
 
 

ประกาศโรงเรียนสา 
เร่ือง  มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร 

 

ตามท่ีโรงเรียนสา ได้ก าหนดให้ คระครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสา ด าเนินการประหยัดพลังงาน
ภายในโรงเรียนสา  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการประหยัดพลังงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะครู บุคลากร และนักเรียน   มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ มาตรการ 
1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

1.1 เครื่องปรับอากาศ 
1) ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25° C และอย่าปรับเปลี่ยนบ่อย เพราะอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น 1° Cต้องใช้พลังงาน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 – 10 
2) เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 9.30 – 11.30 น.และ 13.00 -16.00 น.โดยปิดในช่วงเวลา

พักกลางวัน 
3) ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่มีคนอยู่ในห้องเกิน 1 ชั่งโมง 
4) ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศโดยเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกเท่าที่จ าเป็น และ

ระมัดระวังไม่ให้ประตูเปิดค้างไว้ 
5) ตรวจสอบมิให้มีการน าสิ่งของไปวางขวางทางลมเข้า-ออก ของชุดระบายความร้อนที่อยู่นอก

อาคาร 
6) เครื่องปรับอากาศท่ีไม่ค่อยได้ล้าง มีฝุ่นผงติดอยู่ที่ตัวกรอง ท าให้อากาศผ่านเข้า-ออกไม่สะดวก 

ท าให้ยิ่งกินไฟ โดยจะเสียค่าไฟมากกว่าแอร์ที่ล้างเป็นประจ าร้อยละ 10 – 27 ดังนั้นควรตรวจ
บ ารุงเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดยท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน และล้าง
ท าความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน หรือตามรอบระยะเวลาตรวจสอบซ่อมบ ารุง 

7) ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปิดม่าน มู่ลี่ ติดกันสาด หรือเลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่
ต้องการแสงสว่าง 

8) ถ้ามีดารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ การเปิดเครื่องปรับอากาศต้องอยู่
ภายใต้การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา 

1.2 แสงสว่าง  
1) เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จ าเป็นเท่านั้น 
2) ปิดสวิตซ์ไฟระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน (12.00-13.00น.) ยกเว้นเฉพาะกรณีท่ีมีงานเร่งด่วน

ให้เปิดเฉพาะจุดที่จ าเป็นต้องใช้งาน 
3) ปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 
4) ติดสติ๊กเกอร์บริเวณเปิด-ปิด ให้ทราบว่าเป็นของไฟดวงไหน 
5) หมั่นท าความสะอาดเพดาน หลอดไฟ และโคมไฟอย่างสม่ าเสมอ 
6) ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนัก เช่น ทางเดิน เป็นต้น 
7) เลือกใช้สีผนังหรือเลือกวัสดุพ้ืนห้องท่ีเป็นสีอ่อนๆเพ่ือช่วยสะท้อนแสงสว่างภายในห้อง 



ที ่ มาตรการ 
 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (Printer)  

1) ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที โดยให้ตั้งเวลาปิดหน้าจออัตโนมัติ 
2) ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 30 นาที และปิดอุปกรณ์เครื่องต่อพ่วงหลังเลิกงานและ

ถอดปลั๊กออก 
3) ปิดสวิตซ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อเลิกใช้งานหรืท างานเสร็จแล้ว 
4) ตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี 
5) เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ร่วมกันเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และค่าไฟฟ้าได้ 
6) ห้ามดึงปลั๊กขณะยังไม่ได้ปิดเครื่องพิมพ์ เนื่องจากหัวพิมพ์ยังไม่กลับเข้าท่ี 
7) ต้องมีการพิมพ์อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ตลับหมึกไม่แห้งและอุดตัน 

1.4 เครื่องถ่ายเอกสาร  
1) กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ 
2) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
3) ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนถ่าย 
4) ปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เมื่อหมดเวลาท างานในแต่ละวัน 

1.5 โทรทัศน์ 
1) ปิดโทรทัศน์ด้วยมือ เพราะการปิดด้วยรีโมท ระบบไฟวงจรยังท างานอยู่ตลอด ถ้าปล่อยท้ิงไว้ทั้ง

วันทั้งคืนจะกินไฟวันละ 27 สตางค์ 
2) ปรับความสว่างจอภาพให้พอดีจอภาพท่ีปรับสว่างมาก หลอดภาพจะเสื่อมเร็วและกินไฟมากขึ้น 
3) ปิดและถอดปลั๊กเมื่อไม่มีการใช้งาน การเสียบปลั๊กท้ิงไว้โทรทัศน์จะยังใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา 

1.6 ตู้เย็น 
1) หมั่นละลายน้ าแข็งในตู้เย็นและท าความสะอาดแผงความร้อนที่อยู่ด้านหลังของตู้เย็น 
2) ตั้งตู้เย็นห่างจากผนัง 15 เซนติเมตร 
3) ไม่น าของร้อนเข้าตู้เย็น 

1.7 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 
1) ปิดและถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ส านักงานเม่ือเลิกใช้ เช่น พัดลม เครื่องส ารองไฟ เป็นต้น 
2) ตรวจตราปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกดวงและถอดปลั๊กเครื่องใช้ส านักงาน เมื่อออกจากส านักงานเป็นคน

สุดท้าย 
3) ให้เวรยามส านักงานฯตรวจตราและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น และถอดปลั๊กหรือ

สวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
4) เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ โดยค านึงถึงสลากเบอร์ 5 

2. มาตรการประหยัดน้้า 
2.1 หากพบเห็นอุปกรณ์ ระบบน้ าประปาช ารุดหรือเกิดรอยรั่ว ให้ท าการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ซ่อมบ ารุงทันที 
2.2 มีการรวบรวมเศษอาหารและน าไปก าจัดถูกวิธี เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ า 
2.3 ใช้น้ าประปาอย่างประหยัด ปิดก๊อกน้ าในระหว่างฟอกสบู่ที่มือหรือแปรงฟัน 
2.4 ใช้ไม้กวาดในการกวาดพ้ืนแทนการใช้น้ าฉีดเพ่ือท าความสะอาด 
2.5 ใช้น้ าจากการช าระล้างเพ่ือรดน้ าต้นไม้แทนการใช้น้ าประปาโดยตรง 
 
 
 
 



ที ่ มาตรการ 
3. น ำ้มันเชือ้เพลิง 

3.1ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยใช้โทรศัพท์ , โทรสาร, ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  E-mail , ระบบ 
My Office  แทน หากมีความ  
จ าเป็นควรให้ ผู้อ านวยโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้กลั่นกรองก่อนอนุญาตน ารถออกไปใช้ 
3.2 การไปติดต่อราชการส่งหนังสือเดินเรื่อง พื้นที่ใกล้เคียงควรรวบรวมเรื่องในแต่ละวันเพื่อ การไปใน
ครั้งเดียวกัน 
3.3ไม่ขับขี่โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
3.4 ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถและเครื่องเสียง เพราะจะท าให้
เครื่องยนต์มีภาระการท างานหนักขึ้น ซึ่งมีผลให้สิ้นเปลืองน้ ามันเพ่ิมขึ้น 
3.5 สนับสนุนให้รถยนต์ราชการใช้น้ ามันก๊าดโซฮอลล์ 
3.6ควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมายประมาณ 2-3 นาที 
3.7 ควรเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องและไส้กรองตามการก าหนดของผู้ผลิต จะช่วยลดแรงเสียดทานภายใน
ของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น ช่วยให้ประหยัดน้ ามันได้มากข้ึน 

4. โทรศัพท์ / โทรสาร/ กระดาษ 
4.1กรณีจัดส่งเอกสารทางโทรสารแล้ว ควรส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์แบบธรรมดา 
4.2 การส่งโทรสาร ส่งในกรณีจ าเป็นและตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้อง ป้องกันการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
สมควร 
4.3 การโทรศัพท์ ควรโทรในเรื่องที่จ าเป็นและเกี่ยวกับราชการเท่านั้น 
4.4ส่งเสริมการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (My Office , E- filing) 

 

ประกาศ ณ วันที่ .................................. 

 
                (นายกฤษดา  นันทวาสน์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสา 

 


