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 มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

1.1  การใช้เครื่องปรับอากาศ 
 * ตั้งอุณหภมิูไว้ที ่ 26  องศาเซลเซียส  หรือตามความเหมาะสม 
 * เปิดในช่วงเวลา 09.30 น. – 11.30 น.  และ 13.00 น. – 16.00 น. 
 *  ห้องที่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ การเปิดเคร่ืองปรับอากาศตอ้งมี 
                 ผู้ปฏิบตังิานอยา่งน้อย 8 คน ส าหรับกรณทีีอ่ยูป่ฏบิตังิานไม่ถึง 8 คนให้ใช้พดัลมแทน 
 *  เปิดพัดลมระบายอากาศเม่ือจ าเปน็ 

*  เปิดพัดลมในหอ้งทีมี่การปรับอากาศเพือ่ช่วยเพิ่มความเคลือ่นไหวของอากาศภายในห้อง 

      ลดภาระการท างานของเครื่องปรบัอากาศ โดย  
               ก.  เปิด-ปดิประตเูข้าออกของหอ้งทีมี่การปรับอากาศเทา่ทีจ่ าเปน็  
                    ระมัดระวังไม่ให้ประตเูปดิคา้งไว้              
               ข.  หลีกเลี่ยงการตดิตัง้และใช้เคร่ืองไฟฟา้ทีเ่ปน็แหล่งก าเนิดความร้อนภายใน 
                   ห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น เครื่องท าน้ าเย็น กระติดน้ าร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร 



1.2 การใช้ไฟฟ้า/แสงสว่าง 
    -  แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ที่สามารถเปิด-ปิดได้ตามความจ าเป็นการใช้งาน 
    -  ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าที่เปิดระหว่างช่องทางเดิน ช่องบันได และห้องน้ า ความเปิด 
       เฉพาะจุดที่เห็นว่ามีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือพิจารณาเปิดในส่วนที่จ าเป็น และปิดใน 
       ห้องท างานระหว่างหยุดพักกลางวัน (12.00 น. – 13.00 น.) ยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีงาน 
       เร่งด่วนเท่าน้ันให้เปิดเฉพาะจุดที่จ าเป็นต้องใช้งาน  และให้ปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งหาก        
       ไม่ใช้งาน และปิดไฟทุกดวงที่ไม่จ าเป็นหรือไม่มีคนอยู่ 
    -  ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจ าเป็น หรือใช้แสงสว่างภายนอก 
       โดยการเปิดม่าน 
   -  ก าหนดให้ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกงาน 
   -   เม่ือต้องเปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟา้ชนดิตา่งๆ ให้ใช้เฉพาะอุปกรณป์ระหยัดพลงังาน  
       เบอร์ 5  ที่มีประสิทธิภาพเทา่นัน้ 
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1.3 การใช้เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณต์อ่พว่ง 
      -  ปิดจอภาพเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เม่ือไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที โดยตั้งเวลาปดิหนา้จออัตโนมัต ิ
      -  ปิดเคร่ืองคอมพวิเตอร์เม่ือไม่ไดใ้ช้งานนานเกนิ 30 นาที และปิดอปุกรณเ์คร่ืองพ่วงหลังเลิก 
         งานและถอดปลัก๊ 
      -  การตั้งระบบ Screen Saver เพื่อรักษาคณุภาพหน้าจอ 
      -  ควรสั่งให้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติท่ีมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท างานเพราะจะช่วยประหยัดไฟฟ้า 
     -   ใช้การแชร์เครื่องพมิพ์ (Printer Server) 
     -   ไม่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของทางราชการส าหรับดหูนัง ฟังเพลง 
     -   ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในบริเวณทีร่ะบายความร้อนไดด้ี 
     -   ตรวจสอบและท าความสะอาดเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณต์อ่พว่งอยู่เสมอ 
     -   ควรตรวจทานข้อความบนจอภาพโดยใช้ค าสั่ง Print Preview ก่อนทุกคร้ังกอ่นพมิพ์ 
     -   การพิมพ์เอกสารส าหรับใช้อยา่งไม่เปน็ทางการ ควรใช้กระดาษในการพิมพง์าน                                 
         ทั้งสองหน้าหรือใช้กระดาษ Reused 
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1.4  การใช้โทรทัศน์ 

 -  ไม่เปิดโทรทัศนท์ิง้ไว้โดยไม่มีคนด ู

 -  ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างเกนิความจ าเปน็ เพราะหลอดภาพจะอายุ 

    งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟ 

 -  ไม่ควรปิดโทรทศัน์ดว้ยรีโมทคอนโทรลเพราะเปลืองไฟ ให้ปิดสวติซ์ทีต่วัเคร่ือง 

       2. การใช้รถยนต ์
2.1  ตรวจเช็ค และบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ได้แก่ บ ารุงรักษาตรวจซ่อมเคร่ืองยนต์  

         เปลี่ยนน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง และไส้กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอ  

         และตรวจเช็คลมยาง รวมท้ังสภาพรถยนต์โดยท่ัวไป 

2.2  จัดท าทะเบียนคุมรถยนต์ และท าสถิติการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงของรถยนต์ 

       แต่ละคันทุกเดือน รวมท้ังการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง 
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2.3 จัดระเบียบการใช้รถยนต์ให้แนบรายละเอียดสถานท่ี บุคคลที่ใช้  พร้อมใบขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง 

2.4  จัดระเบียบและก าหนดเส้นทางการใช้รถยนต์ในการไปปฏิบัติราชการโดยให้มีการวางแผนก่อนการเดินทางใน 

     เส้นทางเดียวกันหรือเส้นทางที่ผ่านให้เดินทางไปรถคันเดียวกันเพื่อลดเที่ยวการเดินรถ 

2.5  ไม่ติดเครื่องรถยนต์ขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถยนต์เป็นเวลานาน 

2.6  ขับรถยนต์ด้วยความเร็วไม่เกินความเร็วสูงสุดที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้ 

 -  บนทางธรรมดาไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

   -  บนทางด่วนไม่เกิน 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

   -  บนทางด่วนมอเตอร์เวย์ ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
2.7  ไม่ออกรถกระชาก ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่าง ไม่ต้องอุ่นเครื่องรถ  

        ไม่บรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด ไม่ขับรถลากเกียร์ 
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3. มาตรการประหยัดน้้า 
* ใช้น้้าอย่างประหยัด หม่ันตรวจสอบการร่ัวไหลของน้้า เพ่ือลดการสูญเสียน้้า 
   อย่างเปล่าประโยชน์ 
* ไม่เปิดน้้าทิ้งไว้โดยไม่จ้าเป็น 
* ส้ารวจ ตรวจสอบสุขภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ในห้องน้้า ให้สามารถใช้งานได้ 

4. มาตรการด้านการใช้โทรศัพท์และโทรสาร 
* ใช้โทรศัพท์เฉพาะเรื่องท่ีจ้าเป็น และไม่ควรใช้คร้ังละนานๆไม่เปิดน้้าทิ้งไว้โดยไม่จ้าเป็น 
* การส่งหนังสือท่ีไม่เร่งด่วน ให้งดส่งทางโทรสาร  

5. มาตรการด้านการใช้บริการไปรษณีย์ 
* ส่งหนังสือส้าคัญให้ส่งโดยวิธีการลงทะเบียนธรรมดาหรือลงทะเบียนตอบรับ 
   การส่งหนังสือท่ีไม่เร่งด่วน  
* หากเร่ืองใดส่งโทรสารแล้วไม่ควรส่ง EMS 
* ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมช่องทางสื่อสารทางไลน์ 
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