
 

มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
ของ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะท างานฯ 
  1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศ เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
       1. ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25-26 องศาเซลเชียส   
       2. ช่วงเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ เช้าเปิดเวลา 10.00-12.00 น.   
  ช่วงบ่ายเปิด 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุม เปิดก่อนเวลาประชุม 15 นาท ี   
  และปิดเม่ือเลิกประชุม   
       3. การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ดังนี้   
          3.1 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ หน้ากากเครื่องปรับอากาศและ   
  คอยล์ท าความเย็น 2 เดือน/ครั้ง (โดยเจ้าหน้าที่ประจ าส่วน)   
          3.2 ท าความสะอาดแผงระบายความร้อน ปีละ 1 ครั้ง   
       4. การลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้   
          4.1 ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยติดมา่นหรือมูลี่เพื่อลดความร้อนจากแสงแดด    
          4.2 ย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องปรับอากาศ   
          4.3 เปิด-ปิดประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น   
  และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องเปิดค้างไว้   
          4.4 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อน   
  ภายในห้องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น เครื่องท าน้ าเย็น กระติกน้ าร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร   
  1.2 การใช้ไฟฟ้า/แสงสว่าง   
       1. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานตามาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า   
  ประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดตะเกียบ, หลอด LED หรือ อุปกรณ์ท่ีมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   

  
     2. เปิดไฟฟ้า/แสงสว่างเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการประชุม 
     3. เปิดม่านหรือมู่ลี่ เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายในห้องท างาน หรือห้องประชุมแทนการใช้แสง
สว่างจากหลอดไฟ 

  

       4. ปิดไฟในเวลาพักเท่ียง หรือเมื่อเลิกใช้งาน   
       5. ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกครั้งหากไม่ใช้งาน และปิดไฟทุกดวงที่ไม่จ าเป็นหรือไม่มีคนอยู่   
  

 
  

 

 

 

 



มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
ของ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
  1.3 การใช้อุปกรณ์ส านักงาน คณะท างานฯ 
       1. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
          - ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเท่ียง (เวลา 12.00-13.00 น.) หรือเมื่อ    
  ไม่ใช้งานเกิน 15 นาท ี   
          - ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกิน 15 นาที   
  (Standby mode)   
          - ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในบริเวณท่ีมีการระบายความร้อนได้ดี   

  
        - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน 
        - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนพิมพ์  

  

          - ปิดเครื่องพิมพ์ (printer) เมื่อเลิกใช้   
       2. กระติกน  าร้อนไฟฟ้า   
          - ใช้ตามความเหมาะสมและเท่าที่จ าเป็น   
          - ใส่น้ าในปริมาณทีพ่อเหมาะกับความต้องการ และไม่ใช้น้ าเย็นในการต้มน้ า   
          - ไม่ปล่อยให้น้ าแห้ง หรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดที่ก าหนด   
          - เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   
          - ก าหนดเวลาเสียบปลั๊กกระติกน้ าร้อน เช้าเวลา 08.30-11.00 น.   
  บ่ายเวลา 13.30-15.00 น.   
        3. ตู้เย็น/ตู้ท าน  าเย็น   

  
         - ตรวจสอบขอบยางประตูท้ัง 4 ด้าน เป็นประจ า ให้อยู่ในสภาพที่สมารถปิดประตูได้
สนิท ความเย็นภายในตู้ไม่สามารถรั่วซึมออกสู่ภายนอกได้ 

  

  
         - ต้ังตู้เย็นให้อยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร เพ่ือให้สามารถระบาย 
ความร้อนได้ดี 

  

           - เลือกใช้ตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5   
           - ไม่น าของร้อน ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่จ าเป็นใส่ตู้เย็น   

  

         - ไม่ควรเปิด – ปิดตู้เย็นบ่อย หรือเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ 
- แช่ของในตู้เย็นเท่าท่ีจ าเป็น ไม่กักตุนอาหารในตู้เย็นจนแน่นเกินไป 

         - ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับปริมาณของที่แช่ในตู้เย็น 
         -  หมั่นท าความสะอาดตู้เย็น และละลายน้ าแข็งสม่ าเสมอ  

  

           - ตู้ท าน้ าเย็นเสียบปลั๊กเวลา เช้า 08.30-11.00 น. บ่ายเวลา 13.30-15.00 น.   
  หลังเลิกงานแม่บ้านตรวจเช็คทุกครั้งก่อนกลับบ้าน   

  
  
  4. อ่ืน ๆ 

  

           - ลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวในที่ท างาน   

 



มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
ของ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
2 มาตรการด้านการประหยัดน  ามันเชื อเพลิง คณะท างานฯ 
  2.1 การใช้รถยนต์ เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
       1. ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน   
       2. เปิดเครื่องปรับอากาศรถยนต์ในอุณภูมิที่เหมาะสมกับสภาพอากาศตามความจ าเป็น   
       3. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาท ี   
       4. การขอใช้รถยนต์ราชการ ให้ผู้ขอใช้ยื่นใบอนุณาตใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน   
  เพ่ือให้หัวหน้าพัสดุพิจารณาการใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับการเดินทาง   
       5. ก าหนดรอบเวลาการจัดส่งเอกสารบริเวณศาลากลาง วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าเวลา   
  10.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.30 น. โดยใช้รถจักรยานยนต์   
       6. อนุญาตให้ใช้รถยนต์ราชการเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น   
       7. จัดเส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถ   
  คันเดียวกัน   
       8. จัดท าระเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการ และท าสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง   
       9. ขับรถในอัตราความเร็วที่สม่ าเสมอ และใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง   
       10. ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพ่ือเลือกทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลา   
  น้อยที่สุด ที่สามารถให้เกิดการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทาง   
  2.2 การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์   
       1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
       2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและปกติ เช่น เปลี่ยนถ่าย   
  น้ ามันเครื่องตามก าหนด   
       3. ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่องยนต์ และน้ ากลั่นในแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด   
  รวมถึงระดับน้ าในหม้อน้ า   
       4. ตรวจสอบระบบน้ ามันเชื้อเพลิงหากพบรอยรั่วให้รีบรายงานซ่อมทัน   
       5. ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ าเสมอ   
       6. ท าความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอทุก 2,500 กิโลเมตร หรือทุก 1 เดือน   
  และเปลี่ยนใหม่ทุก 20,000 กิโลเมตร   

 

 

 

 

 



มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร 
ของ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
3 มาตรการและแนวทางในการประหยัดน  า คณะท างานฯ 
  3.1 การใช้น  า เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
       1. ปิดก๊อกน้ าให้สนิททุกครั้งหลังใช้   
       2. ไม่เปิดน้ าไหลทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์   
       3. ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก   

  
     4. ไม่ทิ้งน้ าทีเ่หลือหรือใช้แล้วโดยไม่เกิดประโยชน์ อาจน าไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ า
ต้นไม้ 

  

  
     5. การล้างภาชนะ การซักล้างท าความสะอาด ให้ซักล้างในภาชนะท่ีขังน้ าไว้ ไม่ควรล้าง
ด้วยวิธีปล่อยให้น้ าไหลจากก๊อกตลอดเวลา 

  

       6. การล้างรถยนต์ ให้ล้างโดยใช้ถังน้ าและฟองน้ าล้างรถ โดยไม่ใช้สายยางเปิดน้ าให้ไหล   
  ตลอดเวลาขณะล้างรถ และไม่ควรล้างบ่อยจนเกินไป   
       7. ท าความสะอาดห้องน้ า วันละ 1 ครั้ง   
  3.2 การบ ารุงรักษา   
       1. ส ารวจ ตรวจสอบ เปลี่ยนหรือซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ าที่ช ารุดหรือเสื่อมสภาพ   
  และปล่อยให้มีการรั่วไหลของน้ าอย่างต่อเนื่อง   
       2. หมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆของอุปกรณ์ท้ังหมดอย่างสม่ าเสมอ ทั้งภายใน   
  และภายนอกอาคาร หากพบจุดที่มีการรั่วไหลให้ลงมือซ่อมแซมหรือแจ้งซ่อมทันที เพื่อลด   
  การสูญเสียของน้ า   
       3. ตรวจสอบการท างานและบ ารุงรักษาปั๊มน้ าอย่างสม่ าเสมอ    

ล าดับที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
4 มาตรการลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ คณะท างานฯ 
       1. ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ เช่น ไลน์ หรือ QR CODE เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 

  
     2. การพิมพ์เอกสารส าหรับใช้อย่างไม่เป็นทางการ หรือเอกสารที่ใช้เฉพาะภายใน
ส านักงาน ให้ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า (Reuse)  

  

       3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนพิมพ์   
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ล าดับที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
5 มาตรการการจัดประชุมและนิทรรศการ คณะท างานฯ 
  5.1 การเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์การประชุม เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 

  
     1. การส่งหนังสือเชิญประชุม แจ้งระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม ให้
ใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์ หรือ QR CODE แทนการใช้กระดาษ  
 

  

  5.2 การเตรียมเอกสารประกอบการประชุม   
       1. การประชุมภายในควรใช้กระดาษน้อยที่สุด การแจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุม   

  
วาระการประชุม เอกสารการประชุม รายงานการประชุม ให้ใช้กระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า 
ในการพิมพ์เอกสารหรือแจ้งทางไลน์  

  

        2. การพิมพ์เอกสาร power point หากจ าเป็นต้องพิมพ์ควรจัดพิมพ์แบบ 4-6    
  สไลด์/หน้า    
        3. เอกสารร่างและเอกสารที่ไม่ส าคัญควรใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า   
  5.3 การเตรียมสถานที่จัดประชุม   
       1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมควรจัดให้เหมาะสมกับขนาดห้องประชุม   
       2. เลือกใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางแทนการจัดดอกไม้   
  

 
  

  5.4 การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม   
       1. วางแผนเตรียมอาหารให้เพียงพอและพอดีกับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   

  

2. หลีกเลี่ยงการวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือไม่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ เช่น โฟม 

พลาสติก มาใช้เป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม และหลีกเลี่ยงการใช้อาหารและเครื่องดื่ม

ที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์จ านวนมาก เช่น กาแฟซอง น้ าตาลซอง เป็นต้น 
  

       3. อาหารว่าง-เครื่องดื่ม จัดไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องประชุมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม   
  บริการตนเอง   

ล าดับที่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
6 มาตรการการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในส านักงาน คณะท างานฯ 

  
     1. กรณีเจ้าหน้าจัดซื้อเครื่องเขียน และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ มาใช้เอง ขอความร่วมมือ
เลือกซื้อรายการ/ยี่ห้อที่มีเคริ่องหมายการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว 
ตระกร้าขียว เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 

  
     2. เครื่องเขียน และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ขอความร่วมมือให้มี
การใช้ร่วมกัน เช่น เครื่องปริ้น กรรไกร แม๊กเย็บ กระดาษ ตลับหมึก ตราปั้มต่างๆ เป็นต้น  
    3. เครื่องใช้ส านักงาน อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาด น้ ายาซักล้าง ให้เลือกใช้

  



ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    4. อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ควรใช้อย่างระมัดระวัง ดูแลท าความสะอาด และเก็บรักษา
หลังการใช้ เพ่ือยืดอายุการใช้งาน 

  
  

 


