แบบฟอรมติดตาม
การนําแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ไดจากการแลกเปลีย่ นไปใชในหนวยงาน
CoP-Cost Reduction แลกเปลีย่ นเรียนรู ครัง้ ที่ 1
เรื่อง
“แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการสูญเปลาของการใชไฟฟา”
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555
ณ หองชัยพฤกษ อาคารดร.เจริญ คันธวงศ วิทยาเขตกลวยน้าํ ไท

ใหทา นระบุวา หนวยงานของทานไดนาํ แนวทางปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยน ไปใชอยางไร
โดยเติมรายละเอียด ในชองที่ 2
นําเสนอโดย ฝายจัดหาและบริหารทรัพยสิน
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ไดจากการแลกเปลี่ยน
การนําไปใชในหนวยงานของทาน
หมายเหตุ
-แจงในที่ประชุมแผนกใหทกุ คนทราบในกรณี
1. เมื่อมีการขอใชหองประชุมหรือหองเรียน
เมื่อมีการงดการเรียนการสอนหรือจองแลวไมได ไปใชหองประชุมหากมีการงดประชุมใหแจง
หนวยงานหรือผูที่รับผิดชอบดูแลหองประชุม
ใชงานใหแจงผูเกี่ยวของทุกครั้ง เพื่อใหปดไฟ
ปดเครื่องปรับอากาศ สวิชทไฟและอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณตางๆ
ตาง ๆก
2. ควรเปด-ปดไฟและเครื่องปรับอากาศใน
-เปดไฟในหองประชุมเฉพาะเวลาที่จาํ เปน/ใช
หองเรียนและหองประชุมตามเวลาทีข่ อใชบริการ งานเทานั้น
-แจงใหทกุ คนรับทราบไมควรเปด
เครื่องปรับอากาศกอนเวลาประชุมและเมือ่
ประชุมเสร็จใหปดอุปกรณและสวิทชกอน
ออกจากหอง
3. ในการทําความสะอาดอาคารสํานักงานและ -ใหพนักงานทําความสะอาดสํานักงานในชวง
หองเรียนควรเปดไฟแสงสวางเฉพาะจุดที่ใชงาน กอนเลิกงาน
เทานัน้
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-แจงพนักงานประจําแผนกใหเปดไฟเฉพาะ
จุดที่ทาํ งานและปดใหเรียบรอยเมื่อทํางาน
เสร็จเรียบรอยแลว
4. กอนเริ่มงานและหลังเลิกงาน ถาจําเปนตอง -แจงบุคลากรในแผนกใหเปดไฟเฉพาะที่ใช
ใชแสงสวาง ควรเปดไฟเพียง 10-20% ของพื้นที่ งานจริงกอนเวลาเริ่มงานปกติและปดไฟทุก
ครั้งที่เลิกงาน
(ไมตองเปดทั้งหมด) เพื่อลดความสิ้นเปลือง
-เปดประตูในคลังพัสดุทุกประตูเพื่อใหแสง
สวางผานเขามา จะไดเปดไฟบางสวนเทานั้น
-หลังเลิกงานปดไฟแสงสวางและปดสวิทช
เพาเวอรหนาจอคอมพิวเตอร
-แจงใหบุคลากรของแผนกรับทราบผานที่
ประชุมของแผนกถึงการเปดไฟเทาที่
จําเปนตองใชแสงสวางเทานั้น

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ไดจากการแลกเปลี่ยน
5. ควรเปดไฟหองน้ําเฉพาะจุดที่ใชงาน และปด
ไฟทุกครั้งหลังเลิกใชงาน

6. ลดการนําอุปกรณสื่อสารสวนตัวมาชารตที่
ทํางานและหามนําเครื่องใชไฟฟาใดๆ ที่ไม
เกี่ยวของกับการทํางานมาใชที่มหาวิทยาลัย

การนําไปใชในหนวยงานของทาน
-เปดไฟแสงสวางเฉพาะพื้นที่ใชงานเทานัน้
และปดไฟทุกครั้ง
-แจงใหทกุ คนรับทราบเมื่อไปใชหองน้ําขอ
ความรวมมือปดไฟ พัดลมหลังเลิกใชงาน
(ปดเฉพาะจุด)
-ชารทไฟอุปกรณสื่อสารเฉพาะเวลาฉุกเฉิน
เทานัน้
-แจงใหบุคลากรทราบและขอความรวมมือใน
การปฏิบัติ
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หมายเหตุ

7. ถอดปลั๊กไฟที่กาตมน้ํารอนทุกครั้งเมื่อเลิกใช
งาน

-ถอดปลั๊กตูนา้ํ รอน-เย็นกอนเลิกงาน 15 นาที
-แจงใหบุคลากรทราบและขอความรวมมือใน
การปฏิบัติ
8. ควรปดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณไฟฟา -กําหนดพักรับประทานอาหารเที่ยงพรอมกัน
เวลา 12.00-13.00 น. และปด
ในสํานักงานในชวงพักรับประทานอาหาร
กลางวัน (เฉพาะหนวยงานทีไ่ มตองใหบริการแก เครื่องปรับอากาศและไฟแสงสวาง เปนเวลา
1 ชั่วโมง
นักศึกษา)
-ชวงพักเที่ยง ปด คอมพิวเตอรและพริ้นเตอร
และอุปกรณไฟฟาที่ไมไดใชงาน
-แจงใหบุคลากรทราบและขอความรวมมือใน
การปฏิบัติ
-แจงผาน E-mail ใหหนวยงานรับทราบเพื่อ
ปรับเวลาในการใชบริการ
9. ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใน
-ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในหนวยงานที่
สํานักงานใหอยูที่ 25 องศา
25 องศาเซลเซียส
10. ตองมีการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
-แจง ซบร.ใหมาทําความสะอาดตาม
อยางสม่ําเสมอ
ระยะเวลาทีถ่ งึ กําหนด
11. ไมเปดประตู หนาตางเคานเตอรทิ้งไว
-แจงใหทกุ คนในแผนกทราบไมใหเปดประตู
สํานักงาน หรือเคาเตอรบริการทิ้งไว
12. ปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมไดใชงาน เชน -ปดสวิทชเพาเวอรที่จอคอมพิวเตอร
เวลาพักกลางวัน หรือไปประชุม
-ปดหนาจอคอมทุกครั้งเมื่อไมไดใชงานเปน
เวลานานๆและหลังเลิกงาน
-แจงใหบุคลากรทราบและขอความรวมมือใน
การปฏิบัติ
13. รณรงคใหบุคลากรและนักศึกษา shutdown -แจงใหบุคลากร shutdown คอมพิวเตอรทุก
เครื่องคอมพิวเตอรทุกครั้งที่เลิกใช
ครั้งหลังเลิกใชงาน และเมื่อไมไดใชเปน
เวลานาน
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แนวทางปฏิบัตทิ ี่ไดจากการแลกเปลี่ยน
14. ลด ละ เลิก และหลีกเลี่ยงการใสเสื้อผา
หนาๆ ในการทํางานเพื่อลดการใชพลังงาน
15. พิมพงานหรือเอกสารเฉพาะที่จาํ เปนเทานั้น
และปดเครื่อง Printer เมื่อไมไดใชงาน

16. ในกรณีทมี่ ีลิฟตหลายตัว ควรเลือกกดลิฟต
เพียงครั้งละ 1 ตัวเทานั้น
17. กรณีขึ้น-ลงเพียงชั้นเดียว ควรใชบันไดแทน

การนําไปใชในหนวยงานของทาน
-ขอความรวมมือในที่ประชุมแผนกเรื่องการ
ใสเสื้อผาที่หนา ๆมาทํางาน
-เปลี่ยนวิธีการเก็บเอกสารเปนไฟลขอมูลลง
เครื่องคอมพิวเตอร หรือใน E-mail
-แจงใหปดเครื่องพริ้นเตอรชวงที่ไมไดใชงาน
และในการพริ้นเอกสารใหพริ้นเฉพาะสวนที่
จําเปนรวมทั้งควรเก็บขอมูลเปนไฟลตาง ๆ ไว
ในเครื่องคอมฯ
-กอนพิมพเอกสารทุกครั้งควรตรวจสอบ
เอกสารจากไฟลกอนพิมพใหถูกตอง
-แจงใหบคุ ลากรทราบและขอความรวมมือใน
การปฏิบัติ
-แจงใหบุคลากรทราบและขอความรวมมือใน
การปฏิบัติ
-แจงใหบุคลากรทราบและขอความรวมมือใน
การปฏิบัติ

18. ในอาคารที่มีลิฟตหลายตัว ควรมีกําหนด
ชั้นในการเปดลิฟต เชน ชั้นเลขคี่ ชั้นเลขคู
เปนตน
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หมายเหตุ

แนวทางการรณรงค
1. สรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรใชไฟฟาอยางคุม คา โดยใหบุคลากรทีม่ ีสํานักงานอยูใน
อาคารเดียวกัน จัดประชุม/ประเมินผลการใชไฟฟาภายในอาคารรวมกัน เพื่อหาวิธีลด
คาใชจาย

วิธีการปฏิบตั ิ
-ประสานงานขอความรวมมือ
หนวยงานที่อยูในพื้นที่เดียวกัน
ใหประหยัดการใชไฟฟา

2. กําหนดเปนนโยบายใหพนักงานดูแลปดไฟและเครื่องปรับอากาศทันที เมื่ออาจารยไมมา -แจงเปนนโยบายใหพนักงาน
สอนเกิน 30 นาที
ของแผนกปด
เครื่องปรับอากาศ และปดไป
บางจุดในคลังหลังปด
ใหบริการเวลา 15:30 น.
3. ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรและรณรงคเกีย่ วกับการลดความสูญเปลาในการใช -ปดปายขอความรณรงคการ
ไฟฟา ใหบุคลากรและนักศึกษาทราบอยางตอเนื่อง เพื่อใหนําไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความ
ใชไฟฟาอยางประหยัดภายใน
ยั่งยืน
บริเวณคลังและสํานักงานของ
แผนกเพื่อใหบุคลากรเกิด
จิตสํานึกที่ดี
4. ควรมีการรายงานยอดการใชไฟฟาในแตละอาคาร เปนรายเดือน

-นํายอดคาไฟฟาประจําอาคาร
ที่ปฏิบัติงานของแตละเดือนมา
แจงใหบุคลากรในแผนก
รับทราบ

5. ควรมีการสรางแรงจูงใจในการลดความสูญเปลาในการใชไฟฟา เชน การใหรางวัล
หนวยงานที่สามารถลดรายจายได หรือจัดการแขงขันระหวางอาคาร เปนตน

6. จัดกิจกรรมรณรงคอยางตอเนื่องใหเกิดเปนวัฒนธรรมการประหยัดแกองคกร

-มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรม
รณรงคสรางแรงจูงใจการลด
คาใชจายโดยจัดกิจกรรม
แขงขันและมีรางวัลใหโดยให
หนวยงานตาง ๆ สงประกวด

-แจงใหบุคลากรเขารวม
กิจกรรมการรณรงคการ
ประหยัดเมื่อองคกรจัดกิจกรรม
และใหมีเวทีแลกเปลีย่ นใน
วาระการประชุมของแผนก
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