
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
    

  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานให้ส่วนราชการ 
ลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ ๑0 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้ก าหนด
มาตรการเร่งด่วนเพ่ือรองรับวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนก าชับให้ทุกภาคส่วนลดการใช้พลังงานให้ได้ตาม 
เป้าหมายและเพ่ือให้เกิดความพร้อมและความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรการให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการประหยัดพลังงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดมาตรการให้ข้าราชการและ
บุคลากรในส านักงาน ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ 
๑.๑ ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดยก าหนดการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ  

ในช่วงเช้าเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
๑.๒ ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่ ๒๕  องศาเซลเซียส 
๑.๓ งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ และกรณีการอยู่เวรยามกลางคืน 

โดยให้ใช้พัดลมแทน 
๑.๔ บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดยการ 

- ท าความสะอาดแผงกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
- ท าความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุกๆ ๕ เดือน 

๑.๕ ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดย 
- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพ่ือให้เกิด 
- ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จ าเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
- เปิด-ปิด ประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น 
- ระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ 
 

๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
๒.๑ เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องท างานเฉพาะเท่าท่ีปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าและ 

แสงสว่างที่ไม่จ าเป็นในการใช้งาน 
๒.๒ ปิดไฟฟ้าช่วงพัก เวลา ๑๒.00 น.- ๑๓..๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือหลัง 

เลิกงาน 
๒.๓ การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคารให้ใช้เฉพาะที่จ าเป็น จุดใดที่ 

สามารถรับแสงสว่างจาก ภายนอกได้เพียงพอ ให้งดการใช้ไฟฟ้า 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ


๒.๔ ถอดปลักไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และถอดปลักไฟฟ้ากระติกน้ าร้อนเมื่อน้ าเดือด 
๒.๕ ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง  

ห้ามใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) 
๒.๖ การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เปิดไฟฟ้า 

เฉพาะจุดที่จ าเป็น และไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินราชการ 
๒.๗ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องโดยการท าความ 

สะอาดฝาครอบ โคมไฟ หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคมไฟ เพ่ือให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสง
สว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้า หากพบความช ารุดให้ด าเนินการ
ป้องกัน และซ่อมแซมโดยทันที 

๓. การใช้อุปกรณ์ส านักงาน 
๓.๑ คอมพิวเตอร์ 
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงเวลาพักเท่ียง (๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น) 
- ปิดจอภาพเม่ือไม่ใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ นาที หรือในเวลาพักเที่ยง 
- ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภาพอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน 

ภายใน ๑๕ นาที เพราะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ ๗0% ของทั้งหมด 
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลักเมื่อเลิกใช้งาน 
- ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใช้งาน 
๓.๒ โทรศัพท ์
- ให้ใช้โทรศัพท์เฉพาะงานราชการเท่านั้น 
- ให้มีสมุดบัญชีคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล 
- ไม่ควรใช้โทรศัพท์ครั้งละนานๆ 
- ใช้การติดต่อผ่านระบบ Internet แทน 
- ใช้การติดต่อผ่านระบบ Socail Network เช่น Line 

๔. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
๔.๑ ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๙0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
๔.๒ ให้พนักงานขับรถตรวจเช็คเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประจ ารถยนต์เป็นประจ า 

สม่ าเสมอเดือนละ ๑ ครั้ง 
๔.๓ วางแผนก่อนออกเดินทาง วิเคราะห์เส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
๔.๔ ตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทาง 
๔.๕ ตรวจลมยางสม่ าเสมอทุกสัปดาห์ 
๔.๖ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 
๔.๗ ไม่อุ่นเครื่องก่อนออกรถ 
๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ 
๔.๙ ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet และ Line 
๔.๑๐ ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด 
๔.๑๑ ปลุกจิตส านึกให้พนักงานขับรถ /เจ้าหน้าที่ขับรถให้ถูกวิธี 
 



๕. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดน้ าประปา 
๕.๑ ไมใช้น้ าประปารดต้นไม้ หรือล้างรถ 
๕.๒ ให้นักการภารโรง/ยาม ตรวจสอบท่อน้ าประปาทุกวัน เมื่อเจอท่อแตกหรือซึม 

ให้ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที 
๕.๓ ให้ผู้ใช้น้ าเปิดและปิดน้ าทุกครั้ง 
๕.๔ ให้ลูกจ้างประจ าที่รับผิดชอบอาคารแต่ละชั้น ตรวจสอบก๊อกน้ าในห้องน้ า/ห้องส้วม                     

เมื่อเลิกงาน 
๕.๕ ให้ผู้รับผิดชอบเวรภาคกลางคืนตรวจสอบดูก๊อกน้ าในห้องน้ าห้องส้วมทุกชั้น 
๕.๖ การเปิดก๊อกน้ าในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ าไปที่ระดับแรงสูงสุด 
๕.๗ ปิดก๊อกน้ าทุกครั้งหลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ 
๕.๘ การล้างท าความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ ให้ใช้ผ้าชุบน้ าจากถังใน 

การเช็ดถูท าความสะอาด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายยางต่อท่อน้ าประปาฉีดล้าง 
๕.๙ หากพบอุปกรณ์ใช้น้ าช ารุด ให้รีบซ่อมบ ารุงการรั่วไหลของน้ าทันที่ เพ่ือลดการ 

สูญเสียของน้ า 
๕.๑๐ การล้างท าความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับรถให้ใช้ผ้าชุบน้ าจากถัง ในการ 

เช็ดถูท าความสะอาด ห้ามใช้สายยางต่อท่อประปาฉีดล้างโดยตรง 
๕.๑๑ ห้ามน ารถยนต์ส่วนตัวเข้ามาเช็ดล้างภายในส านักงานฯ 
๕.๑๒ การรดน้ าต้นไม้ ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง และควรใช้ Sprinkler หรือ ฝักบัว 

รดน้ าต้นไม้แทนการฉีดน้ าด้วยสายยางหรือปล่อยน้ าทิ้งไว้ จะช่วยประหยัดน้ าได้มากกว่า 
๕.๑๓ ไม่ควรรดน้ าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ าจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ควรรดน้ า 

ต้นไม้ในตอนเช้า ที่อากาศยังเย็นอยู่ 
๕.๑๔ รณรงค์ให้มีการใช้น้ าอย่างคุ้มค่า โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่ใช้น้ า 

๖. มาตรการและแนวทางปฏิบัติประหยัดค่าไปรษณีย์ 
๖.๑ ส่งเอกสารโดยวิธี EMS เฉพาะเรื่องท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น 
๖๒ ให้มีการส่งเอกสารทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ 
๖.๓ ให้รวบรวมเอกสารที่จะส่งให้หน่วยงานเดียวกันในซองเดียวกันโดยพิจารณาตาม 

ความเหมาะสมของเอกสาร 
๗. มาตรการประหยัดกระดาษ 

๗.๑ ควรใช้กระดาษท่ีพิมพ์เสียหรือถ่ายเอกสารเสียมาใช้ในการบันทึกเสนอ หรือใช้เป็นคู่ฉบับ 
๗.๒ เอกสารการประชุม ควรแจกเฉพาะเอกสารที่จ าเป็น 
๗.๓ ตรวจทานงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ดี ดู Preview ก่อนสั่งพิมพ์ 
๗.๔ ไม่พิมพ์เอกสารเกินความจ าเป็น 
๗.๕ ควรใช้การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลทาง IT แทนการใช้กระดาษ 
๗.๖ ซองจดหมายหรือซองใส่เอกสารที่ได้รับมาให้น ากลับมาใช้ใหม่ 
๗.๗ ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ควรพิจารณาตรวจสอบการเบิกท่ีซ้ า ถี่ หรือมากเกินความจ าเป็น 

ในการใช้งาน 
 



๘. การใช้ห้องประชุมและเครื่องอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
๘.๑ การใช้ห้องประชุม ให้จองในระบบ หรือขออนุญาตใช้ที่กลุ่มอ านวยการและ 

ลงรายการใช้ให้ ครบทุกรายการที่มีการใช้ห้องประชุม 
๘.๒ เครื่องปรับอากาศประจ าห้องประชุม ให้เปิดเครื่องก่อนเวลาประชุม ๓๐ นาท ี

และปิดเม่ือเลิกใช้ งานทันที 
๘.๓ ปิดเครื่องท าน้ าเย็นในเวลา ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน 
๘.๔ ไม่ควรน าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในสถานที่ท างาน 

๘.๕ การใช้อุปกรณไ์ฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบและขนาดของงาน 
๘.๖ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
๘.๗ การใช้กระติกไฟฟ้า 
 -  เสียบปลั๊กกาน้ าร้อนเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- ให้ถอดปลักออกทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งานในช่วงเวลาของวัน 
- ใส่น้ าให้พอดีกับความต้องการ 
-. ไม่ปล่อยให้น้ าในกระติกแห้ง หรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดท่ีก าหนด 
- เลือกใช้กระติกไฟฟ้ารุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 

๘.๘ การใช้โทรทัศน์ 
-ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เพ่ือต้องการพังแต่เสียงและควรปิดเมื่อไม่มีคนดู 
- ไม่ควรปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล ควรปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่องทุกครั้ง 
- ค านึงถึงความต้องการ/จ าเป็นในการใช้งาน 
- ถอดปลักเม่ือเลิกใช้งาน - ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 

 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 


