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ภาคผนวก ค 
แผนและมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคประจ าปี 

มาตรการประหยัด ลดรายจ่าย ลดการใช้พลังงาน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1 มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

 - การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.1) ปิดจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 
๑๕ นาที โดยให้ตั้งเวลาปิดหน้าจออัตโนมัติ 

1.2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง พร้อมถอดปลั๊กออก เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๓๐ นาที ช่วงพัก
กลางวัน (๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.) และหลังเลิกงาน 

1.3) ตั้งระบบ Screen Saver ให้ท างานเพ่ือรักษาคุณภาพ
หน้าจอ 

1.4) ตั้งค่าก าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานระบบ
ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ 

1.5) ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทางราชการส าหรับดูหนัง 
ฟังเพลง หรือ เล่นเกมส์ 
1.6) ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ในบริเวณท่ีมีการระบาย
ความร้อน และระบายอากาศได้ดี 

1. งานฝ่ายต่างๆในวิทยาลัย
การอาชีพสองพ่ีน้อง 
 2. บุคลากรและนักศึกษาใน
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 

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 
เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 

 
1. งานฝ่ายต่างๆในวิทยาลัย
การอาชีพสองพ่ีน้อง 
 2. บุคลากรและ นักศึกษา ใน
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
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ล าดับ
ที ่

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

 3) การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ  

      3.1) ปิดและถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ส านักงาน เมื่อไม่จ าเป็นหรือ
เมื่อเลิกใช้งานแล้ว เช่น โทรทัศน์ พัดลม กระติกน้ าร้อน เป็นต้น 
      3.2) ให้กดปุ่มพัก (Standby Mode) เมื่อเลิกใช้เครื่องถ่าย
เอกสาร หรือตั้งเวลาปิดระบบอัตโนมัติไม่เกิน ๓๐ นาที เพ่ือเข้าสู่ 
Energy Save Mode 
      3.3) ใช้เครื่องถ่ายเอกสารอย่างประหยัดและเฉพาะที่จ าเป็น 

3.4) ให้มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าร่วมกัน เช่น กระติกน้ าร้อน  
เป็นต้น 

3.5) การส่งหนังสือที่ไม่เร่งด่วน ให้งดส่งทาง Fax 
      3.6) ใช้โทรศัพท์เฉพาะเรื่องที่จ าเป็นและไม่ควรใช้ครั้งละนานๆ 

1. งานฝ่ายต่างๆในวิทยาลัย
การอาชีพสองพ่ีน้อง 
 2. บุคลากรและ นักศึกษา ใน
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 
 

2. มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  

 2.1) ตรวจเช็คเครื่องยนต์ และบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานเสมอ ได้แก่  
         2.1.1 ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ไส้กรอง
น้ ามันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
         2.1.2 ตรวจเช็คลมยาง รวมทั้งสภาพรถยนต์โดยทั่วไป 
2.2) จัดท าระเบียนคุมการใช้รถยนต์ และท าสถิติการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงของรถยนต์ แต่ละคันทุกเดือน รวมทั้งการเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้กระท าโดยเคร่งครัด 

 2.2.1 ให้เขียนใบสั่งจองการขอใช้รถ ล่วงหน้าอย่างน้อย 
 ๒ วันท าการ 
         2.2.2 การใช้รถราชการส าหรับการเดินทางไปราชการ 
 ควรเป็นหมู่คณะ 
        2.2.3 วางแผนเส้นทางก่อนการเดินทาง ด้วยการให้พนักงาน 
ขับรถได้ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพ่ือเลือกเส้นทาง     
ที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด 
2.3) ขับรถยนต์ด้วยความเร็วไม่เกินความเร็วสูงสุดที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
        2.3.1 บนทางธรรมดา ไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 
        2.3.2 บนทางด่วน ไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 
         2.3.3 บนทางด่วนมอเตอร์เวย์ไม่เกิน๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 

1. งานพัสดุ 
2. งานต่างๆ ในวิทยาลัยการ
อาชีพสองพ่ีน้อง 
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ระบบปรับอากาศ  

 4.1) ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี ๒๕๐ C 
4.2) ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศโดยก าหนดเป็น
ช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ตามความเหมาะสม  
4.3) ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสาด เลื่อนตู้มาติด
ผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพ่ือไม่ให้เกิดการ สูญเสียความ
เย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีการปรับ
อากาศ 
4.5) เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น 

และระมัดระวังไม่ไห้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ 
4.6) หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เป็น แหล่งก าเนิด

ความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ไมโครเวฟ เครื่องถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 

4.7) ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของ
หรือเอกสารที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสาร
เก่าท่ีไม่ได้ใช้งานประจ าให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสาร
บรรณ 

4.8) ควรจัดห้องท างานให้สามารถระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก 
4.9) ส ารวจเครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุการใช้งานนาน และจัดท า

แผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศ ประกอบค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

4.10) จัดให้มีการตรวจเช็คท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ แผง
ระบายความร้อน คอยล์ท าความร้อน-ความเย็น และหน้ากาก
เครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
การอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

5. รณรงค์การปลูกจิตส านึกตามมาตรการประหยัด ฯ  

 5.1) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงานติดตั้งใน  
คณะ/กอง/หน่วยงาน 
5.2) ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัด ลดรายจ่ายลดการใช้

พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ (Website) เสียงตามสายและสถานีวิทยุ
ของมหาวิทยาลัย ฯ 

5.3) ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายใน
หน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 

1. งานประชาสัมพันธ์/งาน
อาคารสถานที ่
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

2. มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  

 2.4) จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะในการจัดส่งเอกสาร เพ่ือลดการ
เดินทางและลดการใช้ยานพาหนะ ดังนี้  
       2.4.1 กรณีไม่เร่งด่วนให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์หากเป็น
เอกสารเร่งด่วนให้ใช้ E-Mail หรือโทรสาร   
       2.4.2 การติดต่อหรือสั่งซื้อวัสดุควรใช้โทรศัพท์แทนการใช้รถ 
2.5) ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
เมื่อจอดรถยนต์เป็นเวลานาน 
2.6) ไม่เลี้ยงคลัทช์ หรือเอาเท้าแช่ไว้ที่คลัทช์ระหว่างขับ และใช้
เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
2.7) ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็นโดยการติดต่อผ่านทางระบบการ
ประชุมทางไกล,อินเตอร์เน็ต,การใช้โทรศัพท์เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1. งานพัสดุ 
2. งานต่างๆ ในวิทยาลัยการ
อาชีพสองพ่ีน้อง 
 

3 มาตรการประหยัดน้ า   

 3.1) จัดท าแผนบ ารุงรักษา และให้มีการตรวจสอบรอยรั่วไหลของ
แนววางท่อน้ าประปา อุปกรณ์ท่อหรือสายวาล์วน้ า มิเตอร์น้ า ก๊อก
น้ า เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมให้ท าบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
ทุกครั้งเสนอผ่านฝ่ายบริการ /กองบริหารทรัพยากร 
3.2) จัดท าแผนบ ารุงรักษา บ่อหรือท่อพักน้ าที่ส่งไปยังแหล่งต่าง ๆ 
ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
       3.2.1 ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุในการกรองน้ า อย่างน้อยทุก
ระยะ  6 เดือน 
       3.2.2 จัดหาและใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัดการใช้น้ า  
3.3) ใช้น้ าดิบในการรดน้ าต้นไม้ สนามหญ้า 
3.4) ให้ปิดก๊อกน้ าเม่ือเลิกใช้ทุกครั้ง 
3.5) พบก๊อกน้ า มิเตอร์น้ า อุปกรณ์ท่อหรือสายวาล์วน้ าช ารุดให้แจ้ง
ข้อมูลทันทีที่ฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร 
 

 

 

 

 

1. งานฝ่ายต่างๆในวิทยาลัย
การอาชีพสองพ่ีน้อง 
 2. บุคลากรและ นักศึกษา ใน
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 



แผนปฏิบัติงานราชการประจ าปี งปม. พ.ศ.2561   
 

 

 


