
แบบเสนอโครงการ

#เดก็อวด (ทาํ) ดี

๑. ชื�อทีม    ชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม                                                                                                                       

๒. ชื�อโครงการ/กจิกรรม_เริมทีตวัเรา ครอบครัวเรา สู่สงัคม                                                                            
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
                                                        qดา้นการสร้างรายได้        qดา้นวฒันธรรม

� ดา้นการเกษตร        qดา้นการศึกษา
qดา้นสาธารณสุข        qดา้นสิงแวดลอ้ม
q ดา้นสงัคม qอืน ๆ (ระบุ                                       )  

๓. พื�นที�ดาํเนินการ _พื2นทีที3_หมู่บา้นสิทธารมย ์ถนนลาดปลาเคา้ กรุงเทพฯ และโรงเรียนกาํหนดวิทย ์วงั
จนัทร์ จ.ระยอง                                                                        

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพื�นที�ดาํเนินโครงการ
          พื�นที�ที�  )   :   กวา่   :;   หลงัคาเรือนในหมู่บา้นสิทธารมย ์ถนนลาดปลาเคา้ กรุงเทพฯ สมาชิกส่วนหนึงให้  
ความร่วมมือการแยกขยะประเภททีสามารถนาํกลบัไปรีไซเคิลและขยะมีมูลค่า จากการเขา้ร่วมกิจกรรมกบั
ทีม  ..  ชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม โดยมีสมาชิกเป็นลูกหลานของหมู่บา้นสิทธารมย ์และไดร้ับการสนบัสนุนจาก  
ผปค  .  ของสมาชิก ทีมฯไดด้าํเนินกิจกรรมต่อเนืองเรืองการแยกขยะมาไดก้วา่ครึ งปี   @A   และต่อเนืองในปี   @B  
สมาชิกในหมู่บา้นแค่บางส่วนยงัใหค้วามร่วมมือต่อเนือง และค่อยๆ รับทราบกิจกรรมการแยกขยะของทีมฯ
เพิมขึ2น ดว้ยเห็นถึงความตั2งใจและต่อเนืองของทีมฯ ซึ งส่วนใหญ่ยงัเป็นผปค  .  มากกวา่เยาวชน เพือให้เยาวชนที  
มีอายตุั2งแต่   A   ขวบขึ2นไปไดเ้รียนรู้ถึงการทิ2งขยะประเภทต่างๆ ทีมฯ ตอ้งจดัหากิจกรรมส่งเสริมแบบต่อเนือง  
ใหเ้ยาวชนในหมู่บา้นสิทธารมย ์และหมู่บา้นอินทนนทที์ติดกนั มีโอกาสไดเ้รียนรู้และสร้างพฤติกรรมการทิ2ง
ขยะ จนเกิดเป็นวินยัการทิ2งขยะ โดยทีมฯตอ้งมีทั2งกิจกรรมชกัชวนและมีพื2นทีรองรับขยะประเภทต่างๆ ยิงช่วง
โควิด   3E   ระลอก   A   ทีมีความรุนแรงกวา่ทุกครั2 ง การใชห้นา้กากอนามยัถือเป็นเรืองจาํเป็นทุกคน ทุกครอบครัว  
จึงมีปริมาณขยะหนา้กากอนามยัทีใชง้านแลว้เพิมขึ2นเป็นขยะติดเชื2อยิงขึ2น การเกบ็แยกทิ2งหนา้กากอนามยัจึงมี
ความจาํเป็นและเป็นอีกวิธีหนึงทีจะช่วยกนัป้องกนัการแพร่กระจายของเชื2อโรคดว้ย                                           
          พื�นที�ที�   *   :   โรงเรียนกาํเนิดวิทย ์วงัจนัทร์ จ  .  ระยอง เนืองจากสมาชิกทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม ยา้ยไปอยู่  
รร  .  ซึ งเป็นรร  .  ประจาํทีตอ้งพกัอาศยัอยูท่ีรร  .  เลย ประกอบกบัช่วงโควิด   3E   เช่นกนั ทางสมาชิกทีมตั2งใจทาํ  
กิจกรรมการแยกขยะทีรร  .   โดยชกัชวนเพือนในรร  .  ร่วมโครงการนี2  ใชพ้ื2นทีรร  .  รณรงคก์ารแยกทิ2งขยะหนา้กาก  
อนามยัใชง้านแลว้ทั2งทุกระดบัชั2นเรียนในโรงเรียนกาํเนิดวิทย ์และเพิมการแยกขยะประเภทต่างๆ ต่อไป            

๕. หลกัการและเหตุผลการดาํเนินโครงการ
          การใหค้วามสาํคญัดา้นสิงแวดลอ้มเป็นเรืองหนึงของครอบครัวสมาชิกในทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม จึง  
ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสิงแวดลอ้มมาต่อเนือง จนปัจจุบนัผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มหลายๆ
ปัญหาทีส่งผลใกลต้วัมากขึ2น จนเกิดปัญหาชดัเจนทั2งดา้นการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค่าฝุ่ น   PM 2.5   และ  
ผลกระทบทีรุนแรงยิงใหญ่ทัวโลกตอนนี2  คือการเกิดโรคระบาดเชื2อไวรัสโควิด   3E   มาเตือนและตอกย ํ2าใหรั้บรู้  
การเปลียนแปลงทางธรรมชาติแลว้ เรืองสิงแวดลอ้มเป็นเรืองทีทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั2งทางตรงและ

เลขที�
...........................
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ทางออ้ม ทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มเสนอให้เริมตน้ทีตวัเรา ครอบครัวเรา สู่สงัคม โดยพลงัเลก็ๆ จากมือ
เยาวชนทุกคนมีส่วนสาํคญัผลกัดนัใหโ้ครงการเลก็ๆ รวมกนัไดด้าํเนินกิจกรรมให้เห็น ใหร้ับรู้ ใหล้งมือ
ปฎิบตัิงานจริง เมือมีโอกาสไดล้งมือปฎิบตัิจริงแบบต่อเนืองอยา่งตั2งใจแลว้ สิงหนึงทีพิสูจน์ไดค้ือ  ..  ทุกสิง  
สามารถทาํไดด้ว้ยมือเราเอง                                                                                                                                   

๖. วตัถุประสงค์ของโครงการ
๑) การสร้างการรับรู้ปัญหาทีเกิดจากการทาํลายธรรมชาติทั2งทางตรงและทางออ้ม                     
๒) การส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้การลงมือปฎิบตัิงานจริงแบบต่อเนืองอยา่งต ั2งใจให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                                                                                                           
๓) การส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม การชกัชวนประชาสมัพนัธ์ การขอความร่วมมือในการส่ง

เสริมการรักษาสิงแวดลอ้มร่วมกนั

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ
พื�นที�ที�   )  _  หมู่บา้นสิทธารมย ์เพิมสมาชิกภายในหมู่บา้นสิทธารมยแ์ละหมู่บา้นอินทนนทด์า้นการแยกขยะ  
ประเภททีนาํกลบัไปรีไซเคิลและขยะมีมูลค่า พร้อมจดักิจกรรมการแยกขยะใหก้บัเยาวชนอายตุั2งแต่   A   ขวบขึ2น  
ไปในหมู่บา้นทั2ง   O   หมู่บา้น เป็นกิจกรรมเกบ็สะสมขยะแลกแตม้รับรางวลั กิจกรรมจดัต่อเนืองเพือสร้างนิสยั  
การแยกขยะและให้เห็นคุณประโยชน์ของการแยกขยะ เป็นตน้                                                                               
พื�นที�ที�   *  _  โรงเรียนกาํเนิดวิทย ์สมาชิกทีมสามารถชกัชวนประชาสมัพนัธ์ ขอความร่วมมือนกัเรียนในโรงเรียน  
ใหร่้วมมือการแยกทิ2งหนา้กากอนามยัทีถูกวิธีไดท้ ั2งโรงเรียน และขยายการแยกขยะประเภททีนาํกลบัไป
รีไซเคิลและมูลค่ามีขยะได ้                                                                                                                                    

๘. วธีิการดาํเนินการ
๘.๑ รายละเอยีดขั�นตอนการทํางานโดยย่อ

พื�นที�ที� )_เป็นพื2นทีทีทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดร้ับความร่วมมือจากสมาชิกในหมู่บา้นส่วนหนึงใหค้วาม
ร่วมมือการแยกขยะทีนาํกลบัไปรีไซเคิลและขยะมีมลูค่า โดยแยกเป็นประเภทดงันี2  
- ขยะพลาสติกทียดืหยุน่รวบรวมจดัส่งทีจุดรับบริจาคโครงการวนทีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
- ขยะพลาสติกแขง็ ไดแ้ก่ กล่องพลาสติกขา้ว ชอ้นส้อมพลาสติก แกว้พลาสติก หลอดพลาสติก รวบรวมนาํส่ง
ทีจุดรับบริจาคโครงการส่งขยะกลบัทีกรมป่าไม้
- ขยะทีมีมูลค่า ไดแ้ก่ ขวดพลาสติก กระป๋องนํ2าอดัลม ขวดแกว้ ขวดขุ่น กล่องกระดาษ รวบรวมนาํไปจาํ
หน่วยทีร้านรีไซเคิล
- ขยะทีขอรับบริจาคเพือนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์อืนๆ ไดแ้ก่ แกว้นํ2าพลาสติกแบบหนา รวบรวมจดัส่งใหท้าง
ไปรษณียที์ รพ.เสนา ทีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพือนาํไปเป็นส่วนหนึงของการทาํขาเทียมเพือผูพ้ิการ และ
กล่อมนม รวบรวมจดัส่งโครงการหลงัคาสีเขียวทีจุดรับบริจาคหา้ง BigC
- ขยะกาํพร้าคือขยะทีไม่สามารถนาํกลบัไปรีไซเคิลได ้เช่น โฟน ฟอยล ์เทปพลาสติก และอืนๆ รวบรวมนาํส่ง
ใหท้างไปรษณียที์ N15 เทคโนโลย ีเพือนาํไปเผาเป็นพลงังาน

เนืองจากปัจจุบนัเริมมีเครือข่ายรับขยะพลาสติกจากบริษทัเอกชนสนใจมากขึ2น อาํนวยความสะดวกการแยก
ขยะลดขั2นตอนการแยกประเภทขยะมากขึ2น โดยรับขยะประเภทพลาสติกทุกประเภทหมดคือ ไพโรไลซิส
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เป็นการเปลียนขยะพลาสติกยอ้นกลบัไปเป็นสิงทีเคยเป็นคือ..นํ2ามนั โดย โรงงาน Corsair เป็นเจา้หนึงทีทาง
ทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มไดติ้ดต่อเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึงในการนาํส่งขยะพลาสติกแลว้ 

การจดัการขยะพลาสติกทางทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มถือวา่มีการบริหารจดัการรับรองขยะพลาสติกไดใ้น
ระดบัหนึงแลว้  การเพิมจาํนวนสมาชิกภายในทั2ง O หมู่บา้นใหค้วามร่วมมือดา้นการแยกขยะคือหวัใจสาํคญั
ของทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้ม โดยทีมชุมชนรักษสิ์งแวดลอ้มจะจดักิจกรรมส่งเสริมเยาวชนตั2งแต่อาย ุA ขวบ
ขึ2นไปเขา้ร่วมกิจกรรมแยกขยะสะสมแตม้รับของรางวลัแบบต่อเนือง เพือใหผ้ปค.สนบัสนุนแยกขยะเกบ็ไว ้
ใหเ้ยาวชนไดร่้วมกิจกรรมและปลูกฝังจิตสาํนกัการทิ2งขยะใหเ้ยาวชนไดล้งมือปฎิบติัเองอยา่งต่อเนืองต่อไป
รวมถึงกิจกรรมแยกทิ2งหนา้กากอนามยัติดเชื2อดว้ยเช่นกนั                                                                                 
พื�นที�ที�   *  _  โรงเรียนกาํเนิดวิทย ์เนืองจากช่วงนี2นกัเรียนถูกกกัตวัใหเ้รียนในพื2นทีของโรงเรียนเท่านั2น ไม่  
อนุญาตใหน้กัเรียนกลบับา้นเลยจนกวา่การระบาดของเชื2อไวรัสโควิด   3E   ระลอก   A   จะสามารถควบคุมได ้แต่  
นกัเรียนทุกท่านตอ้งปฎิบตัิตวัเองในวิถีชีวิตใหม่ ทั2งตอ้งใชห้นา้กากอนามยัทุกครั2 งทีออกจากหอ้งส่วนตวั
หนา้กากอนามยัถือเป็นหนึงปัจจยัในชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนทุกคนทีตอ้งใชง้านทุกวนั แลว้การจดัการกบั
หนา้กากอนามยัทีใชง้านแลว้ เป็นประเดน็ปัญหาในปัจจุบนัทีถูกทิ2งไม่ถูกทีถกูทาง เพือเป็นการลดปัญหาขยะ
หนา้กากอนามยัใหถู้กกาํจดัอยา่งถูกวิธีและป้องกนัการระบาดของเชื2อโรคนั2น ทีมนกัเรียนชุมชนรักษสิ์ง
แวดลอ้ม นาํเสนอโครงการกบัครูประจาํชั2นขอเป็นทีมจิตอาสารณรงคเ์สนอใหน้กัเรียนในโรงเรียนทุกระดบั
ชั2นร่วมมือกนัแยกทิ2งขยะหนา้กากอนามยัในถงัขยะติดเชื2อเท่านั2น เพือนาํไปกาํจดัขยะติดเชื2อใหถู้กวิธีเป็นการ
ส่งเสริมและช่วยกนัรักษาสิงแวดลอ้มในโรงเรียนรวมถึงป้องกนัเชื2อโรคดว้ยอีก ทั2งนี2 ยงัรวมถึงการแยกขยะ
ประเภทพลาสติกทุกประเภทเช่นกนั                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

๘.๒ แผนการดาํเนินงาน 

ขั�นตอน/กจิกรรม
ปี ๒๕๖๔

ปี
๒๕๖๕

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

1.วางแผนงานและประชาสมัพนัธ์ ------ ------- ------- ------- -------

2.กิจกรรมแยกทิ2งหนา้กากอนามยั ------- ------- ------- -------

3.กิจกรรมแยกขยะพลาสติก ------- ------- ------- -------

4.กิจกรรมการบริหารจดัการขยะ ------- ------- ------- -------

5.สรุปและประเมินโครงการ -------

๙. งบประมาณรวมทั�งโครงการ จํานวน ..........O;,;;;........................................ บาท
งบประมาณที�เสนอขอ จํานวน ............O;,;;;...................................... บาท
งบประมาณที�มีหน่วยงานอื�นร่วมสนับสนุน (ถ้าม)ี จํานวน ...........-....................................... บาท



๑๐. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการดาํเนินโครงการ 
1)  ตนเอง

การทาํงานทีแทจ้ริงคือการทีไดล้งมือทาํเองและตอ้งตั2งใจทาํจริง แมมี้ประเดน็ใดๆ ดว้ยความตั2งใจจริงจะทาํให้
เราผา่นอุปสรรค คน้หาวิธีทางแกไ้ขไดทุ้กประเด็น แมอ้าจไม่ไดท้ ั2งหมดทีต ั2งใจแต่กภ็าคภูมิใจทีไดท้าํสิงทีมี
ประโยชน์ต่อตวัเอง ครอบครัวเรา สู่สงัคม                                                                                                             
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

๒)  ชุมชน/ทอ้งถิน หรือประเทศชาติ
การช่วยกนัดูแลรักษาเอาใจใส่เรืองรอบๆ ตวัเรา ครอบครัวเรา สู่สงัคม ดว้ยการลงมือปฎิบตัิงานเองเป็น
ตวัอยา่งใหก้บัชุมชน   ทอ้งถิน ไดรั้บรู้เรืองราวทีสามารถทาํไดจ้ริงมีทีมาและทีไปอยา่งชดัเจนต่อเนือง จนเกิด  
เป็นยอมรับนั2น จะช่วยส่งเสริมและพฒันาชุมชน  /  ทอ้งถิน เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัทาํสิงทีเป็นประโยชน์ให้  
กบัชุมชน  /  ทอ้งถินเอง ซึ งมีผลต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไปเช่นกนั                                                                  
                                                                                                                                                                                  

๑๑. ปัจจัยที�จะช่วยทําให้โครงการประสบความสําเร็จ
การทีไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลรายละเอียดของโครงการฯ ทีสนใจเป็นสิงจาํเป็นอยา่งหนึงทีช่วยใหโ้ครงการฯ
สามารถกา้วไปสู่ความสาํเร็จส่วนหนึง คือ   :W1H/ Who What Where When Why How   และความตั2งใจทีจะลง  
มือปฎิบติัเองเป็นอีกหนึงปัจจยัทีสู่เป้าหมาย ยิงทาํยิงมีโอกาสยิงมีประสบการณ์เพราะความสาํเร็จอยูที่ตวัเรา       
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื�นที�ที�อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื�อให้เกดิผลเป็นรูปธรรม
ยิ�งขึ�น พร้อมอธิบายเหตุผล
พื2นทีที   3_  ขอทีสาํนกังานเขตบางเขน เพราะสาํนกังานเขตบางเขนเป็นจุดหนึงทีมีถงัขยะติดเชื2อหนา้กาก  
อนามยั แมภ้าครัฐจะประชาสมัพนัธ์จุดรับกากหนา้อนามยัทีใชง้านตามสาํนกังานเขตทัวไปไม่สอดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงทีปัญหาตามสือทีช่วยกนัใหร้ณรงคก์ารแยกขยะติดเชื2อ ปริมาณถงัขยะติดเชื2อทีนอ้ยกบัจาํนวน
ปริมาณการใชก้ากหนา้อนามยัทุกครอบครัว ตอ้งการให้มีถงัขยะติดเชื2อตามหมู่บา้นอยา่งนอ้ยหนึงถงัใหญ่
เพือชี2ใหเ้ห็นถึงการส่งเสริมรณรงคใ์หทุ้กคนมีส่วนร่วมในการใหค้วามร่วมมือทั2งคนแยกทิ2งและผูรั้บผดิชอบ
กาํจดัขยะติดเชื2อดว้ย                                                                                                                                              
พื2นที   O_  ผูบ้ริหารทีรับผิดชอบการกาํจดัขยะติดเชื2อจงัหวดัระยอง เช่นเดียวกนักบัพื2นทีที   3                                   

๑๓. ใครคอืบุคคลในฝันที�คุณอยากพบ เพราะเหตุใด 
ลุงซาเลง้  _  เจา้ของเพจลุงซาเลง้ ติดตามขอ้มูลการแยกขยะประเภทต่างๆทั2งหมดไดที้เพจลุงซาเลง้ และไดเ้รียนรู้  
พร้อมไดเ้ห็นการพฒันาการการจดัการขยะไดจ้ริง  แต่ทั2งนี2ทั2งนั2นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกท่าน ทุกภาค
ส่วนดว้ยเช่นกนั     



2

q ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทีไดส้าํแดงไวข้า้งตน้เป็นความจริงทุกประการ จึงไดล้งลายมือชือทีมุมขวา
ดา้นล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกบัลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งในเอกสารและหลกัฐาน        ที
แนบทุกฉบบัไวเ้ป็นทีเรียบร้อยแลว้

          ผูเ้สนอโครงการ
   ลงชือ     นายภูวิศ เจริญพานิช           ผูส้มคัร    (หวัหนา้ทีม)

   
วนั/เดือน/ปี         j   ก  .  ค  .O:@B                                           

   ลงชือ     นางสาวบุรพร  เรืองแจ่ม   ผูส้มคัร (สมาชิกทีม)

วนั/เดือน/ปี         j   ก  .  ค  .O:@B                                           

   ลงชือ     นายกฤตกร หอมสุด     ผูส้มคัร (สมาชิกทีม)

 
วนั/เดือน/ปี         j   ก  .  ค  .O:@B                                           

หมายเหตุ :
- แนบภาคผนวก
- ติดตามข้อมูลได้ที� Face Book วณีา  แลชาติ
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“ภาพผนวก”
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พื�นที�ที� ) : หมู่บ้านสิทธารมย์(รายละเอยีดตามที�เขียนในโครงการ)
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พื�นที�ที� * : โรงเรียนกาํเนิดวิทย์(นักเรียน ผู้ปกครอง และครูประจําชั�น ให้ความร่วมมือกบักจิกรรมนี�)
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*******************************************ขอบคุณครับ***********************************************************
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พื�นที�ที� ) : หมู่บ้านสิทธารมย์


