
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน / สาธารณูปโภค 

************************************* 
ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดแนวทางการประหยัดพลังงาน / 

สาธารณูปโภค ตามมาตรการประหยัดพลังงาน / สาธารณูปโภค เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. เครื่องปรับอากาศ 
                   ๑.๑ กำหนดเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศ เปิดเวลา 09.00-16.00 น. และให้ปิด
เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักกลางวัน ตามนโยบายรัฐบาล 
          1.2 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส 
          1.3 สำหรับห้องประชุม ให้เลขานุการในที่ประชุม หรือผู้ขอใช้ห้องประชุม ปิด
เครื่องปรับอากาศทันทีหลังจากเลิกประชุม 
          1.4 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ       
ให้คำนึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นหลัก  
          1.5 ดูแลทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 3 เดือน / ครั้ง คอยล์ทำความเย็น 1 ปี / ครั้ง 
          1.6 ตรวจสอบมิให้มีการนำสิ่งของไปวางขวางทางเข้า - ออก  ของชุดระบายความร้อน 
          1.7 เปิด-ปิด  ประตูเข้าออกห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าท่ีจำเป็นและระมัดระวังไม่ให้
เปิดประตูค้างไว้ 
 

๒. ไฟฟ้าแสงสว่าง 
        2.1 ปิดไฟในห้องสำนักงาน ชว่งเวลา 12.00-13.00  น. / ปิดไฟในห้องเรียนชว่งพักกลางวัน 
         2.2 เปิด-ปิด  ไฟฟ้าแสงสว่างเท่าท่ีจำเป็น 
         2.3 ไฟฟ้าในห้องสุขา  ให้ช่วยกันปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน 
         2.4 สำรวจบริเวณห้องประชุม ห้องโถง บริเวณบันได และสถานที่อ่ืน ๆ เพื่อลดจำนวน

หลอดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง เช่น หลอดไฟฟ้า ฯลฯ โปรดแจ้งงานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค เพ่ือดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป 

 

๓. อุปกรณ์ไฟฟ้า 
                  3.1 คอมพิวเตอร์ 
            1) ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักหน้าจอภาพอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 15 นาที 
            2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งาน 

         3.2 ปิดเครื่องพิมพ์ (Printer) เมื่อเลิกใช้งาน 
        3.3 เครื่องถ่ายเอกสาร 

            1) กดปุ่มพักเครือ่งถ่ายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใช้งานเสร็จ 
            2) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
            3) ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่ายเอกสาร 
            4) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร 

 
3.4 ตู้เย็น… 
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         3.4 ตู้เย็น 
           1) ควรติดตั้งตู้เย็นห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทและ

ช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น และควรตั้งอยู่ห่างจากแหล่งความร้อนหรือถูกแสงแดดโดยตรง ซึ่งจะทำให้
เครื่องทำงานมากกว่าปกติ 

           2) ควรตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็น 3-6 องศาเซลเซียส และในช่องแช่แข็งระหว่าง -15  
ถึง -18 องศาเซลเซียส หมั่นละลายน้ำแข็งอยู่เสมอ ไม่นำอาหารที่ยังร้อนเก็บในตู้เย็น และหลีกเลี่ยงการเปิด
ตู้เย็นโดยไม่จำเป็น 

         3.5 การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างนอกอาคารให้พิจารณาเปิดไฟเฉพาะจุดที่จำเป็นและไม่
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินทางราชการ 

         3.6 อุปกรณเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ให้ใช้เท่าที่จำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
         3.7 ก่อนออกจากสำนักงาน ห้องเรียน ห้องประชุมทุกครั้ง ให้ช่วยกันปิดไฟไม่จำเป็นต้องใช้  

เว้นแต่มีการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
 

  4. การประหยัดน้ำ 
               4.1 สำรวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เช่น ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ โถชักโครก โถปัสสาวะ     

อ่างล้างมือ ฯลฯ อยู่เสมอและดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันทีหากชำรุด 
               4.2 ไม่เปิดน้ำไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า เพราะจะสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ 

                    4.3 ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก เพราะจะสูญเสียน้ำ
ปริมาณมาก จากการชักโครกเพ่ือไล่ของดังกล่าวลงท่อ 
                         ๔.4 ใชส้บู่เหลวแทนสบู่ก้อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการล้างมือด้วยสบู่ก้อนจะใช้เวลา 
มากกว่าการใช้สบู่เหลว ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมากกว่า 

                     4.๕ ไม่ทิ้งน้ำดื่มที่เหลือโดยไม่เกิดประโยชน์อนัใด อาจนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ ใช้ชำระพ้ืนผิว 
หรือใช้ชำระทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 

    4.๖ ล้างจานในภาชนะท่ีขังน้ำไว้ จะประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้ 
น้ำไหลจากก๊อกน้ำตลอดเวลา 

    4.๗ ไม่ควรเปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างรถเพราะจะสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ 
    4.8 ใช้ Sprinkler หรือ ฝกับัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยาง จะช่วยประหยัด 

น้ำได้มากกว่า 
    4.๙ ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด แต่ควรรดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าหรือตอนเย็น จะช่วย 

ประหยัดน้ำได้ 
 

5. การประหยัดโทรศัพท์ 
    5.1 ตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ก่อนติดต่อ และเตรียมข้อมูลในการสนทนาให้พร้อม 

เพ่ือลดเวลาในการใช้โทรศัพท์ 
    5.๒ ใช้โทรศัพท์เฉพาะงานราชการ หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล  

ให้ระบุเป็นรายบุคคลในสมุดบันทึกการใช้โทรศัพท์ และสำหรับการใช้โทรศัพท์ทางไกล และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ให้มีการจดบันทึกการใช้โทรศัพท์อย่างละเอียด 

    5.3 การติดต่อประสานงานราชการ ให้ติดต่อไปยังโทรศัพท์พ้ืนฐานของหน่วยงานนั้น ๆ 
โดยตรง หลีกเลี่ยงการโทรศัพท์เข้าไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ในกรณีโทรศัพท์ภายในจังหวัด) 
 
 

6. การประหยัด... 
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6. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
    6.๑ การส่งหนังสือราชการปกติ ให้กำหนดส่งหนังสือราชการวันละ ๒ ครั้ง  

- รอบเช้า  เวลา ๑๐.0๐ น. 
- รอบบ่าย เวลา 1๔.๐๐ น.  

    6.๒ การส่งหนังสือราชการ หรือการติดต่องานต่าง ๆ ขอให้พิจารณาใช้บริการทาง 
โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ ทาง E-Mail หรือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการเดินทางไปด้วยตนเอง 

    6.๓ จัดส่งใบอนุญาตใช้รถยนต์ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ๑ วัน หรืออย่างช้าไม่เกินเวลา 
o7.45 น. ของวันที่จะออกเดินทางไปราชการ เพ่ือจะได้จัดให้ผู้ที่จะเดินทางไปติดต่อราชการในเส้นทาง
เดียวกันหรือสถานที่ใกล้เคียงกัน ให้ใช้รถราชการร่วมกันเพ่ือเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 

      6.๔ ให้ผู้ใช้รถยนต์ดำเนินการเพ่ือลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้ผู้ที่จะเดินทางพิจารณา
ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารนัดหมายกับผู้ที่จะติดต่อให้แน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเปล่าในการเดินทาง 

    6.๕ ให้พนักงานขับรถยนต์โรงเรียนดำเนินการ 
        6.๕.๑ ศึกษาเส้นทางในการเดินทาง และวางแผนการเดินทาง 
        6.๕.๒ เช็คระดับน้ำมันเครื่อง ระดับน้ำในหม้อน้ำรถยนต์ ตรวจเช็ดลมยาง ตรวจเช็ค

น้ำมันเบรก และคลัตช์ ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ตรวจเช็ดทำความสะอาดไส้กรองอากาศ รวมทั้ง
สภาพทั่วไปเป็นประจำตามระยะท่ีกำหนดไว้ 

        6.๕.๓ ขับข่ีรถยนต์ที่ความเร็วไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง สม่ำเสมอ 
        6.5.4 ไม่ติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถรอ และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถยนต์

เป็นเวลานาน 
        6.๕.๕ ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้ง ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถ เครื่องเสียง 

เพ่ือลดการสูญเสียน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ 
        6.๕.๖ ควรมีของที่จำเป็นในรถเท่านั้น เพ่ือลดน้ำหนักรวมของรถที่อาจส่งผลทำให้

เครื่องยนต์ สึกหรอเร็วกว่าที่ควร และช่วยลดค่าน้ำมันที่เพ่ิมขึ้นมาจากการบรรทุกของหนัก 
        6.๕.๗ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ และไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับเพราะ   

ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน 
        6.5.8 เลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการเดินทางและจำนวนผู้เดินทาง 
        6.๕.9 จัดทำเวรการปฏิบัติหน้าที่ในกาปฏิบัติงานแก่พนักงานขับรถยนต์ทั้งในเวลา

ราชการและนอกเวลาราชการ 
        6.๕.๑๐ กำกับดูแลให้พนักงานขับรถยนต์ทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่

สะอาดพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ 
 

ดังนั้น ให้ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ทุกคน ช่วยกัน 
ประหยัดพลังงาน / สาธารณูปโภค โดยประเมินจากค่าใช้จ่ายไฟฟ้า / น้ำมัน / ประปา และค่าโทรศัพท์      
รายเดือนเป็นหลัก 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔ 
 
 
  (นางบุษกร  หอกุล) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  ปฏิบัติราชการแทน   
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

 


