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มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

......................................... 

นโยบายลดการประหยัดพลังงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดมาตรการ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ดังนี้ 

แนวปฏิบัติในด้านการส่งไปรษณีย์ 
1. การส่งหนังสือและเอกสารอื่นของทางราชการ 
   1.1 การนำส่งหนังสือ สพฐ./สพป./สพม. 
     แนวปฏิบัติ 
              1. ให้นำหนังสือฉบับจริงที่ผู้บังคับบัญชาลงนามและออกเลขท่ีหนังสือเรียบร้อยแล้ว 

(เฉพาะหนังสือที่ส่งไป สพฐ./สพป./สพม.) พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) พร้อมจัดทำเป็น File ซึ่งทำจาก Ms 
word หรือ Ms Excle หรือ pdf ส่งให้กับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง ของ สพป.พิจิตร เขต 1 (ห้ามใส่ซอง
มาโดยเด็ดขาด) 
                        2. เจ้าหนา้ที่งานสารบรรณกลาง ของ สพป.พิจิตร เขต 1 จะดำเนินการส่งทางระบบ E-
fileling ซึ่งมีความรวดเร็ว และเป็นการประหยัดงบประมาณ 
              1.2 การนำส่งหนังสือหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่ สพฐ./สพป./สพม. 
                        1. ให้เจ้าของเรื่องนำซองที่จ่าหน้าซองของหน่วยงานที่จะส่งหนังสือและนำหนังสือฉบับ
จริงที่ผู้บังคับบัญชาลงนามและออกเลขท่ีหนังสือเรียบร้อยแล้ว พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ใส่ซองแต่ไม่ต้องปิด
ซอง พร้อมระบุชั้นความเร็วในการส่ง เช่น EMS / ลงทะเบียน ส่งให้กับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง ของ 
สพป.พิจิตร เขต 1 
                        2. เจ้าหนา้ที่งานสารบรรณกลาง ของ สพป.พิจิตร เขต 1 จะดำเนินการส่งหนังสือไปยัง
ปลายทางตามหน้าซองที่ระบุ หากไม่ระบุชั้นความเร็วในการส่งมาให้ จะนำส่งให้ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา 
              1.3 การนำส่งเอกสารอ่ืน เช่น พัสดุ 
                        1. ให้เจ้าของเรื่องนำกล่องพัสดุพร้อมบรรจุสิ่งของที่จะส่งพร้อมบรรจุกล่องตามระเบียบ
ของทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุชั้นความเร็วและจ่าหน้ากล่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่จะ
ส่งพัสดุ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง ของ สพป.พิจิตร เขต 1 
                        2. เจ้าหนา้ที่งานสารบรรณกลาง ของ สพป.พิจิตร เขต 1 จะดำเนินการส่งพัสดุไปยัง
ปลายทางตามชั้นความเร็วและหน้าซองที่ระบุ หากไม่ระบุชั้นความเร็วมาให้ จะนำส่งให้ทางไปรษณีย์แบบ
ธรรมดา 
หมายเหตุ  กรณีพัสดุ กล่องใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก หรือ มีจำนวนมาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง 
              ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ เพราะต้องขอรถยนต์และพนักงานขับรถในการนำส่งพัสดุดังกล่าว 
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2. ระยะเวลาการนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
           2.1 ให้นำส่งเอกสารหรือพัสดุหรืออ่ืนๆ ให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง ก่อนเวลา 14.30 น 2.2 
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง จะนำส่งไปรษณีย์เวลา 15.00 น. ของทุกวัน 
 

 
นโยบายลดการใช้กระดาษสำหรับหนังสือเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

 
                                         แนวปฏิบัติในการลดการใช้กระดาษ 
           1. ใช้ช่องทางการส่งหนังสือให้กลุ่มภารกิจ/หน่วย/ศูนย์ ใน สพป.พิจิตร เขต 1, โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ./เอกชน/สก.สค./เทศบาล ในระบบe-office เพ่ือแจ้งหน่วยงานดังกล่าว เพื่อประหยัดกระดาษประหยัด
พลังงาน 
           2. การนำส่งข้อมูลจำนวนมาก ใช้ส่งผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์, CD-ROM, e-mail, Fack book 
ทางหนา้เว็บไซต์ 
           3. อย่าใช้กระดาษหน้าเดียวแล้วทิ้ง (กระดาษท่ีใช้แล้วเสีย) ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าใช้ทั้งสองหน้า 
ให้นึกเสมอว่า กระดาษแต่ละแผ่นย่อมหมายถึงต้นไม้หนึ่งต้นที่ต้องเสียไป 
          4. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากข้ึน ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็ม 
แผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย 
 

 
มาตรการลดการใช้พลังงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
เครื่องปรับอากาศ 
              1. เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. และในแต่
ละห้องจะต้องมีข้าราชการหรือลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ 
              2. การตั้งอุณหภูมิในการปรับอากาศให้ตั้งไปที่ 25 – 26 องศาเซลเซียส เพ่ือให้การทำงานของ
เครื่องปรับอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              3. งดใช้พัดลมระบายอากาศขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ และปิดเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง 
              4. ตรวจเช็คล้างฟิลเตอร์ เป่าคอนเดนซิ่ง แรงดันน้ำยา ความคงที่ของกระแสไฟฟ้า ปรับทิศทางลม
ปรับอุณหภูมิ ตรวจสอบระบบหล่อลื่น เป็นประจำทุกเดือน สำหรับแผงกรองอากาศ ให้แต่ละห้องทำความ
สะอาดทกุ 2 สัปดาห์ 
              5. ใน 1 ปี จะต้องมีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1 ครัง้ 
              6. อะไหล่ทุกชิ้นที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จะต้องเปลี่ยนเป็นของแท้และใหม่ 
ไม่เคยใช้งานมาก่อนและควรเป็นยี่ห้อเดียวกัน 
              7. เปิด – ปิด ประตูเข้าออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตู
ห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ เพื่อลดภาวการณ์ทำงานของเครื่องปรับอากาศ 
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การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
             1. เปิดไฟในสำนักงานตั้งแต่ 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
หากมีการทำความสะอาดสำนักงาน ให้ปิดเมื่อทำความสะอาดเสร็จ 
             2. หลังเวลาเลิกงานให้ปิดไฟสำนักงาน ยกเว้นสำหรับทำความสะอาดและสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ช่วงเวลาหลัง 16.30 น. โดยให้เปิดต่อไปได้เท่าท่ีจำเป็น 
             3. ระหว่างเวลาหยดุพักกลางวัน ( 12.00 น. – 13.00 น. ) ให้ปิดไฟในสำนักงาน 
             4. ระหว่างเวลาทำงานให้เปิดไฟสำหรับทำงานได้ตามความจำเป็น หากจะออกจากห้อง 
ไปเป็นเวลานานให้ปิดไฟทุกครั้ง 
             5. ไฟทางเดิน เฉลียง ช่องบันได และห้องสุขา ให้เปิดไฟไว้เท่าที่จำเป็น 
             6. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เปิดใช้ห้องทำงานในวันหยุดราชการ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
             7. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทุก 3 เดือนโดย 
ทำความสะอาด ฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน 
           1. ปิดเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นก่อนเวลาเลิกงาน 30 นาที 
           2. ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงหรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที 
ยกเว้นเครื่องต้องใช้งานตลอดเวลา 
           3. เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานให้ใช้ได้เฉพาะที่มีความจำเป็น และเม่ือหมดความจำเป็นให้ดึงปลั๊กออก
ห้ามเสียบปลั๊กท้ิงไว้โดยเด็ดขาด 
           4. เลื่อนตู้เย็นห่างฝาผนัง 15 เซนติเมตร พร้อมดูแลอย่าให้มีน้ำแข็งเกาะช่องน้ำแข็ง 
           5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง อย่าปิดด้วยรีโมทคอนโทรล 
           6. รับฟังข้อมูลข่าวสารจาก วิทยุ โทรทัศน์ เท่าที่จำเป็น 
           7. เครื่องถ่ายเอกสารให้ถอดปลั๊กเม่ือเลิกใช้งาน 
           8. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรการประหยัดน้ำประปา 
           1. ให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง การรั่วซึม ของอุปกรณ์การใช้น้ำประปา เช่น ท่อน้ำชักโครก 
วาล์ว อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกอาคาร หากพบจุดที่มีการรั่วไหลให้ลงมือซ่อมทันที 
เพ่ือลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น 
          2. ปิดน้ำให้สนิทเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง 
          3. การรดน้ำต้นไม้ ให้ใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม ประหยัด โดยดูจากลักษณะพันธ์ไม้แต่ละชนิดและ
สภาพอากาศ 
          4. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำหรือมีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครกประหยัดน้ำ 
หัวฉีดประหยัดน้ำ แทนอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่ำ เมื่อหมดอายุการใช้งานมาตรการประหยัด 
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การใช้โทรศัพท์และโทรสาร 
         1. การใช้โทรศัพท์ทางไกล ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการขอติดตั้ง และใช้โทรศัพท์ราชการโดย
ใช้กรณีที่จำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง และต้องเป็นไปโดยประหยัด ให้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีจะพูดให้พร้อม โดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน 3 นาที/ครัง้ 
         2. ลดการเดินทางลงโดยใช้การติดต่อสื่อสารอ่ืนแทน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อีเมล์ หรือใช้
บริการเอกสารและพัสดุแทนการส่งด้วยตนเอง 
 
มาตรการประหยัดน้ำมัน 
        1. ใช้โทรศัพท์ โทรสาร Line ในการติดต่อประสานงาน และส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
        2. วางแผนงานก่อนการเดินทาง 
        3. ตรวจประเมินสภาพรถยนต์และอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ 
        4. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดอัตราความเร็วของรถยนต์ 
        5. ไม่บรรทุกสิ่งของเกินความจำเป็น และดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 
 
 


