ชื่อโครงการ

โครงการสรรหา“กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจาปี 2561 - 2562

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานยุวกาชาด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โดยที่สภากาชาดไทยได้ดาเนินการจัดงานกาชาดเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล
บารุงสภากาชาดไทยเป็นประจาทุกปี สาหรับในปี 2561 นี้ เป็นโอกาสดีที่สภากาชาดไทยได้ดาเนิน
ภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนมาครบ 125 ปี ดังนั้น จึงได้ มอบหมายให้สานักงานยุวกาชาดจัด
โครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจาปี 2561” ซึ่งกาหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 5
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อสรรหาเยาวชนที่มีคุ ณ สมบัติเหมาะสม มีใจรัก ในการเป็นอาสาสมัคร ชอบช่วยเหลือบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส เรียกว่า “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” เพื่อสืบทอดอุดมการณ์
ของกาชาดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป และทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยซึ่ง
เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะและได้ดาเนินภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนมาจนถึง 125 ปี ในปี
2561 นี้ รวมทั้ งให้ เยาวชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ างๆ ที่ ส ภากาชาดไทยจั ด ขึ้ น อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้
โดยใช้กระบวนการทากิจกรรมแบบยุวกาชาดมาใช้ในการคัดสรร ซึ่งหมายถึงการให้ความรู้ ความ
เข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยและยุวกาชาด บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร และสร้างความ
เป็นจิตอาสาสภากาชาดไทยทาให้เยาวชนที่ผ่านการคัดสรรสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน
อื่นๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสรรหาเยาวชนอายุระหว่าง 18 – 25 ปี มาเป็นเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย
2.2 เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีใจรักในการเป็น อาสาสมัคร และพร้อมที่จะ
เป็นตัวแทนในการเผยแพร่และบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย
2.3 เพื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และอุดมการณ์ของกาชาดให้เยาวชนเกิดศรัทธาในการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภากาชาดไทยตลอดไป
2.4 เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เยาวชนมี ทั ก ษะความเป็ น ผู้ น าและรู้จั ก บทบาทการเป็ น ผู้ ต ามรวมทั้ ง
มี วิ สั ย ทั ศ น์ ส ามารถเป็ น แบบอย่ า ง และชั ก ชวนเยาวชนรุ่ น ใหม่ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆ
ของสภากาชาดไทย
2.5 เพื่ อ ขยายเครื อ ข่ ายจิ ต อาสาสภากาชาดไทยในกลุ่ ม เยาวชนตามนโยบายอาสาสมั ค ร
สภากาชาดไทย
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3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 คณะกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2559
3.2 เยาวชน ชาย - หญิง อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ที่กาลังศึกษาหรือทางานอยู่ในประเทศไทย
จานวน รวม 250 คน

4. วิธีดาเนินการ โครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” 2561 - 2562
ระยะที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม 2561 เตรียมงาน และประชาสัมพันธ์ โครงการฯ
- เตรียมงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมเตรียมรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
- ประสานสถานที่การจัดกิจกรรม
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์
- เตรียมงานและวางแผนจัดกิจกรรม
- ประสานคณะกรรมการ
ระยะที่ 2 สิงหาคม 2561 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย
และสัมภาษณ์
ระยะที่ 3 จัดค่ายคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ระหว่างวันที่ 2 - 5 เดือนพฤศจิกายน
2561 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้กระบวนการทากิจกรรมแบบ
ยุว กาชาดมาใช้ในการคัดสรร ซึ่งหมายถึงการให้ ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทยและ
ยุวกาชาด และการสร้างเยาวชนให้เป็นเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร
การเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ ฯลฯ
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ระยะที่ 4 ธันวาคม 2561 การสรุปประเมินผลโครงการฯ
สรุปประเมินผลโครงการฯและพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม สาหรับใช้ในโอกาสต่อไป
กิจกรรม

ระยะเวลา
มี.ค.
61

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
61 61 61 61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ต.ค.
61

1. ขออนุมัติโครงการฯและงบประมาณ
2. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการฯ
3. ประชุมคณะกรรมการวางแผนกิจกรรม
4. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
6. สอบสัมภาษณ์คัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด
7. เตรียมดาเนินโครงการฯ (เข้าค่ายคัดสรรกุลบุตร
และกุลธิดากาชาด)
8. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
9. ดาเนินการจัดค่ายคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดา
กาชาด
10. ดาเนินจัดการประชุมประเมินผลสรุปงาน

6. สถานที่
- จัดดาเนินการสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย
- ค่ายคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2561
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
7. งบประมาณ
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
8.การประเมินผล
8.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ
8.2 จากการสอบถามและประชุมประเมินผลหลังเสร็จกิจกรรมในแต่ละวัน

พ.ย.
61

ธ.ค.
61
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ได้เยาวชนอายุระหว่าง 18 – 25 ปี มาเป็นเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย
9.2 ได้เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีใจรักในการเป็นอาสาสมัคร และพร้อมที่จะเป็น
ตัวแทนในการเผยแพร่และบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย
9.3 เยาวชนได้รับการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และอุดมการณ์ของกาชาด เกิดศรัทธาในการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภากาชาดไทยตลอดไป
9.4 ได้เยาวชนที่มีทักษะความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์สามารถเป็นแบบอย่าง และชักชวนเยาวชน
รุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทยเพิ่มมากขึ้น
9.5 มีก ารขยายเครือข่ายจิตอาสาสภากาชาดไทยในกลุ่ มเยาวชนตามนโยบายอาสาสมัค ร
สภากาชาดไทย
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
11. ผู้ประสานงานโครงการ
นางญาธิดา ศรีลาโพธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางเพ็ญประภา เกษรมาลา เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 6 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นายนพวงศ์ เมฆนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววราภรณ์ เฮงเซ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สถานที่ติดต่อ
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1 แฟกซ์ 0-2252-5004
เว็บไซต์ www.redcross.or.th , thairedcrossyouth.biogspot.com
อีเมล kullabut.trc@gmail.com

