์เวย์ด้วยความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. 

2.6 ไม่ควรติดเคร่ืองยนต์ขณะจอดรถรอ จะทําให้สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง 
3. การบํารุงรักษาหลังการใช้ยานพาหนะ 

3.1 การตรวจเช็ครถยนต์ตามเวลาที่กําหนด 
3.2 ปรับแต่งเคร่ืองยนต์เพ่ือประหยัดพลังงานทุกๆ 6 เดือน 
3.3 ตรวจเช็ค และเติมลมยางให้เหมาะสมกับรถยนต์ตามเกณฑ์ของผู้ผลิต 
3.4 ไส้กรองอากาศอุดตันจะทําให้สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ควรทําความสะอาด           

ไส้กรองอากาศทุกๆ 2,500 กม. และเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม. หากขับรถในที่มีฝุ่นมาก ควรหมั่นทําความสะอาด   
บ่อยขึ้น 

3.5 ตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง นํ้ากลั่นในแบตเตอรี่ และน้ําในหม้อนํ้า ให้อยู่ในระดับ 
ที่กําหนด และควรเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กําหนด 

4. อ่ืนๆ 
4.1 จัดระเบียบการใช้รถในการส่งเอกสาร และหนังสือราชการ เช่น เวลาที่ชัดเจน           

มีการจัดเส้นทาง และคัดแยกเอกสารที่จะต้องจัดส่งให้ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
4.2 ลดการเดินทางลงโดยใช้การติดต่อสื่อสารอ่ืนแทน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้บริการเอกสาร และพัสดุแทนการส่งด้วยตนเอง 



มาตรการควบคุม และตรวจสอบ 
1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด 

และรายงานความชํารุดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ทํางาน ให้คณะทํางานด้านพลังงานของสํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดตราด ทราบทันที เพ่ือซ่อมแซมแก้ไขต่อไป 

2. ให้คณะทํางานด้านพลังงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
พลังงาน ดําเนินการตามมาตรการประหยัดรายจ่ายค่านํ้ามันเช้ือเพลิง โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ       
ใช้งบประมาณอย่างประหยัด ตามความจําเป็น และเหมาะสม  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                                        สั่ง    ณ    วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (นายบุญญกฤช  ป่ินประสงค์) 
ปศุสัตว์จังหวัดตราด 


