
 
 

 
 

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย กรมควบคมุโรค  

1. บุคลากรกรมควบคุมโรคร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
 1.1 ห้ามใช้ หรือน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาภายในส านักงานฯ โดยเด็ดขาด 
 1.2 ลดการใช้ถุงพลาสติก ภายในส านักงานฯ 
 1.3 ให้น าแก้วน  า ภาชนะใช้ซ  า บรรจุอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือบริโภค ภายในส านักงานฯ 
 1.4 ร่วมกันคัดแยกขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ก่อนทิ งลงภาชนะรองรับขยะ 
 1.5 ให้จัดหาวัสดุส านักงานประเภทใช้ซ  า หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จุดวางภาชนะรองรับขยะในพื้นที่ และห้องน้้า  

 2.1 จัดวางภาชนะรับรองการคัดแยกขยะในพื นทีส่่วนกลาง ชั น 1 ทุกอาคาร ดังนี  
 2.1.1 ถังส าหรับทิ งขยะทั่วไป 
 2.1.2 ถังส าหรับทิ งขยะอินทรีย์  
 2.1.3 ถังส าหรับทิ งขยะรีไซเคิล ให้แยกของเหลวออกจากขยะรีไซเคิลก่อนทิ ง  
 2.1.4 ถังส าหรับทิ งขยะอันตราย  
 2.2  จัดวางภาชนะรับรองการคัดแยกขยะหน้าห้องน  าส่วนกลาง และห้องน  าภายในส านักงานฯ ดังนี  
 2.2.1 ถังส าหรับทิ งขยะทั่วไป 
 2.2.2 ถังส าหรับทิ งขยะอินทรีย์  
 2.2.3 ถังส าหรับทิ งขยะรีไซเคิล ให้แยกของเหลวออกจากขยะรีไซเคิลก่อนทิ ง  
3. การมอบหมายความรับผิดชอบใหแ้ม่บ้าน 
 3.1 คัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ทุกวัน    
 3.2 ชั่งและจดบันทึกน  าหนักขยะมูลฝอยประเภทขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
ทุกวัน เวลา 15.30 น. 
 3.3 ส่งสรุปข้อมูลน  าหนักขยะแต่ละประเภททุกวัน ให้ส านักงานเลขานุการกรมเพ่ือบันทึกข้อมูล ส าหรับ
หน่วยงานที่มีที่ตั งอยู่นอกบริเวณกรมควบคุมโรค (สถาบันบ าราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย  ส านักวัณโรค 
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ)     
ให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูล ให้ส านักงานเลขานุการกรม สัปดาห์ละ 1 ครั ง ทุกวันศุกร์ หรือวันท าการสุดสัปดาห์ 

 “ แยก  ลด  งด  ใช ้” 
   “แยก”  แยกขยะก่อนทิ งลงถัง 

    “ลด”   ลดการใช้ถุงพลาสติก และแก้วน  าที่ใช้แล้วทิ งในคราวเดียว 

    “งด”    งดใช้ผลิตภัณฑ์จากโฟมบรรจุอาหาร หรือของเหลวทุกชนิด 

    “ใช”้     ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ภาชนะใช้ซ  า บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 



 
 
 
 

 มาตรการลดใช้กระดาษ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 1. ใช้กระดาษ 2 หน้า (เฉพาะการสื่อสารภายในกอง ส านัก สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง) 
 2. ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค ส าหรับการแจ้งเวียนหนังสือจากกอง ไปสู่ กลุ่มฝ่าย  
ไปสู่  กลุ่มงาน  ไปสู่  บุคคล  โดยจะพิมพ์เอกสารเท่าที่จ าเป็น 
 3. ใช้กระดาษขนาด A5 (ขนาด A4 พับครึ่ง) เป็นกระดาษขออนุมัติส่งโทรสารหรือใช้ในกรณีอ่ืนที่
สามารถใช้กระดาษขนาด A5 ได้ 
 4. ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เปิดเอกสารจากไฟล์แทนการพิมพ์เอกสารในการประชุม 
 5. ใช้เอกสารที่เป็นกระดาษแจกในการประชุมเท่าที่จ าเป็น 
 6. ใช้วิธีการประเมินต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ แทนแบบประเมินจากกระดาษ 
 7. ใช้อีเมล์ หรือไลน์ จัดส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ แทนการส่งเอกสารกระดาษ 
 8. ตรวจสอบความความถูกต้องก่อนพิมพ์เอกสารทุกครั้ง 



 
 

 
 

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ภายในกรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เพ่ือส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมในการลดใช้พลังงาน 

 
1. ทั่วไป 
 1.1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้ง  เมื่อเลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
 1.2 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เบอร์ 5 และ/หรือ ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และข้อก าหนดของการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย 
 1.3 ไม่น าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในสถานที่ท างาน 
 1.4 ไม่ติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
เช่น ตู้เย็น กาต้มน้ า เตาไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
       

2. ไฟฟ้าแสงสว่าง 
 2.1 เปิด - ปิดเป็นเวลา โดยเริ่มเปิดเวลา 08.30 น. และปิดเวลา 16.30 น. หรือเปิดเฉพาะดวงที่มี
ความจ าเป็น 
 2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.) เวลากลางคืน เปิดเฉพาะดวงที่มคีวาม
จ าเป็น 
 2.3 ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก โดยการเปิดม่าน มู่ลี่ บริเวณหน้าต่าง เพ่ือประหยัดไฟฟ้าจากหลอดไฟ 
 

3. เครื่องปรับอากาศ 
 3.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ที่ 26 องศาเซลเซียส บริเวณพ้ืนที่ท างานทั่วไปและพ้ืนที่
ส่วนกลาง โดยเปิดล่วงหน้าก่อนการใช้งานไม่เกิน 15 นาที 
 3.2 ก าหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.  

3.3 ก าหนดการปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 11.00 – 13.00 น. และ 15.30 น. เป็นต้นไป 
 3.4 งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ และท างานนอกเวลาท าการ 
 3.5 บ ารุงรักษา ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอตามระยะเวลา 
 3.6 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ, ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศ และเปิดประตูห้องท่ีมีการเครื่องปรับอากาศเท่าท่ีจ าเป็น 

3.7 งดใช้พัดลมระบายอากาศขณะที่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ 
 

4. เครื่องอ านวยความสะดวก 
 4.1 กระติกน้ าร้อน ก าหนดเปิดใช้กระติกน้ าร้อนให้เป็นเวลา ช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น. ช่วงบ่าย
เวลา 14.00 - 15.00 น.  
 4.2 ตู้เย็น  

- ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จ าเป็น เพราะค่าไฟฟ้าจะเพ่ิมตามจ านวนครั้งของการเปิดตู้เย็น 
 
 

ไม่แช่ของ... 
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- ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก และทุกเย็นวันศุกร์ ให้น า
สิ่งของออกจากตู้เย็น 

- ละลายน้ าแข็ง อย่าให้น้ าแข็งเกาะในช่องแช่แข็งมากเกินไป เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน 
- ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็น โดยเสียบกระดาษระหว่างขอบยางแล้วปิดประตู ถ้าสามารถ

เลื่อนกระดาษขึ้น-ลงได้ แสดงว่าขอบยางประตูเสื่อม ควรเปลี่ยนใหม่ เพราะคอมเพรสเซอร์ท างานหนัก ท าให้
สิ้นเปลืองพลังงาน 
 4.3 เตาไมโครเวฟ 
  - ท าความสะอาดภายในเครื่องทุกครั้งหลังใช้ เพราะเศษอาหารที่ติดตามผนังจะลดประสิทธิภาพ
ของเตา ท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน และเป็นอันตรายท าให้เกิดประกายไฟ 
  - ตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณอาหาร  
 

5. อุปกรณ์ส านักงาน 
 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- ปิดจอภาพในเวลาพักเท่ียง หรือไม่ใช้งานเกนิ 15 นาที 
- ตั้งโปรแกรม ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที  

 5.2 เครื่องถ่ายเอกสาร 
- กดปุ่มพัก (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่อง

อัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งนี้เครื่องถ่าย
เอกสารจะต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง 1-2 นาที ก่อนจะเข้าสู่สภาวะท างานปกติอีกครั้ง ซึ่งหากมีการตั้งหน่วง
เวลาสั้นไปเม่ือมีการใช้เครื่องอีก จะต้องเสียเวลาอุ่นเครื่องบ่อย ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จ าเป็น 

- หากมีเครื่องถ่ายเอกสารมากกว่า 1 เครื่อง ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาการเปิดใช้งานเพียงเครื่อง 
เดยีวหรือเท่าท่ีจ าเป็นต่อการใช้งาน 
 

6. ลิฟต์โดยสาร 
การใช้ลิฟต์โดยสาร 

- ก าหนดเวลาการเปิดใช้งานลิฟต์โดยสาร 
            เวลา 08.00 - 09.00 น  ทุกอาคารเปิดลิฟต์ทุกตัว 
            เวลา 09.00 - 11.30 น  ทุกอาคารเปิดลิฟต์ 1 ตัว 
           เวลา 11.30 - 13.30 น  ทุกอาคารเปิดลิฟต์ทุกตัว 

เวลา 13.30 - 16.00 น  ทุกอาคารเปิดลิฟต์ 1 ตัว 
            เวลา 16.00 - 17.00 น  ทุกอาคารเปิดลิฟต์ทุกตัว 
            เวลา 17.00 - 19.00 น  ทุกอาคารเปิดลิฟต์ 1 ตัว 
   ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ปิดลิฟต์โดยสารทุกตัว ยกเว้น บริเวณใดที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้งานลิฟต์โดยสาร 

- การเดินขึ้น-ลง เพียง 1-2 ชั้น ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร 
 
 
 

7. การใช้น้ า... 
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7. การใช้น  า 
 7.1 ส ารวจพื้นที่รับผิดชอบว่ามีสุขภัณฑ์ ระบบประปา ช ารุดหรือเสื่อมสภาพ  
7.2 เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า หรือชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อกประหยัดน้ า ชักโครกประหยัดน้ า 
7.3 ไมป่ล่อยให้น้ าไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า เพราะจะสูญเสียน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์ 
7.4 การล้างจาน ชาม ควรใช้กระดาษช าระเช็ดคราบสกปรกออกก่อน และไม่ควรเปิดน้ าไหลตลอดเวลาที่ล้าง 
7.5 ใช้ น้ าคลอง รดต้นไม้แทนการใช้น้ าประปา 
7.6 ผู้ดูแลรถราชการ เมื่อล้างรถราชการ ต้องไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ และใช้น้ าอย่าง

ประหยัด 
7.7 การล้างรถ ก าหนดให้ล้างได้เฉพาะรถราชการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่น า

รถส่วนตัวเข้ามาล้าง 
7.8 ติดตามปริมาณการใช้น้ าอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือน 

 

8. การประหยัดน  ามันเชื อเพลิง 
8.1 ควรปรับวิธีการขับขี่รถยนต์ให้ถูกต้อง และไมข่ับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

      ควรขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายก าหนดไว้ คือ 
- ทางธรรมดา ความเร็วไม่เกิน 90 กม. ต่อชั่วโมง 
- ทางด่วน ความเร็วไม่เกิน 110 กม. ต่อชั่วโมง 
- มอเตอร์เวย์ ความเร็วไม่เกิน 120 กม. ต่อชั่วโมง 

8.2 ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอยเจ้าหน้าที่ และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 
8.3 ก าหนดการจัดส่งเอกสาร วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. 
8.4 การใช้รถไปราชการให้จัดเส้นทางการเดินรถทางเดียวกันไปด้วยกัน Carpool 
8.5 เลือกใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับชนิดเครื่องยนต์ เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาด ท าให้

เครื่องยนต์ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน 
8.6 ตรวจสอบลมยางรถยนต์ให้มีความดันที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไป 
8.7 บ ารุงรักษาตรวจซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง ไส้กรอง เป็นต้น อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การ

เผาไหม้เครื่องยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการปล่อยมลพิษ และไม่สิ้นเปลืองน้ ามัน 
8.8 ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์  และไม่เลี้ยงครัตซ์ในขณะขับ และให้เปิด

เครื่องปรับอากาศตามความจ าเป็น และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที 
8.9 ติดตามปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


