
 

โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพีรญา วิกาหะ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม - สิงหาคม  2564 
งบประมาณ     30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  กำหนดวิสัยทัศน์คือคนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกั บหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 
ประการ ซึ่งในข้อ 3 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือ ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับ
กิจกรรมยุวกาชาดที่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทยและความมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม  ซึ่งกิจกรรม
ยุวกาชาดยังเน้นในเรื่องของทักษะและกระบวนการในรูปของระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันนี้มีหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนจำนวนมากที่ยกเลิกการจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมมีจำนวนน้อยมากและ
ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ซึ่งบางสถานศึกษาที่เคยมีการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด อาจมีเหตุผลมาจากการขาดแคลนครูผู้ สอน  ครูผู้สอนขาดความรู้ ความสามารถด้านยุว
กาชาด หรือมีข้อจำกัดในด้านอื่นๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึง
ความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ให้ก่อตั้งยุวกาชาดและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึงให้ความสำคัญกิจกรรมยุว
กาชาดไทย  
  อนึ่ง ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVID 19) 
โดยเริ่มกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย และภายจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวัน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมจากการปฏิญาณตนและเดิน
สวนสนามของผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาดที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็น
การรวมคนจำนวนมากก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อติดเชื้อโรคดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ปี 2564เป็นการสนับสนุนให้
สถานศึกษาที่มีการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการจัดทำอุปกรณ์การป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษา เป็นการ
ส่งเสริมให้ยุวกาชาด ได้มีรู้รัก สามัคคี รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 



 

2. วัตถุประสงค์ 
  2 .๑ เพื ่อให้ เจ้าหน้าที ่  ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนัก ใน
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รู้จักบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  2.๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น 
  2.3 เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทยอย่างทั่วถึง 
  2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับชุมชนของตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
      3.1 เชิงปริมาณ   
                       - สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  18 แห่ง 
               - เจ้าหน้าที ่ ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษา  
ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,0๐๐ คน  
 

         3.๒ เชิงคุณภาพ  
                     สมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย  
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้นำ รู้รัก สามัคคีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน  
 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความจำเปน็ของ
โครงการ 
1.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.4 แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การจัด
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์
สำหรับการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุด
อุปกรณ์การทำผ้าปิดจมูลหรือทำหน้ากาก
อนามัย ชุดทำหน้ากากเฟสชิว2.2 
ดำเนินการพิจารณาจัดสรรวัสดุ

  
 
 
 
 

 
 

25,550 
 
 
 
 
 

 

4,450 
 

   
 
 

นางพีรญา  
วิกาหะ 

 
กลุ่ม

ลูกเสือยุว
กาชาด
และ

กิจการ
นักเรียน 



 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

อุปกรณ์ให้กับโรงเรียน จำนวน 18 
แห่ง 
กิจกรรมที ่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น 
ระดับจังหวัด  
3.1 จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น 
3.2  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น 
3.3 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 
ยุวกาชาดดีเด่นรายงานให้ผู ้บังคับบัญชา
และ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 
3.4 ดำเน ินการมอบเก ียรต ิบ ัตรเช ิดชู
เกียรติให้กับยุวกาชาดผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุป
รายงานผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 รวบรวมผลการดำเน ินงานของ
สถานศึกษา 
4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
  30,000    

 
5. พื้นที่เป้าหมาย สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 แห่ง 
 

6. งบประมาณ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความจำเป็นของโครงการ 
1.2 จดัทำและขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.4 แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
2.1 ค่าวัสดสุำนักงาน  
      - กระดาษทำเกียรติบัตร  กรอบเกียรติบตัร กระดาษ A4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
25,550 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
25,550 



 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

      - ชุดอุปกรณ์การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุดอุปกรณ์
การทำผ้าปิดจมูลหรือทำหน้ากากอนามัย ชุดทำหน้ากาก
เฟสชิ วสำหร ับ โรง เ ร ี ยนที ่ ดำ เนินกิ จกรรมยุ วกาชาด  
จำนวน 18 แห่ง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
     -  ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการทำเจล
แอลกอฮอลล์้างมือ ชุดอุปกรณ์การทำผ้าปดิจมลูหรือทำ
หน้ากากอนามัยชุดทำหน้ากากเฟสชิว 
     - ดำเนินการพิจารณาจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้กับ
โรงเรียน จำนวน 18 แห่ง 
กิจกรรมที ่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผลงาน                   ยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด  
3.1  จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาด
ดีเด่น 
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น 
      - ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการ 
จำนวน 13 คน ๆ ละ 35 บาท 13 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  
      - ค่าอาหารอาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการ  
จำนวน 13 คน ๆ ละ 80 บาท 13 คน x 1 มื้อ 
3.3 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น
รายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
3.4 ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับยุวกาชาดผู้
ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัล 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 รวบรวมผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลแจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ 
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รวมเงิน 30,000  1,950 28,050 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามทีจ่่ายจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           7.1. ปัจจัยความเสี่ยง 
                 7.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยระหว่างทำกิจกรรม  
                  7.1.2 โรงเรียนไม่สามารถนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงร้อยละ 100   
       7.1.3 เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะ
ไม่สามารถดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดได้        
 7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       7.2.1 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย(99 ปี ยุวกาชาไทย) ในระดับสถานศึกษาของตนเองและรายงานผลการดำเนินงานให้  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ  
        7.2.2 ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศของ ศบค. จังหวัดเชียงใหม่  
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
รายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ แบบประเมินผลตรวจติดตาม

ผล 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.๑  เจ้าหน้าที่ ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรม                      
ยุวกาชาด มากขึ้น  
 9.๒  สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงออก ในทางสร้างสรรค์ และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 9.๓  หน่วยงาน สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดต่อเนื่องและ                   
เพ่ิมมากขึ้น  
 9.4 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด มีส่วนร่วมในการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับชุมชนของตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
 
 
 


