นโยบายอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
โรงเรี ยนไทยคริสเตียน
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
*******************************************************************************
จากแนวโน้ มความต้ องการใช้ พลังงานของประเทศ (โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า) ที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เป็ นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้ อน (ที่มีสาเหตุหลักมา
จากการใช้ พลังงาน) ประเทศไทยจึงได้ กําหนดให้ การอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม เป็ นวาระสําคัญที่ทกุ
ภาคส่วนของสังคมจะต้ องร่ วมมือกันขับเคลือ่ นให้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม ด้ วยการจัดให้ มีการใช้ พลังงาน นํ ้า
และทรัพยากรอื่นๆ ในรูปของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทั ้งลดการปล่อยของเสียทุกรูปแบบ
ลงสูส่ งิ่ แวดล้ อม
โรงเรี ยนไทยคริ สเตียนเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมไทย ที่ทําหน้ าที่หล่อหลอมให้ เยาวชนไทย เติบโตเป็ น
คนไทยที่มีคณ
ุ ภาพ มีจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม และเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนา
บ้ านเมืองให้ เจริ ญรุ่งเรื องและมีความยัง่ ยืนทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม และเพือ่ ให้ โรงเรี ยนมี
การดําเนินงานที่สอดคล้ องกับนโยบายอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นอย่างแพร่หลายกับนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนไทยคริ สเตียน จึงเห็นควรให้ มีการกําหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมของโรงเรี ยน ดังนี ้
1. จัดให้ มีการดําเนินงาน เพื่อให้ โรงเรี ยนมีการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า และลดการใช้ นํ ้า ลง 3 % (เปรี ยบเทียบกับปี 2556) ภายในปี 2557
2. จัดให้ มีการดําเนินงานด้ านต่างๆ เพื่อให้ โรงเรี ยนสามารถลดการปล่อยของเสียลงสูส่ งิ่ แวดล้ อม
ได้ แก่ มีการดักไขมันจากนํ ้าทิ ้งโรงครัว 80-90 % ลดปริ มาณขยะลง 3 %(เปรี ยบเทียบกับปี 2556)
ภายในปี 2557
3. จัดให้ มีการเรี ยนการสอนในทุกชันปี
้ ของโรงเรี ยน มีสาระและรูปแบบที่ผนวกและสอดคล้ องกับ
หลักการด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม

ทังนี
้ ้ นโยบายอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมนี ้ จะมีผลบังคับใช้ กบั ทุกส่วนของโรงเรี ยน
นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2557เป็ นต้ นไป โดยในเบื ้องต้ น จะมีการดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ
เพือ่ พัฒนาโรงเรี ยนให้ เป็ นสถานศึกษาดีเด่นด้ านพลังงาน ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีนโยบายที่ใช้
ดังนี ้
1. นโยบายการใช้ ไฟฟ้าในโรงเรียน
1.1 ให้ ใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยคํานึงถึงความจําเป็ นที่จะใช้ เป็ นประการสําคัญ
1.2 ปิ ดสวิตซ์ไฟและเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้ งาน
1.3 ปิ ดไฟ พัดลม และเครื่ องปรับอากาศในเวลาพักกลางวันและในชัว่ โมงที่ไม่มีการเรี ยนการ
สอน
1.4 เมื่อเปิ ดเครื่ องปรับอากาศให้ ปิดประตู หน้ าต่างให้ สนิทและตังอุ
้ ณหภูมิไม่ตาํ่ กว่า 25
องศาเซลเซียส
1.5 ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องฉายโปรเจคเตอร์ ทกุ ครัง้ ที่เลิกใช้ งาน
1.6 ไม่นาํ ของร้ อนหรื ออาหารที่ไม่เสียง่ายใส่ในตู้เย็น
1.7 ตรวจสอบการปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าพร้ อมทังถอดปลั
้
ก๊ ไฟให้ เรี ยบร้ อยก่อนกลับบ้ าน
1.8 ครูผ้ สู อนทุกกลุม่ สาระฯบูรณาการเรื่ องการใช้ ไฟฟ้าในการจัการเรี ยนการสอน
1.9 ครูประจําชันติ
้ ดตามกํากับและฝึ กปฏิบตั ิสร้ างพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้
เกิดขึ ้นแก่นกั เรี ยน
2. นโยบายการใช้ นํา้ ในโรงเรียน
2.1 ใช้ นํ ้าอย่างประหยัด โดยเปิ ดและปิ ดนํ ้าเมื่อใช้ แล้ วทุกครัง้
2.2 เปิ ดนํ ้าให้ พอดีกบั ความต้ องการที่จะใช้
2.3 เมื่อพบเห็นการเปิ ดนํ ้าทิ ้งไว้ หรื อปิ ดนํ ้าไม่สนิทให้ ชว่ ยกันปิ ดนํ ้าทันที
2.4 ให้ ร่วมกันบํารุงรักษาและตรวจการรั่วไหลของนํ ้าเมื่อพบเห็นให้ แจ้ งฝ่ ายอาคารสถานที่
ดําเนินการซ่อมแซม
2.5 ครูประจําชันติ
้ ดตามกํากับและฝึ กปฏิบตั ิสร้ างพฤติกรรมการประหยัดนํ ้าให้ เกิดขึ ้นแก่
นักเรี ยน
3. นโยบายการจัดการของเสีย ขยะ นํา้ ทิง้ ในโรงเรียน
3.1 จัดระบบการคัดแยกเศษอาหาร

3.2 ติดตั ้งถังดักไขมันก่อนปล่อยลงสูท่ อ่ ระบายนํ ้า
3.3 บําบัดนํ ้าเสีย ทําความสะอาดร่องนํ ้าก่อนปล่อย
3.4 จัดหาถังขยะและแยกประเภทขยะ
3.5 ติดป้ายบอกประเภทของถังขยะ
3.6 ปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนทิ ้งขยะลงในถังขยะตามประเภทของขยะ
4. นโยบายการจัดซือ้ และการใช้ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ในโรงเรียน
4.1 จัดซื ้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่เป็ นผลเสียต่อสิง่ แวดล้ อม
4.2 เลือกสินค้ าหรื ออาหารที่ไม่ก่อให้ เกิดขยะในโรงเรี ยน
4.3 ตรวจสอบวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ที่ไม่เป็ นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และนักเรี ยน
5. นโยบายการดูแลคุณภาพอากาศในโรงเรียน
5.1 ป้องกันและจัดการกับกลิน่ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในโรงเรี ยน
5.2 ปลูกพันธุ์ไม้ หอม ต้ นไม้ ที่ชว่ ยดูดสารพิษในโรงเรี ยน
5.3 จัดระเบียบการจราจรหน้ าโรงเรี ยนและภายในโรงเรี ยน
5.4 ควบคุมปริ มาณรถที่เข้ ามาภายในโรงเรี ยน
5.5 ติดป้ายรณรงค์ให้ ดบั เครื่องยนต์ เมื่อจอดรถแล้ วทุกครัง้
5.6 ติดป้ายกําหนดพื ้นที่ปลอดบุหรี่
5.7 ควบคุมการใช้ ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพชื ทุกชนิดในโรงเรี ยน
6. นโยบายการรักษาสภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในโรงเรียน
6.1 จัดสภาพแวดล้ อมในโรงเรียนให้ เป็ นพื ้นที่สเี ขียว ร่มรื่ น สะอาด ปลอดภัย
6.2 รักษาความปลอดภัยให้ แก่บคุ ลากรและนักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยน
6.3 กําหนดผู้รับผิดชอบการทําความสะอาดจัดระบบการตรวจสอบความสะอาดและระบบ
ดูแลความปลอดภัยในโรงเรี ยน
6.4 กําจัดพาหะนําโรคแหล่งกําเนิดเชื ้อโรคในโรงเรี ยน เช่นแหล่งนํ ้าเสีย หนู ยุง แมลงสาป
เพือ่ ให้ นโยบายอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมของโรงเรี ยน ได้ รับการผลักดันให้ มีการปฏิบตั ิเกิดผล
อย่างเป็ นรูปธรรม จึงกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีรายชื่อตามคําสัง่ ที่ 15/2557 เป็ นคณะอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม
ของโรงเรี ยน

โดยคณะทํางานอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม มีหน้ าที่ให้ นโยบายอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล้ อมของโรงเรี ยนได้ รับการปฏิบตั ิและเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ในเวลาที่กําหนด สําหรับ
บุคลากร นักเรี ยน ที่เหลือทังหมด
้
มีหน้ าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริ ม และร่วมมือปฏิบตั ิการ เพื่อให้
โรงเรี ยนสามารถเป็ นโรงเรี ยนรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมในที่สดุ

ลงนาม.....................................................
(นางอัมพร พสุธาดล)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนไทยคริ สเตียน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

