
 
มาตรการอนรุักษ์พลังงาน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา  

ประจําปีงบประมาณ 2562 
เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมในการลดใช้พลังงาน 

 

1. ท่ัวไป 
 1.1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร์ กระติกนํ้าร้อน ไมโครเวฟ เป็นต้น 
 1.2 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เบอร์ 5 และ/หรือ ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และข้อกําหนดของการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย 
 1.3 ไม่นําเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในสถานที่ทํางาน 
 1.4 ไม่ติดต้ังและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เป็นแหล่งกําเนิดความร้อน ภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
เช่น ตู้เย็น กาต้มนํ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
       

2. ไฟฟา้แสงสว่าง 
 2.1 เปิด-ปิดเป็นเวลา โดยเริม่เปิดเวลา 08.30 น. และปิดเวลา 16.30 น. หรือเปิดเฉพาะดวงที่มีความจําเป็น 
 2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.) เวลากลางคืน หรือเปิดเฉพาะดวงที่มคีวามจําเป็น 
 2.3 ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก โดยการเปิดม่าน มู่ลี่ บริเวณหน้าต่าง เพ่ือประหยัดไฟฟ้าจากหลอดไฟ 
 

3. เครื่องปรับอากาศ 
 3.1 ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 26 องศาเซลเซียส ให้เปิดเมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่า 26 
องศาเซลเซียส หรือควรเปิดเมื่อมีบุคลากรอยู่ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 
 3.2 กําหนดเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.  

3.3 กําหนดเวลาปิดเครื่องปรับอากาศ 12.00 – 13.00 น. และ 15.30 น. เป็นต้นไป 
 3.4 งดการเปิดเคร่ืองปรับอากาศในวันหยุดราชการ และทํางานนอกเวลาทําการ 
 3.5 บํารุงรักษา ทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอย่างสมํ่าเสมอตามระยะเวลา 
 3.6 ลดภาระการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ, ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกจากห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศ และเปิดประตูห้องที่มีการเคร่ืองปรับอากาศเท่าที่จําเป็น 

3.7 งดใช้พัดลมระบายอากาศขณะที่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ กรณีที่เปิดเคร่ืองระบายอากาศไม่ควรเกิน 30 นาที 
 

4. เครื่องอํานวยความสะดวก 
 4.1 กระติกนํ้าร้อน กําหนดเปิดใช้กระติกนํ้าร้อนให้เป็นเวลา ช่วงเช้าเวลา 08.00 - 09.00 น. ช่วงบ่าย
เวลา 14.00 - 15.00 น.  
 4.2 ตู้เย็น  

- ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จําเป็น เพราะค่าไฟฟ้าจะเพ่ิมตามจํานวนคร้ังของการเปิดตู้เย็น 



- ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก และทุกเย็นวันศุกร์ ให้นํา
สิ่งของออกจากตู้เย็น 

- ละลายนํ้าแข็ง อย่าให้นํ้าแข็งเกาะในช่องแช่แข็งมากเกินไป เพราะจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน 
- ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็น โดยเสียบกระดาษระหว่างขอบยางแล้วปิดประตู ถ้าสามารถ

เลื่อนกระดาษขึ้น-ลงได้ แสดงว่าขอบยางประตูเสื่อม ควรเปล่ียนใหม่ เพราะคอมเพรสเซอร์ทํางานหนัก ทําให้
สิ้นเปลืองพลังงาน 
 4.3 เตาไมโครเวฟ 
  - ทําความสะอาดภายในเคร่ืองทุกคร้ังหลังใช้ เพราะเศษอาหารที่ติดตามผนังจะลดประสิทธิภาพ
ของเตา ทําให้สิ้นเปลืองพลังงาน และเป็นอันตรายทําให้เกิดประกายไฟ 
  - ต้ังเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณอาหาร  
 

5. อุปกรณ์สาํนักงาน 
 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์ และถอดปลั๊กไฟทุกคร้ัง เมื่อเลิกใช้งาน 
- ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 
- ต้ังโปรแกรมปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที  

 5.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 
- กดปุ่มพัก (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเคร่ืองถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่อง

อัตโนมัติ (Auto power off) ควรต้ังเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งน้ีเครื่องถ่าย
เอกสารจะต้องใช้เวลาในการอุ่นเคร่ือง 1-2 นาที ก่อนจะเข้าสู่สภาวะทํางานปกติอีกครั้ง ซึ่งหากมีการต้ังหน่วง
เวลาสั้นไปเมื่อมีการใช้เครื่องอีก จะต้องเสียเวลาอุ่นเคร่ืองบ่อย และควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จําเป็น 
 

6. การใช้น้าํ 
 6.1 สํารวจพ้ืนที่รับผิดชอบว่ามีสุขภัณฑ์ ระบบประปา ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ  
6.2 เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า หรือชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อกประหยัดนํ้า ชักโครกประหยัดนํ้า 
6.3 ไม่ปล่อยให้นํ้าไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้าหรือแปรงฟัน เพราะจะสูญเสียนํ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ 
6.4 การล้างจาน ชาม ควรเช็ดคราบสกปรกออกก่อน และไมค่วรเปิดนํ้าไหลตลอดเวลาที่ล้าง 
6.5 ผู้ดูแลรถราชการ เมื่อล้างรถราชการ ต้องไม่เปิดนํ้าไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ และใช้นํ้าอย่าง

ประหยัด 
6.6 การล้างรถ กําหนดให้ล้างได้เฉพาะรถราชการเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่นํา

รถส่วนตัวเข้ามาล้าง 
6.7 ติดตามปริมาณการใช้นํ้าอย่างต่อเน่ืองในแต่ละเดือน 

 

7. การประหยัดน้ํามันเชือ้เพลิง 
7.1 ควรปรับวิธีการขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 

ควรขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกําหนดไว้ คือ 
- ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน 90 กม. ต่อช่ัวโมง 
- ทางด่วน ความเร็วไม่เกิน 110 กม. ต่อช่ัวโมง 
- มอเตอร์เวย์ ความเร็วไม่เกิน 120 กม. ต่อช่ัวโมง 

7.2 ไม่ติดเคร่ืองยนต์ขณะจอดรถคอยเจ้าหน้าที่ และต้องดับเคร่ืองยนต์ทุกคร้ังเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 
7.3 กําหนดการจัดส่งเอกสาร วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าก่อนเวลา 10.00 น. ช่วงบ่ายก่อนเวลา 14.30 น. 
7.4 การใช้รถไปราชการให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน 



7.5 เลือกใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดเครื่องยนต์ เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาด ทําให้
เครื่องยนต์ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน 

7.6 ตรวจสอบลมยางรถยนต์ให้มีความดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน ตามมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์
กําหนด 

7.7 บํารุงรักษาตรวจซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง ไส้กรอง อย่างสม่ําเสมอ ตามมาตรฐานที่
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์กําหนด เพ่ือให้การเผาไหม้เคร่ืองยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการปล่อยมลพิษ และไม่สิ้นเปลือง
นํ้ามันเช้ือเพลิง 

7.8 ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ และไม่เลี้ยงครัตซ์ในขณะขับ และให้เปิด
เครื่องปรับอากาศตามความจําเป็น และปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที 

7.9 ติดตามปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงอย่างต่อเน่ืองในแต่ละเดือน 
 
แนวทางการดําเนินงานการลดใชพ้ลังงาน (ไฟฟ้าและน้ํามันเชือ้เพลิง) 

1. สคร.9 จัดทําแผนการลดพลังงานของหน่วยงาน ส่งให้สํานักงานเลขานุการกรม ภายในวันที ่30 ตุลาคม 2561  
2. ผู้รับผิดชอบข้อมูลการใช้พลงังานของสคร.9 (กลุ่มบริหารทั่วไป), ศตม.9.1, ศตม.9.3, ศตม.9.4 รายงาน

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย ทุกเดือน (ตามแบบฟอร์มการลดพลังงาน) ส่งกลุ่มพัฒนา
องค์กร ทางอีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  

3. ผู้รับผิดชอบข้อมูลการใช้พลงังานของสคร.9 (กลุ่มบริหารทั่วไป) ส่งข้อมลูรายงานจากระบบ e-
report.energy.go.th (ไฟล ์.pdf) ทุกเดือน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ทางอีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com 
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพ่ือส่งให้สาํนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป  

4. สคร.9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการลดพลังงานของหน่วยงาน รายไตรมาส ส่งให้สํานักงาน
เลขานุการกรม ภายในวันที่ 25 เดือนสุดท้ายของไตรมาส 

5. คณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สคร.9 (ด้านการลดพลังงาน) ทุกกลุ่มงาน เป็นผู้สื่อสาร
ช้ีแจง ตรวจสอบและกํากับการใช้พลังงานในกลุ่มงาน ตามมาตรการที่หน่วยงานกําหนดอย่างเคร่งครัด  

 

เป้าหมายการลดใช้พลังงาน ในปีงบประมาณ 2562 
1. หน่วยงาน : สคร.9 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง ลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบ

กับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของหน่วยงาน (EUI)  
2. กลุ่มงาน : อาคารชันสูตร และศตม.9.2 มกีารใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีงบประมาณ 2561 (แยกตาม

มิเตอร์) ศตม.9.1, 9.3, 9.4 มกีารใช้พลังงานไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิง ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 
 

มิสเตอร์ประหยัด (ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และรายงานผล) 
1. อาคาร สคร.9 : คุณณฤดี และคุณพินิจ  
2. อาคารเภสัชกรรม : คุณณิชาภัทร 
3. อาคารยานพาหนะ และงาน NATI : คุณชูวงศ์ 
4. อาคารชันสูตร : คุณอดิเรก  
5. อาคารศตม.9.2 : คุณศิริพร และคุณจําเนียร 

 



 
มาตรการลดใช้กระดาษ สํานักงานปอ้งกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปีงบประมาณ 2562 
 

1. ใช้กระดาษ 2 หน้า (เฉพาะการสื่อสารแจ้งเวียนภายในหน่วยงาน) หรือใช้กระดาษ Reuse 
2. ใช้ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์กรมควบคมุโรค ในการแจ้งเวียนหนังสอื โดยสั่งพิมพ์เอกสารเท่าที่จําเป็น 
3. ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เปิดเอกสารจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แทนการพิมพ์เอกสารในการประชุม 
4. ใช้เอกสารที่เป็นกระดาษแจกในการประชุมเท่าที่จําเป็น 
5. ใช้วิธีการประเมินต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซต์ แทนแบบประเมินจากกระดาษ 
6. ใช้อีเมล์หรือไลน์ จัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ แทนการส่งเอกสารกระดาษ 
7. ตรวจสอบความความถูกต้องของข้อมูลก่อนพิมพ์เอกสารทุกคร้ัง 
8. ใช้กระดาษขนาด A5 (ขนาด A4 พับครึ่ง) เป็นกระดาษขออนุมัติส่งโทรสาร หรือใช้ในกรณีอ่ืนที่

สามารถใช้กระดาษขนาด A5 ได้ 
แนวทางการดําเนินงานการลดใช้กระดาษ 

1. ผู้รับผิดชอบข้อมูลการใช้กระดาษของสคร.9 (กลุ่มบริหารทั่วไป), ศตม.9.1, ศตม.9.3, ศตม.9.4 
จัดทําแผนการซื้อกระดาษปีงบประมาณ 2562 ทั้งรอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง เฉพาะ
กระดาษ A3, A4 ไม่รวมกระดาษที่ใช้ในโครงการ (ตามแบบฟอร์มลดกระดาษ) ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร 
ทางอีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งให้
สํานักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  

2. เมื่อมีการจัดซื้อกระดาษ ผู้รับผิดชอบข้อมูลการใช้กระดาษของสคร.9 (กลุ่มบริหารทั่วไป), ศตม.9.1, 
ศตม.9.3, ศตม.9.4 ส่งข้อมูลการจัดซื้อกระดาษ (ตามแบบฟอร์มลดกระดาษ) และแนบหลักฐานการ
จัดซื้อ เมื่อมีการจัดซื้อกระดาษ ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ทางอีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งให้สํานักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 

3. ผู้รับผิดชอบข้อมูลการใช้กระดาษของสคร.9 (กลุ่มบริหารท่ัวไป), ศตม.9.1, ศตม.9.3, ศตม.9.4 ส่ง
ข้อมูลการเบิกจ่ายการใช้กระดาษ ปี 2562 ทุกเดือน (ตามแบบฟอร์มลดกระดาษ) ส่งกลุ่มพัฒนา
องค์กร ทางอีเมล์ fonitdpc5@yahoo.com ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป  

4. สคร.9 รายงานผลการลดกระดาษของหน่วยงาน รายไตรมาส ส่งให้สํานักงานเลขานุการกรม ภายใน
วันที่ 25 ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส 

5. คณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สคร.9 (ด้านการลดกระดาษ) ทุกกลุ่มงาน เป็นผู้สื่อสาร
ช้ีแจง ตรวจสอบและกํากับการใช้กระดาษในกลุ่มงาน ตามมาตรการท่ีหน่วยงานกําหนดอย่างเคร่งครัด  

เป้าหมายการลดใช้กระดาษ ในปีงบประมาณ 2562 
1. หน่วยงาน : จํานวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง เมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่ต้ังไว้สําหรับการซื้อ

กระดาษของปี 2562 โดยรอบ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 5 และรอบ 12 เดือน ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 
2. กลุ่มงานและศตม. : ปริมาณการใช้กระดาษลดลง เมื่อเทยีบกับปี 2561 โดยรอบ 6 เดือน ลดลงร้อยละ 2 

และรอบ 12 เดือน ลดลงร้อยละ 5 (นับสะสม) 


