
 
 
 

แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการสรางเด็กและเยาวชนตนแบบ รู รัก สามัคคี และสํานึกความเปนไทย 

 
๑. ชื่อทีม All for you จังหวดั กรุงเทพ 
   โครงการ ท้ิงแตเก็บSS.1 และ Sa-Leng mobile 
 
๒. สถานท่ีดําเนินการ  บองมารเช มารเก็ตพารค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพ 
 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 

๑. นายภูริ เลิศเกษมกุล 
๒. นายจักรภัทร ตันติสวัสดิ์ 
๓. นายปุณยวีร เรืองวิสุทธิ์ 

 
๔.วัตถุประสงคโครงการ 

๑. เพ่ือทําใหสภาพแวดลอมและความเปนอยูภายในสังคมปราศจากการท้ิงขยะพลาสติกอยางไมถูกตอง 
๒. เพ่ือปลูกฝงใหประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะกอนท้ิง ในกลุม 

ประชาชนเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนด อีกท้ังวางแผนเพ่ือขยายผลไปท่ัวประเทศเพ่ือกระตุนจิตสํานึกใหกับ            
ประชาชนในสงัคม 

๓. เพ่ือสามารถไดรับขอมูลเก่ียวกับปริมาณขยะท่ีแทจริงและวางแผนการแกไขปญหาขยะไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุนใหมีการสรางธุรกิจใหม ๆ ในการจัดการทรัพยากรขยะในประเทศไทย 

 
๕. เปาหมาย หรือผลลัพธของโครงการท่ีกําหนดไว 

๑. ประชาชนท่ีอาศัยในหมูบานประชานิเวศน 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 500 คน เขารวม
โครงการท้ิงแตเก็บ (เปนจํานวนรอย 40 จากจํานวนท้ังหมด 1,200 คน) 

๒. ประชาชนท่ีอาศัยในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครไดรับการสรางนิสัย และมีจิตสํานึก 
การแยกขยะใหแกคนในพ้ืนท่ี  

๓. วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) มีสวนรวมดวยการสนับสนุนการแกไขปญหาขยะ 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

๔. กรุงเทพมหานครไดรับขอมูลเก่ียวกับปริมาณขยะท่ีแทจริง และสามารถวางแผนระบบการจัดการขยะ 
ท่ีถูกตองและคุมคาท่ีสุด อีกท้ังยังสามารถนําขยะท่ีรีไซเคิลไดสงไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและลด
ปริมาณขยะพลาสติกภายในพ้ืนท่ี 

๕. คณะดําเนินโครงการไดเริ่มพัฒนาโครงการตนแบบท่ีสามารถวางแผนจะขยายผลไปท่ัวประเทศเพ่ือ
สรางจิตสํานึกใหกับคนในชาติ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ   ตั้งแตวันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
    ถึง วันท่ี 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 



๗. ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน (อธิบายโดยระบุข้ันตอนวาทําอะไร ท่ีไหน กับใคร อยางไร ในชวงเวลาใด) 
 

ลําดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1 วางแผนการการสรางตนแบบ Prototype และลงพ้ืนท่ีสํารวจ
ตลาดสดภายใตสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1-21 พฤศจิกายน 

2 ติดตอบริษัทเพ่ือชวยประชาสัมพันธ(ขาวสดและมติชน) และติดตอ
ตลาดสดเอกชนเพ่ือขอความรวมมือเขาใชพ้ืนท่ี 

15-28 พฤศจิกายน  

3 ประชาสัมพันธแบบออฟไลนดวยใบปลิว 29 พฤศจิกายน 
-11 ธันวาคม 

๔ เปดบูธโครงการท้ิงแตเก็บ เก็บขอมูลและประเมินผล 15 ธันวาคม 
-26 มกราคม 

๔ เปดโครงการ Sa-Leng mobile (รูปแบบทดลอง) 26 มกราคม 
-9 กุมภาพันธ 

 
๘. งบประมาณดําเนินการ   จํานวน 26,567 บาท   
    งบประมาณท่ีไดรับของโครงการ/กิจกรรม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ใชไปจํานวน 26,567 บาท 
    คงเหลือ จํานวน 3,433 บาท   
โดยมีรายการคาใชจายตาง ๆ มีดังนี้ 
 

ลําดับท่ี รายการคาใชจาย (ระบุพอสังเขป) จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาใชจายการประชาสัมพันธออฟไลนและออนไลน 11,506 

2 คาใชจายคนประจําบูธ (อาหาร ตรวจโควิด) 10,317 

3 คาของรางวัล 1,283 

4 คาดําเนินการ (อุปกรณ) 1,636 

6 คายานพาหนะ 1,029 

7 สํารองเงิน 796 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 26,567 

 
๙. บุคคล หนวยงาน หรือเครือขายท่ีใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินการ 
    9.1 บองมารเช มารเก็ตพารค 
    9.2 สํานักงานขาวสด 
    9.3 สํานักงานขาวมติชน 
    9.4 บมจ. เมืองไทยประกันภัย 
    9.5 บมจ. ปูนซิเมนตไทย 
     
๑๐. ผลสําเรจ็และประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 
              (๑) ไดนําขวดน้ําท่ีใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนดวยการนํามาแลก 



              (๒) ไดรับของรางวัลท่ีสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 
              (๓) อาชีพ ซาเลง สามารถมีลูกคาไดมากข้ึน 
 ๑๐.๒ ประโยชนตอชุมชนและสังคม 
              (๑) ลดปริมาณขวดพลาสติกท่ีถูกท้ิงรวมกับของสดอยางเห็นไดชัด 
              (๒) ลดชองวางระหวางผูซ้ือและผูขายขยะรีไซเคิล 
              (๓) สรางนิสัยการแยกขยะไดมากข้ึน 
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตท่ีสามารถนําไปตอยอดหรือพัฒนาในระยะตอไป 
โครงการ Sa-Leng mobile เปนโครงการท่ีเกิดข้ึนหลังจากโครงการท้ิงแตเก็บ เนื่องจากระหวางดําเนินงาน 
โครงการ ทีมงานไดพบปญหามากมายและสิ้นเปลืองงบประมาณ โครงการใหมของเราจะชวยแกปญหาและทํา
ใหกลุมของเราบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็วและประหยัดกวาเดิม โครงการ Sa-Leng mobile คือพ้ืนท่ี
เชื่อมตอระหวางผูรับซ้ือขยะและผูมีความตองการขายขยะ สงผลใหการขายขยะไมใชเรื่องยากอีกตอไปและ
ผูรับซ้ือขยะสามารถมีรายไดมากข้ึน ปจจุบันโครงการดําเนินอยูภายในพ้ืนท่ีชุมชนเล็ก ๆ และเราจะตอยอดสู
พ้ืนท่ีท่ีใหญข้ึนในอนาคต 
 
๑๒. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ รวมถึงวิธีการท่ีใชในการแกไขปญหา 
     (๑๒.1) ใชงบประมาณจํานวนมากในการเปดบูธ 1 ครั้ง (คาอาหาร คาตรวจATK) สงผลใหเกิดโครงการ 
Sa-Leng mobile เพราะสามารถลดคาใชจายในดําเนินงานไดและเขาเทรน metaverse  
      (12.2) ประชาชนในพ้ืนท่ีตลาดสด (ภายใตสังกัดกรุงเทพมหานคร) ไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 
สงผลใหทีมงานตองเปลี่ยนพ้ืนท่ีในการทําโครงการ 
      (12.3) ในการติดตอกับหนวยงานราชการตองใชเวลาและเอกสารจํานวนมาก สงผลใหการดําเนินงาน
ลาชา ทีมงานจึงติดตอหนวยงานเอกชน เพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา 
      (12.4) คอนเทนทออนไลนยังไมนาสนใจ ทีมพยายามศึกษาการทําคอนเทนทแตยังไมประสบผลสําเร็จ 
๑๓. ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการตอไป  
ศึกษาการประชาสัมพันธออนไลน เพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากข้ึน เพราะปจจุบันทีมของเราเขาถึง
กลุมเปาหมายบนพ้ืนท่ีออนไลนนอยกวาพ้ืนท่ีออฟไลน  
 
 
๑๔. จัดทําสื่อเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานในรูปแบบตาง ๆ เชน Infographic หรือ วีดิทัศนความยาวไมเกิน 

๕ นาที (ถามี) 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ลงชื่อ) ....ภูริ เลิศเกษมกุล..... หัวหนาทีม 
                                                      (...ภูริ เลิศเกษมกุล....) 
                                    วันท่ี .17. เดือน ....มีนาคม.... พ.ศ. ...2565... 

 
(ลงชื่อ) .....จักรภัทร ตันติสวสัดิ์...... สมาชิกในทีม 

                                                     (....จักรภัทร ตนัติสวัสดิ์....) 
                                    วันท่ี .17. เดือน ....มีนาคม.... พ.ศ. ...2565... 

 
(ลงชื่อ) ......ปุณยวีร เรืองวิสุทธิ์...... สมาชิกในทีม 

                                                   (....ปุณยวีร เรืองวิสุทธิ์....) 
                                    วันท่ี .17. เดือน ....มีนาคม.... พ.ศ. ...2565... 

 
(ลงชื่อ) ....ภาวิณี วุฒิกุล.... ผูรับรอง  

                                                    (....ภาวิณี วุฒิกุล .....) 
                                                   ตําแหนง ....ผูปกครอง.... 
                                    วันท่ี .17. เดือน ....มีนาคม.... พ.ศ. ...2565... 
 
หมายเหต ุ กรุณาสงขอมูลภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 


