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ประกาศส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) 

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
--------------------------------------------- 

 ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบำยให้หน่วยงำนและบุคลำกรทุกคน ด ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยสำมำรถศึกษำรำยละเอียดข้อมูลบนเว็บไซต์ส ำนักฯ (https://art-culture.cmu.ac.th/ 
GreenOffice/)  

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) มีควำมสอดคล้องและ
ครอบคลุมประเด็นตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส ำนักฯ จึง
ก ำหนดมำตรกำรกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรของส ำนักฯ และขอควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคน ร่วมมือกันประหยัด
พลังงำนและทรัพยำกร โดยถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
1 มาตรการประหยัดน  า  

1.1  มาตรการประหยัดน  าประปา  
     1.1.1  ใช้น้ ำประปำอย่ำงประหยัด 
     1.1.2  กำรใช้น้ ำรดสนำมหญำ้ แปลงดอกไม้ แปลงผัก ให้ด ำเนนิกำรในช่วง 
             เวลำ 9.00-11.00 น. 

บุคลำกรทุกคน 

     1.1.3  หมั่นตรวจสอบกำรรั่วซึมของน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือลดกำรสญูเสยีน้ ำอย่ำงเปล่ำ
ประโยชน ์

กิตติพันธ,์ ปัญญำ, 

     1.1.4  ไม่เปดิน้ ำทิ้งไว้ขณะล้ำงหน้ำ แปรงฟัน ฟอกสบู่ล้ำงมือ เพรำะจะสูญน้ ำไปโดย
เปล่ำประโยชน์   

สนอง, จุฑำมำศ 

     1.1.5  ใช้สบู่เหลวล้ำงมือ โดยใช้สบู่เหลวท่ีไม่เข้มข้น จะใช้น้ ำน้อยกว่ำกำรล้ำงมือด้วยสบู่
เหลวเขม้ข้น 

จุฑำมำศ 

     1.1.6  น้ ำดื่มที่เหลือในขวด/แก้ว จำกห้องประชุม ให้ผู้รับผิดชอบกำรใช้ห้องประชุมน ำมำ
เทรวมไว้ในถังที่เตรียมไว้ให้บริเวณหน้ำห้องเตรียมกำแฟ เมื่อได้จ ำนวนพอสมควร ให้น ำไปรด
ต้นไปในกระถำงภำยในอำคำรส ำนักงำน  

บุคลำกรทุกคน 

     1.1.7  ไม่ควรเปิดก๊อกน้ ำท่ีระดับควำมแรงสูง หรือควรเหมำะกบักำรใช้งำน บุคลำกรทุกคน 
     1.1.8  ปิดก๊อกน้ ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้น้ ำ บุคลำกรทุกคน 
     1.1.9  รณรงค์ให้ใช้น้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำ ตดิป้ำยประชำสมัพันธ์ตำมจุดใช้น้ ำต่ำงๆ กิตติพันธ ์
     1.1.10  น ำน้ ำท่ีเหลือจำกกำรบริโภคและอุปโภคกลับมำใช้ใหม่ เช่น รดน้ ำต้นไม้   กิตติพันธ,์ ปัญญำ, 

สนอง, จุฑำมำศ 
1.2  มาตรการบ ารุงรักษา  
     1.2.1  หมั่นตรวจสอบและซ่อมแซมรอยรั่วต่ำงๆ ของอุปกรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบจดุ
ที่มีกำรรั่วไหล ให้ซ่อมแซม/แจ้งซอ่มทันที เพื่อลดกำรสูญเสียน้ ำ 

กิตติพันธ,์ ปัญญำ, 
สนอง, จุฑำมำศ 

     1.2.2  ควรเลือกใช้สุขภัณฑ์ทีม่ีระบบประหยัดน้ ำ กิตติพันธ ์
2 มาตรการใช้พลังงาน   

2.1  มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
     2.1.1  เคร่ืองปรับอากาศ  

https://art-culture/
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
          2.1.1.1  ตั้งอุณหภูมไิว้ท่ี 25 - 27 องศำเซลเซียส  บุคลำกรทุกคน 
          2.1.1.2  ควรเปลีย่นเครื่องปรับอำกำศ แบบเบอร์ 5 กิตติพันธ ์
          2.1.1.3  ช่วงเวลำเปิด–ปดิเครื่องปรับอำกำศ ดังนี ้ บุคลำกรทุกคน 
               (1) พื้นที่ส ำนักงำน: เปิดและปดิตำมควำมเหมำะสมในกำรเข้ำท ำงำน โดย
พิจำรณำจำกจ ำนวนบุคลำกรที่ท ำงำนอยู่ในขณะนั้น หำกสำมำรถใช้พัดลมแทน
เครื่องปรับอำกำศได้ ให้เปดิพัดลมแทน 

 

               (2) หำกไม่มีบุคลำกรอยู่ในห้องท ำงำนเกิน 1 ช่ัวโมง ปิดเครื่องปรับอำกำศทุกครั้ง  
          2.1.1.4  กำรบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ   กิตติพันธ,์ ปัญญำ, 

สนอง, จุฑำมำศ                (1) มีแผนกำรบ ำรุงรกัษำเครื่องปรับอำกำศประจ ำป ี
               (2) ท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศเดือนละ 1 ครั้ง และลำ้งเครื่องปรับอำกำศ
ทุก 6 เดือน 
               (3) ท ำควำมสะอำดแผงระบำยควำมร้อนทุก 6 เดือน 
          2.1.1.5  กำรลดภำระกำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศ  กิตติพันธ,์ ปัญญำ, 

สนอง, จุฑำมำศ 
 

               (1) น ำกระถำงต้นไมท้ี่มีคุณประโยชน์ในกำรป้องกันสภำพแวดล้อมมำตั้งไว้ใน
อำคำรส ำนักงำน โดยเฉพำะบริเวณเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์ และบังแสงบรเิวณที่แสง
สำดส่องแรง หรือมุมในห้องส ำนักงำน เป็นต้น 
               (2) ใช้ผ้ำม่ำน/มู่ลี่ป้องกันแสงแดดส่งกระทบตัวอำคำร เพื่อไม่ให้
เครื่องปรับอำกำศท ำงำนหนักมำกเกินไป 
               (3) ไม่วำงสิ่งของขวำงกันทำงลมเข้ำ–ออก ของเครื่องปรับอำกำศ 
     2.1.2  การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง  
          2.1.2.1  เปิดไฟฟ้ำในห้องท ำงำนเฉพำะเท่ำท่ีปฏิบัติงำนเท่ำนั้น  บุคลำกรทุกคน 
          2.1.2.2  ปิดสวิตช์ไฟฟ้ำทกุครั้งหำกไม่ใช้งำน และปดิไฟทุกดวงท่ีไม่จ ำเป็น บุคลำกรทุกคน 
          2.1.2.3  มีกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำกำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำประจ ำป ี กิตติพันธ,์ ปัญญำ 
          2.1.2.4  ปิดไฟฟ้ำระหว่ำงหยุดพักกลำงวัน (12.00 – 13.00 น.) ยกเว้นมี
ผู้ปฏิบัติงำนใหเ้ปิดไฟฟ้ำเท่ำที่จ ำเป็น 

กิตติพันธ,์ ปัญญำ 
 

          2.1.2.5  ควรเปลีย่นหลอดไฟฟ้ำเป็นหลอดไฟแบบ LED หลอดประหยัดพลังงำนท่ี
เทียบเท่ำแสงสว่ำงเดิม 

บุคลำกรทุกคน 
 

     2.1.3  เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์  
          2.1.3.1  ตั้งโปรแกรมปิดหน้ำจอคอมพิวเตอรโ์ดยอตัโนมตัิ หำกไม่มีกำรใช้งำนเกิน 
10 นำที (Sleep mode) 

บุคลำกรทุกคน 

          2.1.3.2  ปิดเครื่องคอมพวิเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งำน (ยกเว้นเครื่องแม่ข่ำย) บุคลำกรทุกคน 
          2.1.3.3  ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันกรณีอยู่ในสถำนท่ีใกล้เคยีงกัน บุคลำกรทุกคน 
          2.1.3.4  ปิดเครื่องพิมพ์ (Printer) เมื่อเลิกใช้งำน บุคลำกรทุกคน 
           2.1.3.5  ปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์เวลำพักกลำงวัน (12.00 – 13.00 น.) บุคลำกรทุกคน 
          2.1.3.6  ปิดหน้ำจอภำพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งำน และถอดปลั๊กไฟและปดิเครื่อง
ส ำรองไฟหลังเลิกงำน 

บุคลำกรทุกคน 

          2.1.3.7  ฝึกนิสัย/พฤติกรรมในกำรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำและไฟฟ้ำส่องสว่ำง เมื่อออก
จำกห้องท ำงำน/บริเวณที่ท ำงำน เมื่อจะไม่อยู่นำนเกิน 10 นำที และจึงเปิดเมื่อเข้ำปฏิบัติงำน
ในห้องท ำงำน 

บุคลำกรทุกคน 

     2.1.4  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
          1.1.4.1  กดปุ่มพัก (Standby mode) เมื่อใช้งำนเสร็จ และหำกเครื่องถ่ำยเอกสำรมี
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power) ควรตั้งเวลำหน่วง 30 นำที ก่อนเข้ำสู่ระบบ
ประหยดัพลังงำน โดยจะต้องใช้เวลำในกำรอุ่นเครื่อง 1 - 2 นำที ก่อนเข้ำสู่สภำวะกำรท ำงำน
ปกติ 

บุคลำกรทุกคน 
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
          1.1.4.2  ถ่ำยเอกสำรเฉพำะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน บุคลำกรทุกคน 
          1.1.4.3  ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรหลังจำกเลิกกำรใช้งำนและถอดปลั๊กออก บุคลำกรทุกคน 
          1.4.4.4  หำกเครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ำยเอกสำรเกิดขัดข้อง (Error) ให้น ำกระดำษที่เสยี
ไม่มำกกลับมำใช้ใหม่ (Reuse) 

บุคลำกรทุกคน 

     2.1.5  ตู้เย็น  
          2.1.5.1  ไม่น ำอำหำรที่รอ้น/อุ่น แช่ในตู้เย็น บุคลำกรทุกคน 
          2.1.5.2  ลดกำรเปิดตู้เย็นหำกไม่จ ำเป็น เพรำะค่ำไฟฟ้ำจะเพิ่มตำมจ ำนวนครั้งของ
กำรเปิดตู้เย็น 

บุคลำกรทุกคน 

          2.1.5.3  ไม่เปดิตู้เย็นค้ำงไว้นำนๆ บุคลำกรทุกคน 
          2.1.5.4  ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพรำะควำมเย็นจะไหลเวยีนไมส่ะดวก บุคลำกรทุกคน 
          2.1.5.5  ไม่ตั้งตูเ้ย็นใกลไ้มโครเวฟ/ถูกแสงอำทิตยโ์ดยตรง เพรำะจะท ำใหตู้้เย็น
ระบำยควำมร้อนไม่ดี และสิ้นเปลอืงไฟ 

จุฑำมำศ 

          2.1.5.6  ควรตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นใหเ้หมำะสม 3 - 6 องศำเซลเซียส 
และช่องแช่แข็งลบ 15 - 18 องศำเซลเซียส ถ้ำตั้งไว้เย็นกว่ำที่ก ำหนด 1 องศำเซลเซียส จะ
สิ้นเปลืองไฟเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 

จุฑำมำศ 

          2.1.5.7  จัดตำรำงกำรท ำควำมสะอำดและจัดวำงสิ่งต่ำงๆ ในตู้เย็น ให้สะอำดอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

กิตติพันธ,์ จุฑำมำศ 

          2.1.5.8  หมั่นละลำยน้ ำแข็ง อย่ำให้มีน้ ำแข็งเกำะมำกเกินไป โดยกดปุม่ละลำย
น้ ำแข็ง/ดึงปลั๊กออกจนน้ ำแข็งละลำยหมด 

กิตติพันธ,์ จุฑำมำศ 

          2.1.5.9  ตั้งตู้เย็นห่ำงจำกผนังทั้งด้ำนหลังและด้ำนข้ำงอย่ำงน้อย 15 ซม. เพื่อระบำย
ควำมร้อนดีขึ้น (ประหยัดไฟได้ร้อยละ 3) 

กิตติพันธ,์ จุฑำมำศ 

          2.1.5.10  เลือกซื้อตู้เย็นประตเูดียว เนื่องจำกตูเ้ย็น 2 ประตู จะกินไฟมำกกว่ำตู้เย็น
ประตเูดียวท่ีมีขนำดเท่ำกัน เพรำะต้องใช้ท่อน้ ำยำท ำควำมเย็นที่ยำวกว่ำ และใช้
คอมเพรสเซอร์ขนำดใหญ่กว่ำ 

วนิดำ 

          2.1.5.11  เลือกซื้อตู้เย็นที่ได้ฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม ่2001 ซึ่งประหยัดได้
มำกกว่ำเบอร์ 5 เดิม ประมำณร้อยละ 20 

วนิดำ 

          2.1.5.12  ตู้เย็นชนิดกดปุม่ละลำยน้ ำแข็งกินไฟน้อยกว่ำชนดิละลำยน้ ำแข็งอัตโนมัติ วนิดำ 
          2.1.5.13  ตรวจสอบยำงขอบประตูตูเ้ย็นโดยเสียบกระดำษระหว่ำงขอบยำงแล้วปดิ
ประตู ถ้ำสำมำรถเลื่อนกระดำษขึน้ลงได้แสดงว่ำขอบยำงเสื่อมควรเปลี่ยนใหม่ เพรำะ
คอมเพรสเซอร์ท ำงำนหนักสิ้นเปลอืงไฟ 

กิตติพันธ,์ จุฑำมำศ 

     1.6  ไมโครเวฟ  
          1.6.1  ไม่วำงเตำไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆ เพรำะรบกวนระบบกำร
ท ำงำนของเครื่องใช้ไฟฟ้ำเหล่ำนั้น 

จุฑำมำศ 
 

          1.6.2  ท ำควำมสะอำดภำยในเครื่องทุกครั้งหลังใช้ เพรำะเศษอำหำรที่ติดตำมผนัง 
จะลดประสิทธิภำพของเตำ และอำจเกิดประกำยไฟ 

จุฑำมำศ 
 

          1.6.3  ควรตั้งเวลำให้สอดคล้องกับชนิดและปริมำณอำหำร บุคลำกรทุกคน 
          1.6.4  ควรใช้เตำไมโครเวฟเพื่อกำรอุ่นอำหำร ต้มน้ ำเดือดปริมำณน้อย ละลำย
อำหำรแช่แข็ง 

บุคลำกรทุกคน 

          1.6.5  หำกควำมจุใกลเ้คยีงกัน ควรเลือกซื้อรุ่นที่กินก ำลังไฟ (วัตต์) น้อยกว่ำ วนิดำ 
          1.6.6  เลือกใช้ขนำดเครือ่งให้เหมำะกับปรมิำณกำรใช้ วนิดำ 
     1.7  กระติกน  าร้อน  
          1.7.1  ไม่ใส่น้ ำเกินกว่ำทีต่้องใช้ จุฑำมำศ 
          1.7.2  ไม่เสียบปลั๊กท้ิงไวน้ำนก่อนกำรใช้งำนจริง จุฑำมำศ 
          1.7.3  ถอดปลั๊กทันทีที่เลกิใช้    จุฑำมำศ 
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          1.7.4  ไม่น ำน้ ำเย็นไปต้มทันที จุฑำมำศ 
          1.7.5  ไม่ให้มตีะกันเกำะด้ำนในของตัวกระติก เพรำะสิ้นเปลืองไฟ จุฑำมำศ 
          1.7.6  ไม่น ำสิ่งของใดมำปิดช่องไอน้ ำออก จุฑำมำศ 
          1.7.7  ตรวจสอบสำยไฟและขั้วปลั๊กอยูเ่สมอ จุฑำมำศ 
          1.7.8  เลือกซื้อท่ีมีฉนวนกันควำมร้อน    วนิดำ 

3 มาตรการประหยัดน  ามันเชื อเพลิง  
3.1  การใช้รถยนต์  
     3.1.1  กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน ให้ผู้บริหำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นเมื่อมีกำรขอใช้รถของ
ส่วนงำน 

บุคลำกรทุกคน 

     3.1.2  กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนเป็นหมู่คณะควรมีกำรวำงแผนและนัดหมำยสื่อสำรผ่ำน 
Line กลุ่มของส ำนักฯ เพื่อจะได้ใช้รถส่วนงำนเดินทำงไปพร้อมกัน 

บุคลำกรทุกคน 

     3.1.3  กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนหำกเป็นเส้นทำงเดียวกันให้ใช้รถร่วมกัน บุคลำกรทุกคน 
     3.1.4  ขับรถควำมเร็วไมเ่กิน 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ศึกษำเส้นทำงก่อนออกเดินทำงและ
เลือกใช้เส้นทำงที่ใกล้ที่สุด 

บุคลำกรทุกคน 

     3.1.5  ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถรอเป็นเวลำเกิน 5 นำที บุคลำกรทุกคน 
     3.1.6  ปิดเครื่องปรบัอำกำศหรือปรับโหมดพัดลมก่อนถึงที่หมำยประมำณ 1 กิโลเมตร บุคลำกรทุกคน 
     3.1.7  อนุญำตให้ใช้รถยนตเ์พื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเท่ำนั้น บุคลำกรทุกคน 
     3.1.8  จัดท ำระเบียนคุมกำรใช้รถยนต์ และท ำสถิติกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทุก
เดือน 

วนิดำ 

     3.1.9  กำรจัดส่งเอกสำรไปยังหน่วยงำนภำยนอกส ำนักฯ ให้ใช้วิธีกำรส่งผ่ำนระบบ e-
document, line, email เป็นหลกั เว้นแต่เอกสำรทีเ่ป็นเรื่องลับ ปกปิด หรือเรื่องส ำคัญที่
จ ำเป็นต้องส่งเป็นเอกสำรฉบับจริง 

บุคลำกรทุกคน 

3.2  การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์  
     3.2.1  ตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดให้อยูใ่นสภำพที่ดี และปกติ 
เช่น เปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่องตำมก ำหนด 

วนิดำ, ปัญญำ 

     3.2.2  ตรวจสอบระดับน้ ำมันเครื่อง และน้ ำกลั่นในแบตเตอรี่ใหอ้ยู่ในระดับที่ก ำหนด 
รวมถึงระดับน้ ำในหม้อน้ ำ 

วนิดำ, ปัญญำ 

     3.2.3  ตรวจสอบระบบน้ ำมันเชื้อเพลิงหำกพบรอยรั่วใหร้ีบรำยงำนซ่อมทันที ปัญญำ 
     3.2.4  ตรวจเช็คลมยำงอย่ำงสม่ ำเสมอ ปัญญำ 
     3.2.5  ท ำควำมสะอำดไส้กรองอำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอทุก 2,500 กิโลเมตร หรือทุก 1 
เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก 20,000 กิโลเมตร ตำมคู่มือรถยนต ์

ปัญญำ 

4 มาตรการใช้ทรัพยากรอื่นๆ  
4.1  การจัดการกระดาษ  
     4.1.1  กำรน ำกระดำษที่ใช้แลว้ 1 หน้ำ กลับมำใช้ซ้ ำ (พิมพ์สองหน้ำ) บุคลำกรทุกคน 
     4.1.2  ตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ พิมพ์เฉพำะสำระส ำคัญ และดำวน์โหลดไฟล์
เป็นฐำนข้อมูล 

บุคลำกรทุกคน 

     4.1.3  กำรประชุมแบบออนไลน์ (Zoom meeting, Microsoft team) แจกเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส์ (Line, Google drive, QR Code, ส่งอีเมล,์ บันทึกลงในระบบ Intra 

บุคลำกรทุกคน 

     4.1.4  กำรรับ-ส่ง เอกสำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Email, e-Document, Intra, 
Google drive, line, Messenger, Microsoft team ฯลฯ เป็นต้น 

บุคลำกรทุกคน 

     4.1.5  ใช้แบบส ำรวจแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Google Form) บุคลำกรทุกคน 
     4.1.6  รณรงค์ให้ใช้เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดำษ บุคลำกรทุกคน 
     4.1.7  บันทึกข้อมูลกำรเบิกใช้งำนกระดำษในแต่ละเดือน วนิดำ 
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     4.1.8  กระดำษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้ำท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บเป็นเอกสำรใหร้วบรวมไว้
เพื่อรอจ ำหน่ำย 

จุฑำมำศ 

     4.1.9  กำรคัดแยกกระดำษก่อนทิ้งลงถังขยะทั่วไป บุคลำกรทุกคน 
     4.1.10  เวียนเอกสำรแจ้งผ่ำนทำงระบบ กรุ๊ปไลน์ หรือเฟสบุ๊ค บุคลำกรทุกคน 
4.2  หมึกพิมพ์  
     4.2.1  ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน บุคลำกรทุกคน 
     4.2.2  ลดกำรพิมพ์เอกสำรโดยแชร์ไฟลร์่วมกันผำ่นทำง Google drive บุคลำกรทุกคน 
     4.2.3  ลดควำมละเอียดของกำรพิมพ์ เพื่อลดกำรใช้หมึกพิมพ ์ บุคลำกรทุกคน 
     4.2.4  ตรวจสอบรำยละเอยีดในไฟล์ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนท ำกำรพิมพ์เอกสำร บุคลำกรทุกคน 
     4.2.5  ออกแบบสื่อ/เอกสำร โดยค ำนึงถึงกำรประหยดัหมึกพิมพ์ บุคลำกรทุกคน 
     4.2.6  ใช้ตลับหมึก/โทนเนอรแ์บบเติมได ้ บุคลำกรทุกคน 
     4.2.7  ในกำรพิมพ์งำนแต่ละครั้ง รณรงค์ใช้หมึกพิมพ์ชนิดขำวด ำเป็นหลัก ลดกำรใช้หมึก
พิมพ์ชนิดสี หรือใช้เท่ำที่จ ำเป็น 

บุคลำกรทุกคน 

4.3  มาตรการลดการใช้อุปกรณ์เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ส านักงาน   
     4.3.1  ควรน ำซองจดหมำย/ซองเอกสำร กลับมำใช้หมุนเวียนภำยในหน่วยงำน โดยใช้
กระดำษที่ใช้แล้วหน้ำเดียว น ำมำปิดหน้ำซองถึงผู้รับใหมไ่ด้อีก 

บุคลำกรทุกคน 

     4.3.2  ขอควำมร่วมมือในกำรใช้วัสดุส ำนักงำนต่ำง ๆ เช่น ลวดเย็บกระดำษ แฟ้ม คลิป
หนีบกระดำษ เท่ำที่จ ำเป็น และให้น ำกลับมำใช้ใหม ่

บุคลำกรทุกคน 

     4.3.3  ลดจ ำนวนกำรเบิกวัสดสุ ำนักงำนสิ้นเปลืองบำงประเภท ได้แก่ ดินสอ ปำกกำ ไม้
บรรทัด ยำงลบ เป็นต้น 

บุคลำกรทุกคน 

5 มาตรการประชุมและการจัดนิทรรศการ  
5.1  มาตรการการจัดประชุมและนิทรรศการ  
     5.1.1  กำรเรยีนเชิญและกำรประชำสมัพันธ์กำรประชุม ให้ใช้ช่องทำงกำรแจ้งข่ำวสำร
ประชำสมัพันธ์กำรจัดประชุมผ่ำนสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, Facebook, Email, e-
Document, Microsoft team เป็นต้น 

บุคลำกรทุกคน 

     5.1.2  เลือกใช้จอภำพแทนกำรแจกเอกสำรประกอบกำรประชุม หำกจ ำเป็นต้องใช้
เอกสำรประกอบกำรประชุมให้ใช้กระดำษทั้งสองหน้ำ 

บุคลำกรทุกคน 

     5.1.3  ใช้ห้องประชุมให้เหมำะสมกับจ ำนวนคน เปิดไฟและเครือ่งปรับอำกำศเท่ำท่ี
จ ำเป็น โดยปิดไฟและเครื่องปรับอำกำศระหว่ำงพักกลำงวันและหลังใช้งำนทุกครั้ง 

บุคลำกรทุกคน 

     5.1.4  กำรจัดเตรยีมสถำนท่ีและอุปกรณ์ เปิดไฟฟ้ำและเครื่องปรับอำกำศก่อนใช้งำน 15 
นำที เครื่องปรับอำกำศใช้อุณหภมูทิี่ 25 - 27 องศำเซลเซยีส ปิดไฟฟ้ำและอุปกรณ์และถอด
ปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งำน 

บุคลำกรทุกคน 

     5.1.5  ให้ผู้ด ำเนินกำรประชุมก ำหนดวำระกำรประชุมให้กระชับและเกดิประโยชน์สูงสดุ บุคลำกรทุกคน 
     5.1.6  ให้ผู้ด ำเนินกำรประชุมเลือกใช้กระดำษ/เอกสำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บุคลำกรทุกคน 
     5.1.7  ให้ผู้ด ำเนินกำรประชุมเลือกใช้กระดำษ/เอกสำรที่เป็นกระดำษสองหน้ำได้ บุคลำกรทุกคน 
     5.1.8  กำรประชุมภำยในส ำนกัฯ หำกเป็นกำรประชุมกับบุคคลภำยนอก ควรใช้แก้วน้ ำ
ในกำรบริกำรน้ ำดื่ม หรือใช้น้ ำขวดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหำกเป็นกำรประชุมของ
บุคลำกรภำยในส ำนักฯ ให้บุคลำกรน ำขวดน้ ำ/แก้วน้ ำ ของตนเองมำใช้ 

จุฑำมำศ 

     5.1.9  กำรจัดเครื่องดื่ม/อำหำรว่ำง ควรเลือกประเภทที่ไมม่ีวัสดุห่อหุ้มพลำสติก ควรเป็น
วัสดุห่อหุ้มทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/วัสดุที่น ำมำใช้ซ้ ำได ้

วนิดำ, จุฑำมำศ 

     5.1.10  ให้รับประทำนอำหำรว่ำงในจุดที่ก ำหนดของแต่ละห้องประชุม โดยให้จัดเก็บ
ขยะและล้ำงภำชนะในจดุที่ก ำหนดให้ถูกต้องตำมมำตรกำรด้ำนกำรจัดสิ่งแวดล้อม 

บุคลำกรทุกคน 

     5.1.11  กำรใช้น้ ำยำล้ำงจำน ล้ำงแก้ว ควรเป็นน้ ำยำทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ล าดับ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
     5.1.12  ให้ผู้ด ำเนินกำรประชุมควบคุมกำรใช้พลังงำนและลดกำรปริมำณของเสยีตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนท่ีก ำหนด 

บุคลำกรทุกคน 

 

 จึงประกำศมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกำศ ณ วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์  เศวตเศรนี)  
                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
  


