- สำเนำคู่ฉบับ-

คำสั่งโรงพยำบำลค่ำยวชิรำวุธ
ที่

/๒๕๖๐

เรื่อง มำตรกำรประหยัดพลังงำนของรพ.ค่ำยวชิรำวุธ
--------------------เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำนของ รพ.ค่ำยวชิรำวุธ . เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ตำมคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๐/๒๕๕๒ ลง ๒๘ ก.ค.๕๒ เรื่อง มำตรกำรประหยัดใน ทบ. และ
คำสั่ ง ที่ ๔๗/๒๕๕๙ ลง ๗ มิ.ย.๕๙ เรื่อง มำตรกำรประหยัดพลังงำนในค่ำยวชิรำวุธ สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีและสัมฤทธิ์ผลตำมนโยบำยของรัฐบำล จึงให้ส่วนรำชกำรในรพ.ค่ำยวชิรำวุธ ปฏิบัติดังนี้.๑. ให้ยกเลิก คำสั่งเรื่อง มำตรกำรประหยัดของรพ.ค่ำยวชิรำวุธ และให้รพ.ค่ำยวชิรำวุธ
ปฏิบัติตำมแนวทำงมำตรกำรประหยัดพลังงำนของรพ.ค่ำยวชิรำวุธ ดังนี้.๑.๑ มำตรกำรประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ นขต.รพ.ค่ำยวชิรำวุธ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมที่รัฐบำลหรือหน่วยเหนื อกำหนด และอยู่ในวงเงินที่หน่วยได้รับกำรจัดสรร โดย
ปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัด ดังนี้.๑.๑.๑ ควบคุมกำรใช้รถยนต์ของรำชกำรและกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้ใช้เท่ำที่
จำเป็นและเลือกใช้รถให้เหมำะกับสภำพกำรเดินทำง ในกำรส่งเอกสำรที่ใช้วิธีรวบรวมแล้วส่งพร้อมกัน
กำรเดินทำงไปสถำนที่เดียวกันให้ไปด้วยกัน หรือให้ใช้วิธีกำรติดต่อสื่อสำรแทนกำรเดินทำง เช่น โทรศัพท์
โทรสำร ไปรษณีย์E - mail เป็นต้น
๑.๑.๒ กำรนำสำรภำยในค่ำยวชิรำวุธ ให้พิจำรณำใช้จักรยำนหรือจักรยำนยนต์
เป็นหลัก หรือจัดให้มีกำรรับส่งเอกสำรและพัสดุส่วนกลำง
๑.๑.๓ รถรำชกำรให้พิจำรณำใช้พลังงำนทำงเลือกแทนกำรใช้น้ำมันเบนซินและ
ดีเซล(โดยตรวจสอบคู่มือประจำรถ) อำทิ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ NGV และไบโอดีเซล เป็นต้น
๑.๑.๔ ก่อนใช้รถรำชกำรปฏิบัติงำน ควรมีกำรวำงแผนก่อนเดินทำง นำสิ่ งของ
บรรทุกที่ไม่จำเป็นออกจำกรถ และเตรียมสภำพรถให้พร้อมใช้งำน ที่สำคัญได้แก่
๑.๑.๔.๑ ตรวจดู ล มยำงรถยนต์ ให้ มี ค วำมเหมำะกั บ กำรใช้ งำนถ้ ำอ่ อ น
เกินไปจะมีผลให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
๑.๑.๔.๒ เปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องปรับเปลี่ยน/ทำควำมสะอำด ไส้กรองฯ
หัวเทียน คำร์บู เรเตอร์ ตำมระยะเวลำอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ กำรเผำไหม้ในเครื่องยนต์มีควำมสมบูรณ์
ลดกำรสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และลดกำรสึกหรอของเครื่องยนต์

-๒–
๑.๑.๕ ขณะเดินทำงให้ดำเนินกำรดังนี้
๑.๑.๕.๑ ใช้รถยนต์ให้ถูกวิธี อำทิ เร่งเครื่องยนต์ให้อัตรำแรงที่พอเหมำะ
ขับรถด้วยควำมเร็วสม่ำเสมอ
๑.๑.๕.๒ กวดขั น ดู แ ลให้ มี ก ำรปฏิ บั ติ ต ำมกฏจรำจรอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด
โดยเฉพำะในเรื่องกำหนดอัตรำควำมเร็วของรถยนต์ (ควรใช้ควำมเร็วที่ ๘๐ - ๙๐ กม./ชม.)
๑.๑.๖ เมื่อปฏิบัติงำนเสร็จให้มีกำรดูแลบำรุงรักษำเครื่องยนต์ของรถรำชกำรให้อยู่
ในสภำพดีอยู่เสมอภำยหลังใช้งำน โดยกำรตรวจสอบ ทำควำมสะอำด และเปลี่ยนอุปกรณ์ตำมกำหนด
๑.๑.๗ กำรสนับสนุนยำนพำหนะให้กับส่วนรำชกำรอื่น ๆ ให้กระทำเท่ำที่จำเป็น
ทั้งนี้ให้คำนึงถึงภำพพจน์ของรพ.ค่ำยวชิรำวุธ โดยรวม
๑.๑.๘ กำรจัดยำนพำหนะรับรองผู้บังคับบัญชำ, บุคคลพิเศษ หรือสนับสนุนกำร
เดินทำงไปรำชกำร ให้พิจำรณำจัดแบบรวมกำร โดยคำนึงถึงควำมประหยัด
๑.๒ มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ ให้รพ.ค่ำยวชิรำวุธ ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมที่
รัฐบำลหรือหน่วยเหนือกำหนดและอยู่ในวงเงินที่หน่วยได้รับกำรจัดสรร โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัด ดังนี้.๑.๒.๑ กำรใช้เครื่องปรับอำกำศ
๑.๒.๑.๑ ให้ใช้เครื่องปรับอำกำศอย่ำงประหยัด โดยตั้งอุณหภูมิปรับอำกำศ
ให้เหมำะสมที่ ๒๕ - ๒๖ องศำเซลเซียส ในบริเวณพื้นที่ทำงำนทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลำงพร้อมกับให้มีกำร
สำรวจกำรรั่วไหลของควำมเย็นของเครื่องปรับอำกำศ เช่น อย่ำเปิดประตู หน้ำต่ำงทิ้งไว้ อุดช่องโหว่ของ
บำนประตูหน้ำต่ำง สำหรับหน่วยงำนที่ต้องมีกำรให้บริกำรประชำชนและมีกำรเข้ำ – ออก ของผู้รับบริกำร
อย่ำงสม่ำเสมอควรมีกำรติดประตูบำน หรือพิจำรณำติดประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติตำมควำมเหมำะสม
หมั่นคอยดูแลบำรุง/รักษำให้ประตูอัตโนมัติทำงำนได้ดีอยู่ตลอดเวลำกำรเปิด – ปิดเครื่องปรับอำกำศให้
เหมำะสมของผู้มำรับบริกำร และสภำพอำกำศ
๑.๒.๑.๒ กำหนดเวลำในกำรเปิด – ปิดเครื่องปรับอำกำศให้เหมำะสมกับ
อุณหภูมิภำยนอก สำหรับห้องประชุมที่ไม่สำมำรถเปิดหน้ำต่ำงและประตูได้ ให้เปิดเครื่อ งปรับอำกำศก่อน
กำรประชุม ๑๐ นำที และปิดทันทีที่เลิกประชุม และให้มีกำรหมุนเวียนกำรใช้เครื่องปรับอำกำศ หำกใน
ห้องมีเครื่องปรับอำกำศ ตั้งแต่ ๒ เครื่องขึ้นไป เพื่อเป็นกำรยืดอำยุกำรใช้งำน ทั้งนี้กำหนดเวลำในกำร
เปิ ด - ปิ ดเครื่ อ งปรั บ อำกำศ มี ข้อ ยกเว้น ส ำหรับ ส่ ว นรำชกำร ที่ มี สิ่ งอุป กรณ์ ส ำยสื่ อ สำรบำงรำยกำร
ที่จำเป็นต้องควบคุมกำรใช้งำนด้วยอุณหภูมิและควำมชื้นตลอด ๒๔ ชม.ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
(Server) ในระบบ LAN ที่ติดตั้งภำยในอำคำร
๑.๒.๑.๒.๑ ห้ องท ำงำนของ ผบ.หน่ ว ย,รอง ผบ.หน่ ว ย ,หก.ฝอ.,
หน.ฝอ. เปิดเมื่อใช้งำน ปิดเมื่อเลิกใช้งำน
๑.๒.๑.๒.๒ ห้องทำงำน เจ้ำหน้ำที่แผนก และฝ่ำยต่ำง ๆ เปิด - ปิด
เป็น ๒ ห้วง คือ ห้วงเช้ำ เวลำ ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ และห้วงบ่ำย เวลำ ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ (จันทร์ – ศุกร์)
๑.๒.๑.๓ ห้องทำงำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรักษำพยำบำลที่มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
๒๔ ชม.ให้ เปิด – ปิด เครื่องปรับอำกำศใน ห้วงเวลำ ๐๕๐๐ – ๐๙๐๐ ของทุกวัน
๑.๒.๑.๔ ห้องประชุมเปิดก่อนกำรประชุม ๑๐ นำที ปิดเมื่อเลิกประชุม

-๓๑.๒.๑.๕ ห้องรับรองเปิดเมื่อใช้งำน ปิดเมื่อเลิกใช้งำน
๑.๒.๑.๖ ส่วนรำชกำรใน รพ.ควช. ที่มีอุปกรณ์สำยสื่อสำรบำง รำยกำรที่
จำเป็น ต้องควบคุมกำรใช้งำนด้วยอุณหภูมิและควำมชื้น สำมำรถเปิดเครื่องปรับอำกำศได้ตลอด ๒๔ ชม.
เช่น คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย(SERVERX) ในระบบ LAN ที่ติดตั้งภำยในอำคำร ,ห้องเก็บของปรำศจำกเชื้อของ
หน่วยจ่ำยกลำง และCSSD ,หน่วยพยำธิ และคลังยำ และเวชภัณฑ์
๑.๒.๑.๗ ให้ดูแลรักษำและทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศตำมกำหนด
ระยะเวลำ ได้แก่ทำควำมสะอำดแผงกรองอำกำศที่อยู่ภำยในชุดเครื่องปรับอำกำศในอำคำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ทุก ๆ เดือน โดยผู้ใช้ภำยในหน่วยงำนเป็นผู้รับผิดชอบ และทำควำมสะอำดชุดระบำยควำมร้อนที่ติดตั้ง
ภำยนอกอำคำรทุก ๖ เดือน เพื่อลดกำรสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ำ โดยฝ่ำยสำธำรณูปโภครับผิดชอบ
๑.๒.๑.๘ ลดหรือหลีกเลี่ยงกำรติดตั้งสิ่งของที่ไม่จำเป็น และเครื่องไฟฟ้ำที่
ทำให้เกิดควำมร้อนภำยในห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศ เช่น ตู้เย็น ยกเว้นหน่วยรักษำพยำบำลที่มีตู้เย็นแช่ยำ
หรือวัคซีน หม้อต้มน้ำอัตโนมัติ หม้อต้มน้ำ เตำไมโครเวฟ เครื่องถ่ำยเอกสำร และหลอดไฟที่มีควำมร้อนสูง
ทุกชนิ ด ทั้ งนี้ เนื่ องจำกเครื่ องปรั บ อำกำศจะสู ญ เสี ยพลั งงำนในกำรดูดควำมร้อนออกจำกสิ่ งของและ
เครื่องใช้ดังกล่ำวโดยเปล่ำประโยชน์ ทั้งนี้ หำกมีควำมจำเป็นต้องติดตั้งในห้องปรับอำกำศ ควรติดตั้งในที่
ลมเย็นจำกเครื่องปรับอำกำศไหลเวียนไปไม่ถึง เช่น มุม ห้อง โดยพิจำรณำจำกตำแหน่งของเครื่องส่งลม
เย็น (FAN COIL UNIT )
๑.๒.๑.๙ ลดภำระกำรทำงำนของเครื่องปรับอำกำศโดยกำรป้องกันควำม
ร้อนเข้ำสู่อำคำรโดยกำรติดกันสำด หรือปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงำบริเวณโดยรอบอำคำรและหลีกเลี่ยง
กำรใช้ผนังกระจก โดยใช้วัสดุที่มีกำรป้องกันควำมร้อนไหลเข้ำสู่อำคำร
๑.๒.๒ กำรใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่ำง
๑.๒.๒.๑ ให้เปิดใช้ไฟฟ้ำเฉพำะเท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้น และให้ปิดไฟฟ้ำทุกครั้ง
เมื่อเลิกปฏิบัติงำน
๑.๒.๒.๒ ในช่วงพักกลำงวันระหว่ำงเวลำ ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ ให้ ปิดไฟฟ้ ำ
ยกเว้นกรณีที่มีผู้ที่ปฏิบัติงำนระหว่ำงหยุดพักดังกล่ำว โดยให้เปิดไฟฟ้ำเฉพำะเท่ำที่จำเป็นเท่ำนั้น
๑.๒.๒.๓ ให้ปิดไฟโฆษณำ ไฟส่องป้ำยและไฟส่องอำคำร หลังเวลำ ๒๑๐๐
๑.๒.๒.๔ ถอดหลอดไฟฟ้ ำ ในที่ มี ค วำมสว่ ำ งเกิ น ควำมจ ำเป็ น เช่ น
ห้องโถงทำงเดิน หรือ ใช้แสงธรรมชำติจำกภำยนอก เพื่อลดกำรใช้หลอดไฟ โดยกำรเปิดม่ำน มู่ลี่บริเวณ
หน้ำต่ำง
๑.๒.๒.๕ กำรใช้ไฟฟ้ำในเวลำกลำงคืน ให้ใช้เฉพำะกำรดำรงภำรกิจของ
หน่วย และกำร รปภ. เท่ำที่จำเป็น หำกจำเป็นต้องเปิดไฟเพื่อให้แสงสว่ำงทั้งคืน ควรใช้หลอดไฟที่มีกำลัง
ส่องสว่ำงต่ำ หรือถอดหลอดไฟออกเหลือเท่ำที่จำเป็น
๑.๒.๒.๖ ให้ปิดหรือลดกำรใช้ไฟบริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนกลำง เช่น ห้ องโถง
ทำงเดิน ห้องสุขำ ห้องประชุม ตลอดจนให้ปิดไฟฟ้ำทุกจุดที่หมดควำมจำเป็นในกำรใช้งำน
๑.๒.๒.๗ แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่ำง เพื่อให้สำมำรถควบคุมกำรใช้
อุปกรณ์แสงสว่ำงได้อย่ำงเหมำะสม แทนกำรใช้หนึ่งสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่ำงจำนวนมำก

-๔๑.๒.๒.๘ เมื่อมีกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ ำแสงสว่ำงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด
ควรใช้หลอดไฟและบัลลำสต์ชนิดประหยัดพลังงำน และควรใช้โคมไฟแบบมีแผงสะท้อนแสง (Reflector)
เพื่อช่วยกระจำยแสงสว่ำง
๑.๒.๒.๙ บำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดย
ทำควำมสะอำดฝำครอบโคมไฟฟ้ำ หลอดไฟ แผ่นสะท้องแสง เพื่อให้อุปกรณ์ แสงสว่ำงมีควำมสะอำดและ
ให้แสงสว่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งควรทำควำมสะอำดอย่ำง สม่ำเสมอ ๓ - ๖ เดือน
๑.๒.๓ กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ และกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ
๑.๒.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์
๑.๒.๓.๑.๑ ปิดเครื่องเวลำพักเที่ยง หรือเมื่อไม่มีกำรใช้งำนเกิน
๑๕ นำที
๑.๒.๓.๑.๒ ปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกใช้งำนและถอดปลั๊กออก
๑.๒.๓.๒ เครื่องถ่ำยเอกสำร
๑.๒.๓.๒.๑ ให้ ก ดปุ่ ม พั ก ( Standby Mode ) เครื่ อ งถ่ ำ ย
เอกสำรเมื่อใช้เสร็จ และหำกเครื่องถ่ำยเอกสำรมีระบบปิดอั ตโนมัติ ( Auto Power Off ) ควรตั้งเวลำ
หน่วงไว้ที่ ๓๐ นำที ก่อนเข้ำสู่ระบบประหยัดพลังงำน ทั้งนี้เนื่องจำกเครื่องถ่ำยเอกสำรจะต้องใช้เวลำใน
กำรอุ่นเครื่องประมำณ ๑ - ๒ นำที ก่อนจะเข้ำสู่ภำวะทำงำนปกติอีกครั้ง ซึ่งหำกมีกำรตั้งหน่ วงเวลำสั้นไป
เมื่อจะมีกำรใช้งำน จะต้องเสียเวลำอุ่นเครื่องใหม่
๑.๒.๓.๒.๒ กำรควบคุมกำรถ่ำยเอกสำรเฉพำะที่จำเป็น
๑.๒.๓.๒.๓ ไม่ ค วรวำงเครื่ อ งถ่ ำ ยเอกสำรไว้ ในห้ อ งท ำงำนที่ มี
เครื่องปรับอำกำศ
๑.๒.๓.๒.๔ ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำร หลังเลิกใช้และถอดปลั๊กออก
๑.๒.๓.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำอยู่เสมอ ถ้ำชำรุดให้รีบแก้ไขทันที
๑.๒.๓.๔ ห้ำมทำกำรตัดต่อเติมสำยไฟ หรือถอดแก้อุปกรณ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้ำของหน่วยงำน รวมทั้งไม่ให้ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้ำ หม้อแปลง เสำไฟ สำยไฟฟ้ำ
หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ก่อนได้รับกำรพิจำรณำจำกเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบทุกครั้ง
๑.๒.๓.๕ ปิดเครื่องไฟฟ้ำที่ไม่จำเป็นทุกครั้งเมื่อหมดควำมจำเป็นในกำรใช้
๑.๒.๓.๖ ลดกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
๑.๒.๓.๗ ให้เปิดโทรทัศน์เฉพำะเวลำพักหรือเท่ำที่จำเป็น ยกเว้นหน่วยงำน
ที่ต้องติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด และต่อเนื่อง
๑.๓ มำตรกำรประหยัดน้ำประปำ กำรผลิตและกำรใช้น้ำประปำจะมีกำรใช้พลังงำนอยู่
ทุกขั้นตอน ดังนั้น กำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดจะเป็นกำรลดกำรใช้พลังงำนด้วยอีกทำงหนึ่ง ดังนี้.๑.๓.๑ ติดตำมปริมำณกำรใช้น้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตรวจหำกำรรั่วไหล รวมทั้งหมั่น
ตรวจสอบรอยรั่วต่ำง ๆ ของอุป กรณ์ทั้งหมดอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้ งภำยในและภำยนอกอำคำร
หำกพบจุดที่มีกำรรั่วไหลให้ลงมือซ่อมแซมหรือแจ้งซ่อมทันที

-๕๑.๓.๒ ตรวจสอบ / จัดซ่อมท่อและก๊อกน้ำหรืออุปกรณ์ที่รั่ว หรือเปลี่ยนแหวนยำง
ลิ้นสุขภัณฑ์ที่หมดสภำพกำรใช้งำน เพื่อลดกำรสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัด
น้ำชนิดมีประสิทธิภำพสูง อำทิ ก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครกประหยัดน้ำ หัวฉีดชำระประหยัดน้ำ แทนอุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภำพต่ำเมื่อเสื่อมสภำพหมดอำยุกำรใช้งำน เป็นต้น
๑.๓.๓ พึงหลีกเลี่ยงกำรนำน้ำไปใช้ในกิจกำรส่วนตัวที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
๑.๓.๔ กำรรดน้ำต้นไม้ ให้พิจำรณำใช้น้ำจำกแหล่งธรรมชำติ ที่ไม่ไกลจำกหน่วย
๑.๓.๕ กวดขันวินัยของผู้ใช้น้ำในกำรอุปโภคและบริโภค ซึ่งไม่เคำรพกติกำกำรใช้
น้ำทีแ่ ต่ละหน่วยได้กำหนดขึ้น อันเป็นผลกระทบเสียหำยต่อส่วนรวม
๑.๓.๖ กวดขัน กำกับดูแล กำรใช้อุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบกำรผลิ ตน้ำประปำให้ คง
สภำพกำรใช้ งำน ให้ มี ก ำรหมุ น เวี ย นกำรใช้ เครื่อ งสู บ น้ ำ ให้ มี ก ำรปรนนิ บั ติ บ ำรุงตำมระยะเวลำตำม
คำแนะนำหรือคู่มือ โดยเฉพำะเครื่องกรองน้ำ ต้องหมั่นทำกำรล้ำงกลับเพื่อป้องกันกำรอุดตัน
๑.๔ มำตรกำรประหยัดกำรใช้โทรศัพท์
๑.๔.๑ กำรใช้โทรศัพท์ระบบเครื อข่ำย หมำยเลขร่วมโทรคมนำคม ทบ. ( ๕ ตัว
ทบ.) เป็นหลักในกำรติดต่อรำชกำร โดยกำรกด/หมุนหมำยเลข ติดต่อกันโดยตรง
๑.๔.๒ กำรใช้โทรศัพท์ ทีโอที จำกัด มหำชน ให้หน่วยใช้เท่ำที่จำเป็นในกำรปฏิบัติ
รำชกำร โดยเฉพำะโทรศัพท์พื้นฐำน ประเภท ค. ( ทำงไกลภำยในประเทศ ) หน่วยใช้จะต้องมีกำรควบคุม
และบันทึกกำรใช้งำนโดยหลีกเลี่ยงกำรใช้โทรศัพท์ที่นำนเกินควร หรือเพื่อกำรส่วนตัว
๑.๔.๓ กำหนดหมำยเลขโทรศัพท์ในหนังสือรำชกำรควรใช้หมำยเลขของโทรศัพท์
ทำงทหำรเป็นหลัก เพื่อให้หน่วยที่ติดต่อกลับจะได้ประหยัดค่ำใช้จ่ำย
๑.๔.๔ กำรเชื่อมต่อโทรสำรและคอมพิวเตอร์ ควรเชื่อ มต่อกับโทรศัพท์ทำงทหำร
เป็นหลัก หำกจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที จำกัด มหำชน ก็ให้จัดสวิทช์โยกไปใช้เป็นครั้งครำว
ตำมควำมจำเป็น
๑.๔.๕ ออกระเบียบกำรใช้โทรศัพท์ทำงไกล ให้มีกำรบันทึกหลักฐำนกำรใช้และ
จัดทำสถิติ เพื่อกำรตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำ (และผู้ได้รับมอบหมำย)
๑.๔.๖ ใช้วิทยุติดตำมตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๕ วัสดุเครื่องใช้สำนักงำน
๑.๕.๑ ให้ใช้วัสดุประจำสำนักงำน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดำษอย่ำง
ประหยัด ตรงตำมประเภทของงำน
๑.๕.๒ กำรจัดพิมพ์เอกสำร รำยงำน ผลงำน ให้จัดทำเท่ำที่จำเป็น
๑.๕.๓ กำรถ่ำยสำเนำเอกสำร ใช้เท่ำที่จำเป็นและใช้กระดำษทั้ง ๒ หน้ำ
๑.๕.๔ ให้ กำหนดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในกำรบันทึกกำรใช้วัส ดุประจำ
สำนักงำน ประเภทต่ำง ๆ เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรตรวจสอบ

-๖๑.๖ ข้อกำหนดอื่น ๆ
๑.๖.๑ ให้ หน่วยงำนสำธำรณูปโภค รพ.ควช. และหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำสิ่ง
อุปกรณ์ ประจำอำคำร และวัสดุก่อสร้ำงอำคำร กำหนดรูปแบบรำยกำรและกำรวำงผังอำคำร งำนก่อสร้ำง
อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง และ สำธำรณูปโภค ของ รพ.ควช. ให้พิจำรณำใช้วัสดุก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งอุปกรณ์
ประจำอำคำรแบบประหยัดพลังงำน
๑.๖.๒ ให้ กอ.รพ.ควช. ประชำสัมพันธ์ เรื่องมำตรกำรประหยัดพลังงำนโดยใช้
เครื่องมือที่มีอยู่ อำทิ เสียงตำมสำย ระบบ Intranet website รพ. ทำกำรเผยแพร่ข่ำวสำรกำรประหยัด
พลังงำนในห้วงเวลำที่เหมำะสม
๑.๖.๓ ผู้บังคับหน่วยจัดให้มีกำรอบรมชี้แจงให้กำลังพลและครอบครัวทรำบและ
เข้ำใจนโยบำยกำรประหยัดของผู้บังคับบัญชำ ตลอดจนมำตรกำรต่ำง ๆ ที่หน่วยได้กำหนดและให้มีกำร
ประชำสัมพันธ์ ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ เช่น กำรจัดทำป้ำยรณรงค์/คำขวัญ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กำลังพล
โดยทำกำรเผยแพร่ข่ำวสำรกำรประหยัดพลังงำนเป็นประจำทุกวัน ในห้วงเวลำที่เหมำะสมด้วย
๑.๖.๔ ให้ผู้บังคับหน่วย กำหนดแผนกำรปฏิบัติ และมำตรกำรเสริมตำมแนวทำงที่
รพ.ควช. กำหนด และตำมควำมคิดริเริ่ม ควำมจำเป็นของหน่วย โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรตรวจควำม
เรียบร้อยด้ำนประหยัด เพื่อเป็นตัวแทนของผู้บังคับหน่วย ในกำรกำกับดูแลให้มีกำรประหยัดอย่ำงแท้จริง
๒. ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้ น กวดขัน กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ถือปฏิบัติตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำน ในคำสั่งนี้อย่ำงเคร่งครัด
๓. กำรรำยงำน
๓.๑ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง รำยงำนผลกำรปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
ภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ
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