
 
 
ที่ ศธ 04025.04.02/161                   โรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธิ์วทิยา  

                        หมูที่ ่ 3 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง 
   จังหวัดขอนแก่น  40000 

                   20 สิงหาคม 2563 

เรื่อง       ขอรับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ     
             การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563   

เรียน       นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพระลับ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย       โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ  จ านวน    2    ชุด 

   โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  มีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนเงินอุดหนุน
งบประมาณให้แก่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 1  โครงการ คือ  โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ งบประมาณ 60,000 บาท 

  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  ขอเสนอโครงการมาเพ่ือโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่ง  
ว่าคงได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณจากท่าน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                                                (นายเจตพงศ์  กิตติพร) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 
 
งานธุรการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
โทร.  083-751-1191 (ผอ.) 
ธุรการโรงเรียน 089-623-2978 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ      ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ 
แผนงาน        วิชาการ  
สนองกลยุทธ์ ที่ 2 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ    นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2564  
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การเพิ่มของขยะเป็นปัญหาใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับจุลภาคและมหาภาค 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุนการด าเนินโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน นั้น ถือได้ว่าเป็น
โครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาท่ัวประเทศ ด าเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน า
กลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตส านึก การลด คัดแยกขยะ 
และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 หากผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
โดยอาจใช้หลัก ๓Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ(Reduce)การน ากลับมาใช้ซ้ า(Reuse) และการน ากลับมาใช้
ใหม(่Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างพอเพียง จะท าให้เป็นการ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพ่ือมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อ
จนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล 
 การศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบ โรงเรียน เทศบาลบ้านศรีฐาน  อ าเภอ เมือง  จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) จึงเป็น
โครงการส าคัญเพ่ือพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจ าเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิด
ทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  
 

2. วัตถุประสงค์  
 

           2.1 ผลผลิต (Output)  
 2.1.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีความคิดก้าวไกล รู้ทันเหตุการณ์และความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ ในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
 2.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
 2.1.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง  
 
 
 



          2.2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
 2.2.1 นักเรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใส มีสติปัญญาเพิ่มขึ้น  
 2.2.2 นักเรียนมีวิสัยทัศน์ ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 2.2.3 นักเรียนมีความสุข เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้  
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนแกนน าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 35 คน เครือข่ายผู้ปกครอง จ านวน 10 คน
และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา จ านวน 17 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนแกนน าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ประสบการณ์ น ามาขยายผลและสามารถน ามาปรับใช้ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะในโรงเรียนได้  

2.  เครือข่ายผู้ปกครอง สามารถน าความรู้ ประสบการณ์เพ่ือมาเป็นแกนน าในการบริหารจัดการ
ขยะในบ้านและโรงเรียนได้ 

 

4. กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ 1 พฤษภาคม 2563 นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 20 พฤษภาคม 2563 นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย 
3 ประชุมวางแผน 30 พฤษภาคม  2563 คณะครู 
4 ด าเนินการตามแผน 1 มิถุนายน  2563 – 31 มีนาคม 

2564 
คณะครู นักเรียน และเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

5 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 10-11 กันยายน  2563 คณะครู นักเรียนแกนน า และเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

6 การประเมินผล / ติดตามผล 30 กันยายน  2563 นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย 

5.  งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ   60,000   บาท  
 เงินนอกงบประมาณ         -  บาท  
  รวมทั้งสิ้น  60,000  บาท  
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการ / กิจกรรม / ค าชี้แจง / ในการใช้
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ค่าตอบแทนวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุรายหัว 

1. ค่าพาหนะ  45,000  

2 .ค่าอาหาร  13,020  

3. ค่าเอกสาร 
- กระดาษ A4  จัดท าสมุดบันทึกนักเรียน 
- รายงานโครงการ 

  
1,980 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ - - 

1. นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ สังเกต สัมภาษณ์ 

2. นักเรียนได้สัมผัสสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เกิด
ประสบการณ์ตรง 

สัมภาษณ์ ตรวจสมุดบันทึกของ
นักเรียน 

3. นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันเหตุการณ์ต่าง ๆ  สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 

 
        ลงชื่อ                            ผูเ้สนอโครงการ  
                                      (นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย) 
                                           หัวหนา้โครงการ 

            ลงชื่อ                            ผูเ้หน็ชอบโครงการ  
                     (นางสาวสุพัตรา อาวะบุตร)  
          หัวหน้างานวิชาการ 
 
          ลงชื่อ                            ผูอ้นมัุติโครงการ  
                        (นายเจตพงศ์  กิตติพร)  
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 


