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สวนท่ี 2 
นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดําเนินงาน 

 
2.1 นโยบาย และการส่ือสารนโยบายของผูบริหารภายในโรงเรียน 

วิสัยทัศน    
   บริหารแบบบูรณาการ ดําเนินงานดวยหลัก 3Rs ใชทรัพยากรอยางรูคา พัฒนาสูโรงเรียน
ปลอดขยะ 

พันธกิจ 
   1. กําหนดนโยบาย แผน มาตรการ กฎ ระเบียบ และกํากับดูแล ควบคุม การดําเนินงานดาน
การจัดการขยะโดย ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  
   2. สงเสริมการจัดการดานขยะและรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเหมาะสมกับบทบาท 
และสอดคลองกับการอนุรักษและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
   3. พัฒนาการเรียนรู และเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรในโรงเรยีน ครู นักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชน ในดานการใชทรัพยากร การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม อยางรูคุณคาและยั่งยืน 
   4. เปนศูนยกลางและเครือขายในการประสานงานกับทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ในการรวมมือดานการใชทรัพยากร การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  
  5. สรางเสริมและสงเสริมการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการจัดการขยะ และสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
ความเปนมา 
  เนื่องดวยปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกวันนี้ สวนหนึ่งมาจาก ขยะ ซ่ึงเปนปญหาพ้ืนฐาน
ของชุมชนท่ี กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน อาทิ เปนแหลงอาหาร และแหลงเพาะพันธุของพาหะนําโรค เชน ยุง 
แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ เปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น กอใหเกิดความรําคาญ ทําลาย
สุนทรียภาพดานสิ่งแวดลอม เกิดสภาพ ไมนาดู สกปรกนารังเกียจ ขยะทําใหน้ําเสียท่ีมีความสกปรกสูงมาก เกิด
กลิ่นรบกวน เปนแหลงสะสม เชื้อโรค สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข ใหความหมายวา ขยะมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะ
ใสอาหาร มูลสัตว เถาหรือซากสัตว รวมถึงสิ่งอ่ืนสิ่งใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี เลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน ๆ 
องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดใหความหมายแกขยะมูลฝอยไววา คือ สิ่งของ
จากบานเรือนท่ีประชาชนไมตองการแลว มีผูนําไปใชประโยชนจนสุดทายไมมีผูนําไปใชประโยชนไดแลว และ 
ถูกท้ิงใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปกําจัด จัดเก็บ และขนสง นั่นหมายความวา สิ่งของท่ีเราท้ิงจากท่ีบาน 
ถายัง มีคนนําไปใชประโยชนตอได สิ่งนั้นก็จะยังไมใชขยะ จากความหมายดังกลาวไดรับการตอกย้ําดวยแนวคิด
ท่ีเห็นคุณคา จากขยะ ดังเชน “พอเพียง = enough” “ขยะ คือ ทรัพยากร” การใชทรัพยากรอยางพอดี เห็น
คุณคา บวกกับการ ใชภูมิปญญาชาวบานกับวัสดุเหลือใชท่ีมีรอบบาน เปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาขยะ  

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ซ่ึงเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปดทําการสอนตั้งแต ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ได
ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงจัดทําโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” ตามท่ีสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรวมมือกับกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินงานโครงการปลอดขยะ (Zero Waste 
School) เพ่ือเผยแพรแกโรงเรียนและชุมชนใหเกิดโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ  โรงเรียนมหาภาพกระจาด
ทองอุปถัมภจึงสมัครเขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) 
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วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือเปนแนวคิดการจัดการขยะทุกภาคสวนตั้งแตตนทาง ลดการเกิดขยะ การทําใหขยะ
เหลือนอยท่ีสุด 
  2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรูความ
เขาใจ เก่ียวกับการลด การคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม และการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 

3. เพ่ือสรางเสริมและสงเสริมการใชปรัชญาเศรษฐกิจใหนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนเกิด 
ความตระหนัก และมีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางประหยัด และรูคุณคา ไมกอใหเกิดขยะ 

4. เพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาของนักเรียน บุคลากร 
ในโรงเรียน 

5. เพ่ือใหมีการจัดทําสื่อ เผยแพร รณรงค ประชาสัมพันธความรู และวิธีการจัดการขยะสู 
ชุมชน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

แนวคิดในการดําเนินงาน 
1. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝาย และสรางความเปนเจาของรวมในการ 

ดําเนินงาน 
2. มีเปาหมายรวมกันในการดําเนินกิจกรรมการลดขยะ การคัดแยกขยะ การนําขยะกลับมา 

ใชประโยชนใหม การจัดการขยะอยางถูกวิธี  และสรางจิตสํานึกในใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 
ใหกับบุคลากร นักเรียน 
 
นโยบายในการดําเนินงาน 

1. สงเสริมการบริโภคอยางย่ังยืนและจัดการขยะ น้ําท้ิงและของเสียอยางเหมาะสม  
1.1 สถานศึกษามีการสงเสริมการบริโภคอยางยั่งยืน 
1.2 สถานศึกษามีการจัดการขยะ น้ําท้ิง และของเสียโดยใชหลัก 3 Rs 

2. จัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  2.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  2.2 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและบริการท่ีสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 

1. สงเสริมการบริโภคอยางย่ังยืนและจัดการขยะ น้ําท้ิงและของของเสียอยางเหมาะสม 
1.1  สถานศึกษามีการสงเสริมการบริโภคอยางย่ังยืน 

1) โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบและทบทวนความตองการวัสดุ ครุภัณฑ
ตาง ๆ เพ่ือใหมีการจัดซ้ือเทาท่ีจําเปน 

2) โรงเรียนมีระเบียบการปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกซ้ือวัสดุ ครุภัณฑและผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

3) โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติในการคัดเลือกอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพและไมกอใหเกิด
ขยะเขามาวางจําหนายในโรงเรียน 

4) โรงเรียนจัดให มีการประชุมใหความรูดานการลดใชบรรจุภัณฑ ท่ีไมเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและการจัดการขยะมูลฝอยแกผูจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม อยางนอยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
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5) โรงเรียนมีการจัดบอรดขาวสารดานการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมเพ่ือปลูกจิตสํานึกดาน
การใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  การบริโภคอยางยั่งยืน การจัดการขยะ น้ําท้ิง และของ
เสียอยางครอบคลุม  

6) โรงเรียนมีการเผยแพรผลงานหรือความกาวหนาของโครงการใหบุคลากรและนักเรียน
รับทราบอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน 

7) โรงเรียนมีการประกาศเกียรติคุณแกบุคลากรหรือนักเรียนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมอยาง
สมํ่าเสมอ 

1.2 สถานศึกษามีการจัดการขยะ น้ําท้ิง และของเสียโดยใชหลัก 3Rs 
1) โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย การจัดการขยะมูลฝอยและการกําจัดน้ําท้ิงอยางชัดเจน 
2) โรงเรียนมีการแสดงขอมูลปริมาณและชนิดของขยะ ใหแกบุคลากรและนักเรียนไดรับ

ทราบ เพ่ือใหเกิดการตื่นตัวและมีสวนรวมในการลดขยะดวยวิธีการหลากหลายอยาง
ตอเนื่อง 

3) โรงเรียนมีการมอบหมายใหบุคลากร นักเรียน ควบคุมดูแลและจัดการขยะมูลฝอยใน
โรงเรียน 

4) โรงเรียนจัดใหมีการงด ลด และหลีกเลี่ยงการใชโฟมเพ่ือตกแตงสถานท่ีเนื่องในโอกาส 
ตาง ๆ 

5) โรงเรียนจัดใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการเรียนการสอนในหองเรียน หองพัก
ครู และหองอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปใชซํ้า จําหนาย 

6) โรงเรียนมีการจัดการขยะอันตราย โดยมีการคัดแยกและจัดการอยางเหมาะสม 
7) โรงเรียนจัดใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากรานอาหาร 
8) โรงเรียนจัดใหมีการใชประโยชนเศษอาหารจากรานคา 
9) โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมการนําสิ่งของกลับมาใชซํ้าตามความเหมาะสม 
10) โรงเรียนมีการจัดเก็บขยะและเศษอาหารในพ้ืนท่ีท่ีไมสงกลิ่นรบกวนสมาชิกในโรงเรียน

หรือผูสัญจรไปมา กอนนําไปจัดการดวยวิธีตาง ๆ 
11) โรงเรียนจัดใหมีการสํารวจปริมาณและชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนโดยบุคลากรท่ีไดรับ

มอบหมาย 
12) โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมการนําสิ่งของกลับมาใชใหม เพ่ือประโยชนสูงสุดของทรัพยากร 
13) โรงเรียนมีการนําขอมูลเก่ียวกับปริมาณและชนิดขยะมาประกอบการพิจารณา ออกแบบ 

จัดทําโครงการ/กิจกรรมลดขยะในแผนปฏิบัติการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
14) โรงเรียนจัดใหนักเรียน ผูประกอบการรานคามีการคัดแยกเศษอาหารออกจากภาชนะท่ี

จะลางทุกครั้ง 
15) โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ําท้ิงจากกิจกรรมของโรงเรียนอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือการจัดการท่ีเหมาะสม 
16) โรงเรียนจัดใหมีการดักไขมัน เพ่ือดักไขมันจากน้ําท้ิงในโรงครัว/รานอาหาร กอนปลอยลง

สูลํารางสาธารณะ 
17) โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมไขมันออกจากกับดักไขมันอยางสมํ่าเสมอและจัดการกับไขมัน

ท่ีดักไดอยางเหมาะสม 
18) โรงเรียนจัดใหมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูลํารางสาธารณะ 
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2.  จัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
2.1  นักเรียนและบุคลากรตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

1) นักเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
2) นักเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
3) นักเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป รวมกันรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
4) นักเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป รวมกันรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีตาง 

ๆภายในโรงเรียน 
5) นักเรียนรอยละ 90 ข้ึนไปเขารวมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 

Waste School) 
2.2  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและบริการท่ีสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตนเองตาม 

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
1) หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพียงพอ อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับ
นักเรียน 

2) จัดโครงการ กิจกรรม ท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน ไดแก การ
ตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร  การตรวจสอบคุณภาพอาหาร จัดปายนิเทศเรื่อง
อาหารปลอดภัย จัดทําประกันอุบัติเหตุนักเรียน จัดบริการเรื่องความปลอดภัย  

3) จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และสื่อเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 
2.2 การสนับสนุนของผูบริหารโรงเรียน  
 1. ผูบริหารใหการสนับสนุนสงเสริมการบริโภคอยางย่ังยืนและจัดการขยะ น้ําท้ิงและของของเสีย
อยางเหมาะสม  

1.1 สถานศึกษาโดยมีการสงเสริมการบริโภคอยางยั่งยืน 
1.2 สถานศึกษามีการจัดการขยะ น้ําท้ิง และของเสียโดยใชหลัก 3 Rs 

2. ผูบริหารใหการสนับสนุนจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  2.1 นักเรียนและบุคลากรตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
  2.2 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและบริการท่ีสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
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ผูบริหารประชุมชี้แจงกับผูปกครองนักเรียนเพ่ือใหรับทราบนโยบาย 

และแนวทางการจัดการขยะภายในโรงเรียนเพ่ือขอความรวมมือรวมกัน 
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ผูบริหารและครูแกนนํา ไปศึกษาข้ันตอนการคัดแยกขยะท่ีถูกตอง 

จากโรงงานวงศพานิชย เพ่ือชวยใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
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ผูบริหารและคณะครูประชุมรวมกับนักเรียนเพ่ือแนะนําแนวทางการจัดการขยะรวมกัน 
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ผูบริหารและครูแกนนําพรอมดวยแมบานนักการภารโรง 
ประชุมวางแผนเพ่ือจัดทําแผนงานโรงเรียนปลอดขยะ 
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ผูบริหารประชุมวางแผนเพ่ือจัดทําแผนงานโรงเรียนปลอดขยะ 
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นักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบ มารวมมือกันคัดแยกขยะท่ีศูนยการเรียนรู 
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ผูบริหารประชุมครูเพ่ือสื่อสารนโยบาย และวิสัยทัศน ไปยังบุคลากรภายในโรงเรียน 
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ผูบริหารและ ครูแกนนําไดใหความรู และแนะนําวิธีการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
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ครูแกนนําและรานคา มารวมประชุมกัน เพ่ือรวมมือกันจัดการขยะในโรงเรียนเพ่ือเปนแนวทางเดียวกัน 
 

 
 



เลมรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปการศึกษา 2561  | 18 

 

 
 
 

โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเพ่ือใหโครงการประสบความสําเร็จ 
 

 
 

 



เลมรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปการศึกษา 2561  | 19 

 

 
 
 

นักเรียนแกนนําไดเขารวมรบัทราบนโยบายและแนวทางการจัดการขยะรวมกับคณะครู 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เลมรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปการศึกษา 2561  | 20 

 

บรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
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บริบทของโรงเรียน 
ทุกๆๆบริเวณพ้ืนท่ี ของโรงเรียน ผูอํานวยการไดอนุญาตใหใชเปนแหลงเรียนรู และเปนท่ีศึกษาการเรียนรู การ

ปฏิบัติจริง ในเรื่อง “อนุรักษพลังงานสิ่งแวดลอม” รวมถึงการจัดการโรงเรียนปลอดขยะ  
 

 
 

สามารถ รับชม vdo ไดท่ี QR CODE 
(เปดท่ี แอปพลิเคช่ันไลนดาวหโหลดคลิปไดคะ) 

 
 

เว็บไซตโรงเรียน เพจโรงเรียน 
www.mkj.ac.th 

 

https://www.facebook.com/mahaphab/

 
 
 

http://www.mkj.ac.th/
https://www.facebook.com/mahaphab/
https://www.facebook.com/mahaphab/
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2.3 แผนการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  
 โรงเรียนมีการจัดทําแผนงานโรงเรียนปลอดขยะ ดังโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
 
ช่ือโครงการ                          โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ         โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวอารยา  สอนวงศ 
โครงการตอเนื่อง 
___________________________________________________________________________ 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
  ปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงมากข้ึนทุกวันนี้ สวนหนึ่งมาจาก ขยะ ซ่ึงเปนปญหาพ้ืนฐานของชุมชนท่ี 
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน อาทิ เปนแหลงอาหาร และแหลงเพาะพันธุของพาหะนําโรค เชน ยุง แมลงสาบ 
แมลงวัน ฯลฯ เปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น กอใหเกิดความรําคาญ ทําลายสุนทรียภาพดาน
สิ่งแวดลอม เกิดสภาพ ไมนาดู สกปรกนารังเกียจ ขยะทําใหน้ําเสียท่ีมีความสกปรกสูงมาก เกิดกลิ่นรบกวน 
เปนแหลงสะสม เชื้อโรค สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ให
ความหมายวา ขยะมูลฝอย คือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะใสอาหาร มูล
สัตว เถาหรือซากสัตว รวมถึงสิ่งอ่ืนสิ่งใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี เลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน ๆ องคการอนามัย
โลก (World Health Organization: WHO) ไดใหความหมายแกขยะมูลฝอยไววา คือ สิ่งของจากบานเรือนท่ี
ประชาชนไมตองการแลว มีผูนําไปใชประโยชนจนสุดทายไมมีผูนําไปใชประโยชนไดแลว และ ถูกท้ิงใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไปกําจัด จัดเก็บ และขนสง นั่นหมายความวา สิ่งของท่ีเราท้ิงจากท่ีบาน ถายัง มีคน
นําไปใชประโยชนตอได สิ่งนั้นก็จะยังไมใชขยะ จากความหมายดังกลาวไดรับการตอกย้ําดวยแนวคิดท่ีเห็น
คุณคา จากขยะ ดังเชน “พอเพียง = enough” “ขยะ คือ ทรัพยากร” การใชทรัพยากรอยางพอดี เห็นคุณคา 
บวกกับการ ใชภูมิปญญาชาวบานกับวัสดุเหลือใชท่ีมีรอบบาน เปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาขยะ โรงเรียน
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ซ่ึงเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เปดทํา
การสอนตั้งแต ระดับชั้นอนุบาลปท่ี๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึง
จัดทําโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” ตามท่ีสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรวมมือกับกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดําเนินงานโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) เพ่ือเผยแพรแกโรงเรียนและชุมชนใหเกิด
โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ สมัครเขารวมโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ(Zero Waste School) 
 ๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑  เพ่ือเปนแนวคิดการจัดการขยะตั้งแตตนทาง ลดการเกิดขยะ การทําใหขยะเหลือนอยท่ีสุด 
 ๒.๒  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรูความเขาใจ 
เก่ียวกับการลด การคัดแยกขยะ และการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม  
 ๓. เปาหมาย   
 ๓.๑ ดานปริมาณ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 64  คน และนักเรยีนชั้นอนุบาลปท่ี ๑ ถึง 
ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน 781 คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต1  
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 ๓.๒ ดานคุณภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการลด การคัด
แยกขยะ และ การนําขยะกลับมาใชประโยชนใหมและนํามาใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังใหความรวมมือใน
กิจกรรมจาก โครงการโรงเรยีนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึน  
๔. ลักษณะของโครงการ  
 ๔.๑ เปนโครงการท่ีสอดคลองแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษา ดาน
ผูบริหาร มาตรฐานท่ี ๑๒.๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม 
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ  
๕. แนวทางการดําเนินงาน  
 ๕.๑ ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณะกรรมการทุกสายชั้น และบุคลากร
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ  
 ๕.๒ ระยะเวลาดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา ๒๕61  
  ๕.๓ ข้ันตอนการดําเนินงาน  
  ๕.๓.๑.สํารวจสภาพปจจุบันและปญหา 
  ๕.๓.๒ เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   ๕.๓.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  
  ๕.๓.๓ ประชุมวางแผนดําเนินงาน กําหนดกิจกรรมและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ  
  ๕.๓.๔ จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน  
  ๕.๓.๕ ประชาสัมพันธกิจกรรมของโครงการ  
  ๕.๓.๖ ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด มีกิจกรรม ๒๐ กิจกรรมดังนี้  

1) กิจกรรม  เชานี้  มีเรื่องเลา 
2) กิจกรรม  ชวนรู ชวนคิด พิชิต 3Rs 
3) กิจกรรม   I LOVE MY World (ลดโลกรอนดวยมือเรา) 
4) กิจกรรม  เปดโลกประสบการณ  
5) กิจกรรม  สิ่งแวดลอมจะดี  ท้ิงขยะใหถูกท่ีนะจะ 
6) กิจกรรม   ขยะจา  ขาลากอน 
7) กิจกรรม   รวมมือ รวมใจ  ใสใจสิ่งแวดลอม 
8) กิจกรรม  MKJ  WASRE HERO 
9) กิจกรรม  KIDS  รักษโลก 
10) กิจกรรม  SAVE  ZONE 
11) กิจกรรม  มาตรการการจัดการขยะ 
12) กิจกรรม  กินใหหมด ลดขยะ 
13) กิจกรรม  ลดขยะดวยมือเรา 
14) กิจกรรม  ทางเดียวกันมาดวยกัน 
15) กิจกรรม ฐานการเรียนรูคัดแยกขยะ 
16) กิจกรรม ฐานการเรียนรูปนเปยกเปนปุย 
17) กิจกรรม ฐานการเรียนรูสวนผักปลอดสารพิษ 
18) กิจกรรม ฐานการเรียนรูปุยพืชสด 
19) กิจกรรม ฐานการเรียนรูน้ําหมักชีวภาพ 
20) กิจกรรม ฐานการเรียนรูพ้ืนท่ีสีเขียว 
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  ๕.๓.๗ ติดตามและประเมินกิจกรรม 
            ๕.๓.๘ สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

กิจกรรม / วิธีการ 
 ระยะเวลา พ.ศ.256๑ 
พ.ค มิ.ย

. 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. 

๑.สํารวจสภาพปจจุบันและปญหา             
๒.เสนอโครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

            

๓.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ             
๔.ประชุมวางแผน ดําเนินการ และ
จัดเตรียมเอกสาร 

            

๕.ประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ             
๖.ดําเนินงานตามแผน    

 

        
๗.นิเทศ/ติดตาม/ปรับปรุง             
๘.ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
๗. งบประมาณ - คาวัสดุ  
                        - คาเอกสาร    1,๐๐๐ บาท  
     - คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน  7,๐๐๐ บาท 
                                                      รวม    8,๐๐๐ บาท  
 งบประมาณดังกลาวเบิกจายจากงบพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และผูมีจิตศรัทธาใหการสนับสนุน 
ท้ังนี้ ใหถัวเฉลี่ยจายไดตามความเปนจริง  
 
๘. ปญหาและอุปสรรค  
  ๑. งบประมาณอาจไมเพียงพอ  
๙. ผลประโยชนของโครงการ  
 ๙.๑ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนไดรับความรูจากการศึกษาขอมูลการลด การคัด
แยกขยะ และการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม  
 ๙.๒ โรงเรียนมีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่นสวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
 
๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 ๑๐.๑ แบบสอบถามความคิดเห็น  
 ๑๐.๒ แบบบันทึกปริมาณขยะ จําแนกตามแตละประเภท  
           

                                                              
                                                                        ลงชื่อ                                ผูเสนอแผนการ  
                          (นางสาวอารยา  สอนวงษ)  
                              คร ู
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             ลงชื่อ                                    ผูเห็นชอบ 
                            (นางเพ็ญนี  เหมะ)  

ผูชวยผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ      
 

                                                                                          
                  ลงชื่อ                                         ผูอนุมัติ 
                          (นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร)  

ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ  
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  เชานี้ มีเรื่องเลา 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอุนเรือน นาเมืองรักษ 

นางสาวปวิตรา   เกษมสุข 
3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  500 บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือถายทอดความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

2. เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

3. เพ่ือสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากร ไดรับความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และนําความรูท่ีไดไป
ใชได 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม       I love My World (ลดโลกรอนดวยมือเรา) 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวศุภนุช   อวนเจริญสุข 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  ๕๐๐ บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาของโลกท่ีเราอาศัยอยู 

๒. เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากร ไดรับความรูดานการคัดแยกขยะอยางถูก และนําความรูท่ีไดไปใชได 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  

1. ชื่อกิจกรรม       สิ่งแวดลอมจะดี ท้ิงขยะใหถูกท่ีนะจะ 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นายวุฒิชัย   ใจเหิน 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -  บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาในการท้ิงขยะใหถูกท่ี 

๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชน 

๗. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และเกิดจิตสํานึกในการท้ิงขยะใหถูกท่ี 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม       รวมมือ รวมใจ ใสใจสิ่งแวดลอม   

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นายวรวุฒิ   กถินเทศ 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  - บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหรานคามีความตระหนักและเห็นคุณคาของปญหาการจัดการขยะในโรงเรียน 

๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบงดใชถุงพลาสติก ถวยพลาสติก แกวพลาสติก  หลอด  ได

จริง 

๗. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และรานคาตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณของพลาสติก 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม       รวมมือ รวมใจ ใสใจสิ่งแวดลอม   

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นายวรวุฒิ   กถินเทศ 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  - บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหรานคามีความตระหนักและเห็นคุณคาของปญหาการจัดการขยะในโรงเรียน 

๒. เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบงดใชถุงพลาสติก ถวยพลาสติก แกวพลาสติก  หลอด  ได

จริง 

๘. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และรานคาตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณของพลาสติก 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน บุคลากรและรานคาเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม       KIDS   รักษโลก   

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวพิกุล  วองไว 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  - บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหครูและนักเรียนแตละหองมีสวนรวมในการคัดแยกขยะบนหองเรียน 

๒. เพ่ือใหผูเรียนและครูมีจิตสํานึกในการท้ิงขยะใหถูกท่ี 

๙. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียนรวมกันปลูกจิตสํานึกในการท้ิงขยะใหถูกท่ี 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 



เลมรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปการศึกษา 2561  | 46 

 

กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม       มาตรการการจัดการขยะ   

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอารยา  สอนวงษ 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  - บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหครูและนักเรียน ตระหนักถึงคุณคา ของการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช 

๒. เพ่ือใหผูเรียน ครมีูจิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอม 

๑๐. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครู รู เขาใจและตระหนักถึงคุณคาของขยะท่ีใชแลว 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม       ลดขยะดวยมือเรา  

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นายวรวุฒิ  กถินเทศ 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  - บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหครูและนักเรียนเล็งเห็นถึงคุณคาของการกําจัดขยะในแตละวัน 

๒. เพ่ือใหผูเรียนและครูรวมรณรงคการลดปริมาณขยะในแตละวันของโรงเรียน 

๗. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครูชวยกันลดปริมาณขยะในแตละวัน โดยการพกปนโตและแกวน้ําเพ่ือลดปริมาณการใช
โฟมและพลาสติก 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม       ลดขยะดวยมือเรา  

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นายวรวุฒิ  กถินเทศ 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  - บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหครูและนักเรียนเล็งเห็นถึงคุณคาของการกําจัดขยะในแตละวัน 

๒. เพ่ือใหผูเรียนและครูรวมรณรงคการลดปริมาณขยะในแตละวันของโรงเรียน 

๘. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครูชวยกันลดปริมาณขยะในแตละวัน โดยการพกปนโตและแกวน้ําเพ่ือลดปริมาณการใช
โฟมและพลาสติก 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม       ฐานการคัดแยกขยะ  

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอุนเรือน  นาเมืองรัก 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  - บาท 

6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหนักเรียนและครูเห็นคุณคาของการแยกขยะและการนํากลับมาใช 

๒. เพ่ือใหนักเรียนและครูตระหนักถึงประโยชนและโทษของขยะในแตละประเภท 

๙. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครูมีความเขาใจในการคัดแยกขยะและนําขยะกลับมาใชใหม 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม 
1. ชื่อกิจกรรม       ปุยหมักรักษโลกและน้ําหมักชีวภาพ 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอัญชลี  พงษศิลา 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน

และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ

อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 

ดําเนินการ และจัดเตรียม

เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม

โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             

7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             

8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 
5. งบประมาณ  ๒,๐๐๐บาท 
6. เปาหมาย 

๑. เพ่ือใหนักเรียนและครูตระหนักถึงประโยชนของเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทาน 
๒. เพ่ือใหนักเรียนและครูรูคุณคาของการรับประทานอาหารใหหมด 

๗. ตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและครูมีความเขาใจในการคัดแยกขยะและนําขยะกลับมาใชใหม 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
8. ชื่อกิจกรรม  เชานี้ มีเรื่องเลา 

9. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอุนเรือน นาเมืองรักษ 

นางสาวปวิตรา   เกษมสุข 
10. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
11. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

12. งบประมาณ  500 บาท 

13. เปาหมาย 

4. เพ่ือถายทอดความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรยีน 

5. เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

6. เพ่ือสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

14. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากร ไดรับความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และนําความรูท่ีไดไป
ใชได 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  ชวนรู ชวนคิด พิชิต 3Rs 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางปรัชชาวดี  โหมเพ็ง 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  1,000 บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือใหความรูดานการจัดการขยะมูลฝอย 

2. เพ่ือกระตุนการใฝเรียนรูของนักเรียน 

3. เพ่ือประชาสัมพันธโครงการและปรมิาณขยะมูลฝอยในโรงเรียน 

7. ตัวชี้วัด 

8. เชิงคุณภาพ 

ครู นักเรียน และบุคลากร ไดรับความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และนําความรูท่ีไดไป
ใชได 

9. เชิงปริมาณ 

ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  เปดโลกประสบการณ 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอัญชลี  พงษศิลา 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  5,000 บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือศึกษาแหลงเรียนรูดานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือใหเรียนรูจากประสบการณจริง 

3. เพ่ือใหนําความรูท่ีไดตอยอดจากกิจกรรมในโรงเรียน 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากร ไดรับความรูดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางจากการเรียนรูนอกสถานท่ี 
และเกิดความรวมมือกับองคกรตางๆ เพ่ือนําความรูท่ีไดมาปรับใชใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  ขยะจา ขาลากอน 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางประนอม รัตนะรัต 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือกระตุนความตระหนักดานการจัดการขยะ 

2. เพ่ือประกวดวาดภาพดานการจัดการขยะ 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากร เกิดจิตสํานึกและความตระหนักดานการจัดการขยะ 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม 
1. ชื่อกิจกรรม  MKJ WASRE HERO 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางประนอม รัตนะรัต 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือคัดแยกขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก 

2. เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน 

3. เพ่ือสรางแหลงเรียนรูดานการจัดการขยะ 

4. เพ่ือใหทราบปริมาณขยะแตละประเภท 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน เพ่ือลดปริมาณขยะท่ี
ตองสงไปกําจัดใหลดนอยลง และเปนการนําขยะกลับมาใชประโยชน 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  SAVE ZONE 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางชญาณนันท  วิพัชรพรสกุล 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือแบงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของนักเรียนแตละระดับชั้น 

2. เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน 

3. เพ่ือรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  กินใหหมด ลดขยะ 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวอารยา  สอนวงษ 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือลดปริมาณขยะเปยกท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

2. เพ่ือสรางวินัยในการรับประทานอาหารใหหมดจาน 

3. เพ่ือสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานการลดปริมาณขยะ 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการลดปรมิาณขยะเปยก และเกิดวินัยในการตักอาหาร
มารับประทานอยางพอเพียง 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  ทางเดียวกันมาดวยกัน 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นายวุฒิชัย  ใจเหิน 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือลดปริมาณมลพิษทางอากาศ 

2. เพ่ือลดคาใชจายในการเดินทาง และลดพ้ืนท่ีในการจอดยานพาหนะ 

      ตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทางอากาศท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนรูและสุขภาพของครู นักเรียน และ
บุคลากรทุกคน 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  สายตรวจตาวิเศษ 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือสรางวินัยในการคัดแยกขยะ และท้ิงขยะใหถูกท่ี 

2. เพ่ือสรางแกนนํานักเรียนดานการจัดการขยะ 

3. เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม 

     ตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีวินัยในการคัดแยกขยะอยางถูกตอง และเกิดแกนนําในกิจกรรมดาน
การจัดการขยะ 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  ลดการใชกระดาษ และใชกระดาษอยางคุมคา 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางศุภนุช  อวนเจริญสุข 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษ และใชกระดาษอยางคุมคามากท่ีสุด 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการลดปรมิาณขยะท่ีเปนกระดาษภายในโรงเรียน 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  ใชภาชนะซํ้า 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางสาวพิกุล  วองไว 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใชครั้งเดียวท้ิง 

2. เพ่ือสรางนิสัยรักษสิ่งแวดลอม 

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการลดปรมิาณขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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กิจกรรม  
1. ชื่อกิจกรรม  ลดปริมาณขยะอันตราย 

2. ผูรับผิดชอบกิจกรรม นางประนอม  รัตนะรตั 

3. ข้ันตอน/กรอบเวลา 

กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา ปการศึกษา 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. สํารวจสภาพปจจุบัน
และปญหา 

            

2.เสนอโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

4. ประชมวางแผน 
ดําเนินการ และจัดเตรียม
เอกสาร 

            

5. ประชาสัมพันธกิจกรรม
โครงการ 

            

6. ดําเนินงานตามแผน             
7. นิเทศ/ติดตาม/พัฒนา             
8. ประเมินผล-สรุปรายงาน             

 
4. ระยะเวลาท่ีดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 

5. งบประมาณ  -   บาท 

6. เปาหมาย 

1. เพ่ือใหขยะอันตรายไดกําจัดอยางถูกวิธี 

2. เพ่ือลดปริมาณขยะอันตรายท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

3. เพ่ือยืดอายุการใชงานของเครื่องใชไฟฟา  

7. ตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ 
ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะอันตรายท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน และบุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 100 
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ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกบัการเลือกซื้อวัสดุ ครุภณัฑ และผลิตภณัฑ 

ที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

 
1. การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

การจัดซ้ือสินคาหรือจัดจางบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามรายการสินคาและบริการท่ีไดจัดทํา 

เกณฑขอกําหนดไวแลว หรือสินคาท่ีไดฉลากสิ่งแวดลอม เชน ฉลากเขียวฉลากลดคารบอน หรือ บริการท่ีได

การรับรองดานสิ่งแวดลอม 

2. เกณฑขอกําหนดสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

คุณสมบัติของสินคาหรือบริการดานสิ่งแวดลอมซ่ึงไดมาจากการพิจารณาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ี

เกิดจากข้ันตอนตางๆ ของสินคาและบริการ เชน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการใหบริการ การขนสง การใช

งาน และการจัดการของเสีย 

2.1 คุณสมบัติสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 2.1.1. ใชวัสดุท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชน วัสดุท่ีไมมีพิษ วัสดุหมุนเวียนทดแทนได

วัสดุรีไซเคิลและวัสดุท่ีใชพลังงานต่ําในการจัดหามา 

   2.1.2 ใชวัสดุนอย เชน น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก มีจํานวนประเภทของวัสดุนอย มีการเสริม

ความแข็งแรงเพ่ือใหลดขนาดลงได 

  2.1.3. มีการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ใชทรัพยากรและพลังงานอยาง 

มีประสิทธิภาพในการผลิต ใชพลังงานท่ีสะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและลดข้ันตอนของ

กระบวนการผลิต 

  2.1.4. มีระบบขนสงและจัดจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน ลดการใชหีบหอบรรจุภัณฑท่ี   

ฟุมเฟอยใชบรรจุภณัฑท่ีทําจากวัสดุท่ีใช ซํ้าหรือหมุนเวียนเวียนมาใชใหมไดใชรูปแบบการขนสงุท่ีกอผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมต่ํา และเลือกใชเสนทางการขนสงท่ีประหยัดพลังงานท่ีสุด  

2.1.5. ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดใน ชวงการใชงาน เชน ใชพลังงานต่ํา มีการปล

อยมลพิษต่ําในระหวางใชงาน ลดการใชวัสดุสิ้นเปลือง (เชน ตองเปลี่ยนไสกรองบอย) และลดการใชชิ้นสวนท่ี

ไมจําเปน 

  2.1.6. มีความคุมคาตลอดชีวิตการใชงาน เชน ทนทาน ซอมแซมและดูแลรักษางาย ปรับปรุง    

ตอเติมไดไมตองเปลี่ยนบอย 

  2.1.7. มระบบการจัดการหลังหมดอายุการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การเก็บรวม

รวมท่ีกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา มีการออกแบบใหนําสินคาหรือชิ้นสวนกลับมาใชซํ้า หรือหมุนเวียนใชใหม

ไดงาย หรือหาก 
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ตองกําจัดท้ิงสามารถนําพลังงานกลับคืนมาใชไดและมีความปลอดภัยสําหรับการฝงกลบการ

พิจารณาวาสินคาใดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมควรพิจารณาวาสินคานั้นสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากในชวงใด

ของวัฏจักรชีวิต เชน เครื่องใชไฟฟาจะกอผลกระทบมากในชวงใชงานมากกวาในชวงการผลิต และหากมีการ

ลดผลกระทบในชวงดังกลาวใหนอยกวาสินคาอ่ืนท่ีมีลักษณะการทํางานเหมือนกัน รวมท้ังประเด็นดานสิ่งแวดล

อมอ่ืนๆ จะถือไดวาเปนสนิคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การรับรองสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยฉลากสิ่งแวดลอม ประเภทท่ี 1 ตามอนุกรมมาตรฐาน 

ISO 

14024 เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหผูซ้ือสามารถบงชี้วาสินคาดังกลาวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไดโดยงาย ซ่ึง

ฉลากประเภทดังกลาวจะมีองคกรกลางใหการรับรองตามเกณฑกําหนดในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ี

พิจารณาตลอดชวงชีวิตของสินคานั้น  
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รายการ ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกซ้ือ ระยะเวลา 

 

วัสดุ 

 

วัตถุประสงค : 

    1. เพ่ือใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และของใชสําหรับหนวยงานของ

สํานักผูอํานวยการปฏิบัติงานอยางพอเพียง 

    2. เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานในสํานักผูอํานวยการ

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย : 

   เชิงคุณภาพ 

     1. 1.มีวัสดุครุ ภัณฑ ของใชท่ีมีคุณภาพและพอเพียงสําหรับ

ใชในหนวยงานของสํานักผูอํานวยการ 

     2. 2. การปฏิบัติงานในหนวยงานของสํานักผูอํานวยการทํา

ไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  

  กําหนดเชิงปริมาณ 

     1. 1. วัสดุ ครุภัณฑ ของใชพอเพียงสําหรับใชในหนวยงาน

ของสํานักผูอํานวยการ 

   2. 2 บุคลากรในหนวยงานของสํานักผูอํานวยการทุกคนมีวัสดุ

อุปกรณไวใชงาน 

กิจกรรมและการดําเนินการ    

 1. สอบถาม สํารวจความตองการในการใชวัสดุสิ้นเปลือง ในชั้น  

เรียนหองเรียนพิเศษอุปกรณสํานักงานตางๆจากบุคลากรภายใน

โรงเรียน 

   2. เสนอรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ 

   3. ดําเนินการการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑและของใช สํานักงาน 

เลือกวัสดุท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   4. ตรวจสอบวัสดุท่ีจัดซ้ือตรงตามคุณภาพท่ีกําหนด เปนมิตร  

ตอสิ่งแวดลอม 

   5. ทําการเบิกจาย 

ติดตามดําเนินการประเมินผลงาน 

 

 

 

 

 

1 ตุลาคม 2560 

ถึง 

30 กันยายน2560 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลมรายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปการศึกษา 2561  | 67 

 

                          
(ลงชื่อ).......................................... 

                 (นายอิทธิพัทธ ธีระวรรณสาร) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

รายการ ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกซ้ือ ระยะเวลา 

 

 ครุภัณฑ 

 

วัตถุประสงค 

         เพ่ือจัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑใหเพียงพอตอการบริหาร

จัดการภายในโรงเรียน ครุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

เปาหมาย 

         มีวัสดุครุภัณฑเพ่ือใชในการบริการจัดการภายในโรงเรียน

อยางเพียงพอ 

   เชิงคุณภาพ 

     1. 1.มีวสัดุครุ ภัณฑ ของใชท่ีมีคุณภาพและพอเพียงสําหรับใช

ในหนวยงานของสํานักผูอํานวยการ 

     2. 2. การปฏิบัติงานในหนวยงานของสํานักผูอํานวยการทําได

อยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายกําหนด 

     2.3. มีการซอมแซมและบํารุงรักษา 

   เชิงปริมาณ 

     1. 1. วัสดุ ครุภัณฑ ของใชพอเพียงสําหรับใชในหนวยงานของ

สํานักผูอํานวยการ 

   2. 2 บุคลากรในหนวยงานของสํานักผูอํานวยการทุกคนมีวัสดุ

อุปกรณไวใชงาน 
 

กิจกรรมและการดําเนินการ 

   1. สํารวจความตองการในการ ในชั้นเรียนหองเรียน สํานักงาน

ตางๆจากบุคลากรภายในโรงเรียน 

   2. เสนอรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ 

   3. ดําเนินการการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เลือกวัสดุท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

   4. ตรวจสอบวัสดุท่ีจัดซ้ือตรงตามคุณภาพท่ีกําหนด เปนมิตร  

ตอสิ่งแวดลอม 

   5. ทําการเบิกจาย 

ติดตามดําเนินการประเมินผลงาน 

 

1 ตุลาคม 2560 

ถึง 

30 กันยายน2560 
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ระเบียบวาระการประชุมกลุมการจัดการขยะ 
ครั้งท่ี  11/2561 

วันท่ี    เดอืน 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  หองประชุมโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

 
 

 ผูเขารวมประชุม        
1.  นางประนอม  รัตนะรัต    
2.  นางสาวภัทรานิษฐ   ฉ่ิงทองธนะสิทธ     
3.  นายสันต  คาวีรัตน 
4.   นางสาวอารยา  สอนวงศ 
5.   นางศุภนุช  อวนเจริญสุข 
6.   นางสาวอุนเรือน  นาเมืองรักษ 
7.  นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 
8.  นางสาวณฐมน  แสงนาค 
9.  นางสาวอุษา  เขียวงาม 
10.  นายวรวุฒิ  กฐินเทศ 
11.  นางสาวปรัชชาดี  โหมเพ็ง 
12.  นายวุฒชิัย  ใจเหิน 
13.  นายสําราญ  มุงการนา 
14.  นายสมจติร  วะราหะ 
15. นางสุภาวดี  ศรีเสาวลักษณ 
16. นางละเมียด  เปรมสุวรรณ 
17. นางพิสมัย  หงษคํามี 

 ผูไมเขารวมประชุม 
               - 
เริ่มประชุมเวลา  12.00 น. 
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 ประธาน  ขอเปดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.  การขับเคลื่อนในโรงเรียนใหมีความสะอาดอยางตอเนื่อง 

 2.  แนวทางในการปลูกฝงนักเรียนใหมีจิตสํานึกในเรื่องการท้ิงขยะ 

 3.  การรวบรวมงานและขอมูลในหมวดท่ี 8  โดยจัดเก็บในแฟม 

 4.  ใหนางสาวอารยา  สอนวงศ และนางสาวอุนเรือน  นาเมืองรักษเปนผูจัดรวบรวมเอกสาร 

 5.  จัดทําการสัมภาษณนักเรียนสอบถามถึงแนวคิด และสาเหตุท่ีนักเรียนบางสวนยังท้ิงขยะไมลงถัง 

 6.  จัดตั้งกลุมอาสาตาวิเศษ  เห็นนะ เพ่ือติดตามพฤติกรรมการท้ิงขยะของนักเรียน 

 7.  จัดทําคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการการจัดการขยะภายในโรงเรียน 

 8.  มาตรการตาวิเศษโดยปรับชิ้นละ 10 บาท 

 9.  จัดตั้งสายตรวจการคัดแยกขยะในแตละหองเรียน  

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
                                        -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
                                       -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                                       -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
                                       -ไมมี- 

เลิกประชุมเวลา  12.30   น. 
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ระเบียบวาระการประชุมกลุมการจัดการขยะ 
ครั้งท่ี  12/2561 

วันท่ี 13  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
ณ  หองประชุมโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

 
 

 ผูเขารวมประชุม        
1.  นางประนอม  รัตนะรัต       
2.   นางสาวอารยา  สอนวงศ 
3.   นางศุภนุช  อวนเจริญสุข 
4.   นางสาวอุนเรือน  นาเมืองรักษ 
5.  นางสาวณฐมน  แสงนาค 
6.  นางสาวปรัชชาดี  โหมเพ็ง 
7.  นางสาวภัทรานิษฐ   ฉ่ิงทองธนะสิทธิ์     
8.  นายสันต  คาวีรัตน 
9.  นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 
10.  นางสาวอุษา  เขียวงาม 
11.  นายวรวุฒิ  กฐินเทศ 
12.  นายวุฒชิัย  ใจเหิน 

 ผูไมเขารวมประชุม   
- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ประธาน  ขอเปดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. ทบทวนหนาท่ีของแตละสวน พรอมบุคลากรผูรับผดิชอบ 
2. แจงความคืบหนาของหนาท่ีแตละบุคคล 
3.    การประชุมใหความรูแกตาวิเศษ 

 4.     แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องพฤติกรรมของนักเรยีน 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
                                        -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
              -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                                       -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
                                       -ไมมี- 

เลิกประชุมเวลา  14.00   น. 
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ระเบียบวาระการประชุมกลุมการจัดการขยะ 
ครั้งท่ี  13/2561 

วันท่ี 2  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  หองประชุมโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

 
 

 ผูเขารวมประชุม        
1.  นางประนอม  รัตนะรัต       
2.   นางสาวอารยา  สอนวงศ 
3.   นางศุภนุช  อวนเจริญสุข 
4.   นางสาวอุนเรือน  นาเมืองรักษ 
5.  นางสาวณฐมน  แสงนาค 
6.  นางสาวปรัชชาดี  โหมเพ็ง 
7.  นางสาวภัทรานิษฐ   ฉ่ิงทองธนะสิทธิ์     
8.  นายสันต  คาวีรัตน 
9.  นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 
10.  นางสาวอุษา  เขียวงาม 
11.  นายวรวุฒิ  กฐินเทศ 
12.  นายวุฒชิัย  ใจเหิน 

 ผูไมเขารวมประชุม   
- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ประธาน  ขอเปดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
3. การจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนนักเรียนใหมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ โดยการแสดงหนาเสาธงในตอนเชา 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
                                        -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

1.  ครูทุกระดับช้ันจดัทําบอรดเพ่ือใหความรูท้ัง นํ้า  ไฟฟา  ขยะ  และสิ่งแวดลอม 
2. แจงครูผูสอนทุกทานจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสาํนึกใหนักเรียนรักโลก  ในช่ัวโมงสิ่งแวดลอม 
3. การจัดตั้งสายตรวจขยะ เพ่ือทําหนาท่ีเดินตรวจภายในบริเวณโรงเรยีน 
4. ประกวดหองเรียนสะอาด 
5. จัดสรางพ้ืนท่ีฐานการเรยีนรูใหกับนักเรียน 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                                       -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
                                       -ไมมี- 

เลิกประชุมเวลา  14.00   น. 
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ระเบียบวาระการประชุมกลุมการจัดการขยะ 
ครั้งท่ี  15/2561 

วันท่ี  3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
ณ  หองประชุมโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

 
 

 ผูเขารวมประชุม        
1.  นางประนอม  รัตนะรัต       
2.   นางสาวอารยา  สอนวงศ 
3.   นางศุภนุช  อวนเจริญสุข 
4.   นางสาวอุนเรือน  นาเมืองรักษ 
5.  นางสาวณฐมน  แสงนาค 
6.  นางสาวปรัชชาดี  โหมเพ็ง 
7.  นางสาวภัทรานิษฐ   ฉ่ิงทองธนะสิทธิ์     
8.  นายสันต  คาวีรัตน 
9.  นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 
10.  นางสาวอุษา  เขียวงาม 
11.  นายวรวุฒิ  กฐินเทศ 
12.  นายวุฒชิัย  ใจเหิน 

 ผูไมเขารวมประชุม   
- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
 
 

ประธาน  ขอเปดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
4. ปญหาเรื่องถังขยะท่ีไมสะอาดเทาท่ีควร กอใหเกิดกลิ่นเหม็น จึงขออาสาสมัครเพ่ือลางทําความสะอาดถังขยะ 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
                                        -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

6.  นักเรียนแกนนําเดินตรวจดูพ้ืนท่ีและพานักเรียนท่ีไมตระหนักถึงการท้ิงขยะและแยกขยะพาไปเรียนรูท่ีจุดคัด
แยกขยะ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
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1. การวิถีชีวิตใหมๆ ท่ีลดการใชถุงพลาสติกโดยหันมาใชถุงผาแทนโดยเริ่มจากครูในหมวดขยะทุก
ทาน และสงตอนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือสรางความตระหนักตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
                                       -ไมมี- 

เลิกประชุมเวลา  14.00   น. 
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ระเบียบวาระการประชุมกลุมการจัดการขยะ 
ครั้งท่ี  18/2561 

วันท่ี  5  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
ณ  หองประชุมโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

 
 

 ผูเขารวมประชุม        
1.  นางประนอม  รัตนะรัต       
2.   นางสาวอารยา  สอนวงศ 
3.   นางศุภนุช  อวนเจริญสุข 
4.   นางสาวอุนเรือน  นาเมืองรักษ 
5.  นางสาวณฐมน  แสงนาค 
6.  นางสาวปรัชชาดี  โหมเพ็ง 
7.  นางสาวภัทรานิษฐ   ฉ่ิงทองธนะสิทธิ์     
8.  นายสันต  คาวีรัตน 
9.  นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 
10.  นางสาวอุษา  เขียวงาม 
11.  นายวรวุฒิ  กฐินเทศ 
12.  นายวุฒชิัย  ใจเหนิ 
13.  นายสําราญ  มุงการนา 
14.  นายสมจติร  วะราหะ 

 ผูไมเขารวมประชุม   
- 

เริ่มประชุมเวลา  15.40 น. 

ประธาน  ขอเปดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. การติดตามผลการขับเคลื่อนเรื่องการแยกขยะภายในชั้นเรียน 

 2.    ขอความรวมมือครูทุกทานในการจัดทําปายใหความรูเก่ียวกับขยะ 

3.     การจัดการสอบวัดความรูของนักเรียนท่ีจะจัดข้ึนในเดือนกุมภาพันธุ 

 4.     ติดตามผลการรวบรวมขอมูลเพ่ือทํารูปเลมโครงการ zero waste 

มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
                                        -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
              -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                                       -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
                                       -ไมมี- 

เลิกประชุมเวลา  16.20   น. 
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ระเบียบวาระการประชุมกลุมการจัดการขยะ 
ครั้งท่ี  19/2562 

วันท่ี  7  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 
ณ  หองประชุมโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ 

 
 
 ผูเขารวมประชุม        
1.  นางประนอม  รัตนะรัต       
2.   นางสาวอารยา  สอนวงศ 
3.   นางศุภนุช  อวนเจริญสุข 
4.   นางสาวอุนเรือน  นาเมืองรักษ 
5.  นางสาวณฐมน  แสงนาค 
6.  นางสาวปรัชชาดี  โหมเพ็ง 
 ผูไมเขารวมประชุม   
1.  นางสาวภัทรานิษฐ   ฉ่ิงทองธนะสิทธ (ติดราชการ)    
2.  นายสันต  คาวีรัตน 
3.  นางสาวปวิตรา  เกษมสุข 
4.  นางสาวอุษา  เขียวงาม 
5.  นายวรวุฒิ  กฐินเทศ 
6.  นายวุฒชิัย  ใจเหิน 
7.  นายสําราญ  มุงการนา 
8.  นายสมจิตร  วะราหะ 
9. นางสุภาวดี  ศรีเสาวลักษณ 
10. นางละเมียด  เปรมสุวรรณ 
11. นางพิสมัย  หงษคํามี 
เริ่มประชุมเวลา  15.40 น. 
  
 
 
 
 
ประธาน  ขอเปดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. การขับเคลื่อนเรื่องการลดขยะประเภทขวดน้ํา และแกวน้ํา โดยตองรูปริมาณท่ีแนนอนของขยะท้ังสอง
ประเภทนี้ มติท่ีประชุมจึงตกลงกันวาจะมีการตั้งขยะท่ีใหนักเรียนท้ิงขยะประเภทแกวน้ําโดยเฉพาะ เพ่ือเปน
การงายตอการนับปริมาณของแกวน้ํา สวนขวดน้ํานั้นมีถังเฉพาะอยูแลว 
 2.     การลดปริมาณแกวน้ําในโรงเรียน ท่ีประชุมนําเสนอแนวทางแกไขปญหานี้โดยการใหนักเรียน
นั้นนําแกวของตนเองไปใสน้ํา และอาจสรางแรงจูงในดวยสติ๊กเกอรหรือการไดน้ําฟรี 
3.     การจัดการจําหนายขยะโดยมีการจําหนายทุกวันศุกร เวลา 15.20 น. 
4.     มอบหมายใหครูประนอมประชาสัมพันธหนาเสาธงเรื่อง การแยกท้ิงขยะท่ีเปนแกวน้ํา 
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มติ   ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งกอน 
                                        -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
1.  วันจันทรท่ี 14 มกราคม 2562  จะมีการนําเสนอเรื่องเก่ียวกับขยะ และการลดปริมาณขยะ โดยใน
วันท่ี 19 มกราคม 2562  จะประชาสัมพันธเรื่อง ตาวิเศษเห็นนะ (เนนย้ําเรื่องการท้ิงขยะ) 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
                                       -ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
                                       -ไมมี- 
เลิกประชุมเวลา  16.10   น. 
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เอกสารการประชุมครู 
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