
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวดัแพร่  ข้อที่ ๔ สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
สอดคล้องกับนโยบาย 
          ( / ) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ ๓ (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
          ( / ) แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อ ๔  (การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
          ( / ) ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ข้อ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและ 
                การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          ( / ) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๓ (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
 

1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓  
2.หลักการและเหตุผล 
           ยุวกาชาดเกิดข้ึนจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เมื่อ ค.ศ.1919 
(พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็กเพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้
รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าชาติ ศาสนาใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และ
บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา  ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝาก
กิจการย ุวกาชาดไว ้ก ับกระทรวงศึกษาธ ิการ ด ้วยเหต ุผลที ่ว ่าเป ็นก ิจการอ ันเก ี ่ยวเน ื ่องก ับการศึกษาแ ละ
กระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ 
สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย -หญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด 
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 
7- 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสานการดำเนินงานร่วมกัน 
           กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7-25 ปี ซึ ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการยุวกาชาดได้
เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน  เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการระลึก
ถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด อาสายุว
กาชาด ได้ร่วมกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงาน 
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ข้ึน 

3.วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคญัผูก่้อตั้งกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย 
 ๓.๒ เพื่อใหผู้้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนกัในคุณค่าและความสำคัญของการเปน็สมาชิก
ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รูร้ัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
รู้จักบำเพญ็ตนให้เป็นประโยชนแ์ก่ส่วนรวม 
           ๓.๓ เพือ่ส่งเสริมให้มกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องเพิ่มมากข้ึน  
 
๔.เป้าหมายของโครงการ 
         ๔.1 เชิงปริมาณ  จำนวนทั้งสิ้น 4๐๐ คน 
               - ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด และเจา้หน้าที ่จากสถานศึกษาที่เปิดสอน
กิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวัดแพร่ จำนวน 4๐๐ คน 
 
 
 



-๒- 
           ๔.๒ เชิงคุณภาพ  
        ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย 
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก 
สามัคคี ได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู ้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ ส่วนรวม มีการ               
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพิ่มมากข้ึน  
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   -ผูบ้ังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที ่จากสถานศึกษาที่
เปิดสอน               กิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดแพร ่

 
 
จำนวน 4๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
   -ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดข้ึน                    
ในประเทศไทย ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด 
มีระเบียบวินัย    มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยุวกาชาดต่อเนื่องและเพิ่มมากข้ึน  

 
 
จำนวน 4๐๐ คน 

6. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ,ประสานสถานที่, 
1.3.แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ธันวาคม-
มกราคม 
๒๕๖3 

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 

๒ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1.แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายงาน 
2.2.จัดสถานที่,วัสดุ อุปกรณ์  

 
มกราคม
๒๕๖3 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 

๓ กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1.ร่วมกิจกรรมสวนสนาม  
3.2.ประสานอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๓ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมสวนสนาม 

 
 
๒๗ มกราคม
๒๕๖๓ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 

๔ กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1.แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4.2.สรุปรายงานผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
มกราคม- 
กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 



-๓- 
 
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     ๗.๑ ผูบ้ังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาดและเจ้าหนา้ที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอนกิจกรรม 
ยุวกาชาดในจังหวัดแพร ่จำนวน ๔๐๐ คน 
     ๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ไดร้่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย ตระหนัก
ในคุณค่าและความสำคัญของการเปน็สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด มรีะเบียบวินัย    มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ  
รู้รัก สามัคคี  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสรา้งสรรค์ รู้จักบำเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพิ่มมากข้ึน  

8. พื้นที่เป้าหมาย ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

9. ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน/ปี)   ธันวาคม ๒๕๖๒  - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

10.งบประมาณ   จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมืน่บาทถ้วน) 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมระบรุายละเอียดการใช้งบประมาณ  (รายละเอียดตัวคูณ)   

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 
ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๐  ๐ ๐ ๐ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง/เตรียมคณะทำงาน ๐ ๐ ๐ ๐ 
กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
3.1 คา่อาหารว่างและน้ำดื่ม 4๐๐ คน มือ้ละ ๒๕ บาท ๑ มื้อ 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน 4๐๐ คน มื้อละ ๕๐ บาท ๑ มื้อ 
3.๓ ค่าวัสดุและอื่น ๆ   
      -ไวนิล 
3.4 ค่าเช่าเวทีและเครือ่งเสียง 
3.5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จราจร 
3.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาล 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 
 
 

 
10,0๐0 
20,๐๐๐ 

๐ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

 
10,0๐0 
20,๐๐๐ 

๐ 
 

กิจกรรมที่ 4  ประเมนิผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เก่ียวข้อง 
๔.1 ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม  
๔.2 ค่าอาหารกลางวัน  

๐ 
๐ 
๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

๐ 
๐ 
๐ 

                                      รวม ( สามหมืน่บาทถ้วน) ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
     ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจบาดเจ็บระหว่างทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบไว้ให้ความช่วยเหลือ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ    กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
  
๑๓.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดข้ึน   
ในประเทศไทย  
 
 
 



 
 

-๔- 
 
        ๑๓.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการรอ้ยละ ๑๐๐ ไดร้่วมทำกิจกรรมตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิก
ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รูร้ัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
รู้จักบำเพญ็ตนให้เป็นประโยชนแ์ก่ส่วนรวม    
            ๑๓.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการรอ้ยละ ๑๐๐ ร่วมส่งเสริมใหม้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและ
เพิ่มมากข้ึน  
 

 


