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ภาคผนวก ค 

แผนและมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคประจ าปี 

มาตรการประหยัด ลดรายจ่าย ลดการใช้พลังงาน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ
ที ่

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1. งานอาคารสถานที่ /ฝ่ายบริหารทรัพยากร๒. 
งานต่าง ๆ  
ในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 1.4  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 
1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 1.1) ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งาน
เกิน ๑๕ นาที โดยให้ตั้งเวลาปิดหน้าจออัตโนมัติ 

1.2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์
ต่อพ่วง พร้อมถอดปลั๊กออก เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๓๐ นาที 
ช่วงพักกลางวัน (๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.) และหลังเลิกงาน 

1.3) ตั้งระบบ Screen Saver ให้ท างานเพ่ือรักษา
คุณภาพหน้าจอ 

1.4) ตั้งค่าก าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานระบบ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัต ิ

1.5) ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทางราชการส าหรับดู
หนัง ฟังเพลง หรือ เล่นเกมส์ 

1.6) ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่
มีการระบายความร้อน และระบายอากาศได้ดี 

๑. งานฝ่ายต่างๆในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
๒. บุคลากรและ    นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพ
สองพ่ีน้อง 

 

  
2)เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 

2.1) ควรตรวจทานข้อความบนจอภาพโดยใช้ค าสั่ง 
Print Preview                ทุกครั้ง ก่อน  Print out 

2.2) ลดปริมาณการใช้เครื่องพิมพ์/ความร้อนจาก 

 

  

 เครื่องพิมพ์ โดยให้มีการใช้ระบบการแชร์เครื่องพิมพ์ 
(Printer network) ภายในส านักงาน /ห้องปฏิบัติการ/ 
ห้องเรียนเดียวกัน 

2.3) ตรวจสอบและท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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  เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 

 

 1.5 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 
        1) ปิดและถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ส านักงาน เมื่อไม่จ าเป็น
หรือเมื่อเลิกใช้งานแล้ว เช่น โทรทัศน์ พัดลม กระติกน้ าร้อน 
เป็นต้น 
        2) ให้กดปุ่มพัก (Standby Mode) เมื่อเลิกใช้เครื่องถ่าย
เอกสาร หรือตั้งเวลาปิดระบบอัตโนมัติไม่เกิน ๓๐ นาที เพ่ือเข้า
สู่ Energy Save Mode 
        3) ใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างประหยัดและเฉพาะที่
จ าเป็น 

4) ให้มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมกัน เช่น กระติกน้ าร้อน  
เป็นต้น 

5) การส่งหนังสือที่ไม่เร่งด่วน ให้งดส่งทาง Fax 
6) ใช้โทรศัพท์เฉพาะเรื่องที่จ าเป็น และไม่ควรใช้ครั้งละ

นานๆ 

 
 

2. มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
2.1 ตรวจเช็คเครื่องยนต์ และบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานเสมอ ได้แก่  
          1) ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ไส้
กรองน้ ามันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
          2) ตรวจเช็คลมยาง รวมทั้งสภาพรถยนต์โดยทั่วไป 
2.1 จัดท าระเบียนคุมการใช้รถยนต์ และท าสถิติการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงของรถยนต์ แต่ละคันทุกเดือน รวมทั้งการเบิกจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงให้กระท าโดยเคร่งครัด 

1) ให้เขียนใบสั่งจองการขอใช้รถ ล่วงหน้าอย่างน้อย  ๒ วัน
ท าการ 

          2) การใช้รถราชการส าหรับการเดินทางไปราชการ ควรเป็น
หมู่คณะ 
          3) วางแผนเส้นทางก่อนการเดินทาง ด้วยการให้พนักงาน
ขับรถได้ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพ่ือเลือกเส้นทางที่
ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด 
2.3 ขับรถยนต์ด้วยความเร็วไม่เกินความเร็วสูงสุดที่กฎหมาย

1.. งานพัสดุ 
2. งานต่าง ๆ  
ในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
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ก าหนดไว้ ดังนี้ 
          1) บนทางธรรมดา                ไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/
ชั่วโมง 
          2)  บนทางด่วน                     ไม่ เกิน ๑๑๐ 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 
          3) บนทางด่วนมอเตอร์เวย์   ไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร/
ชั่วโมง 
2.4 จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะในการจัดส่งเอกสาร เพ่ือลด
การเดินทางและลดการใช้ยานพาหนะ ดังนี้  
         1)  กรณีไม่เร่งด่วนให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หากเป็น
เอกสารเร่งด่วนให้ใช้ E-Mail หรือโทรสาร   
         2) การติดต่อหรือสั่งซื้อวัสดุควรใช้โทรศัพท์แทนการใช้
รถ 
2.5 ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
เมื่อจอดรถยนต์เป็นเวลานาน 
2.6 ไม่เลี้ยงคลัทช์ หรือเอาเท้าแช่ไว้ที่คลัทช์ระหว่างขับ และใช้
เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
2.7 ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยการติดต่อผ่านทางระบบการ
ประชุมทางไกล , อินเตอร์เน็ต ,การใช้โทรศัพท์เครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3 มาตรการประหยัดน้ า :   
3.1 จัดท าแผนบ ารุงรักษา และให้มีการตรวจสอบรอยรั่วไหล
ของแนววางท่อน้ าประปา อุปกรณ์ท่อหรือสายวาล์วน้ า มิเตอร์
น้ า ก๊อกน้ า เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมให้ท าบันทึกรายงานผล
การตรวจสอบทุกครั้งเสนอผ่านฝ่ายบริการ /กองบริหาร
ทรพัยากร 
3.2 จัดท าแผนบ ารุงรักษา บ่อหรือท่อพักน้ าที่ส่งไปยังแหล่งต่าง 
ๆ ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
        1) ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุในการกรองน้ า อย่างน้อย
ทุกระยะ  6 เดือน 
       2) จัดหาและใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดการใช้น้ า  
3.3 ใช้น้ าดิบในการรดน้ าต้นไม้ สนามห้้า 
3.4 ให้ปิดก๊อกน้ าเม่ือเลิกใช้ทุกครั้ง 

 
1. งานอาคารสถานที่/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. บุคลากรและ    นักศึกษา ในวิทยาลัยการอาชีพ
สองพ่ีน้อง 
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3.5 พบก๊อกน้ า มิเตอร์น้ า อุปกรณ์ท่อหรือสายวาล์วน้ าช ารุดให้
แจ้งข้อมูลทันที             ที่ฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร 
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แนวปฏิบัติมาตรการประหยัด ลดรายจ่าย ลดการใช้พลังงาน 
ของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
......................................................... 
  

1. ระบบปรับอากาศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 1.1 ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี ๒๕๐ C 
 1.2 ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
โดยก าหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ   
      ตามความเหมาะสม (10.00–12.00 น. และ 
     13.00– 16.00 น.)หรือก่อนเลิกงาน 30 นาท ี
1.3 ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด  
     เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสู้เสีย

ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีการปรับ
อากาศ 

1.4 ไม่เปิดพัดลมระบายอากาศในขณะที่เครื่องปรับ อากาศก าลังท างานหาก
เปิดพัดลมระบายอากาศต้องเปิดก่อนเครื่องปรับอากาศท างาน  30 นาที 
และเม่ือเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วต้องปิดพัดลมระบายอากาศ 

1.5 เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น และ
ระมัดระวังไม่ไห้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ 

1.6 หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เป็น แหล่งก าเนิดความร้อน
ในห้องที่มกีารปรับอากาศ เช่น ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

1.7 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดย             ขนย้ายสิ่งของ
หรือเอกสารที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าท่ีไม่ได้
ใช้งานประจ า 

    ให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 
1.8 ควรจัดห้องท างานให้สามารถระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก 
 

บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัยการ
อาชีพสองพ่ีน้อง 

 

1 ระบบปรับอากาศ(ต่อ) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.9 ส ารวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดท าแผนขอ

ทดแทนเครื่องปรับอากาศ ประกอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1.10  จัดให้มีการตรวจเช็คท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ แผงระบาย

ความร้อน คอยล์ท าความร้อน-ความเย็น และหน้ากากเครื่องปรับอากาศ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ส านักงาน/งาน ฝ่ายต่าง ๆ  
    ในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง 
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2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
2.1 ให้เปิดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องท างานเฉพาะเท่าท่ี  
       ปฏิบัติงานอยู่ และปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จ าเป็น 
       ในการใช้งาน 
2.2  ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา  
      12.00 – 13.00.) หรือเมื่อเลิกใช้งาน ยกเว้น 
      ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิด 
      เฉพาะที่จ าเป็น 
2.3 ถอดหลอดไฟในบริเวณท่ีมีแสงสว่างมากเกินความ 
      จ าเป็น หรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก 
2.4 แยกสวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพ่ือให้ 
      สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้               
      อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจ าเป็น แทน 
     การใช้หนึ่งสวิทซ์ควบคุมหลอดแสงสว่างจ านวนมาก 
2.5 ท าความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่น 
     สะท้อนแสงในโคม เพ่ือให้อุปกรณ์ แสงสว่าง 
    มีความ สะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ  
    อย่างสม่ าเสมอทุก 3-6 เดือน 
 
 
 
 

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  

2. ส านักงาน/งาน ฝ่ายต่าง ๆ  
    ในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง 
3. บุคลากรและนักศึกษา ใน

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

3. อุปกรณ์ส านักงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ 
1) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ 
        ต่อพวงต่าง ๆ ในช่วงเวลาพักเท่ียง (เวลา 12.00- 
       13.00น.)หรือเมื่อไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที 
2) ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ  

   หากไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที 
3) การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ 

    อุปกรณ์ต่อพวงต่าง ๆ ในช่วงเวลาพักเท่ียง/ เมื่อ 
    ไม่ใช้งาน/ หลังเลิกการใช้งาน ต้องถอดปลั๊กออก 

4) ก าหนดจ านวนเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับ 
    ปริมาณงานและปริมาณคน 

5) ก าหนดแผนจัดหาเครื่องพิมพ์เชื่อมโยงแบบ  
        network เพ่ือลดปริมาณเครื่องพิมพ์ในแต่ละ 
       หนว่ยงาน 
6) ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง  

1. บุคลากรประจ าส านักงาน/งาน 
ต่าง ๆ ในวิทยาลัยการอาชีพ
สองพ่ีน้อง 

2. บุคลากร ประจ าส านักงาน/
งาน ต่าง ๆ และนักศึกษาใน
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  
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   พิมพ์ (Print Out) 

3.2  กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
  1) ให้ใช้กระติกน้ าร้อนไฟฟ้าตามความเหมาะสมหรือ 
      เท่าท่ีจ าเป็น 
2) ใส่น ้าให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่น า              
      น้ าเย็นใส่เติมลงไป 
3) ไม่ปล่อยให้น ้าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน ้าต่ ากว่าขีด      
      ที่ก าหนด 
4) ควรเลือกใช้กระติกน้ าร้อนที่มีฉนวนกันความร้อน                
      ที่มีประสิทธิภาพ 
 5) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 

บุคลากรประจ าส านักงาน/งาน 
ต่าง ๆ ในวิทยาลัยการอาชีพสอง

พ่ีน้อง 

3.3 ตู้เย็น 
  1) ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน และตั้งห่าง 
       จากผนัง 15ซ.ม. 
   2) ควรเลือกซ้ือใช้/ตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  

บุคลากรประจ าส านักงาน/งาน 
ต่าง ๆ ในวิทยาลัยการอาชีพสอง

พ่ีน้อง 

3. อุปกรณ์ส านักงาน (ต่อ) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
    3) ไม่น าของร้อนใส่ภายในตู้เย็น 
    4) ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จ าเป็น 

 

3.4  เครื่องท าน้ าเย็น 
       ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งานทุกวัน 

เจ้าหน้าที่/แม่บ้านประจ าอาคาร 

3.5  โทรทัศน์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ 
1) ให้ค านึงถึงความต้องการ/จ าเป็นในการใช้งาน 
2) ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเม่ือไม่ใช้งาน 
3) ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป 
 4) ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป 

.  ส านักงาน/งาน/ ต่าง ๆ 
 

3.6  เครื่องถ่ายเอกสาร 
1) กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้ 
      งานเสร็จ และหากเครื่อง ฯ มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ  
      (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้า 

1.  ส านักงาน/งาน/ ต่าง ๆ  
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      สู่ระบบประหยัดไฟ 
2) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 
3) ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
4) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและ              
     ถอดปลั๊กออก 

4  น้ ามันเชื้อเพลิง  
4.1  การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
 1) ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยใช้ติดต่อผ่านทางระบบ 
     การประชุมทางไกล,อินเตอร์เน็ต,โทรศัพท์เครือข่าย  
     แทน 
2) ให้จัดเส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
     หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool) 
 3) ให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือตัดห้้า/สนามห้้า/ต้นไม้  
     และขับขี่ยานพาหนะเน้นการประหยัดและความคุ้มค่า 
 

 

1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. งานอาคารสถานที่ 
3. งานพัสดุ 
 

 

 

 

  
4.2  การใช้ยานพาหนะ 
1) ขับข่ีด้วยความเร็วสม่ าเสมอ ในอัตราความเร็วตาม  

       งานพัสด ุ

 
พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก าหนด 
2) ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์                 
     ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 
3) ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง              
     ทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว 
4) ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการ  
    อุ่นเครื่องยนต์ 
5) ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์              
6) ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากเกินไป หากมี 
    สิ่งของที่ไม่จ าเป็นควรน าออก 
7) ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ 
8) ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
9)ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยาง                 
    ให้เหมาะสม 
10)ท าความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอ                     ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

5.  รณรงค์การปลูกจิตส านึกตามมาตรการประหยัด ฯ  
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5.1  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงานติดตั้งใน คณะ/กอง/
หน่วยงาน 

5.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัด ลดรายจ่าย                 ลดการใช้
พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ (Website) เสียงตามสายและสถานีวิทยุของ
มหาวิทยาลัย ฯ 

5.3  ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, 
การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

1.  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคาร
สถานที่ 
 

 

 

 


