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โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ท าความดีเริ่มได้ท่ีใจเรา” 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
 

๑.  ชื่อโครงงานคุณธรรม โรงเรียนสวยด้วยสองมือเรา 
           ช่ือกลุ่ม เยาวชนสร้างชาติ   โรงเรียนเมืองเชลียง   สังกัด สพม. ๓๘ 
 
๒. ท่ีมาและความส าคัญ (สภาพปัญหา / ท่ีมาของแนวคิด)  
 ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก  ขยะ  ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชน
และโรงเรียนก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
เพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรคมีกล่ินเหม็นก่อให้เกิดความ
ร าคาญท าลายสุนทรียภาพด้านส่ิงแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะท าให้น้ าเสียท่ีมีความสกปรกสูง
มากเกิดกล่ินรบกวนเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับ พ .ศ . ๒๕๓๙ กล่าวว่า มูล ฝอย หมายถึง เศษส่ิงของท่ีท้ิงแล้ว 
หยากเยื่อ ขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มูลฝอย 
          ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ .ศ . ๒๕๓๕ ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ของ
เสีย หมายความว่า ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยท้ิงหรือมี
ท่ีมาจากแหล่งก าเนิดมลพิษ รวมท้ังกากตะกอนหรือส่ิงตกค้างจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีอยู่ในสภาพของแข็งของเหลวหรือ
ก๊าซในทางวิชาการจะใช้ค าว่า ขยะมูลฝอย ซึ่งหมายถึง บรรดาส่ิงของท่ีไม่ต้องการใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ของแข็ง จะเน่าเปื่อยหรือไม่ก็ตาม รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และเศษวัตถุท่ีท้ิงแล้วจาก
บ้านเรือน ท่ีพักอาศัย สถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงสถานท่ีสาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้น อุจจาระ 
และปัสสาวะของมนุษย์ ซึ่งเป็นส่ิงปฏิกูล วิธีจัดเก็บและก าจัดแตกต่างไปจากวิธีการจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบัน 
วิทยาการก้าวหน้า ประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ท่ีดินเพิ่มข้ึนเพื่อผลิตเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ท่ีอยู่
อาศัย เป็นเหตุให้เศษส่ิงเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาของขยะมูลฝอย   พระราชบัญญติัสาธารณสุข 
พ .ศ . ๒๕๓๕ ให้ค าจ ากัดความ มูล ฝอย หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราไม่ต้องการ ท่ีเป็นของแข็งหรืออ่อน มีความช้ืน 
ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์รวมตลอดถึง
วัตถุอื่น ส่ิงใดท่ีเก็บกวาดได้จากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่น 
          ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม และ มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียก าลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุจากการเพิ่มของประชากร การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาท่ีส าคัญของชุมชนซึ่งต้องจัดการและแก้ไข ปริมาณกาก
ของเสียและสารอันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และสารพิษท่ีปนเป้ือนอยู่ในแหล่งน้ า ดิน และอากาศ 
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ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ท าให้ประชาชนท่ัวไปเส่ียงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง 
และ โรคผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น 
          การท้ิงขยะลงท่อระบายน้ าท าให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรง คือ ท าให้ท่อระบายน้ าอุดตัน เมื่อฝนตกก็ไม่
สามารถระบายน้ าฝนได้ จึงเกิดสภาพน้ าท่วมขังตามถนนสายต่าง ๆ ตามตรอกซอกซอย และผลท่ีตามมาก็คือ การ
เดินทางไปมาตามเส้นทางเหล่านั้นล าบากขึ้น การจราจรก็ติดขัดและถนนหนทางอาจจะได้รับความ เสียหาย ซึ่ง
เมื่อน้ าลดลงสู่สภาพปกติก็ต้องซ่อมแซมใหม่ ท าให้ต้องส้ินเปลืองงบประมาณ   สถานท่ีบางแห่งก็มีคนท้ิงขยะกัน
ตามสะดวก โดยน าไปเทกองรวมกันไว้ริมทางเดินบ้าง โคนต้นไม้บ้าง ท าให้มีการหมักหมมเน่าเปื่อยส่ิงกล่ินเหม็น
คลุ้ง บางครั้งอาจมองเห็นหนอนจ านวนมากมายไต่ยั้วเยี้ยออกมาจากกองขยะ ดูน่าขยะแขยง นอกจากนั้นกองขยะ
ยังเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์น าโรคสารพัดชนิด เช่น ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาบ ฯลฯ ยามท่ีฝนตกลงมาน้ าฝนก็ชะ
เอาส่ิงสกปรกเน่าเหม็นในกองขยะไหลไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง และอาจจะไหลลงท่อระบายน้ า และแม่น้ าล าคลองใกล้ 
ๆ อีกด้วย 
          บ้านเรือนท่ีมีขยะมูลฝอยรกรุงรังอยู่ภายในบ้านเรือนบริเวณบ้าน นอกจากจะดูสกปรกไม่น่าดูอยู่แล้ว ก็ยัง
เป็นท่ีชุมนุมของหนู แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะน าโรคทางเดินอาหารมาสู่คน และยังก่อความร าคาญให้อีก
ด้วย 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่าคือส่ิงของจาก
บ้านเรือนท่ีประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้น าไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ได้แล้วและถูกท้ิงให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก าจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าส่ิงของท่ีเราท้ิงจากท่ีบ้านถ้ายังมีคนน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ส่ิงนั้นก็จะยงัไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ าด้วยแนวคิดท่ีเห็นคุณค่าจากขยะ
ดังเช่น“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ท่ีมีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ 
 นอกจากนี้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก และ
รณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยท่ีต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัด 

โรงเรียนเมืองเชลียง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน  ๑,๓๕๙  คนเปิดท าการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ี ๖ ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดท าโครงงาน 
“โรงเรียนสวยด้วยสองมือเรา” ขึ้นท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตส านึกการลดคัดแยกขยะและการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพื่อส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการการดูแลเขตรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ และรวมถึงการหามาตรการคัดแยกขยะ
อย่างเป็นระบบ และการใช้นวัตกรรมใหม่ในการดูแลส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
  การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งนักวิชาการศึกษาเช่ือว่า
ถ้ามนุษย์ได้รับการศึกษาจะท าให้พวกเขามีความเจริญงอกงามท้ังทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและมติปัญญา  
ดังนั้น  สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมท่ีดีงามท้ังทางด้านพุทธิ
พิสัย   Cognitive  Domain ทักษะพิสัย Psychomotor  Domain   และจิตพิสัย    Affective Domain  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางก าหนด  นอกจากนี้ยังต้องจัด
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกันด้วย  และต้องไม่ลืมท่ีจะสอดแทรกและปลูกฝัง
เรื ่องคุณธรรม  จริยธรรม  ความดีความงามให้กับนักเรียน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
อีกด้วย  ท้ังนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นไปเป็นคนดี  คนเก่ง  และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  โรงเรียนเมืองเชลียง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๘  สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.   โดยได้มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนใน
ด้านโรงเรียนคุณธรรมไปแล้ว  และต้องน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมนั้นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
นักเรียน  เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน  โดยยึดหลักการท างานท่ีว่า  

“นักเรียนคิด  นักเรียนท า  นักเรียนรับผิดชอบและน าเสนอ”  
 
 ๓. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๓.๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะธรรมชาติและขยะท่ีมนุษย์สร้างขึ้นและการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
๓.๓  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความส าคัญและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่อง

การลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
๓.๔ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากร

ในสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
๓.๕ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการดูแลส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 
 

๔.การศึกษาวิเคราะห์  ประชากรเป้าหมายได้แก่ครูและบุคลากรทางศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน  นักเรียนโรงเรียน
เมืองเชลียงท้ัง  ๑,๓๕๙  คน    

๔.๑ ปัญหาและสาเหตุ  
กลุ่มเสี่ยง  ได้แก่ ครูและบุคลากรทางศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน  นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงท้ัง  ๑,๓๕๙  คน    
สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง (ปัจจัยภายใน - ปัจจัยภายนอก)  ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของชุมชนและโรงเรียน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของ
พาหะน าโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือโรคมีกล่ินเหม็นก่อให้เกิดความร าคาญท าลาย
สุนทรียภาพด้านส่ิงแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะท าให้น้ าเสียท่ีมีความสกปรกสูงมากเกิดกล่ิน
รบกวนเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๔.๒  เป้าหมาย (เป้าหมายเชิงปริมาณและเป้าหมายคุณภาพ) 
เป้าหมายของการแก้ปัญหา คือ    
   -   ครูและบุคลากรทางศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน  นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงท้ัง  ๑,๓๕๙  คน   
เข้าร่วมโครงงาน “โรงเรียนสวยด้วยสองมือเรา” 
  -  นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์แห่งคุณธรรม 
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 ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ 
 ๑.  บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเรื่องขยะสามารถแยกขยะมูลฝอยได้ 

๒.  มีอุปกรณ์และสถานท่ีรองรับขยะท่ีเพียงพอ 
๓.  ปริมาณขยะลดลง 

วิธีวัดความส าเร็จ คือ 
  ๑.  แบบสังเกต 

๒.  ภาพถ่าย 
๓.  แบบบันทึก 
๔.  แบบรายงาน/สรุปงาน  

๔.๓  หลักธรรมและค าสอนในหลวง 
หลักธรรม ได้แก่ สัปปุริสธรรม ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ คือหลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตตบุรุษ ๗ ประการ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล
รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักปฏิบัติ และรู้จักบุคคล 
๑. รู้จักเหตุหรือธัมมัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักวิเคราะห์หา สาเหตุของส่ิงต่าง ๆ 
๒. รู้จักผลหรืออัตถัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการ กระท า 
๓. รู้จักตนหรืออัตตัญญุตาหมายถึง ความเป็นผู้รู้จักตน ท้ังในด้านความรู้ คุณธรรม และความ สามารถ 
๔. รู้จักประมาณหรือมัตตัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักหลักของความพอดี การด าเนิน  
    ชีวิต พอเหมาะพอควร 
๕. รู้จักกาลเวลาหรือกาลัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา รู้จักเวลาไหนควรท า อะไร แล้วปฏิบัติ 
    ให้เหมาะสมกับเวลานั้น ๆ 
๖. รู้จักปฏิบัติหรือปริสัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติ การปรับตน และแก้ไขตน ให้เหมาะสมกับ   
    สภาพของกลุ่มและชุมชน 
๗. รู้จักบุคคลหรือบุคคลัญญุตา หมายถึงความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมีความ 
    แตกต่างกันการท่ีบุคคลใดน าเอาหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้ในการด าเนินชีวิต จะช่วยให้ ชีวิตพบกับ 
    ความสุขในชีวิตได้ 

ค าสอนในหลวง ได้แก่   
๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชด าริแนวทางก าจัดขยะแบบครบวงจร โดยให้ 

แบ่งพื้นท่ีก าจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลออกเป็น ๒ ส่วน  
ส่วนท่ี ๑ ด าเนินการฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล และให้ใช้แก๊สจากขยะให้หมดก่อน ต่อจากนั้นก็

น าขยะมาร่อนแยก ส่วนท่ีย่อยสลายให้น าไปใช้ในการปรับปรุงดิน หรือวัสดุฝังกลบ ส่วนท่ีเหลือท่ียังสามารถใช้เป็น
เช้ือเพลิงได้ให้น าไปเผาเพื่อท่ีจะน าเอาพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ เมื่อเกิดเถ้าถ่านขึ้นก็น าไปผสมกับวัสดุท่ี
เหมาะสมเพื่ออัดเป็นแท่ง ซึ่งอาจจะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป เมื่อพื้นท่ีส่วนแรกว่างลง ก็สามารถน า
ขยะมาผังกลบได้ใหม่ 
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          ส่วนท่ี ๒ ในขณะท่ีด าเนินการร่อนแยกขยะในส่วนพื้นท่ีแรก พื้นท่ีส่วนท่ี ๒ ท่ีด าเนินการฝังกลบแล้ว ก็จะ
สามารถน าก๊าซจากขยะในส่วนท่ีสองมาใช้เผาไหม้ในส่วนแรก หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น แล้วจึงด าเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับท่ีได้ด าเนินการในพื้นท่ีส่วนแรก ซึ่งถ้ากระท าได้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเวลาให้เหมาะสม ก็จะ
สามารถท าให้มีพื้นท่ีฝังกลบหมุนเวียนตลอดไปแบบยั่งยืน 

๒. ใช้หลัก ๒๓ หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชา   

๕.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินการ  เริ่มต้นสัปดาห์ท่ี ๔ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และส้ินสุดในสัปดาห์ท่ี ๓ ของ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  รวมระยะเวลาด าเนินการท้ังส้ิน ๓ เดือน  
 สถานที่ด าเนินงาน  อาคาร และบริเวณสถานท่ีท้ังหมดของโรงเรียนเมืองเชลียง  
 
๖.  วิธีการด าเนินงาน  

๖.๑  เสนอโครงการและขออนุมัติ 
 ๖.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการท างาน 
 ๖.๓  ประชุมวางแผนด าเนินการ ก าหนดกิจกรรมและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๖.๔  จัดเตรียมเอกสาร  วัสดุท่ีจ าเป็น 

๖.๕  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ 
๖.๖  ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด มีกิจกรรมดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องขยะ โดยจัดท าป้ายนิเทศ  แผ่นพับ เผยแพร่
ความรู้และฐานการเรียนรู้ขยะบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้แก่ครู  นักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา  

 ๒. กิจกรรมเสียงตามสาย และหรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านส่ือตามช่องทางต่างๆ 
 ๓.  กิจกรรมท าความสะอาดเขตรับผิดชอบ ห้องเรียน และกิจกรรม Big cleaning day 

๔. กิจกรรมกิจกรรมท าปุ๋ยหมักจากขยะย่อยสลาย 
๕.  กิจกรรม ธนาคารขยะ /คัดแยกขยะ 

    -ขยะกระดาษ-ขยะพลาสติก-ขยะท่ัวไป-ขยะอันตราย   
  ๖.  กิจกรรมธนาคารความดี  

       คัดเลือกการบันทึกความดีดีเด่น - รับเกียรติบัตร    
  ๗. การศึกษาดูงานในชุมชน 

๖.๗  ติดตามและประเมินผลกิจกรรม ตาม ๑๒ ขั้นตอน การท าโครงงานคุณธรรม (ตามคู่มือ) 
๖.๘ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

๗.  งบประมาณและแหล่งที่มา 
       - เงินอืน่ๆ  ๒,๐๐๐ บาท 
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๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย
และสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนท้ิงท่ียั่งยืน 
 ๒. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของการลดการคัดแยกขยะ
และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันรวมท้ังให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก
โครงการโรงเรียนปลอดขยะท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น 

๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น  สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศวิชาการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๔. เกิดนวัตกรรมใหม่ในการดูแลส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน 
๕. เกิดความร่วมมือของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 

๙.  ที่ปรึกษาโครงงาน 
๙.๑  พระสงฆ์ท่ีปรึกษา  พระครู ธีรศาสตร์โกวิท วัด ดอนระเบียง 

 ๙.๒  ผู้บริหารที่ปรึกษา  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชาชน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง 
 ๙.๓  ครูผู้รับผิดชอบคนท่ี ๑  นางสาวไฉน  อรุณเกล้า ต าแหน่ง  ครู   
 ๙.๔  ครูผู้รับผิดชอบคนท่ี ๒  นายณัฐพันธ์ จันดี  ต าแหน่ง ครู    
 ๙.๕  ครูผู้รับผิดชอบคนท่ี ๓  นายพนม  หวาดเพ็ชร  ต าแหน่ง ครู    
 
๑๐.  รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน 

 ๑๐.๑  นางสาวสุภาพรรณ  ป้องปัดชา ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ต าแหน่ง ประธาน 
 ๑๐.๒  นางสาวอภิรส  เฉยโคกหม้อ  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ต าแหน่ง รองประธาน   

 ๑๐.๓  นางสาวพุทธรักษา  ชัยนุรักษ์  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ ต าแหน่ง รองประธาน 
 ๑๐.๔  นางสาวฟารีดา  ถ่ายถอน  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ต าแหน่ง เลขานุการ   
 ๑๐.๕  นางสาวชุลีพร  เพิ่มอุสาห์  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ต าแหน่ง เหรัญญิก   
 ๑๐.๖  นางสาวณิชกานต์  เนตรโสภา  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์  
 ๑๐.๗  นางสาววริศรา ป้องเคน  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ต าแหน่ง  สวัสดิการ 
 ๑๐.๘  นางสาวอรทัย  นวนน้อย  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ต าแหน่ง  สวัสดิการ 
 ๑๐.๙  นายวรลภย์  แผลงศร    ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ต าแหน่ง   สมาชิก   
 ๑๐.๑๐ นางสาวผกาภรณ์ เนาวรัตน์ ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ ต าแหน่ง สมาชิก    
 
 
 

********************************************************** 
 

 
 


