โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิ ธิชุมชนสงขลา
สําหรับกองบุญฟื้ นฟูผปู้ ระสบภัยสงขลาและกองทุนศูนย์ราษฎร์พฒ
ั นาคนพิ การและผูส้ งู อายุสงขลา
องค์กรร่วมดําเนิ นการ
1.มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา
2.สมาคมเกษตรอินทรียว์ ถิ ไี ท
3.ชมรมผูป้ กครองบุคคลออทิสติก มูลนิธอิ อทิสซึมไทย สาขาสงขลา
4.ภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา/แผนสุขภาพตําบล
5.สมาคมจิตอาสา
รายชื่อคณะทํางานโครงการ
1.นางดารา
อินทร์ถาวร
2.นายพิทกั ษ์
บํารุงชาติ
3.นางวิรญ
ั ญา
ตระกูลกําจาย
4.น.ส.กมลทิพย์
อินทะโณ
5.นายลักษณะ
รอดตระกูล
6.น.ส.บุญเรือง
ปลอดภัย
7.นายภาณุ
พิทกั ษ์เผ่า

ประธานโครงการ
รองประธานโครงการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการโครงการ
ทีป่ รึกษาโครงการ

ความเป็ นมาของโครงการ
จากเหตุการณ์ภยั พิบตั เิ มือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านต่าง ๆ มากมาย
ในขณะเดียวกันจากเหตุการณ์ดงั กล่าวก็ทาํ ให้เกิดเครือข่ายความช่วยเหลือเพือ่ ฟื้นฟูและเยียวยาผูป้ ระสบภัย
และเพื่อให้การรับมือและแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากภัยพิบตั ติ ่าง ๆ มีความยังยื
่ นจึงก่อให้เกิด “กองบุญฟื้นฟู
ผูป้ ระสบภัยสงขลา” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์จดั ตัง้ กองบุญในลักษณะเป็นกองทุนให้ชาวสงขลาช่วยเหลือ ซึง่ กัน
และกันในยามทุกข์ยากและเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั ชาวสงขลาในการรับมือและปรับตัวกับภัยพิบตั ิ
และจากการสํารวจข้อมูลสถานการณ์ปญั หาของคนพิการและผูส้ งู อายุมจี าํ นวนคนพิการและผูส้ งู อายุท่ี
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือคนพิก ารและผูส้ งู อายุโดยได้มกี ารจัดตัง้
”กองทุนศูนย์ราษฏร์พฒ
ั นาคนพิการและผูส้ งู อายุสงขลา” ขึน้ เพือ่ ให้การดําเนินงานทัง้ สองกองทุนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ น ทางคณะทํางานจึงจัดทําโครงการอาสาสมัครเพือ่ สังคมขึน้ เพื่อการระดมทุนสู่กองทุนทัง้ สอง
และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพือ่ สังคมภายใต้แนวคิด “บุญคือการบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ ส่วนร่วม”
วัตถุประสงค์
1.สร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสังคม
2.การระดมทุนเข้ากองบุญฟื้นฟูผปู้ ระสบภัยสงขลาและกองทุนศูนย์ราษฎร์พฒ
ั นาคนพิการและผูส้ งู อายุสงขลา

กลุ่มเป้ าหมาย
1. ประชาชนทัวไป
่
2. นักเรียน นิสติ นักศึกษา
3. บริษทั ห้างร้าน ภาคเอกชนต่าง องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ
4. ภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
กิ จกรรมภายใต้โครงการ
1. การรับบริจาคสิง่ ของในสภาพทีส่ ามารถใช้งานได้ เพือ่ นํามาคัดแยก ซ่อมแซม และจําหน่ ายเพือ่ นําเงินเข้า
กองทุน
2. การรับบริจาคอาหารเครือ่ งดืม่ สําหรับอาสาสมัครทีม่ าร่วมคัดแยก ช่อมแซมและจําหน่ายสิง่ ของ
วันเวลา/สถานที่ดาํ เนิ นการ
เริ่ มดําเนิ นโครงการตัง้ แต่วนั ที่ 24 มิถนุ ายน 2554 เป็ นต้นไป รายละเอียดดังนี้
1. การรับบริจาคสิง่ ของ สามารถร่วมบริจาคสิง่ ของได้ทจ่ี ดุ รับบริจาคดังนี้
1.1 ร้านครัวเพือ่ นสุขภาพ ทุกวันจันทร์ถงึ วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 074-350220
หรือ 089-462-4912
1.2 ลานวัฒนธรรม วัดคลองแห ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
2. การคัดแยกประเภทสิง่ ของ
รับอาสาสมัครสําหรับคัดแยกประเภทและตัง้ ราคาสิ่งของทีไ่ ด้รบั บริจาค อาสาสมัครสามารถร่วม
กิ จกรรมคัดแยกสิ่ งของได้ ณ ลานวัฒนธรรม วัดคลองแห ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิ ตย์
ตัง้ แต่เวลา 13.00 – 17.00 น.
3. การจําหน่ายสิง่ ของ
อาสาสมัครสามารถร่วมกิจกรรมการจําหน่ ายสิ่ งของได้ท่ีลานวัฒนธรรม วัดคลองแห ทุกวันศุกร์
เสาร์และอาทิ ตย์ เวลา 15.00 – 18.00 น.
ทัง้ นี้ อาสาสมัครทีป่ ระสงค์จะร่วมกิจกรรมสามารถแจ้งวันเวลาและกิจกรรมทีจ่ ะเข้าร่วม ได้ทค่ี ณ
ุ ดารา
อินทร์ถาวร ประธานโครงการอาสาสมัครเพือ่ สังคม หมายเลขโทรศัพท์ 085-077-4579 ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 10
มิถุนายน 2554 เป็ นต้นไป
คุณสมบัติของอาสาสมัคร
ผูใ้ จบุญมีจิตอาสาในการคัดเลือกสิ่ งของที่ประชาชนบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระราชดํารัสว่า “บุญ คือ การบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม”
ดังนัน้ เราทุกคนจึงสามารถทําบุญได้ ด้วยการเป็นอาสาสมัครคัดเลือกสิง่ ของได้ตามทีต่ นมีเวลา
2. เป็นอาสาสมัครผูใ้ จบุญ มีจติ บริการ เสียสละเพื่อสังคมอย่างมีความสุข
3. เป็นผูเ้ สียสละเวลาในการทํางานตามความเหมาะสมของตน เช่น สัปดาห์ละ 1 ครัง้
วันละ 1-2 ชัวโมง
่
4. ทุกท่านสามารถบริจาคเวลาเพือ่ ทําบุญกุศลได้

5. การเป็ นอาสาสมัครไม่มคี า่ ตอบแทนใด ๆ นอกจากความสุขใจทีท่ า่ นได้จากการทําบุญ
6. จรรยาบรรณที่สาํ คัญของอาสาสมัครทุกท่า น คือ ไม่หยิ บฉวยเอาสิ่ งของที่รบั บริ จาคเป็ นของ
ตน เพราะสิ่ งของเหล่านัน้ ได้มาจากการเสียสละจากผูใ้ จบุญ
(หากท่านสนใจสิง่ ของชิน้ ใดสามารถ “สังจอง”
่
ได้)
การขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากผูม้ จี ิ ตศรัทธา
1. ราวแขวนผ้าสําหรับเสือ้ ผ้าทีค่ ดั แยกแล้วนําไปซักตาก และนําไปแขวนจําหน่าย
2. ไม้แขวนเสือ้ ผ้า
3. เครือ่ งซักผ้า
4. ผลิตภัณฑ์สาํ หรับการซักผ้า (นํ้ายาซักผ้า นํ้ายาปรับผ้านุ่ม )
5. กล่องเก็บสิง่ ของ เสือ้ ผ้าทีค่ ดั แยก และเมือ่ นําไปจําหน่ายตลอดจนการจัดเก็บเมือ่ เสร็จสิน้ กิจกรรม
6. อาหารและเครือ่ งดืม่ สําหรับอาสาสมัครทีม่ าร่วมกิจกรรมคัดแยกและจําหน่ายสินค้า โดยขอให้กาํ หนดวันทีจ่ ะ
บริจาค คือมือ้ เย็นวันศุกร์ หรือวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์
7. ช่างซ่อมอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
สํานักงานประสานงาน
มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา
สํานักงานสาขา เลขที่ 71 หมู่ 1 ซอยหมูบ่ า้ นปริญญา ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 074-474082 มือถือ 086-489-2086

