ประกาศสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
.................................
1. มาตรการประหยัดไฟฟา
1.1 เครื่องปรับอากาศ
1) ตั้งอุณหภูมิไวที่ 26 องศาเซลเซียส และอยาปรับเปลี่ยนบอย เพราะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 ตองใช
พลังงาน เพิ่มรอยละ 5 - 10
2) เปดเครื่องปรับอากาศในชวงเชาเวลา 10.00 - 11.30 น. และเปดในชวงเวลาบายเวลา 13.00 16.00 น.
3) ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไมมีคนอยูในหองเกิน 1 ชั่วโมง
4) ลดภาระการทางานของเครื่องปรับอากาศโดยเปด-ปดประตูเขาออกเทาที่จําเปน และระมัดระวังไมให
ประตูเปดคางไว
5) ตรวจสอบมิใหมีการนําสิ่งของไปวางขวางทางลมเขาออกเทาที่จําเปน และระมัดระวังไมใหประตูเปด
คางไว
6) เครื่องปรับอากาศที่ไมคอยไดลาง มีฝุนผงติดอยูที่ตัวกรอง ทําใหอากาศผานเขาออกไมสะดวก ทําให
ยิ่งกินไฟ โดยจะเสียคาไฟมากกวาแอรที่ลางเปนประจํารอยละ 10 - 27 ดังนั้น ควรตรวจบํารุงเครื่องปรับอากาศ
อยางสม่ําเสมอ โดยทําความสะอาดแผนกรองอากาศ ทุกเดือน และลางทําความสะอาดชุดระบายความรอนทุก
6 เดือน หรือตามรอบระยะเวลาตรวจซอมบํารุง
7) ปองกันความรอนเขาสูอาคารโดยติดมาน มูลี่ ติดกันสาดหรือเลื่อนตูมาติดผนังในดานที่ไมตองการ
แสงสวาง
8) ถามีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการการเปดเครื่องปรับอากาศตองอยูภายใต
การอนุญาตขอผูบังคับบัญชา
1.2 แสงสวาง
1) เปด-ปดไฟฟาแสงสวางในสวนที่จําเปนเทานั้น
2) ปดสวิตซไฟระหวางเวลาหยุดพักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.) ยกเวนเฉพาะกรณีที่มี
งานเรงดวนใหเปดเฉพาะจุดที่จําเปนตองใชงานเรงดวนใหเปดเฉพาะจุดที่จําเปนตองใชงาน
3) ปดสวิตซไฟทุกครั้งเมื่อไมใชงาน
4) ติดสติ๊กเกอรบริเวณสวิตซเปด-ปด ใหทราบวาเปนของไฟดวงไหน
5) หมั่นทําความสะอาดเพดาน หลอดไฟ และโคมไฟอยางสม่ําเสมอ
6) ใชแสงธรรมชาติแทนการเปดไฟในบางบริเวณที่ไมตองใชแสงสวางมากนัก เชน ทางเดิน เปนตน
7) เลือกใชสีผนังหรือเลือกวัสดุพื้นหองที่เปนสีออนๆ เพื่อชวยสะทอนแสงสวางภายในหอง
1.3 เครื่องถายเอกสาร…

-21.3 เครื่องถายเอกสาร
1) กดปุมพักเครื่องถายเอกสาร (Standby mode) เมื่อใชงานเสร็จ
2) ถายเอกสารเฉพาะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
3) ตรวจทานเอกสารใหถูกตองกอนถาย
4) ปดเครื่องถายเอกสาร เมื่อหมดเวลาทางานในแตละวัน
1.4 เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ (Printer)
1) ปดจอภาพคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงานเกิน 15 นาที โดยใหตั้งเวลาปดหนาจออัตโนมัติ
2) ปดคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงานเกิน 30 นาที และปดอุปกรณเครื่องตอพวงหลังเลิกงานและถอด
ปลั๊กออก
3) ปดสวิตซคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพเมื่อเลิกใชหรือทํางานเสร็จแลว
4) ตั้งคอมพิวเตอรไวในบริเวณที่มีการระบายความรอนไดดี
5) เชื่อมตอเครื่องพิมพรวมกันเพื่อประหยัดคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพและคาไฟฟาได
6) หามดึงปลั๊กขณะยังไมไดปดเครื่องพิมพ เนื่องจากหัวพิมพยังไมกลับเขาที่เดิม ทําใหหัวพิมพอุดตันไดงาย
และเครื่องเสียเร็ว
7) ตองมีการพิมพอยางนอยอาทิตยละ 1 ครั้ง เพื่อใหตลับหมึกไมแหงและอุดตัน
1.5 โทรทัศน
1) ปดโทรทัศนดวยมือ เพราะการปดดวยรีโมท ระบบวงจรยังทํางานอยูตลอด ถาปลอยทิ้งไวทั้งวันทั้งคืน
จะกินไฟวันละ 27 สตางค
2) ปรับความสวางจอภาพใหพอดี จอภาพที่ปรับสวางมาก หลอดภาพจะเสื่อมเร็วและกินไฟมากขึ้น
3) ปดและถอดปลั๊กเมื่อไมมีการใชงาน การเสียบปลั๊กทิ้งไวโทรทัศนจะยังใชไฟฟาตลอดเวลา
1.6 ตูเย็น
1) หมั่นละลายน้ําแข็งในตูเย็นและทําความสะอาดแผงความรอนที่อยูดานหลังของตูเย็น
2) ตั้งตูเย็นหางจากผนัง 10 เซนติเมตร
3) ไมนําของรอนเขาตู
1.7 กาตมน้ํารอน
1) ใสน้ําใหพอเหมาะและถาตมน้ําตอเนื่องควรมีน้ําบรรจุอยูเสมอ
2) เมื่อเลิกใชควรถอดปลั๊กทันที โดยเฉพาะ เมื่อน้ําเดือดและเมื่อไมมีคนอยูเพราะนอกจากจะไมประหยัด
พลังงานแลวยังอาจทําใหเกิดอันตรายได

1.8 เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ…

-31.8 เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ
1) ปดและถอดปลั๊กไฟเครื่องใชสํานักงานเมื่อเลิกใช เชน พัดลมเครื่องสํารองไฟ เปนตน
2) ตรวจตราปดสวิตซไฟฟาทุกดวงและถอดปลั๊กเครื่องใชสํานักงาน เมื่อออกจากสํานักงานเปนคนสุดทาย
3) ใหเวรยามสํานักงานตองตรวจตราและปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ไมจําเปนและ ถอดปลั๊กหรือปดสวิตซ
เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด
4) เลือกใชอุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ ไดคุณภาพ โดยคํานึงถึงฉลากเบอร 5
2. มาตรการประหยัดน้ํามัน
2.1 จัดทําทะเบียนคุมการใชรถยนตและทําสถิติการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนตแตละคันทุกเดือน การใช
รถยนตตองจัดทําใบอนุญาตการใชรถยนตจากผูบังคับบัญชา
2.2 จัดทําระเบียบการใชรถในการจัดสงเอกสาร เพื่อลดการใชรถ ดังนี้
- กรณีไมเรงดวนใหสงเอกสารทางไปรษณีย
- หากเปนเอกสารเรงดวนใหใช E-mail หรือโทรสาร (Fax)
2.3 กําหนดเสนทางและวางแผนการเดินทางกอนทุกครั้ง และการใชรถยนตไปในเสนทางเดียวกันใหไปพรอม
กัน และควรใหคนขับรถศึกษาเสนทางกอนเดินทางทุกครั้งเพื่อเลือกใชเสนทางที่ใกลที่สุดหรือใชเวลานอยที่สุด
2.4 การติดตอราชการหรือสงหนังสือราชการ ขอใหใชโทรศัพท โทรสาร ไปรษณียหรือทาง
E-mail แทนการเดินทางดวยตัวเอง หรือหากมีการเดินทางควรมีการนัดหมายวัน/เวลาใหชัดเจนแนนอน เพื่อ
หลีกเลี่ยงความสูญเปลาในการเดินทาง
2.5 ตรวจเช็คเครื่องยนต และบํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานเสมอ ไดแก
- ตรวจเช็คเครื่องยนต เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง และไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอ
ตามรอบการซอมบํารุง
- ตรวจเช็คลมยาง รวมทั้งสภาพรถยนตโดยทั่วไป
2.6 ขับรถยนตดวยความเร็วไมเกินความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว คือ ไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง และใช
เกียรสัมพันธกับความเร็วของรถยนต
2.7 ไมบรรทุกหรือสัมภาระที่ไมจําเปน ที่มีน้ําหนักเกิน 10 กิโลกรัมไวทายรถ
2.8 ไมติดเครื่องยนตขณะจอดรถคอยและดับเครื่องยนตทุกครั้งเมื่อจอดรถยนตเปนเวลานาน
3. มาตรการดานการใชโทรศัพท โทรสาร และการสงไปรษณีย
3.1 ใชโทรศัพทเฉพาะเรื่องที่จําเปน
3.2 กอนการโทรออกทางไกลทุกครั้ง ใหกดรหัส ๑๒๓๔
3.3 การสงหนังสือที่เรงดวนใหใช E-mail หรือโทรสาร (Fax) ในกรณีไมเรงดวนใหสงทางไปรษณียและอื่นๆ
(หากเรื่องใดสง Fax แลว ไมควรสง EMS)
3.4 สงหนังสือสําคัญใหสงโดยวิธีการลงทะเบียนธรรมดา หรือลงทะเบียนตอบรับ

4.มาตรการประหยัดน้ํา…

-44.มาตรการประหยัดน้ํา
4.1 หากพบเห็นอุปกรณชํารุดหรือเกิดรอยรั่ว ใหทําการแจงหนวยที่เกี่ยวของ เพื่อซอมบํารุงทันที
4.2 มีการรวบรวมเศษอาหารและนําไปกําจัดถูกวิธี เพื่อปองกันการอุดตันของทอน้ํา
4.3 ใชอยางประหยัด ปดกอกน้ําในระหวางฟอกสบูที่มือหรือแปรงฟน
4.4 ใชไมกวาดในการกวาดพื้นแทนการใชนาฉีดเพื่อทําความสะอาด
4.5 ใชน้ําจากการชําระลางเพื่อรดน้ําตนไมแทนการใชน้ําประปาโดยตรง
5. มาตรการการจัดประชุมและนิทรรศการ
5.1 การเตรียมเอกสาร
1) การประชุมภายใน ควรใชกระดาษใหนอยที่สุด การแจงเวียนหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม
เอกสารการประชุม รายงานการประชุม ใหใชกระดาษที่ใชแลวดานเดียวมาถายเอกสาร
2) การแกไขเอกสาร ควรแกไขบนจอคอมพิวเตอร และตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยกอนทาการ
พิมพ เพื่อประหยัดการใชกระดาษ
3) การพิมพเอกสาร Power Point จะตองตัดสี background และรูปภาพออก
4) เอกสารรางและเอกสารที่ไมสําคัญควรใชกระดาษ 2 หนา
5) กอนทิ้งกระดาษใหตรวจสอบวามีการใชแลวทั้ง 2 หนาหรือไม
6) แยกกระดาษที่ผานการใชประโยชนแลวออกจากของเหลือทิ้งจากสํานักงานเพื่อนํากลับมาใชใหมไดและ
ลดปริมาณขยะ
5.2 การเตรียมสถานที่จัดประชุม
1) สถานที่จัดประชุมสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
2) เลือกใชไมประดับที่ปลูกในกระถางแทนการจัดดอกไม
3) เลือกใชอุปกรณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการจัดงาน
5.3 การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
1) วางแผนเตรียมอาหารใหเพียงพอและพอดี
2) หลีกเลี่ยงการใชโฟม พลาสติก และกระดาษ เลือกใชวัสดุที่ยอยสลายได เชน ใบตองเปนตน และเสิรฟ
น้ําจากเหยือกแทนขวดพลาสติก
3) หลีกเลี่ยงการใชภาชนะอุปกรณที่ใชครั้งเดียวทิ้ง เชน ที่รองแกวกระดาษ แกวกระดาษใหเลือกใช
อุปกรณที่สามารถใชซ้ําซอนได เชน แกวน้ําทาจากแกว จานรองพลาสติก
6. มาตรการในการใชกระดาษ
6.1) ขอความรวมมือในการนํากระดาษหนาเดียวกลับมาใชใหม
6.2) ซองเอกสาร สามารถนากลับมาใชงานไดอีก โดยใหใชกระดาษที่คัดแยกไวหนาเดียวนํามาปดหนาซอง
ถึงผูรับใหมไดอีก
6.3) การพิมพ (print)…

