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ชื่อโครงการ     โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางโสภิต  จุฑาศรี, นางสุธิดา  ศรีโสภา, นางรวีวรรณ  จงสมชัย  
                                          นายสรุชัย วดีศิริศักดิ์,  สภานักเรียน และคณะ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.             ที ่1 ข้อ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา      มฐ. 1, 3  
ระยะเวลาดำเนินการ    16  พฤษภาคม  2562  –  31  มีนาคม  2563 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School)  ปี 2562  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน 
การสร้างเครือข่ายสถานศึกษา  ที่ดำเนินกิจกรรม  ลด  คัดแยก  และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์  การรวบรวม
ขยะเพ่ือส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง  ปลูกฝังจิตสำนึก  การลดคัดแยกขยะ  และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ในสถานศึกษา  สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการ
ขยะภายในสถานศึกษา  เพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง  
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  จึงดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School  ขึ้น              
เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คร ู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  มีความรู้
ความเข้าใจ  แนวทางการลดปริมาณขยะ  การแยกขยะ  และการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  

2.2  เพ่ือให้คร ู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1  คร ู นักเรียน  และบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 100  เข้าร่วม 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  คร ู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  สามารถคัดแยกขยะ  นำขยะ 
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 

3.2.2  คร ู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  มีระบบการจัดการขยะอย่าง 
ถูกวิธี 
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4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  ถึง  
วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 

4.1  ขั้นเตรียมการ 
4.1.1  สำรวจสถานที่ในโรงเรียนเพ่ือจัดทำเป็นธนาคารขยะ จุดวางถังคัดแยกขยะตาม 

อาคารเรียนและในอาคารเรียนทุกสายชั้น  
  4.1.2  ประชุมคณะครู เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
  4.1.3  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.2 ขั้นตอนดำเนินงาน 
  4.2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
  4.2.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  เพ่ือร่วมกันวางแผน   
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  4.2.3  ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้  ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
   - กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้  

- โครงการอบรมการจัดการขยะ  ครูและบุคลากรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
- กิจกรรมคัดแยกขยะ/ลดขยะอินทรีย์  กินอาหารให้หมดไม่เหลือเศษอาหาร 

- กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  (ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  กระดาษรีไซเคิล  กิจกรรม    
  ตลาดนัดสินค้ามือสอง  ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้) 
- กิจกรรมธนาคารขยะ  (คัดแยกขยะแล้วมาชั่งน้ำหนัก  จดบันทึกรวบรวมเก็บไว้ที่ 
  ธนาคารขยะ  เพ่ือให้เทศบาลมารับซื้อต่อไป) 

4.3  ขั้นสรุปและรายงาน 
  4.3.1  จัดทำแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  4.3.2  สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น   
 
๕.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   10,000  บาท)  
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว         10,000         บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา            -              บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา    -     บาท 
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………กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 จัดสร้างธนาคารขยะ 1 โรง  - 4,250 - 

 
 

16 พฤษภาคม 2562 
- 

31 มีนาคม 2563 

 
2 โครงการอบรมการจัดการ

ขยะ(ครู บุคลากรในโรงเรียน
ทุกคน รวม 50 คน) 
- ค่าอาหารว่าง 50 x  
25 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 50 x 
50 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ป้าย/ตกแต่งสถานที่ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

1,250 
 

2,500 
 

1,000 
500 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

3 - ป้ายไวนิล กิจกรรม 
ตลาดนัดสินค้ามือสอง 

- 500 - 

รวมทั้งสิ้น - 10,000 -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 

6. การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. คร ูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถ
คัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ และ
ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. สังเกตปริมาณขยะ 

2. คร ูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  มีระบบ
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

1. ตอบแบบสอบถาม 
2. สังเกตพฤติกรรม 

3. โรงเรียนมีธนาคารขยะ 1 หลัง 1. แบบรายงาน 1. แบบตรวจรับงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 คร ูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถคัดแยกขยะ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 

7.2 คร ูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
…………………………………………………………………………………. 

 
 

 
  (ลงชื่อ)                                      ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 
                (นางโสภิต  จุฑาศรี)                                         (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
    ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                 ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                            (นายอภิเดช  แจ่มพงษ์) 
                                 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 
 
 

                                  (ลงชื่อ)                                  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสุชาติ  แวงโสธรณ์) 
                                  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 

 


