
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เด็กอวด (ท า) ดี 

 
๑. ชื่อทีม  เยาวชนคนดี มีจิตอาสา 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  The Power of Sharing 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม 

 ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
   ด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ด้านสังคม  อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอม่วงสามสิบและจังหวัดอุบลราชธานี 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ด าเนินโครงการ 
 สถานการณ์ของเยาวชนในอ าเภอม่วงสามสิบ สภาพสังคมและวิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม พฤติกรรมของ
เยาวชนเปลี่ยนแปลงไป สภาพสังคมเสื่อมถอยจากสาเหตุหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาครอบครัว 
บางครอบครัวมีฐานะร่ ารวยใช้เงินเลี้ยงลูก บางฐานะยากจนพ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด ปล่อยลูกอยู่กับญาติ 
ขาดความเอาใจใส่ดูแล ด้วยเหตุนี้ เยาวชนจะเติบโตอย่างไร้คุณภาพ มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตและใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่รับผิดชอบต่อสังคม 
 ดังนั้น ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จึงได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดตั้งทีม 
เยาวชนคนดี มีจิตอาสา ท าโครงการ The Power of Sharing เพ่ือชักชวนเยาวชนในโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพ
วันวิทยามาร่วมเป็นเครือข่ายในการบริการจิตอาสา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่
หวังผลตอบแทน 

๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 

 ทีมเยาชนคนดี มีจิตอาสา ตัวแทนของชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เป็นกลุ่มของ
เยาวชนที่มีจิตใจเป็นสาธารณะ ท าสิ่งใดด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ได้ด าเนินกิจกรรมด้านจิต
อาสามาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งได้เล็งเห็นประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมหลายๆด้าน จึงมีความ
ต้องการที่จะรักษา การท าความดีแบบจิตอาสาต่อไปให้ยั่งยืนจึงได้ท าโครงการ The Power of Sharing เพ่ือ
ชวนเพื่อน พ่ี น้อง ในโรงเรียนมาร่วมทีมเพ่ือสร้างเครือข่ายการเป็นจิตอาสา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

1) สร้างเครือข่าย 

2) ใช้เวลาว่างให้เป็นปะโยชน์ 

3) สร้างจิตส านึกท่ีดี ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

4) สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

5) ส่งเสริม สนับสนุน กิจการของสภากาชาดไทย 

เลขท่ี .................................. 
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๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) แก้ปัญหาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
2) สร้างจิตส านึกให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการจิตอาสา 
3) สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมมากท่ีสุด 
4) เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตอาสาร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ปลูกฝังวัฒนธรรมการให้ การมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่  
5) เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
6) สร้างเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 50 คน ในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เชิงคุณภาพ 

1. เยาวชนโรงเรียนม่วงสามสบิอัมพวันวิทยา (The Power of Sharing) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นจิต
อาสา 

2. 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. มีสมาชิกในชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา (The Power of Sharing) จ านวน 50 
คน ได้รับการอบรม และพัฒนาทักษะทางด้านจิตอาสา  

2.  มีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือจ านวน 5 หน่วยงาน 
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๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 

 ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมการ ทีมเยาวชนคนดี มีจิตอาสา ส ารวจและร่วมประชุมปรึกษาวางแผนเปิดรับสมาชิก
ร่วมโครงการ The Power of Sharing 

  ขั้นที่ ๒ ขั้นปฏิบัติการ ทีมเยาวชนคนดี มีจิตอาสาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีใน
การปฏิบัติกิจกรรมในโครงการตามแผนการด าเนินของโครงการที่ก าหนดไว้  

 ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินโครงการได้ สรุปผล
การด าเนินงาน เป็นความส าเร็จตามเกณฑ์การประเมินผล  

 ขั้นที่ ๔ น าเสนอโครงการที่ได้มีการด าเนินงาน 
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๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

มิ.ย 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย. 
ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. 
มี.ค
. 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ (Planning)  
สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด 
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน
วิทยา ส ารวจและร่วมประชุม
ปรึกษา วางแผนในการหา
ข้อสรุปเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ 
วีธีการด าเนิน โครงการ   

         วรรณสุดา 
 
ธนพร 
 
 
อธิชล 

2.ขัน้ด าเนินการ (Action)  
โครงการ The Power of 
Sharing  
-บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์  
-จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วยติดเตียง  
-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
รณรงค์กาหยุดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  
-บริการจิตอาสากับวัด โรงเรียน
หน่วยงานและชุมชน  

         วรรณสุดา 
 
ธนพร 
 
อธิชล 

3.ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน 
(Evaluation)   สิ้นสุดการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินโครงการได้สรุปผลการ
ด าเนินงาน เป็นความส าเร็จ
ตามเกณฑ์การประเมินผล  

         วรรณสุดา 
 
ธนพร 
 
อธิชล 

4.น าเสนอโครงการที่ได้มีการ
ด าเนินงาน (Presentation)  

         วรรณสุดา 
ธนพร 
อธิชล 
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๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จ านวน 30,000 บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จ านวน 30,000 บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) ประมาณ 20,000 บาท 
  (ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในเครือข่าย เช่น เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี บุคลากร
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา นักเรียนและชุมชนอ าเภอม่วงสามสิบ) 
 

กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย จ านวน งบประมาณ(บาท) 
1.กิจกรรมค่ายรวมพล The Power of Sharing (2 วัน)   
           -ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง      50  8,000 
           -อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม - 2,000 

รวม 10,000 
2. กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด   
        2.1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  -  
           -ค่าวิทยากร  1 ท่าน 2,000 
        2.2 การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง  -  
           -ค่าวิทยากร  1 ท่าน  2,000  
        2.3 ความรู้และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต  -  
           -ค่าวิทยากร  1 ท่าน 2,000  
           -ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง น้ าดื่ม  50 ชุด  4,000 (80/ชุด)  

รวม 10,000 
3. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์   
           -ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความ พร๊อพถ่ายภาพ - 2,000 

รวม 2,000 
4.กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง   
           4.1อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง   
                 -ลูกบอลบริหารมือ  -  1,000 
                  -ดัมเบลจากท่อพีวีซี  - 2,000 
                  -ยางยืดบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่และเท้า - 1,000  
                  -ไม้หนีบผ้าบริหารนิ้ว - 1,000 

รวม 5,000 
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5. การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19   
           5.1 อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19   
                  -หน้ากากคลุมหน้า (Face shield)  -  1,500 
                   -อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์และเจลแอลกอฮอล์  - 1,500 

รวม 3,000 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
  ได้เรียนรู้การเป็นผู้น า การท างานอย่างเป็นระบบ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและรู้จักการวางแผน การแก้ปัญหา เพ่ือให้ด าเนินงานตามโครงการประสบผลส าเร็จ 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 

  ชุมชนได้รับการสนับสนุน ดูแลช่วยเหลือจากสมาชิกเครือข่ายของชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วง 
สามสิบอัมพวันวิทยามีเยาวชนในท้องถิ่นที่สามารถให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการดูแล  
ผู้สูงอายุการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงการเกิดภัยพิบัติตลอดจนให้ความช่วยเหลือ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ให้ได้รับโอกาสในการด ารงชีวิตความเป็นเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 

๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 

- ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ  

- ทักษะและความสามารถของทีมงาน  

- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  

- การวางแผนที่ดี  

- การประเมินเวลาและเป้าหมายของโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของโครงการ 
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๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
- สภากาชาดไทย เพราะสภากาชาดไทยสนับสนุนและส่งบุคลากรมาเป็นวิทยาจารย์ให้ในการอบรมหลักสูตร
พ้ืนฐานอาสายุวกาชาดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสู่การปฏิบัติเพ่ือน าไปประกอบการเป็นจิตอาสาที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง 
 - เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นหน่วยงานที่ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณะภัย  รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอ่ืน ซ่ึงทีม
เยาวชนคนดี มีจิตอาสา โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อยากให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย เป็นต้นแบบในด้านจิตอาสาและเป็นแรงบันดาลใจในการท ากิจกรรม
เพ่ือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน  

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุมขวา
ด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        ที่แนบ
ทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
             ผู้เสนอโครงการ 

   ลงชื่อ                        ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
    (  นางสาววรรณสุดา เจรญิวงศ์    ) 

      16 กรกฎาคม 2564 

   ลงชื่อผู้สมัคร                 ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
    (      นางสาวธนพร อ่อนมิ่ง          ) 

16 กรกฎาคม 2564 

   ลงชื่อ                          ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
          (   นายอธิชล ตัวงาม   ) 

16 กรกฎาคม 2564 
 


