
แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓   

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).................................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
 ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ      
เมื่อ ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็ก
เพ่ือฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน         ไม่ว่าชาติ 
ศาสนาใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบ
การศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอัน
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการ  ยุวกาชาดอยู่ในความ
ดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย -หญิง อายุระหว่าง 15-
25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ    ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 7- 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิก            ยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมี
การประสานการดำเนินงานร่วมกัน 

      กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7-25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการยุว
กาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒  

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นใน
ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด ได้ร่วมกิจกรรม            ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม กลุ่มลูกเสือ   ยุว
กาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
           5.๑ เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
    5.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็น
สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
           5.๓ เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องเพ่ิมมากข้ึน  



6. ตัวชีว้ัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*  
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
     - ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอน
กิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวัดแพร่ จำนวน 4๐๐ คน 

7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริง)  
          7.1 จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี 2553  ขึ้นโดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรม  ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการ  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี  2563  ประกาศ ณ  วันที่ 17  มกราคม  2563 
 7.2 ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน  ในวันที่  23  มกราคม  2563  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 7.3 ผู้บังคับบัญชาหน่วยยุวกาชาด  สมาชิกยุวกาชาด  อาสายุวกาชาด  และเจ้าหน้าที่  จากสถานศึกษาที่
เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดแพร่  จำนวน 400 คน  ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปี 2563  ณ  โรงยิม 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เมื่อวันที่  27  
มกราคม  2563  ด้วยความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 7.4 รายงานผลการดำเนินงานถึงสำนักการยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเป็นที่เรียบร้อย 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  17-27 มกราคม  2563 

9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
          9.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นใน 
ประเทศไทย  
       9.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม    
            9.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมาก
ขึ้น  

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน 30,000 บาท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
11.1 ปัญหา อุปสรรค การสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาดเป็นปีแรก การเดินยังขาดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ระยะเวลาการฝึกฝนมีเวลาน้อย การดำเนินงานช่วงดังกล่าวจังหวัดแพร่มีปัญหาเรื่องของมลภาวะทาง
อากาศ P.M.2.5 

11.2 ข้อเสนอแนะ ควรมีการแจ้งการดำเนินกิจกรรมล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาการฝึกซ้อมการสวนสนาม 

12. ผู้รายงาน  นางสาวบุษบา  สุกแก้ว    ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
      โทรศัพท์  081 8886242  โทรสาร    0 54 5๙ ๘๒๗๒   ต่อ 16  
      E-mail: busabasukkaew@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่    20  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2563 
 

 


