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ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่อง การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่่า (Low Carbon School)
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่่า (Low Carbon School) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ด้วยเทศบาลนครนนทบุ รี ได้ ดาเนิ นโครงการโรงเรียนคาร์ บอนต า (Low Carbon School)
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื อสร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจให้ กั บนั ก เรี ย น เยาวชน และประชาชน
ในการลดและชดเชยการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกภายในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ริเริมวิธีการลดการใช้พลั งงาน
และลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกที เป็ น รู ป ธรรม จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารประกวดโรงเรี ย นคาร์ บ อนต า
(Low Carbon School) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติโรงเรียนทีเข้าประกวด แบ่งเป็น
1.1 ระดับประถมศึกษา
1.2 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
2. แนวทางการดาเนินโครงการ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
2.1 ลดก๊ าซเรื อนกระจกด้ วยการลดขยะ จั ดการขยะอย่ างครบวงจรตั้ งแต่ ต้ นทาง
ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง โดยส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สินค้าทีก่อให้เกิดขยะ การคัดแยกขยะและ
นาขยะกลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้ง การกาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2.2 ลดก๊ า ซเรื อ นกระจกด้ ว ยการลดใช้ ไ ฟฟ้ า ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ การใช้ อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าที เป็ นมิ ตรต่ อสิ งแวดล้ อม การใช้ พลั งงานทดแทนพลั งงานไฟ ฟ้ า
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
2.3 ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเดินทางอย่างยังยืน ส่งเสริมการเดินทางทีลดใช้น้ามัน
เชื้อเพลิง การเดินทางทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง
2.4 ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการเพิมพื้นทีสีเขียว ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้ทีมีอยู่เดิม
การพัฒนาและดูแลรักษาพื้นทีสีเขียว การปลูกต้นไม้เพิมพื้นทีสีเขียวโดยเน้นไม้ยืนต้น
2.5 ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการอนุรักษ์น้า ส่งเสริมการใช้น้าอย่างประหยัด การนาน้า
กลับมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาแหล่งน้า การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดมลพิษของน้า
3. เกณฑ์การให้คะแนนโครงการโรงเรียนคาร์บอนตา แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
3.1 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
3.1.1 มีการกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
3.1.2 ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินงาน
3.1.3 รายละเอียดในนโยบายระบุสอดคล้องตามทีกาหนดในเอกสารคู่มือ
3.1.4 มีการทบทวนนโยบายโดยฝ่ายบริหาร

/3.2 คณะทางาน...

-23.2 คณะทางาน (Committee)
3.2.1 มีโครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทางานทีเป็นรูปธรรม
3.2.2 มีความเหมาะสมในการแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการหรือทีมงาน
3.2.3 มีการวางแผนดาเนินงานเพือกาหนดกิจกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ
3.2.4 คณะกรรมการหรือทีมงานมีความเข้าใจในการดาเนินการ
3.3 กิจกรรม/โครงการ/การดาเนินงาน (Activities)
3.3.1 การจัดการขยะและของเสีย
3.3.2 การใช้ลดใช้ไฟฟ้า
3.3.3 การเดินทางอย่างยังยืน
3.3.4 การเพิมพื้นทีสีเขียว
3.3.5 การอนุรักษ์น้า
3.4 การมีส่วนร่วม (Participation)
3.4.1 มีการสือสาร, การประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์,ชี้แจงข่าวสารและแลกเปลียน
ข้อมูลระหว่างบุคลากรในโรงเรียน
3.4.2 บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
3.5 มิติอนาคต (Sustainability)
3.5.1 การดาเนินกิจกรรมมีความต่อเนืองและยังยืน
3.5.2 มี การน าสิ งใหม่ อาจเป็ นแนวความคิ ด กระบวนการ หรื อสิ งประดิ ษฐ์
ทียังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม
3.5.3 มีการปรับปรุงทีเกิดขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนือง ค่อยเป็นค่อยไป
ในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมทีมีอยู่ให้ดีขึ้น
4. รางวัลทีได้รับ
4.1 ระดับประถมศึกษา ดังนี้
4.1.1 รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 20,๐๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
4.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ 15,0๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
4.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลละ 10,0๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
4.1.4 รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,0๐๐ บาท จานวน ๒ รางวัล
4.2 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ดังนี้
4.2.1 รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 25,๐๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
4.2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ 20,0๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
4.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลละ 15,0๐๐ บาท จานวน ๑ รางวัล
4.2.4 รางวัลชมเชย รางวัลละ 7,5๐๐ บาท จานวน ๒ รางวัล
5. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ก าหนดการรั บสมั ครประกวดโรงเรี ยนคาร์ บอนต า (Low Carbon School) สามารถสมั คร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งใบสมัครทีกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ส านั กการสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้ อม ชั้น ๒ ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒ ถนนรัตนาธิเบศร์
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๐ ต่ อ ๑๒๑๐
โทรสาร ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๓
/6.การตัดสิน...

-36. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุดจะอุทธรณ์มิ ได้
7. การประกาศผลและการมอบรางวัลการประกวด
การประกวดโรงเรี ย นคาร์ บ อนต า (Low Carbon School) จะตั ด สิ น การประกวด
และมอบรางวัล ในวันที 29 เดือนสิงหาคม 2562 ณ สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ข้อกาหนด เกณฑ์การประกวด และใบสมัครปรากฏตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที

มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(นายสมนึก ธนเดชากุล)
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
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