
มาตรการการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า น้้ามันเชื้อเพลิงและน้้า) ปีงบประมาณ 2562 
 

1. เครื่องปรับอากาศ 
1.1 ตั้งอุณหภูมิอากาศให้เหมาะสมที่ 25-26 องศาเซลเซียส ในบริเวณพ้ืนที่ท างาน 
1.2 เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น 
1.3  ท้าความสะอาด บ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม้่าเสมอ ทุกๆ 6 เดือน 
1.4  ลดภาระการท างานหนักของเครื่องปรับอากาศ โดยการ  

 1) ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร  
          2) หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนภายในห้องท างาน   
         3) เปิด-ปิดประตูเข้าออกให้สนิทในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ  
        4) หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศจะช่วยประหยัดไฟฟ้าและประหยัดเงิน 
2. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

2.1  เปิดและปิดแสงสว่างเท่าท่ีจ าเป็น 
2.2  เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และประหยัด เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ เป็นต้น  
2.3  เปิดไฟฟ้าในบริเวณทางเดินเท่าท่ีจ าเป็น 
2.4  จัดระบบสวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่า ใช้ สวิทซ์เปิด/ปิด แบบแยกดวง หรือ

แยกแถว 
3. อุปกรณ์ส้านักงาน 

3.1  เครื่องคอมพิวเตอร์  
1) ปิดสวิทซ์หน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งาน 
2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังเลิกใช้งานและถอดปลั๊กด้วย 
3) ส่งเอกสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (E-mail) แทนการใช้ FAX 
4) อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ ถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน 
5) ตรวจทานข้อความบนจอภาพ โดยใช้ค าสั่ง Print Preview ก่อนพิมพ์  
6) ให้ใช้ IP กับเครื่องปริ้นเตอร์ คือการใช้ปริ้นเตอร์ร่วมกัน 

3.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 
1) กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ 
2) ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะจ าเป็น 
3) ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
4) ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร หลังเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออกด้วย     

 
 

 3.3. กาต้มน้ า...  
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    3.3. กาต้มน้้าหรือกระติกต้มน้้าร้อน  
   1) ต้มน้ าในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 
  2) ถอดปลั๊กทันทีที่เลิกใช้งาน 

    3.4. เครื่องท้าน้้าเย็น ให้เสียบ/ถอดปลั๊กตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. 
    3.5. ตู้เย็น อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่าน าของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น 
4. ลิฟต ์ 
    4.1 ให้เปิดใช้ลิฟต์ทั้ง 2 ตัว เพื่อเป็นการเฉลี่ยค่าไฟ 
    4.2 ส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการเดินขึ้น-ลงระหว่างชั้นแทนการใช้ลิฟต์ 
    4.3 ให้ติดค าแนะน า/วิธีการใช้ลิฟต์ ทั้งด้านนอกและด้านในลิฟต์ โดยระบุการกดปุ่มใช้ลิฟต์เพียงครั้งเดียว          

    และเม่ือมีไฟสัญญาณขึ้นแล้วไม่ต้องกดซ้ า 
    4.4 เวลาเปิดลิฟต์ 06.00 น. และเวลาปิดลิฟต์ 22.00 น.       
5. น้้ามันเชื้อเพลิง  
    5.1 วางแผนการเดินทางเมื่อไปติดต่อราชการนอกสถานที่ 
    5.2 ขับรถยนต์ด้วยความเร็วที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
    5.3 หมั่นตรวจบ ารุงรักษาให้ระบบต่าง ๆ ของรถยนต์มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
    5.4 ขอให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางในกรณีไปราชการในท่ีเดียวกัน หรือเส้นทางเดียวกันให้ใช้รถยนต์คันเดียวกัน 

5.5  ส ารวจชนิดรถยนต์ที่ใช้ว่าเหมาะสมถูกต้องกับชนิดน้ ามันหรือไม่ หากใช้ก๊าซโซฮอล์ได้ก็ให้ใช้แทน          
 น้ ามันเบนซิน 

5.6  ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรถ  
5.7  ตรวจเช็คลมยางไม่ให้อ่อนเกินไปก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        คณะท างานการจัดการด้านพลังงาน  กรมส่งเสริมการเกษตร 



มาตรการการประหยัดน้้ากรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 
 

การก าหนดมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพ และแนวทางการด าเนินการประหยัดน้ า  
แนวทางการด าเนินการ 

1. ให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งคณะท างานการจัดการพลังงานเพ่ือสร้างความตระหนัก และความร่วมมือ  
 

มาตรการที่ 1  ด้าเนินการทันท ี(ระยะสั้น) 
1. ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า เพื่อลดการสูญเสียน้ า โดย 
- ตรวจสอบท่อน้ ารั่วภายในอาคาร 
- ตรวจสอบอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์และการประปา  

2. รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
- ไม่เปิดน้ าให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า 
- เวลาบ้วนปากและแปรงฟันควรใช้ภาชนะแก้วหรือขัน 
- การล้างถ้วยชามภาชนะ ควรใช้กระดาษช าระเช็ดคราบสกปรกออกก่อนจึงล้าง จะท าให้  

ประหยัดน้ า และสะอาดมากกว่า 
- การล้างมือ ให้ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก่อน 
- การเช็ดพื้น ให้ใช้ภาชนะรองน้ า และซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนน้ าไปเช็ดถู ห้ามใช้สายยาง   

ฉีดล้างท าความสะอาดพ้ืนหรืออุปกรณ์โดยตรง 
- ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในอ่างล้างหน้า หรือโถชักโครก เพราะจะสูญเสีย

น้ าปริมาณมากจากการไล่สิ่งปฏิกูลลงท่อ 
3. การล้างรถยนต์ 
- การท าความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับรถให้ใช้ผ้าชุบน้ าจากถังเช็ดถูท าความสะอาด       

ห้ามใช้สายยางต่อท่อประปาฉีดล้างโดยตรง 
- ห้ามน ารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาเช็ดล้างภายในส่วนราชการ 

4. การรดน้ าต้นไม้ 
- ให้ใช้สปริงเกอร์ หรือฝักบัวรดน้ าต้นไม้แทนการฉีดน้ าด้วยสายยาง  
- ไม่รดน้ าต้นไม้เวลาแดดจัด เพราะน้ าจะระเหยเร็ว ให้รดตอนเช้าเวลาที่แสงแดดยังไม่แรง 

 

มาตรการที่ 2  ตรวจสอบและซ่อมเปลี่ยน อุปกรณ์ (ระยะยาว) 
1. เมื่อตรวจพบอุปกรณ์สุขภัณฑ์หรือประปาช ารุด ให้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ท่ีประหยัดน้ าแทน  
2. ติดต้ัง Aerator หรืออุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพ่ือช่วยเพิ่มอากาศให้แก่น้ าที่ไหลออกจาก      

หัวก๊อก และลดปริมาณการไหลของน้ าและช่วยประหยัดน้ า  
 

        มาตรการท่ี 3...  



                                                               - 2 - 
 
มาตรการที่ 3  การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดน้ า  

1. ประชาสัมพันธ์สื่อ รณรงค์ และเผยแพร่ด าเนินงานในการประหยัดน้ าให้ทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่อง  
2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการประหยัดน้ า 
3. มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ให้ใช้สื่อ Social Network ของกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

 

มาตรการที่ 4  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ า  
1. แต่งตั้งและมอบผู้แทนส านัก/กอง ในคณะท างานการประหยัดน้ าของหน่วยงาน ประสาน          

การด าเนินการตามแผนการประหยัดน้ าของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบ           
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

2. ติดตามตรวจสอบการใช้น้ าอย่างสม่ าเสมอ และรายงานปัญหาอุปสรรค์ต่อคณะท างาน              
การจัดการพลังงาน เพ่ือพิจารณาปรับปรุงมาตรการประหยัดน้ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3. คณะท างานการจัดการพลังงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนออธิบดีกรมส่งเสริม   
การเกษตรทราบ และจัดส่งให้กรมทรัพยากรน้ าทุกเดือน 
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