
 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 

 
๑. ชื่อทีม เยาวชนคนดี มีจิตอาสา จังหวัดอุบลราชธานี 
   โครงการ The Power of Sharing 
 
 
๒. สถานที่ด าเนินการ   
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
วัดบ้านหนองขุ่น ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
บ้านทุ่งใต้ ต าบลหนองเหล่า อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
บ้านผักระย่า ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
บ้านหนองหลัก ต าบลเหล่าบก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
บ้านโพนแพง ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
บ้านเป็ด ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
บ้านฟากทุ่ง ต าบลโพนแพง อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
(๑) นางสาววรรณสุดา เจริญวงศ์ 
(๒) นางสาวธนพร อ่อนมิ่ง 
(๓) นายอธิชล ตัวงาม 
 
 
๔.วัตถุประสงค์โครงการ 
1) แก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและเพ่ือนมนุษย์ 
2) สร้างจิตส านึกให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการจิตอาสา  
3) สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมมากท่ีสุด  
4) เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตอาสาร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ปลูกฝังวัฒนธรรมการให้ การมีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกันทั้ง 
เด็กและผู้ใหญ่  
5) เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
6) สร้างเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 50 คน ในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ 
 



๕. เป้าหมาย  
เชิงคุณภาพ  
1. เยาวชน โรงเรียนม่วงสามสบิอัมพวันวิทยา (The Power of Sharing) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น
จิตอาสา  
2. เยาวชนคนดี มีจิตอาสา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ติดเตียง 
3. เยาวชน (The Power of Sharing) มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
ส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

2.1 การรณรงค์ เชิญชวน และดูแลผู้บริจาคโลหิต  
2.2 การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง  
2.3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรณรงณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
2.4 การบริการจิตอาสากับองค์กรต่างๆของชุมชน  

 
เชิงปริมาณ  
1. มีสมาชิกในทีมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โครงการThe Power of Sharing 
จ านวน 50คน  
2. มีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจ านวน 5 หน่วยงานหลัก 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ถึง วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  
 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ระยะเวลา 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม 
1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
-การรับสมาชิกในการเข้าร่วม
โครงการเพิ่มจ านวน 50 คน  
-การบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการ 
-แบ่งหน้าท่ีสมาชิกในทีม 

                    

๒.เปิดรับสมัครสมาชิกจ านวน 
๕๐ คน 

                    

๓.ติดตาม สรุปผลการรับสมัคร
สมาชิก 

                    

๔.ด าเนินการขอความ
อนุเคราะห์สภากาชาดไทยเพื่อ
ขอวิทยากรมาอบรม 
-ขอความอนุเคราะห์ชุด
บรรเทาทุกข์จากเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี 

                    

๕.รอการตอบรับจาก
สภากาชาดไทย 
-ได้รับการสนับสนุนถุงบรรเทา
ทุกข์จ านวน ๒๐ ชุด จากเหล่า
กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 

                    

๖.จัดอบรมสมาชิกท่ีเข้าร่วม
โครงการและสรุปผลการอบรม 
-การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
เบื้องต้น 
-อาหารเพื่อสุขภาพ 
-การออกก าลังแบบพ้ืนฐาน 
-การออกก าลังกายใช้อุปกรณ์ 
-มอบชุดบรรเทาทุกข์ให้ผู้ป่วย
ติดเตียงต าบลยางโยภาพ 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน ๕ ชุด 
-มอบชุดบรรเทาทุกข์ให้ผู้ป่วย
ติดเตียงต าบลเหล่าบก อ าเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน ๖ ชุด 

                    



-มอบชุดบรรเทาทุกข์ให้ผู้ป่วย
ติดเตียงต าบลโพนแพง อ าเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน ๙ ชุด 
๗.การท าอุปกรณ์ในการ
บริหารร่างกาย 
-แบ่งหน้าท่ีในการท าอุปกรณ์ 
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
-ลงมือท าอุปกรณ์บริการมือ 
-ตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินผลอุปกรณ์ 
-จัดท าแผ่นพับความรู้และป้าย
โครงการ 

                    

๘.เตรียมความพร้อมก่อนการ
ลงพื้นท่ี ณ โรงเรียนม่วง
สามสิบอัมพวันวิทยา 
-ประสานงานกับคณะผู้น า
ชุมชน 
-รวบรวมและสรุปผลจ านวน
ผู้สูงอายุก่อนลงพื้นท่ี 
-แพ็คอาหารว่าง  
-เช็คจ านวนอุปกรณ์ 
-ทบทวนความรู้ก่อนลงพื้นท่ี 

                    

๙.ด าเนินการลงพื้นท่ีจริง ณ 
วัดบ้านหนองขุ่น ต าบลยางโย
ภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
มีกิจกรรม ดังนี้ 
-การให้ความรู้ดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุเบื้องต้น 
-ให้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อ
สุขภาพ 
-สาธิตท่ากายบริหารการออก
ก าลังแบบพื้นฐาน 
-สาธิตท่าการออกก าลังกาย
โดยใช้อุปกรณ์ 

                    

๑๐.ประเมินและสรุปผล
กิจกรรม 

                    

๑๑.สรุปผลโครงการ                     
 

 
 



๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน ๒๓,๗๐๐ บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจ านวน ๒๓,๗๐๐ บาท 
    คงเหลือ จ านวน ๖,๓๐๐  บาท     โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี รายการ รายรับ(บาท) รายจ่าย(บาท) หมายเหตุ 
02/11/2564 เงินในการด าเนินโครงการ 30,000 -  
17/01/2565 ยางยืดส าหรับออกก าลังกาย  20 ชิ้น - 750  
17/01/2565 ถุงมือกันลื่น 15 คู ่ - 265  
22/01/2565 ถุงกระดาษหูหิ้ว  60 ใบ - 380  
22/01/2565 ถุงมือกันลื่น 26 คู ่ - 390  
22/01/2565 ยางยืดส าหรับออกก าลังกาย 54 ชิ้น - 2,150  
29/01/2565 ค่าจัดท าเอกสาร - 700  
29/01/2565 ถั่วเขียว 500 กรัม 50 ถุง - 1,875  
29/01/2565 ขนมปังปิ๊บและขนมเอลเซ่ - 960  
29/01/2565 นมแลคตาซอย 140 กล่อง - 700  
29/01/2565 เข็มและด้าย - 200  
29/01/2565 แก้วพลาสติกและฝาปิด - 520  
29/01/2565 ค่าอาหารกลางวัน(วันท าอุปกรณ์) - 1,030  
04/02/2565 ยางยืดส าหรับออกก าลังกาย - 780  
04/02/2565 ถุงมือกันลื่น 20 คู ่ - 320  
07/02/2565 ค่าป้าย - 500  
07/02/2565 ค่าอาหารกลางวัน - 2,500  
13/02/2565 ถั่วเขียว 10 กิโลกรัม - 600  
13/02/2565 ถุงมือกันลื่น 20 คู ่ - 320  
13/02/2565 ค่าอาหารกลางวันวันท าอุปกรณ์ - 1,050  
14/02/2565 ค่าเอกสาร - 400  
14/02/2565 ค่าอาหารกลางวัน - 2,000  
14/02/2565 น้ าดื่ม - 1,220  
15/02/2565 ค่าอาหารกลางวัน - 2,150  
15/02/2565 ค่าถุงกระดาษ 70 ใบ - 440  
19/02/2565 ค่าเดินทาง - 1,500  

 รวม 30,000 23,700  

* หมายเหตุ จ านวนเงินท่ีเหลือจ านวน 6,300 บาท ทางทีมเยาวชนคนด ีมีจิตอาสา มอบให้ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียน
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เพื่อสานต่อกิจกรรมในชมรมต่อไป 
 



๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
-สภากาชาดไทย 
-เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 
-อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
-สาธารณสุขอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
-โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
-โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
-วัดบ้านหนองขุ่น ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
-สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลยางโยภาพ 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
-สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลโพนแพง 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
-สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลเหล่าบก 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
-กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหนองขุ่น ต าบลยางโยภาพ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
๑๐. ผลส าเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ๑. ตนเอง 
 ได้เรียนรู้ภาวะการเป็นผู้น าที่ดี รู้จักการวางแผนและการท างานอย่างเป็นระบบ ฝึกการประสานงาน 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นประโยชน์ในอนาคตในการด ารงตนเป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทย 
           ๒. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน  
 ได้รับความรู้พ้ืนฐานจากการอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการการท างานเป็นทีม ลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริง ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองและสามารถส่งต่อความรู้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในครอบครัวหรือชุมชนของตนเอง 
           ๓. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 
 -ผู้สูงอายุ  
 ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การออกก าลังกายพ้ืนฐานที่สามารถท าได้ง่ายๆที่บ้าน การออก
ก าลังกายแบบใช้อุปกรณ์ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายที่มีอยู่ในบ้านมาท าเป็นอุปกรณ์บริหารมือ บริหารกล้ามเนื้อได้ 
รู้วิธีการเลือกรับประทานอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้รับการดูแล
จากลูกหลานเยาวชนในชุมชนของตนเอง เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ ให้รู้สึกอบอุ่น ใกล้ชิดกันมากขึ้น มีก าลังใจ
รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง 
 -ผู้ป่วยติดเตียง 
 ทีมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานีมอบชุดบรรเทาทุกข์ จ านวน ๒๐ ชุด ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลทุกท่านให้มีความสุขและมี
ก าลังใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างถูกวิธีและมีความรู้ในการใช้ภาษาเพ่ือสร้าง
ก าลังใจที่ดีต่อกัน 
     
 



 
๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

การด าเนินกิจกรรม The Power Of Sharing ได้น ากิจกรรมดีๆออกไปช่วยเหลือสังคมโดยการออกพ้ืนที่ 
เราได้รับการช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และนักเรียนในชุมชนนั้นๆเพื่อ
ประสานกับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จึงท าให้การด าเนินงานออกพ้ืนที่ได้ตรงจุด ซึ่งทีม 
The Power Of Sharing ได้แบ่งสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านด าเนินการก ากับติดตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังนี้ 

1.ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับขวัญและก าลังใจ 
2.ผู้น าชุมชนได้เล็งเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุมากข้ึน 
3.ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลผู้สูงอายุท าให้เกิดบรรยากาศในครอบครัวและชุมชนมีความ         

อบอุ่น เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 

๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
จากการด าเนินโครงการ ได้รับความสนใจจากน้องๆสมัครเข้ามาร่วมโครงการอย่างมากและเต็มจ านวน 

50 คน อย่างรวดเร็ว เยาวชนเหล่านี้เป็นเยาวชนที่จะด าเนินการตามโครงการ และวัตถุประสงค์ของทีมรวมทั้ง
จะได้รับความรู้ และต่อยอดกิจกรรมในโครงการต่อไปอย่างยั่งยืน ทุกคนได้เรียนรู้ การท างานเป็นทีม รู้จักการ
เสียสละ การให้ การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งการด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ทีมของเราได้รับความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานต่างๆใน
รูปแบบเครือข่ายที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งท าให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การช่วยเหลือกันในด้าน
ต่างๆเพ่ือประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก
ผู้สูงอายุในชุมชน ท าให้ทีมของเราเกิดความภาคภูมิใจ ความสุขใจ ที่เกิดจากการด าเนินโครงการในครั้งนี้ 

ทีมสรุปผลการด าเนินงานจากการที่เราได้ท างานร่วมกันในระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมา พวกเราได้พบ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ยังสามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้จ านวนหนึ่ง จึงมีความคิดร่วมกันในการต่อยอดในการ
ประสานงานให้ท่านเหล่านี้มีงานอดิเรกท าตามความสามารถ และเกิดรายได้ ซึ่งเยาวชนในกลุ่มของเราจะ
ด าเนินการในเรื่องนี้ต่อไป โดยการประสานงานกับเครือข่ายที่เข้มแข็งและดูแลทีมของเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาซึ่งเป็นเครือข่ายที่คอยดูแลและช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่มาโดยตลอด 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  
ปัญหา 
-เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จริงท าให้การด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนดไว้  
-รอการตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงท าให้งานล่าช้า 
วิธีแก้ปัญหา 
-เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้จัดประชุมกันแบบออนไลน์เพ่ือวางแผน
ในการด าเนินการใหม่อีกครั้ง 
-ด าเนินการกิจกรรมอ่ืนๆที่สามารถท าได้ก่อน เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาและไม่ท าให้งานล่าช้าไปกว่าแผน 



๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
  เพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงาน เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการออกพ้ืนที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อโคโร
น่า ไวรัส 2019 

 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................... หวัหน้าทีม 
                                            (นางสาววรรณสุดา เจริญวงศ์) 
                                    วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                               (นางสาวธนพร อ่อนมิ่ง) 
                                    วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 

                                                  (นายอธิชล ตัวงาม) 
                                    วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

(ลงชื่อ   ผู้รับรอง  
                                                (นางสาวขัตติยา ผดุงเวียง) 
                                   ต าแหน่ง วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
                                    วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 
 

 


