
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ช่ือทีม  ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จะท า 

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  แม่อายปลอดภัย ปราบด้วยสมุนไพรไล่ยุง 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม 

 ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
   ด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ด้านสังคม  อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 

๓. พ้ืนที่ด าเนินการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ และบริเวณชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ 

          เนื่องจากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่เป็นป่าไม้จ านวนมาก และที่พักอาศัยของชาวบ้านท ามา
จากไม้ การป้องกันยุงกัด จึงท าได้ยากกว่าสังคมในเมืองที่มีความพร้อมในที่พักอาศัย อีกทั้งชาวบ้านส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยุง จากภาษาในการสื่อสาร การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ และการ
ป้องกันที่ต้นตอของพาหะน าโรค คือ ยุงลาย ท าให้ในทุก ๆ ปี ชุมชนจะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก และอีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู่ในชมชน นักเรียนบางส่วนเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จึงท าให้
โรงเรียนมีการระบาดของโรคไข้โรคออกตามมาด้วย 

๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 

          โครงการเด็กอวด(ท า)ดี เป็นโครงการที่เปิดโอกาสในเด็กและเยาวชนได้น าเสนอความคิดแนวคิด 
ที่อยากมีส่วนร่วมในช่วยเหลือชุมชน จากจุดเล็ก ๆ ให้สามารถเป็นประโยชน์ที่กระจายไปในชุมชนและ
สังคมได้ และโครงการนี้ยังเป็นโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนชาวเขากลุ่มหนึ่งที่สามารถจุดประกาย
ความคิด ความรู้ในชุมชน น าเสนอสู่สังคมไทยได้ เป็นการเปิดความกล้ าแสดงออก เป็นทักษะ 
ประสบการณ์ของนักเรียนชาวเขา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชนได้มีสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน การชาวบ้านในทุกช่วงวัย เป็นสร้างความรักความห่วงใย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ 

          ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในปัจจุบัน พบการล้มป่วยจากโรคระบาดมากมาย ในชุมชนบริเวณ
โรงเรียน ซ่ึงตั้งอยู่เป็นหุบเขาสูง ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ในทุก ๆ ปี จะมีโรคไข้เลือดออกระบาดเป็น
ประจ าช่วงฤดูฝน มีชาวบ้านป่วยจากโรคไข้เลือดออกเป็นจ านวนมาก  โดยตัวพาหะของโรคไข้เลือดออก 
คือ ยุงลาย ซ่ึงยุงลายอาศัยอยู่ในน้ านิ่ง เช่น ในห้องน้ า ภาชนะน้ าขัง ในบริเวณบ้าน และในบริเวณชุมชน 

เลขที่ .................................. 



๒ 
 

 

จากวงจรชีวิตของยุงลายเกิดจากการวางไข่ มาเป็นลูกน้ า และเป็นยุงในรอบวงจร 7-10 วัน และ
เนื่องจากสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ป่าไม้เป็นจ านวนมาก และที่พักอาศัยของชาวบ้านท ามาจากไม้ 
การป้องกันยุงกัด จึงท าได้ยากกว่าสังคมในเมืองที่มีความพร้อมในด้านที่พักศัย รวมทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่     
ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ของการป้องกันยุง จากภาษาในการสื่อสาร การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ และการ
ป้องกันต้นตอของพาหะน าโรค คือ ยุงลาย ทีมราชประชานุเคราะห์ 30 จะท า มีแนวคิดในการช่วยเหลือ
ชุมชน 2 ขั้นตอน คือ 

 1. การสื่อสารระดับชุมชน จัดท าเป็นโปสเตอร์ให้ความรู้ที่น าวิถีของชุมชนชาวเขามาใช้ในการสื่อสาร 
ทั้งภาพในชุมชน ภาษา รวมทั้งการสร้างคลิปการให้ความรู้ รณรงค์การป้องกัน โรคไข้เลือดออกที่เป็น
ภาษาชนเผ่า บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนของเรา  

 2. การผลิตสมุนไพรก าจัดลูกน้ ายุงลาย ที่ได้มาจากการสังเกตเห็นในบางชุมชนของชนเผ่า ที่ท าขึ้น  
เพื่อก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยเป็นส่วนผสมสมุนไพร ที่ปลอดภัย และยังเป็นการน าวิถีชีวิตชุมชนออกมา
น าเสนอให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ซ่ึงทีมจะคิดจัดท า “ถุงสมุนไพรปราบยุง” แจกจ่ายให้กับ
ครัวเรือนต่าง ๆ ในชุมชนชาวเขา และท าการเก็บสถิติประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาท าให้เกิดเป็นโครงการ
ที่มีชื่อว่า “แม่อายปลอดภัย ปราบด้วยสมุนไพรไล่ยุง”   

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่อท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนในการผลิตถุงสมุนไพรปราบยุงลาย ลดการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 
  ๒) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนตามชนเผ่า    
ต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพาหะ การระบาดโรคไข้เลือดออกและการ
ป้องกันในะดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับต าบล และระดับอ าเภอ โดยใช้นักเรียนตามชนเผ่าเป็นฐาน 
  ๓) เพื่อขยายผลและส่งเสริมการสร้างรายได้ของชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่นที่        
เป็นเอกลักษณ์ และเป็นประโยชน์ด้านสาธารณะสุขระดับอ าเภอ และจังหวัด 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ๑. ผลิตถุงสมุนไพรปราบยุงให้ครบ ๙๕๐ หลังคาเรือนในชุมชนบ้านใหม่หมอกจ๋าม (ชุมชนเป้าหมาย/
ศึกษา) ต าบลท่าตอน อ.แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และผลิตถุงสมุนไพรมอบให้ชุมชนรอบโรงเรียน ๑,๐๕๐ 
หลังคาเรือน รวมเป็น ๒,๐๐๐ หลังคาเรือน 
 ๒. ผลิตสื่อโปสเตอร์ความรู้ให้ชุมชนรอบโรงเรียน จ านวน ๒๐ แผ่น 
      ๓. มีนักเรียนและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน  
      ๔. เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ สมุนไพรปราบยุง อย่างน้อย ๑ ผลิตภัณฑ์ 
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   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
        ๑. เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของยุงลายสู่การลดการแพร่ระบายของโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน ร้อยละ ๗๐ 
         ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชนได้รับความรู้เก่ียวกับโรคไข้เลือดออกและเก่ียวกับการผลิตถุง
สมุนไพรปราบยุง ร้อยละ ๘๐ 
    ๓. การเก็บสถิติของประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงและเป็นที่รู้จักในชุมชน ร้อยละ ๘๕  

๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดข้ันตอนการท างานโดยย่อ 
 ทางทีมราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จะท า หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมใน
คร้ังนี้ ทีมงานร่วมการวางแผนก าหนดกิจกรรมการด าเนินโครงการอย่างละเอียดร่วมกับครูที่ปรึกษาและ
ผู้บริหารของโรงเรียน จากนั้นคณะท างานจะประสานงานวางแผนการท างานร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องระดับต าบล อย่างรอบคอบ ก าหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งด าเนินกิจกรรมตามที่
ก าหนดและวางแผนไว้ ตลอดจนการเก็บสถิติของข้อมูลและขนายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ รอบโรงเรียน ร่วมกับ
การจัดท าสื่อความรู้เพื่อท าความเข้าใจตามชนเผ่าต่าง ๆ โดยให้นัก เรียนแต่ละชนเผ่าท างานร่วมกัน           
สูก่ารเกิดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้และช่วยเหลือตลอดจนการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน  

 ๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ข้ันตอน/กจิกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑. ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรมกับสมาชิกในการร่วม
กิจกรรมและแบ่งหน้าที่การท างาน 

      

๒. ประสานงาน และจัดท ารายละเอียดกิจกรรม      
เพื่อวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

     

๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ด าเนินโครงการ      
๔. ด าเนินโครงการตามที่วางแผนไว้       
๕. ติดตาม เก็บข้อมูล ลงพื้นที่หลังด าเนินกิจกรรมหลัก       
๖. สรุปผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกับชุมชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

    

๗. ประเมินผล และสรุปผลโครงการ 
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๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท   
งบประมาณที่มีหน่วยงานอื่นร่วมสนบัสนุน (ถา้มี) จ านวน   -   บาท 
 

ที่ รายการ จ านวน ราคา รวมเป็นเงิน 
กิจกรรมที่ ๑ สมุนไพรปราบยุง 

๑. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มในการจดัอบรม จ านวน 
๒๐ คน จ านวน ๒ วันวันละ ๑ มื้อ มื้อละ ๑๐๐ 
บาท 

๒ วัน ๒,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ 

๒. ค่าวัสดุ อุปกรณ ์  ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. ค่าไวนิลโครงการ ๑ แผ่น ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ 
๔. วิทยาการ ๒ วัน ๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
๕. ค่าเอกสารประกอบการอบรม ๒๐ ชุด ๕๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 

รวมเป็นเงิน กิจกรรมที่ ๑ ๑๗,๕๐๐.๐๐ 
กิจกรรมที่ ๒ การให้ความรู้ผ่านวัฒนธรรมชนเผ่า 

๑. ค่าจัดท าโปสเตอร์ไวนิลความรู้ ๒๐ แผ่น ๒๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ 
๒. ค่าเอกสารเผยแพร่ความรู้ ๑,๐๐๐ แผ่น ๓.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 
๒. ค่าอาหารทีมลงพ้ืนที่ ๕ คน  

จ านวน ๖ วนั 
๖ วัน ๕๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 

รวมเป็นเงิน กิจกรรมที่ ๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
กิจกรรมที่ ๓ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑. ค่าไวนิล X-Stand ประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ ชุด ๘๐๐.๐๐ ๒,๑๐๐.๐๐ 
๒. ค่าสรุปรูปเล่มรายงานผลโครงการ ๔ ชุด ๑๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ 

รวมเป็นเงิน กิจกรรมที่ ๓ ๒,๕๐๐.๐๐ 
รวมเป็นเงินทัง้ ๓ กิจกรรม  ๓๐,๐๐๐ บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
  ๑. ทีมงานรู้จักการวางแผนในการท างานเป็นทีม รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รู้จักและเข้าถึง
ชุมชน ช่วยเหลือชุมชนที่ตนเองอาศัย สามารถชักชวนเยาวชนในโรงเรียนและชุมชมเข้าร่วมกิจกรรม สร้างพลัง
ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ ผู้เฒ่า ผู้แก่ในชุมชน เป็นสังคมที่เข้มแข็ง 
         ๒. มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน และสนับสนุนน าความรู้ท้องถ่ิน มาผลิตสมุนไพรปราบยุงลาย 
ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับชุมชน ต าบล และอ าเภอ 
  ๓. ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนตามชนเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่
ที่ตั้งของโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พาหะ การระบาดโรคไข้เลือดออกและการป้องกันระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน ระดับต าบล และระดับอ าเภอ โดยใช้นักเรียนตามชนเผ่าเป็นฐาน 
  ๔. มีโอกาสร่วมขยายผลและร่วมส่งเสริมการสร้างรายได้ของชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถ่ินที่        
เป็นเอกลักษณ์ และเป็นประโยชน์ด้านสาธารณะสุขระดับอ าเภอ และจังหวัด 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ  
       ๑. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรปราบยุงลาย สามารถลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
      ๒. สามารถช่วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนตามชนเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ตั้งของ
โรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พาหะ การระบาดโรคไข้เลือดออกและการป้องกันระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน ระดับต าบล และระดับอ าเภอ โดยใช้นักเรียนตามชนเผ่าเป็นฐาน 
      ๓. มีการขยายผลและส่งเสริมการสร้างรายได้ของชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถ่ินที่เป็นเอกลักษณ์ 
และเป็นประโยชน์ด้านสาธารณะสุขระดับอ าเภอ และจังหวัด 
               ๔. สามารถขยายผลความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการผลิตสมุนไพรไล่ยุง ไปสู่อ าเภอ
ใกล้เคียง และโรงเรียนในเครือข่ายได้ 
               ๕. เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสมุนไพรไล่ยุงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด  

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
               ทีมราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จะท า มีความมุ่งม่ันในจิตอาสาที่จะท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
โดยให้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการท างานเป็นทีม โดยใช้หลัก ๓ ค ๓ ท ดังนี้ 
 ค ๑ ความมุ่งม่ันชัดเจนในเป้าหมาย 
      ค ๒ ความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ 
      ค ๓ ความคิดสร้างสรรค์  
      ท ๑ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ท ๒ ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ  
      ท ๓ ทักษะการบริหารเวลา 
 



๒ 
 

 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ทีอ่ยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมย่ิงข้ึน พร้อมอธิบายเหตุผล 
      ๑. โรงพยาบาลแม่อาย เพื่อขอค าปรึกษาและผลลัพธ์ของการใช้สมุนไพรไล่ยุง 
       ๒. ผู้น าชุมชนบ้านใหม่หมอกจ๋าม เป็นชุมชนเป้าหมาย 
       ๓. วัด เป็นสถานที่เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายในการขยายผลและให้ความรู้ 
       ๔. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ เป็นโรงเรียนทีมศึกษาอยู่ และเพื่อร่วมปรึกษากับผู้บริหาร 
       ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอน ให้อ านวยความสะดวกเร่ืองสถานที่และงบประมาณในอนาคต 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

      ท่านพระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ในนามปากกา ว.วชิรเมธี  เพราะท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงว่าเป็น
พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ผู้อุปถัมภ์ 
UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรม ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์สันติภาพโลกผ่านการท างานด้านการศึกษา 
และมนุษยธรรม ท่านมุ่งม่ันที่จะสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่มนุษยชาติ เพื่อผ่านวิธีคิดที่ว่า 
“โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน” อุทิศตนท างานเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสันติภาพท าให้องค์กรต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ น้อมถวายรางวัลแก่ท่าน ว .วชิรเมธี ไม่ต่ ากว่า 45 รางวัล ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์อีก 5 สาขาวิชาจาก 5 มหาวิทยาลัย หากได้มีโอกาสเข้าพบท่าน จะเป็นการสร้างพลังในการ
ท างาน เพื่อชุมชน สังคม และได้รับข้อคิดดี ๆ ในการท างานให้ส าเร็จ เปิดความคิดในการพัฒนาชุมชน
พร้อม กับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดังค าสอนที่ว่า เปลี่ยนวิกฤติ ให้เป็นโอกาสของคนทั้งโลก ว.วชิรเมธี   

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงการ 
 ลงช่ือ  รัตนกร   อายอ                ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 

    (นางสาวรัตนกร   อายอ) 
วัน/เดือน/ป ี2๓ กรกฎาคม 2564 

 

ลงช่ือ    มณีรัตน์  แก้วตา              ผู้สมัคร (สมาชิกทมี) 
( นางสาวมณีรัตน์  แก้วตา ) 

วัน/เดือน/ป ี   2๓ กรกฎาคม 2564 
 
 

ลงช่ือ   สุวรรณ  แซ่พ่าน               ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
    (นายสุวรรณ  แซ่พ่าน ) 

วัน/เดือน/ป ี  2๓ กรกฎาคม 2564 


