มาตรการประหยัดพลังงาน
โรงเรียนบ้ านเตาบ่ า
สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต ๒
๑. การใช้ ไฟฟ้าแสงสว่ างและเครื่องใช้ ไฟฟ้า
โรงเรี ยนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางติดตั้ งไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าบริ การอาคาร และห้องเรี ยน
ิ
่ ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดกจกรรมการเรี
ตาง
ยนการสอน การใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าควรปฏิบตั ิดงั นี้
๑.๑ ครู ประจําชั้ นควรอบรมวิธีการใช้ไฟฟ้ าภายในโรงเรี ยนและห้องเรี ยนแกนั่ กเรี ยนเพื่อให้
่
เข้าใจวิธีการใช้ไฟฟ้ าอยางปลอดภั
ย ถูกต้อง และประหยัด
่ กบานให้มีแสงสวางเพี
่ ยงพอและอากาศถายเทได้
่
๑.๒ เปิ ดหน้าตางทุ
สะดวก
ิ
่ ยนรู ้ และ
๑.๓ ครู ผสู ้ อนควรเน้นการจัดกจกรรมนอกห้
องเรี ยนโดยใช้พ้ืนที่ใต้ร่ มไม้ แหลงเรี
่ ยงพอ
อาคารอื่น ๆ ที่มีแสงสวางเพี
๑.๔ เมื่อจําเป็ นต้องใช้ไฟฟ้ าควรปฏิบตั ิดงั นี้
๑) เปิ ดไฟฟ้ าและพัดลมเมื่อมีนกั เรี ยนอยูใ่ นห้อง ๓ คนขึ้ นไป และจําเป็ นต้องทํางาน
ิ ่ ๑๐ นาที
ในห้องนั้ นนานเกนกวา
่ ้น
๒) เปิ ดไฟฟ้ าและพัดลมเฉพาะพื้นที่ที่ทาํ งานเทานั
ั
๓) เปิ ดพัดลมระดับที่พอเหมาะกบสภาพอากาศในขณะนั
้น
่
๔) ไมนํ่ าเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิดมาใช้ในห้องเรี ยนกอนได้
รับอนุญาตจากครู ประจําชั้ น
๕) ปิ ดไฟฟ้ าและพัดลมทุกครั้ งเมื่อเลิกใช้งานหรื อไมมี่ นกั เรี ยนหรื อครู อยูใ่ นห้อง
๑.๕ ตรวจสอบสายไฟ หลอดไฟ พัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้ าทุกชนิด ให้ใช้การได้อยูเ่ สมอ
๑.๖ การใช้หอ้ งคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา และห้องสมุด ต้องได้รับอนุญาตจาก
ครู ประจําชั้ นหรื อครู ผคู ้ วบคุมห้อง และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้หอ้ งทุกครั้ ง
๑.๗ การติดตั้ งอุปกรณ์ไฟฟ้ าภายในโรงเรี ยนเพิม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ติดตามรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภค
่
๑.๘ คณะกรรมการติดตามรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภคมีหน้าที่ตรวจสอบคาไฟฟ้
าทุก
ํ
เดือนและกาหนดเป้
าหมายลดการใช้พลังงานลงทุกปี การศึกษา พร้อมทั้ งจัดทําสถิติค่าไฟฟ้ าติดประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่ กนั

๒
๑.๙ ฝ่ ายอาคารสถานที่จดั ทําแผนผังไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ า พร้อมตรวจสอบสภาพการใช้
งานทุกภาคเรี ยน
ิ ญหาในการปฏิบตั ิงานดังกลาวนี
่ ้ ให้ผรู ้ ับผิดชอบแล้วแตกรณี
่ รายงานผูบ้ ริ หาร
๑.๑๐ หากเกดปั
สถานศึกษาโดยเร็ ว
๒. การใช้ นํา้
่ ดังนี้
๒.๑ ระบบนํ้ าภายในโรงเรี ยนแยกเป็ น ๒ สวน
๑) นํ้ าดื่ม
๒) นํ้ าใช้
่
๒.๒ การใช้น้ าํ ควรเปิ ดนํ้ าเบา ๆ และใช้อยางประหยั
ด
๊ ้ าทุกครั้ งหลังใช้
๒.๓ ปิ ดกอกนํ
๒.๔ หากพบรอยรั่วซึมให้แจ้งครู ซ่อมแซมโดยเร็ ว
๒.๕ การติดตั้ งอุปกรณ์น้ าํ ประปาภายในโรงเรี ยนเพิม่ เติม ต้องได้รับความเห็นชอบจา
คณะกรรมการติดตามรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภค
่
๒.๖ คณะกรรมการติดตามรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภคมีหน้าที่ตรวจสอบคาไฟฟ้
าที่
ํ
ใช้สูบนํ้ าทุกเดือน และกาหนดเป้
าหมายลดการใช้พลังงานลงทุกปี การศึกษา พร้อมทั้ งจัดทําสถิติการใช
พลังงานติดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กนั
่ ้ าประปา พร้อมตรวจสอบสภาพการใช้งานทุกภา
๒.๗ ฝ่ ายอาคารสถานที่จดั ทําแผนผังทอนํ
เรี ยน
ิ ญหาในการปฏิบตั ิงานดังกลาวนี
่ ้ ให้ผรู ้ ับผิดชอบแล้วแตกรณี
่ รายงานผูบ้ ริ หาร
๒.๘ หากเกดปั
สถานศึกษาโดยเร็ ว
๓. การใช้ โทรศัพท์
่
่
๓.๑ โทรศัพท์ภายในโรงเรี ยนมีไว้เพื่อรับสายเป็ นสวนใหญ
่ ระกบหนวยงานหรื
ั ่
่
ั ่ อง
๓.๒ เมื่อจําเป็ นต้องติดตอธุ
อบุคคลภายนอกให้ใช้อยางเหมาะสมกบเรื
กระชับ และบันทึกการใช้ในสมุดบันทึกทุกครั้ ง
่ วเป็ นเวลานาน ให้คู่สายโทรเข้ามาเอง
๓.๓ หากจําเป็ นต้องสนทนาเรื่ องสวนตั

๓
่
๓.๔ คณะกรรมการติดตามรายงานสภาพการใช้สาธารณูปโภคมีหน้าที่ตรวจสอบคาโทรศั
พท์
ํ
ทุกเดือน และกาหนดเป้
าหมายลดการใช้ลงทุกปี การศึกษา พร้อมทั้ งจัดทําสถิติค่าโทรศัพท์ติดประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่ กนั
ิ ญหาในการปฏิบตั ิงานดังกลาวนี
่ ้ ให้ผรู ้ ับผิดชอบแล้วแตกรณี
่ รายงานผูบ้ ริ หาร
๓.๕ หากเกดปั
สถานศึกษาโดยเร็ ว
๔. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
๔.๑ นายประดิษฐ์ ดงงาม
๔.๒ นางปริ ชาติ เมฆฉาย
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