มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน
เพื่อให้การประหยัดพลังงานประสบผลสาเร็ จ โรงเรี ยนจึงได้กาหนดมาตรการออกมา เพื่อเป็ นแนวทางให้
คุณครู นักเรี ยนและพนักงานทุกคน นาไปปฏิบตั ิเพื่อประหยัดพลังงานเป็ นประจาทุกวัน ดังนี้
เครื่ องปรับอากาศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เปิ ดเครื่ องปรับอากาศเวลา 08.50 -12.00 น. และ 13.00 -15.30 น.
หากไม่มีครู และนักเรี ยนอยูใ่ นห้องทางานและห้องเรี ยน ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทุกครั้ง
ตั้งอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
ทาความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ 1 ครั้งและล้างเครื่ องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน
สาหรับห้องประชุมเปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ 10-15 นาที และเมื่อเลิกการประชุมให้
ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทันที และไม่ควรเปิ ดเครื่ องปรับอากาศครบทุกตัว
ห้ามเปิ ดประตูหรื อหน้าต่างทิ้งไว้ ขณะเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
ควรเปิ ดประตู หน้าต่าง เพื่อให้ลมธรรมชาติพดั ผ่าน ในวันที่อากาศไม่ร้อนมาก
มีการใช้แอร์เบอร์ 5
ไม่ควรมีแหล่งกาเนิ ดความชื้ นในห้องแอร์ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ น้ า เป็ นต้น
ไม่ควรมีกล่องลังเอกสารในห้องแอร์

แสงสว่ าง
1. เปิ ดไฟเมื่อจาเป็ นเท่านั้น
2. ไฟที่เปิ ดใช้งานให้เปิ ดเวลา 8.00 – 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. โดยให้ปิดเวลา 12.00 – 13.00 น.
3. ปิ ดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนอยูใ่ นห้องทางานและห้องเรี ยน
4. บริ เวณกระจกที่มีม่าน มูลี่ให้เปิ ดม่าน มู่ลี่ รับแสงสว่างด้วย
5. ไฟตามแนวถนนให้เปิ ดเวลา 18.30 น. ปิ ดเวลา 05.30 น.
6. มีการทาความสะอาดหลอดไฟเดือนละ 1 ครั้ง
7. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกตาแหน่งหลอดไฟ
8. มีสติกเกอร์ /ป้ายรณรงค์ปิดไฟ
9. มีการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานและติดตั้งโคมประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
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มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงเรียน
เพื่อให้การประหยัดพลังงานประสบผลสาเร็ จ โรงเรี ยนจึงได้กาหนดมาตรการออกมา เพื่อเป็ นแนวทางให้
คุณครู นักเรี ยนและพนักงานทุกคน นาไปปฏิบตั ิเพื่อประหยัดพลังงานเป็ นประจาทุกวัน ดังนี้
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
1. ปิ ดคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที และ หลังเลิกใช้งานให้ถอดปลัก๊ ไฟ และ ปิ ดเครื่ องสารองไฟ
2. ปิ ดหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
3. เสี ยบปลัก๊ กระติกน้ าร้อนเวลา 9.00 – 10.00 น. และ 13.00 – 14.00 น.
4. เติมน้ าในกระติกให้เพียงพอกับจานวนคน และ ถอกปลั้กกระติกน้ าร้อนเมื่อไม่ใช้งาน
5. ควรวางตูเ้ ย็นห่างจากผนังห้องอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
6. ไม่ควรใช้ผา้ คลุมหรื อวางของบนตูเ้ ย็น และ ทาความสะอาดตูเ้ ย็นทุกสัปดาห์
7. ไม่ควรนาของแช่ในตูเ้ ย็นมากกว่า ร้อยละ 65
8. ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน พยายามส่ งข้อมูลทางอีเมล์ ไลน์ ลดการถ่ายเอกสารและการใช้
กระดาษ
9. ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่ายเอกสาร
10. ลดการใช้กระดาษโดยนากระดาษใช้แล้ว 1 หน้ามาทาเอกสารที่ไม่สาคัญที่ใช้ภายในโรงเรี ยน
ลิฟต์
1. เขียนป้ายคาเชิญชวนประหยัดการใช้ไว้หน้าลิฟต์และในลิฟต์
2. เปิ ด-ปิ ดลิฟต์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
3. เปิ ดลิฟต์ทุกชั้น ยกเว้นชั้น 2
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มาตรการการจัดการใช้ นา้ และนา้ ทิง้ ในโรงเรียน
เพื่อให้การจัดการใช้น้ าและน้ าทิ้งในโรงเรี ยนประสบผลสาเร็ จ โรงเรี ยนจึงได้กาหนดมาตรการออกมา เพื่อเป็ น
แนวทางให้คุณครู นักเรี ยนและพนักงานทุกคน นาไปปฏิบตั ิเพื่อการจัดการใช้น้ าและน้ าทิ้งในโรงเรี ยนเป็ นประจาทุก
วัน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปิ ดก๊อกให้สนิทหลังจากใช้งานแล้ว
ปิ ดน้ าเมื่อพบเห็นการเปิ ดทิ้งไว้
ช่วยกันสอดส่ องดูแลการรั่วไหลซึ มของน้ า(หากพบการรั่วไหลให้แจ้งฝ่ ายทรัพยากรฯ)
ซ่อมแซมก๊อกน้ าหรื อซักโครกที่ชารุ ดเพื่อไม่ให้น้ ารั่ว
ห้ามเปิ ดน้ ารดต้นไม้ สนามหญ้า ทิ้งไว้จนนอง หรื อ ข้ามคืน
จัดระบบการคัดแยกเศษอาหาร
ตรวจสอบการติดตั้งถังดักไขมัน
บาบัดน้ าเสี ยก่อนปล่อยลงสู่ ท่อระบายน้ าสาธารณะ
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มาตรการการจัดซื้อจัดจ้ างที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะในโรงเรียน
เพื่อให้การจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และการจัดการขยะในโรงเรี ยนประสบผลสาเร็ จ โรงเรี ยน
จึงได้กาหนดมาตรการออกมา เพื่อเป็ นแนวทางให้คุณครู นักเรี ยนและพนักงานทุกคน นาไปปฏิบตั ิเพื่อการจัดซื้ อจัด
จ้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และการจัดการขยะในโรงเรี ยนเป็ นประจาทุกวัน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

จัดซื้ อวัสดุครุ ภณั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เลือกสิ นค้า หรื อ อาหารที่ไม่ก่อให้เกิดขยะเข้ามาในโรงเรี ยน
แยกประเภทขยะและจัดสถานที่ทิ้งในบริ เวณที่กาหนด
เลิกการใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหารและใช้โฟมตกแต่งสถานที่หรื อทากิจกรรม
ติดการขยะป้ายบอกประเภทของถังขยะภายในโรงเรี ยน
จัดการขยะอันตรายโดยคัดแยกและจัดการอย่างเหมาะสม
มีการคัดแยกกระดาษหน้าเดียว เพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
การตั้งวางถังขยะไว้เพียงพอกับการใช้งาน และ การดูแลตรวจตราถังขยะ ให้มีฝาปิ ดมิดชิด
มีการแยกเศษอาหารก่อนการชาระล้าง และ นาเศษอาหารจากโรงอาหารมาใช้ประโยชน์
การติดตั้งถังดักไขมันบริ เวณโรงอาหาร
มีสติกเกอร์ /บอร์ดรณรงค์เรื่ องขยะ
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