
_ : ______________ ■ * * ‘ ■ » * « ■ ■  . ๙ - ' ' -  .V ■■ ' ' ■'■ ■ ■ ' _

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสมุนงบประมาณ
โครงการส่งเสริมยุวกาขาดน่าเพญประโยชน์

V _______________ ____________  ’ _________  _________ _______
๑. แนวคิดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยซน์
๒. สนับสมุนงบประมาณบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด หน่วยงานละ ๑ โครงงาน จำนวน ๓๐ โครงงาน  ๆ ละ 

๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด

๓.๑ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๒ และ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการในรูปคณะกรรมการภายใต้การ 
กำกบัดูแลจากนายกหมูยุ่วกาชาดและผู้บงคับบัญชายุวกาชาด โดย 

๓.๑.๑ ผู้เสนอ'โครงงานเป็นสมาชิกยุ'วกาชาด 
๓.๑.๒ ทปรึกษาโครงงานเป็นผู้นำกลมหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
๓.๑.๓ ผู้อมุมัติโครงงานเป็นนายกหมูยุวกาชาดโรงเรียน 

๓.๒ สมาชิกยุวกาชาดผู้เสนอโครงงานดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญซวนสมาชิกยุวกาชาดสมัคร 
เข้าร่วมดาเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒0 คน

๓.๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับ อสม, และซมชน โดยจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๒ กจิกรรมเซนกํจิกรรมกำจดลกูนำชงุลาย การเต้นรณรงค์ การทาความสะอาดสถานท่ีต่าง  ๆ

การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
๔. แนวทางการขอรับการสนับสมุน ประกอบด้วย

๔.๑ หนังสือนำส่งโครงงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด 
๔.๒ โครงงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด 
๔.๓ รายซือ่สมาชกิยวุกาชาดในรปูแบนคณะทำงาน/คณะกรรมการ 
๔.๔ สำเนาสมุดบัญซชองสถานศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
๔.๕ กลุ่มเป้าหมายในการร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
๔.๖ งบประมาณท่ีได้รับการสนับสมุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไม,สามารถนำไปบริจาคหรือช้ือของ 

บริจาคหรือจ่ายเป็นค่าตอบแทบ
๔.๗ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด แต่งเครื่องแบบยุวกาชาดในการปฏิบัติกิจกรรม 

บำเพ็ญประโยชน์
๔.๘ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนพฤษภาคม -  กันยายน ๒๕๖๒ ท้ังน้ีให้จัดส่ง

เอกสารต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันท่ี ๓® กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากมีสถานศึกษาส่งครบเต็ม 
ตามจำนวนที่กำหนดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะจดรับสมัครก่อนวันท่ี 
กำหนด และหากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

๕. การสรุปรายงานผล
๕.๑ จัดส่งใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานตามจำนวนเงินท่ีไต้รับการสนับสมุน พร้อมกับลงวันท่ีท่ีไต้รับ 

การจัดสรร
๕.๒ จัดทำเอกสารสรุปเป็นเล่ม และเป็นต้จิทัลไฟล์ลงในแผ่นซีดื ประกอบด้วย 

๕.๒.๑ ประวัตโรงเรียนและ/หรือการจัดต้ังหมู่ยุวกาชาดโดยสังเขป 
๕.๒.๒ รายซ่ือหน่วยงานท่ีร่วมดำเนินการจัดกจกรรม
๕.๒,๓ รายซ่ือผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาด อสม. ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
๕.๒;๔ สรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมแล้วแต่กรณ และภาพประกอบท่ีสำคัญตามสมควร 
๕.๒.๕ สรุปรายงานผลการประเมิน
๕.๒.๖ ไฟล์ภาพน่ิง /  ภาพเคล่ือนไหวท่ีถ่ายไว้ท้ังหมดเพ่ือการนำมาประขาสัมพันธ์

กิจกรรมของหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนลงในเวปไซด์ ของสำนกัการลกูเสอืยวุกาชาดและ 
กิจการนักเรียน (www.srs2.moe.§o.th)

ท้ังน้ี ส่งเอกสารได้ที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ๓๑๙ อาคารเสมารักษ ์
ถนนราขดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโหรลัพฑ์ ๐๒ ๖๒๘ ๖๔๐๕

สอบถามรายละเอียดไต้ท่ี นางรพีพรรณ ขาวศรี โทร. ๐๘ ๑๖๕๔ ๔๗๗๔หมายเหตุ



ตัวอย่าง
โครงการส่งเสริมยุวกาชาดน่าเพ็ญประโยชน์

ช่ือโครงงาน..................... ...................

................................ .............. เลขที่......หนว่ยงาน.................................. ..... ..ถนน........
แขวง/ตำบล........... ...................................... ....... .....เขต/อำเภอ................................... ........................... .......................... จังหวัด
โทรศพัท์.................. . . . ......................................

๑ .  หลักการและเหตุผล
....... ...........................โทรสาร...............

ระบุสภาพบีญหาในท้องถ่ิน/วัตถุประสงค์ชองพัฒนายุวกาขาดให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์/
จิตอาสา/เสียสละเพ่ือส่วนรวม/การจัดกิจกรรมท่ีกำหนดช่วยแก้ปีญหาได้อย่างไร 
๒. วัตถุประสงค์

1ร.๑........................................ .............................. ..................... .............. ..................... ...........................
------ -------—“ te : .......... ...................... .................................... ............................... ........................... ............... ......... ........ ...................

Id. ๓............... ..... ............................................................................... ........................................ ...............
๓. เปา้หมาย

เชงิปรมิาณ............................................. ............. .......... ..... ........................................  .... ................
เชงิคณุภาพ.......... ................................... .................... ............ ......................................................... .

๔. ระยะเวลาและสถานที ่ (ระบุสถานท่ีท่ีดำเนินการในแต่ละกิจกรรม)
๔.๑ กิจกรรมท่ี ๑ ................. ............... .................... ............................... .
๔.๒ กิจกรรมท่ี ๒ .................................. ............... .............................................. . ฯลฯ

๔. วธิกีาร/ขัน้ตอนดำเนนิงาน
๔.®............... ..... .......................... ......... ................................................. ......................... .........
๔.๒............. ............................ .......... ............................................. ..... .............................................
๔.๓............ ....................... ............................................................ .................. ..................................ฯลฯ

๖. กจิกรรมดำเนนิการ (ตลอดปีการสิกษาเน้นการจัดกิจกรรมนอกสถานสีกษาและรายงาบช่วงแรกสินสุดเดือน 
สิงหาคม)

๖.® กิจกรรม......................... ................  ระหว่างวันท่ี  ................ ............... ..................
๖.๒กจิกรรม  ..................... ....... ระหวา่งวนัที ่  ............. ...................... ........... ฯลฯ
(สถานพยาบาล /เตรียมวสัดกุารแพทย ์/อำนวยความสะดวกผู้ปว่ย /งานทะเบยีน /สถานสงเคราะห ์

เดก็กำพร้า/คนชรา/สง่เสริมสขุภาพยงุลาย/โรคตดิตอ่ /ออกกำลงักาย/อนรัุกษธ์รรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ)
๗. หนว่ยงานทีร่่วมดำเนนิการจดักจิกรรม

๗.®...... ...................................................... ........ ........ .............................. .............................................
๗.๒............................................ ............................ .................................................................................

๘. การประเมนิผล (เคร่ืองมือท่ีใซในการประเมิน/ส่ิงท่ีต้องการประเมิน)
๘.(ริ).... ........................................................................ ......................... .................................................
๘.๒.................... .......................................... .............................. ............... ...........................................

๙. งบประมาณ
๙.® จาก............................ .............................. ................... .จำนวน..................................................
๙.๒ จาก............................................................................... จำนวน....................................................



- ts -

©๐. ผลทีค่าดว่าจะไดรั้บ
(9>0.(ร)..............................................................................................................................................................................................................

๑๐.1ร.......... .............................................................. ...............................................................
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

©๑.© นายกหมูย่วุกาชาด (ท่ีปรึกษา)
ซ ือ่ ................................................................................... ตำแหน่ง...... ......................................

ทีอ่ยู่..................... ..............................แขวง/ตำบล.............................. ..เขต/อำเภอ..................จังหวัด
รหัสไปรษณีย์......................... .โทรศัพท์........................................... ...โทรศัพท์เคล่ือนท่ี.... ..................
โทรสาร......................... ...........................

©©.๒ ผูน้ำยวุกาชาด (ท่ีปรึกษา- ก่ีคนก็ได้)
ซ่ือ........................................................................ตำแหน่ง........................................................

ทีอ่ย่......................... ..........................แขวง/ตำบล................... ....... .....เขต/อำเภอ..................จังหวัด,
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..............................................โทรศัพท์เคล่ือนท่ี........................
โทรสาร....................................................

๑๑.๓ สมาชิกกุวกาชาด จำนวน..............คน (ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน) ตามรายซือ่และช้ันเรียน ดังน้ี
ชื่อ -  สกุล โรงเรียน ระดับช้ัน

ฯลฯ
................ .....................................ผู้เสนอโครงการ

(...................... ................................1 )

สมาซิกยุวกาชาด ระดับ....................

...................................................ท่ีปรึกษาโครงการ
( ......... ......................................................................... )

ผู้บังคับบัญชายุวกาซาด

...................... ................................ผู้อนุม้ตโครงการ
( . . .......................... ............................................... )

นายกหม่ยวกาชาด


