
 

 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 

 
๑. ชื่อทีม ราชประชานุเคราะห์ 30 จะท า    จังหวัดเชียงใหม่ 
   โครงการ แม่อายปลอภัย ปราบด้วยสมุนไพรไล่ยุง 
 
๒. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 30 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
    (๑) นางสาวรัตนากร  อายอ 
    (๒) นางสาวมณีรัตน์  แก้วตา 
    (๓) นายสุวรรณ  แซ่พ่าน 
 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ 
    (๑) เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนในการผลิตถุงสมุนไพรปราบยุงลาย ลดการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกระยะยาวในโรงเรียน ชุมชน 
    (๒) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนตามชนเผ่าต่าง ๆ ในพ้ืนที่ที่ตั้ง
ของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพาหะ การระบาดของโรคไข้เลือดออกและการป้องกันในระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับต าบล และระดับอ าเภอ โดยใช้นักเรียนตามชนเผ่าเป็นฐาน 
    (๓) เพ่ือขยายผลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่นที่ เป็นเอกลักษณ์ และ   
เป็นประโยชน์ด้านสาธารณะสุขระดับอ าเภอ และจังหวัด 
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

๑. ขยายผลความรู้และผลิตถุงสมุนไพรปราบยุงให้สู่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชน 5 ชุมชน ในต าบล 
(ชุมชนเป้าหมาย/ศึกษา) ต าบลท่าตอน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และผลิตถุงสมุนไพรมอบให้ชุมชนรอบ
โรงเรียน  
 ๒. ผลิตสื่อโปสเตอร์ความรู้ให้ชุมชนรอบโรงเรียน และชุมชนเป้าหมาย 
        ๓. นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน 
        ๔. เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ สมุนไพรปราบยุง อย่างน้อย ๑ ผลิตภัณฑ์ 
    
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
        ๑. เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของยุงลายสู่การลดการแพร่ระบายของโรคไข้เลือดออก   
ในชุมชน ร้อยละ ๗๐ 
         ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและเกี่ยวกับการผลิตถุงสมุนไพร
ปราบยุง ร้อยละ ๘๐ 
 ๓. การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงและเป็นที่รู้จักในชุมชน ร้อยละ ๘๕ 



๖. ระยะเวลาด าเนินการ   
    ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๗. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
 

ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
1 สมาชิกในทีมวางแผนการด าเนินงานกับครูที่ปรึกษา  ณ โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

2 สมาชิกในทีมลงศึกษาความรู้พร้อมครูที่ปรึกษา ณ บ้านประธาน
อาสาสมัครสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้านใหม่หมอกจ๋าม ซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่ประสพความส าเร็จในการใช้สมุนไพรไล่ยุง ในการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้เป็นประจักษ์ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

3 สมาชิกในทีมและครูที่ปรึกษาทดลองท าสมุนไพรไล่ยุง ตาม
แผนการโปรโตไทป์ เพ่ือเรียนรู้และทดลองหาประสิทธิภาพของ
สมุนไพรไล่ยุง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔ ทีมด าเนินการอบรมขยายผลองค์ความรู้การท าสมุนไพรไล่ยุง 
ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกหอนอน ในโรงเรียน จ านวน ๑๕ หอนอน 
เพ่ือน าความรู้และสมุนไพรไล่ยุง ไปใช้ในหอนอนและขยายผลต่อ
นักเรียนตามหอนอนของตนเอง 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๕ ทีมลงพ้ืนที่ชุมชน จัดอบรมขยายองค์ความรู้ให้กับชุมชนเป้าหมาย 
๕ หมู่บ้าน ในต าบลท่าตอน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก โดยมีตัวแทนอาสาสมัครสาธารณะสุข ๕ หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๒ คนเข้าร่วม และเชิญวิทยากรจากบ้านใหม่หมอกจ๋าม
ความให้ความรู้ไปพร้อมกับทีม ณ วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม ต าบลท่า
ตอน อ าแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  และได้มอบวัสดุในการท า
สมุนไพรไล่ยุงให้กับหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน เพ่ือให้ตัวแทนน าองค์
ความรู้กลับไปขยายผลต่อในชุมชน 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖ ทีมด าเนินการมอบสุมนไพรไล่ยุงให้กับชุมชน วัด และน าเสนอ
กล่องผลิตภัณฑ์บรรจุสมุนไพรไล่ยุง เพ่ือใช้เป็นของที่ระลึกใน
โอกาสต่างๆ พร้อมทั้งแจกสื่อโปรเตอร์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
และการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

มกราคม ๒๕๖๕ 

๗ สมาชิกในทีมและครูที่ปรึกษาด าเนินการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
    คงเหลือ จ านวน 0 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้าม)ี ระบุ   
 
     



โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จ านวนเงิน (บาท) 
1) กิจกรรมการทดลองโปรโตไทป์ ๓,๐๐๐ บาท 

 - ปูนแดง จ านวน ๑ ถัง   

 - ขิงแก่ ๕ กิโลกรัม   

 - ผ้าขาวบาง และหนังยางรัด   

 - ค่าอาหาร และเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่    

2) กิจกรรมการจัดอบรมขยายองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
๑๕ หอนอน 

๘,๕๐๐ บาท 

 - ค่าปูนแดง จ านวน ๑๐ ถัง  

 - ขิงแก่ ๒๐ กิโลกรัม   

 - ผ้าขาวบาง และหนังยางรัด   

 - ค่าอาหาร  อาหารว่าง ของนักเรียนที่เข้าอบรม    

 - วัสดุ ในการท าผลิตภัณฑ์ บรรจุสมุนไพรไล่ยุง  

3) กิจกรรมการจัดอบรมขยายองค์ความรู้ให้กับชุมชน พร้อมทั้ง
มอบวัสดุ อุปกรณ์ให้กับชุมชน ๕ ชุมชนเป้าหมาย 

๑๓,๕๐๐ บาท 

 - ค่าปูนแดง จ านวน ๑๐ ถัง  

 - ขิงแก่ ๒๐ กิโลกรัม   

 - ผ้าขาวบาง และหนังยางรัด   

 - ค่าอาหาร  อาหารว่าง ในการอบรม    

 - ค่าวิทยากร และเชื้อเพลิงในการลงพื้นที่จัดอบรม  

 - ค่าเอกสารให้ความรู้ในการจัดอบรม จ านวน ๒๐ ชุด  

4) จัดท าป้ายนิทรรศการโครงการ และสื่อประชาสัมพันธ์ ๕,๐๐๐ บาท 

 - X-Stan ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๕ ชุด  

 - สื่อประชาสัมพันธ์ ตามชนเผ่าต่างๆ ๒๐๐ ใบ   

 - ค่าจัดท าเล่มรายงานกิจกรรม  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 ๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ 
 ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่หมอกจ๋าม 
 ๓) ประธานอาสาสมัครสาธารณะสุขบ้านใหม่หมอกจ๋ามและชุมชนเป้าหมาย ๕ หมู่บ้าน 



๑๐. ผลส าเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
              (๑) สมาชิกในทีมได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และได้ขยายผลความรู้เกี่ยวกับด้าน
สุขภาพให้กับชุมชนที่ตนเองอาศัย 
              (๒) นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ และคณะครูได้เรียนรู้การท าสมุนไพรไล่ยุง สามารถ
น ามาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน และนักเรียนทุกคนยังมีองค์ความรู้สามารถ
น าไปขยายผลในชุมชนของตนเองได้ในช่วงปิดภาคเรียน 
      (๓) สมาชิกในทีมและนักเรียน ได้มีกิจกรรมความสัมพันธ์ร่วมกัน เกิดความรัก และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน และยังเป็นส่วนหนึ่งในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน (บวร) บ้าน วัด โรงเรียน 
      
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
              (๑)  ทีมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าถุงสมุนไพรไล่ยุงลงชุมชน
และยังเป็นการสร้างเกาะสุขภาพของชุมชนในการลดการเกิดพาหะ ในการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้ 
              (๒) ชุมชนได้รู้จักการท าสมุนไพรไล่ยุง ที่สามารถท าเองได้ มีต้นทุนน้อย และมีความปลอดภัย      
ลดการใช้ทรายอะเบทในชุมชน ซึ่งเป็นสารเคมีในการใช้ก าจัดลูกน้ ายุงได้ 
     (๓) ชุมชนเกิดการท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน เกิดการพูดคุย 
ความสัมพันธ์แรกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกัน 
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
      ในการท าสมุนไพรไล่ยุง สามารถลดการเกดิโรคไข้เลือดออกได้ในชุมชน ชุมชนสามารถน าสมุนไพรไล่ยุง 
รวมกลุ่มขยายผลสู่ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด อื่นๆ ได้ และยังสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย และ
ใช้เป็นของที่ระลึกของชุมชนได้ 
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 ในช่วงระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ เป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า โควิด-๑๙ ท าให้การท า
กิจกรรมในการลงพ้ืนที่ การท ากิจกรรมร่วมกลุ่มต้องมีความรอบคอบ ตามมาตรการการความคุมโรค ท าให้
ก าหนดการตามระยะเวลาที่วางแผนไว้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่สามารถก าหนดการท ากิจกรรมที่
แน่นอนได้ ทีมราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จะท า จึงได้ปรึกษาทางผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานด้านสาธารณะ
สุขที่รับผิดชอบร่วมก าหนด วางแผน และเข้ามาอ านวยความสะดวก และแนะน าแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
จนท าให้โครงการแม่อายปลอดภัย ปราบด้วยสมุนไพรไล่ยุง ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 
๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
 ................................................................................................................. ........................................... 
.......................................................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................... .................. 
 
 
 



๑๔. จัดท าสื่อเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่
เกิน ๕ นาที (ถ้ามี) 

 
     - โปสเตอร์น าเสนอการด าเนินกิจกรรมของทีม ราชประชานุเคาะห์ ๓๐ จะท า 
 

                       
 
 
 
 
 
 
          



 
 
 
     - โปสเตอร์น าเสนอการด าเนินกิจกรรมของทีม ราชประชานุเคาะห์ ๓๐ จะท า 
 

             
 
 
 
 
 
 



     - โปสเตอร์น าเสนอการด าเนินกิจกรรมของทีม ราชประชานุเคาะห์ ๓๐ จะท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     - โปสเตอร์น าเสนอการด าเนินกิจกรรมของทีม ราชประชานุเคาะห์ ๓๐ จะท า 
 

                  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 



     - โปสเตอร์น าเสนอการด าเนินกิจกรรมของทีม ราชประชานุเคาะห์ ๓๐ จะท า 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)     รัตนกร  อายอ    หัวหน้าทีม 
                                                 (นางสาวรัตนกร  อายอ) 
                                     วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ)     มณีรัตน์  แก้วตา   สมาชิกในทีม 
                                                  (นางสาวมณีรัตน์  แก้วตา) 
                                     วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ)     สุวรรณ์  แซ่พ่าน  สมาชิกในทีม 
                                                  (นายสุวรรณ์  แซพ่่าน) 
                                     วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ) ดลชาเดช   ศรีธิวงศ์  ผู้รับรอง  
                                                (นายดลชาเดช  ศรีธิวงศ์) 
                                         ต าแหน่ง  ครูที่ปรึกษาโครงการ 
     วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
หมายเหต ุ กรุณาส่งข้อมูลภายในวันที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 


