
 
 

 

เลขท่ี
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๑. ชื่อทีม All for you   

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ทิ้งแต่เกบ็ Season ๑  
 
ประเภทโครงการ ❑ ด้านการสร้างรายได ้  ❑ ด้านวฒันธรรม  
  ❑ ด้านการเกษตร         ❑ ด้านการศึกษา 
    ด้านสาธารณสุข      ด้านสิง่แวดล้อม 
    ด้านสงัคม         ❑ อื่น ๆ 
๓. พ้ืนที่ดำเนินการ  
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนที่ดำเนินโครงการ  

 ปัจจุบันพบว่าประชากรในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก จนพบว่ามีจำนวนขยะอยู่
มาก ไม่เพียงเท่านั้นภาครัฐพยายามสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อทำให้เกิดความสะดวกในกระบวนการแปรรูปขยะหรือการกำจัด
ขยะ ตามรูปแบบของขยะชนิดต่าง ๆ จึงทำให้มีการตั ้งถังขยะสามสีอยู ่ในหลายจุดสำคัญ แต่พบว่าพฤติกรรมของประชากรใน
กรุงเทพมหานครไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ เมื่อภาครัฐมีการสนับสนุนการใช้ถังขยะเพื่อจำแนกประเภทขยะ แต่
ประชาชนก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามชนิดพบว่าสิ่งของที่สามารถรีไซเคิลได้ปะปนอยู่ด้วย ไม่เพียงแต่พื้นที่ที่กำหนด
เท่านั้น ภายในกรุงเทพมหานครหรือในตัวเมืองในต่างจังหวัดก็สามารถพบเห็นได้เช่นกัน นอกจากนั้นในพื้นที่ที่มีถังขยะสามสีสำหรับแยก
ขยะเมื่อพวกเราได้สำรวจภายในถังพบว่ามีปริมาณขยะเปียก ทำให้สรุปปัญหาได้ว่าประชาชนทิ้งขยะไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการคัด
แยกขยะทำให้ขยะล้นเมืองไม่สามารถนำไปแปรรูป และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก 
 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
  รายงานปริมาณขยะของกรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ พบว่าปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมดเกิดขึ้นเฉลี่ย ๓,๔๔๐ ตันต่อเดือน 
ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ ๖๗ แต่ในทางกลับกันขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล มีสัดส่วนที่ลดลงจากปกติ ประมาณร้อยละ ๒๗  
เนื่องจากพลาสติกเกิดการปนเปื้อนไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ โดยสามารถสังเกตได้จากบริเวณพื้นที่สาธารณะ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
หรือพื ้นที ่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จะพบว่าขยะถูกทิ ้งอย่างไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก นอกจากนั ้นในพื ้นที ่ที ่ม ีถังขยะสามสี 
สำหรับแยกขยะ พบว่าภายในถังมีเพียงขยะเปียก ไม่มีการแยกขยะ  
   

แบบเสนอโครงการ 

#เด็กอวด (ทำ) ด ี
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 การสอบถามพฤติกรรมการทิ้งขยะ รวมไปถึงการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ เช่น ข่าวมีการรายงานว่า 
“แยกขยะที่บ้านก่อนทิ้งทำไม! สุดท้ายเอาไปเทกองรวมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง จากท่ีกล่าวข้างต้นทำให้คณะดำเนินโครงการได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงร่วมหาแนวทางแก้ไขในปัญหา จึงได้คิดโครงการ 
“ทิ้งแต่เก็บ” เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ และใช้ต้นทุนต่ำ อีกทั้งสามารถสร้างรายได้และดำเนิน
โครงการ โดยสามารถนำรายได้จากโครงการมาหมุนเวียนในการดำเนินโครงการต่อไป และพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร
มากยิ่งข้ึน 
  แผนการดำเนินโครงการยังได้พัฒนาให้องค์กรอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ เป็นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) มีส่วนร่วมใน
โครงการ ทำใหอ้งค์กรนั้น ๆ เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปพลาสติกอีกด้วย  
  

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ภายในสังคมปราศจากการทิ้งขยะพลาสติกอย่างไม่ถูกต้อง 
  ๒) เพื่อปลูกฝังใหป้ระชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ในกลุ่มประชาชนเขตพื้นทีท่ี่กำหนด อีก
ทั้งวางแผนเพื่อขยายผลไปท่ัวประเทศเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนในสังคม 
  ๓) เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เป็นที่รู้จักและมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ 
  ๔) เพื่อสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะที่แท้จริงและวางแผนการแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้มี
การสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ในการจัดการทรัพยากรขยะในประเทศไทย 

 
๗. เป้าหมาย/ผลผลติ  
 ๑. ประชาชนที่อาศัยในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมโครงการทิ้งแต่เก็บ 
 ๒. ประชาชนที่อาศัยในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคได้รับการสร้างนิสัย และมจีิตสำนึกการแยกขยะให้แก่คนในพ้ืนท่ี  
 ๓. วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) มีส่วนร่วมด้วยการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ๔. กรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะที่แท้จริง และสามารถวางแผนระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องและคุ้มค่าที่สุด อีก
ทั้งยังสามารถนำขยะที่รีไซเคิลได้ส่งไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณขยะพลาสติกภายในพ้ืนท่ี 
 ๕. คณะดำเนินโครงการได้เริ่มพัฒนาโครงการต้นแบบที่สามารถวางแผนจะขยายผลไปท่ัวประเทศเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติ  
 

๘. วิธีการดำเนินการ 
  ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
    ๘.๑.๑ คณะผู้ดำเนินโครงการติดต่อกับหน่วยงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมของเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันวาง
แผนการดำเนินโครงการ พร้อมท้ังขอความร่วมมือในการจัดตั้งพ้ืนท่ีแลกขยะพร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานหรืออาสาสมัครดูแลโครงการ   
   ๘.๑.๒ คณะผู้ดำเนินโครงการติดต่อกับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เพื่อของความร่วมมือในการสนับสนุนของ
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
   ๘.๑.๓ คณะผู้ดำเนินโครงการจัดทำระบบสะสมแต้มผ่านและคูปองผ่าน “Line@”    
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   ๘.๑.๔ คณะผู้ดำเนินโครงการเริ่มประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และผู้มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ อีกทั้งลง
พื้นที่ตรวจสอบสถานท่ีแลกขยะก่อนเริ่มกิจกรรม ในเบื้องต้นกิจกรรมจะรับแลกแค่พลาสติกเพื่อท่ีง่ายต่อการจัดการ และจะเริ่มเปิดรับขยะ
รูปแบบอื่น ๆ เช่นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อีกในอนาคต    
   ๘.๑.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำพลาสติกที่ล้างสะอาดมาแลกได้ที่จุดบริการ    
   ๘.๑.๖ คณะผู้ดำเนินโครงการรวบรวมพลาสติกจากทุกพื้นทีโ่ครงการมารวบรวม เก็บบันทึกปริมาณขยะก่อนที่จะขายในราคา
ต่ำให้แก่โรงงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป อีกท้ังการประเมินผลโครงการทุกเดือน เพื่อหาข้อควรปรับปรุงและนำมาพัฒนาให้โครงการ 

 

  ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
๑. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมลู      
๒. วิเคราะห์และออกแบบโครงการ      
๓. ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ      
๕. ดำเนินโครงการ      
๖. สรปุผลและประเมินการดำเนินโครงการ      

 
๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  

  งบประมาณรวมของโครงการประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๙.๑ งบประมาณทีเ่สนอขอ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  
   ๙.๑.๑ งบประมาณประชาสัมพันธ์                                                            ๑๕,๐๐๐  บาท 
   ๙.๑.๒ งบประมาณการดำเนินการส่งมอบเพื่อการรีไซเคลิต่อ                      ๕,๐๐๐   บาท 
   ๙.๑.๓ งบประมาณของรางวัลสำหรับผูเ้ข้าร่วม                                          ๑๐,๐๐๐  บาท 
  

  ๙.๒ งบประมาณที่มีหน่วยงานอื่นร่วมสนับสนุน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
  



 
 

 

เลขท่ี
……….. 
 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
    ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการงาน การทำงานเป็นขั้นเป็นตอน 
ได้เป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือภาครัฐในการบรหิารจดัการขยะ ในทุกกิจกรรมย่อมมีปัญหาเสมอ 
เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ตัวเองไดล้องทำในสิ่งใหม่ๆอีกด้วย 

 

  ๒)  ชมุชน/ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ เกี่ยวกับโครงการ 

 ภายชุมชน ลดการทิ้งขยะไม่เป็นท่ี คนในพ้ืนท่ีเริ่มเห็นความสำคญักับการแยกขยะมากข้ึนและสนใจเข้าร่วมกจิกรรม 
นอกจากคนในพื้นที่แล้ว คาดหวังว่าบริษัท ร้านอาหาร ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจะให้ความสำคัญและสนใจเข้าร่วมมากข้ึน  

 สำหรับประเทศไทย 
เมื่อโครงการนี้ขยายตัวไปท่ัวประเทศแล้วจะปลูกฝังให้คนไทยส่วนใหญ่สนใจและกระตือรือร้นในการแยกขยะมากขึ้น 
ส่งผลให้ขยะรวมของประเทศไทยลดน้อยลง กระทบต่อธรรมชาตนิ้อยลง มีสินค้าท่ีผลิตจากขยะเหลือใช้มากขึ้น และอาจเกิด 
business model ที่เกี่ยวกับการแปลรูปขยะแบบใหม่ท่ีทำให้ประเทสไทยกลายเป็นประเทศผู้นำในดา้นการจัดการขยะอีกด้วย  

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเรจ็ 
 ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐในการเปิดสถานท่ีรับแลกขยะ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนของรางวลัและการโฆษณาโครงการ 
ความร่วมมือจากร้านอาหารยอดฮติติดกระแส แอปพิเคช่ันยอดฮิตของไทย ในการสนับสนุนของรางวัล 
และความร่วมมือจากประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ 
ตามที่กล่าวมานี้เป็นปัจจยัที่จะทำให้โครงการสามารถประสบความสำเรจ็ได้  

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 
ในพ้ืนที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 

๑. หน่วยงานรัฐที่มสีถานท่ีอยู่ใกล้ชุดชน เช่น สนามกีฬา ตลาด ในการเอื้ออำนวย
 พื้นที่จัดกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนนุผู้ดูแลประจำจุด  

๒. บริษัทขนาดใหญ่ที่มักสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปตท. SCG  สิงห์  โตโยต้า 
เพื่อสนับสนุนของรางวัล การโฆษณา เพิ่มเติม 

๓. ร้านอาหารยอดฮติติดกระแส เช่น ชาบูแพนกว้ิน บาบิคิวพลาซ่า เบอร์เกอรค์ิง     สตาร์บัค
 เพื่อให้กิจกรรมมีของรางวัลที่ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เปา้หมายของรางวัลเพื่อดึงดูดกลุ่มคนวัยทำงาน) 

๔. ผู้ให้บริการกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น แอปพิเคช่ันเดลิเวอรี่ โรงหนัง   แอปพิเคชั่นซื้อของออนไลน์ 
เพื่อให้กิจกรรมมีของรางวัลที่ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เปา้หมายของรางวัลเพื่อดึงดูดกลุ่มคนวัยรุน่) 
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๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 อยากพบคุณธรรมพลฐ์ แบเลเวลิด์ ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารสายการบิน ไทย แอร์เอเชีย 
สายการบินต้นทุนต่ำอันดบัหนึ่งของประเทศไทย คุณธรรมพลฐ์เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่เก่งมากๆคนหนึง่ 
เพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเลวรา้ยขนาดไหน 
ท่านสามารถพาสายการบินผา่นวกิฤตและเติบโตได้จนมฝีูงบินมากที่สุดในประเทศไทย ท่านสามารถมองวิกฤตเป็นโอกาส 
มองหากลยุทธ์ใหม่ๆในการบริหารสายการบิน พวกผมจึงช่ืนชมและอยากพบท่านในฐานะผู้บริหารทีค่วามสามารถและน่านับถือ 
อีกทั้งยังอยากที่จะขอติดตามวิธีการทำงานของท่าน เพื่อนำกลยุทธ์ในการทำงานของท่านมาปรับใช้ในทีมของพวกเรา   

 

 

 

 

 

 

✔ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ไดส้ำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
จึงได้ลงลายมือช่ือท่ีมุมขวาดา้นล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกบัลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
   ผู้เสนอโครงการ 

   ลงช่ือ _ภูริ เลิศเกษมกุล_ผู้สมคัร(หัวหน้าทีม) 
      ( ภูริ เลิศเกษมกุล ) 
วัน/เดือน/ปี 23/07/2564 
 
   ลงช่ือ _จักรภัทร ตันติสวสัดิ์_ผูส้มัคร (สมาชิกทีม) 
      ( จักรภัทร ตันตสิวัสดิ์ ) 
วัน/เดือน/ปี23/07/2564 
 
 
   ลงช่ือ  _ปุณยวีร์ เรืองวิสุทธิ์_ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
      ( ปุณยวีร์ เรืองวิสุทธิ ์ ) 
วัน/เดือน/ปี23/07/2564 
 
 


