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                               คู่มือการขอรับอาสาสมัคร  

                               หน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย 
                               โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth in Development Project) 

 

หนว่ยสนัตภิาพสหรัฐอเมริกาเป็นองค์กรอิสระภายใต้สงักดัของรัฐบาลอเมริกนั  ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี ้

ได้ก่อตัง้หนว่ยสนัตภิาพฯ ขึน้ในปี พ.ศ. 2504  เพ่ือเสริมสร้างสนัตภิาพ ด้วยการสง่อาสาสมคัรอเมริกนัไปใช้ชีวิต

อยูแ่ละชว่ยปฏิบตังิานในประเทศก าลงัพฒันา  แม้เวลาจะผา่นมากวา่ 55 ปีแล้ว หนว่ยสนัตภิาพฯก็ยงัคงมุง่เน้น

การเสริมสร้างสนัตภิาพและมิตรภาพ และเป้าหมายเดมิท่ีตัง้ไว้ไมเ่คยเปล่ียนแปลง ซึ่งได้แก่ 

1. ให้ความชว่ยเหลือด้านก าลงัคนแก่ประเทศท่ีก าลงัพฒันาและยงัขาดแคลนบคุลากรในสาขาของงานท่ี

จ าเป็นตอ่การพฒันา 

2. เพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจท่ีดีของประชาชนเจ้าของประเทศ ท่ีมีตอ่คนอเมริกนั 

3. เพ่ือสง่เสริมความรู้ความเข้าใจท่ีดีของคนอเมริกนั ท่ีมีตอ่ประชาชนเจ้าของประเทศ  

ประวัตคิวามเป็นมา 

วนัท่ีก่อตัง้ 1 มีนาคม พ.ศ. 2504 

จ านวนอาสาสมคัรทัง้หมดท่ีเคยปฏิบตังิานในพืน้ท่ี มากกวา่ 200,000 คน 

จ านวนประเทศท่ีเคยมีอาสาสมคัร 140 ประเทศ 

สถติล่ิาสุด 

จ านวนประเทศท่ีหนว่ยสนัติภาพเข้าไปปฏิบตังิานมากกว่า      60  ประเทศ 

จ านวนอาสาสมคัรทัง้หมดท่ีเคยเข้ามาท างานในประเทศไทย    5,270 คน 

อาสาสมัครท าอะไร 

อาสาสมคัรหนว่ยสนัตภิาพฯ ปฏิบตังิานอยูท่ัว่โลกในหลายด้าน เชน่ ด้านการศกึษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสขุ 

วิสาหกิจชมุชนขนาดย่อม สาระสนเทศ สิ่งแวดล้อม การเกษตร และการพฒันาเดก็และเยาวชน  

การจะมาเป็นอาสาสมัครนัน้มีเงื่อนไขดังนี ้

 ระยะเวลาการปฏิบตังิานทัง้สิน้ 27 เดือน (รวมชว่งฝึกอบรม 11 สปัดาห์และปฏิบตังิานจริง 24 เดือน) 

 สามารถสมคัรได้ตลอดเวลา โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาใบสมคัรนัน้ 9-12 เดือน 

 อายขุัน้ต ่าคือ 18 ปีและไมไ่ด้ก าหนดวา่จะต้องอายไุมเ่กินเทา่ไหร่  

 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งน้อย 

 อาสาสมคัรจะไมไ่ด้รับเงินเดือนแตมี่เงินยงัชีพรายเดือนซึ่งเพียงพอตอ่การยงัชีพในชมุชน 
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 หนว่ยสนัตภิาพฯให้ความส าคญัสงูสดุกบัเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัของอาสาสมคัร โดยท่ีทาง

หนว่ยสนัตภิาพฯ ทุม่เทเตม็ท่ีกบัการฝึกอบรมและให้ความชว่ยเหลือ เพ่ือให้อาสาสมคัรสามารถท างานได้

อยา่งแข็งแรงและปลอดภยั 

รัฐบาลไทยและหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกนัในโครงการตา่งๆ เป็นอยา่งดีมาตลอด ตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2505  อาสาสมคัรและผู้ ร่วมงานได้ร่วมกนัปฏิบตังิานในโครงการอยา่งเคียงบา่เคียงไหลต่ลอด 54 ปีท่ีผา่นมา 

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้มากมาย ขณะท่ีรัฐบาลไทยพบว่ามีความต้องการพฒันาด้านเยาวชนอยา่ง

สงู จากความต้องการดงักลา่วจงึเป็นท่ีมาของโครงการในขณะนี ้ โดยมุง่เน้นท่ีการสร้างศกัยภาพเยาวขนซึง่เป็น

ทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่งของประเทศ ให้สามารถจดัการกบัปัญหาตา่ง ๆ ได้อยา่งรอบด้าน  

โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth in Development Project) เป็นโครงการใหมท่ี่ก่อตัง้ขึน้ในปี 

พ.ศ. 2554 หนว่ยงานท่ีให้การสนบัสนนุประกอบด้วย ส านกังานความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(สพร.) กระทรวงการตา่งประเทศ และกรมการสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ส านกัสง่เสริมและ

พิทกัษ์เยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ องค์กรพฒันาอิสระตา่ง ๆ เชน่ สภาองค์การ

พฒันาเดก็และเยาวชนในพระราชปูถมัภ์ฯ  และ ไรท์ทเูพลย์ (Right-to-Play)  โดยมีการร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิดใน

การออกแบบ วางแผน  การสนบัสนนุ การติดตามผล และการประเมินผลโครงการร่วมกนั โดยโครงการมี

เป้าหมายโดยรวมอยูท่ี่ เยาวชนมีสขุภาพท่ีดีและเตบิโตเป็นพลเมืองท่ีส าคญัในการสง่ผลในเชิงบวกให้กบัสงัคม 

*(เยาวชน ส าหรับโครงการสร้างเยาวชนเพ่ือการพัฒนา หมายถงึเยาวชนในโรงเรียนอายุระหว่าง 9-15 ปี)  

กรอบการท างานโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา หน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย 
 

 
เป้าหมายท่ี 1 

 เสริมสร้างวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีและ
พลเมืองท่ีดี 

วัตถุประสงค์ 1.1 – เสริมสร้างทกัษะการส่ือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ 
วัตถุประสงค์ 1.2  - เสริมสร้างทกัษะชีวิต 
วัตถุประสงค์ 3.1  – เสริมสร้างทกัษะความเป็นผู้น ารุ่นเยาว์เพ่ือ
พฒันาท้องถ่ินอยา่งมีสว่นร่วม 

 
เป้าหมายที่ 2 

เสริมสร้างให้เยาวชนมีความเข้มแข็งใน
การดูแลสุขภาพและมีสุขภาวะที่ดี  

วัตถุประสงค์ 2.1 – เสริมสร้างทกัษะและความรู้เร่ืองอนามยั
เจริญพนัธุ์ 
วัตถุประสงค์ 2.2 – เสริมสร้างทกัษะการกีฬาและสง่เสริมให้
เยาวชนออกก าลงักาย 
วัตถุประสงค์ 2.3 – เสริมสร้างให้เยาวชนลด ละ เลิกการเสพตดิ
สารเสพตดิและของมนึเมา 
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ตัวอย่างของกิจกรรมท่ีอาสาสมัครและผู้ร่วมงาน (จนท. อบต. / ครูที่สอน วิชาสุขศึกษา วิชาพละ วิชา

ทักษะชีวิต / จนท. รพ.สต.) ร่วมกันท าเพื่อสร้างศักยภาพให้เดก็และเยาวชน (ในโรงเรียน, คาบว่าง หรือ

นอกเวลาเรียนในชุมชน)  

1. กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองทกัษะชีวิต (เชน่ การตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ของตนเอง การคดิวิเคราะห์ การ

ตดัสินใจ และการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดี

กบัผู้ อ่ืน) 

2. กิจกรรมสอนบทสนทนาภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัร่วมกบัคณุครู 

3. ชมรมภาษาองักฤษ การสนทนาภาษาองักฤษ การเลา่นิทานการแสดงภาษาองักฤษ 

4. กิจกรรมให้ความรู้ด้านสขุภาพ เพศศกึษาและโรคตดิตอ่ตา่ง ๆ  

5. กิจกรรมออกก าลงักาย กีฬา 

6. กิจกรรมรณรงค์ลดการด่ืมสรุาและเสพยาเสพตดิ 

7. กิจกรรมสง่เสริมบทบาทของเยาวชนในการพฒันาท้องถ่ิน สร้างเยาวชนจิตอาสา  

8. กิจกรรมพฒันาสภาเด็กและเยาวชน 

9. กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมในชมุชน 

10. อ่ืน ๆ  

 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกสถานที่ปฏบิัตงิานของอาสาสมัคร 
ชุมชน 

 ชมุชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินส าหรับอาสาสมคัร ไมมี่ปัญหาอทุกภยัรุนแรง 

 ข้าราชการระดบัผู้ใหญ่ในพืน้ท่ีเตม็ใจร่วมงานกบัอาสาสมคัร และสนบัสนนุงานท่ีอาสาสมคัรท าร่วมกบัชมุชน 

 ในชมุชนมีสถานพยาบาล  หรืออยูใ่กล้กบัโรงพยาบาลในอ าเภอหรือจงัหวดั  ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือ

อาสาสมคัร  และสามารถตดิตอ่หนว่ยแพทย์ของหน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมริกาท่ีกรุงเทพฯได้  เม่ือมีเหตฉุกุเฉิน 

 ชมุชนนัน้ต้องมีระบบการส่ือสารและระบบการคมนาคมท่ีดี เชน่ มีรถโดยสารประจ าทางท่ีอาสาสมคัรสามารถ

ใช้บริการได้อยา่งสม ่าเสมอ  เพ่ือเดนิทางไปท่ี อบต./เทศบาล โรงเรียน รพ.สต. อ าเภอ จงัหวดั และ กรุงเทพ 

ได้อยา่งสะดวก (โปรดระบใุห้ชดัเจนเม่ือกรอกใบค าขออาสาสมคัร) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)/ เทศบาล 
 อบต./เทศบาล สง่เสริมกิจกรรมการสร้างศกัยภาพการเยาวชน มีโครงการแลพงบประมาณสนบัสนนุ

โครงการพฒันาเยาวชนอย่างชดัเจน 
 เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกอบต. ต้องยินดีท่ีจะปฏิบตัิตอ่อาสาสมคัรในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร 
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 เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกอบต. ต้องสามารถบอกได้อย่างชดัเจน  ถึงความต้องการของหนว่ยงานตนเองและ
ของชมุชน  รวมทัง้สามารถเสนอแนวทางท่ีอาสาสมคัรจะมีสว่นชว่ยในการตอบสนองความต้องการด้านการ
พฒันาเยาวชนอยา่งชดัเจน 

 ปลดัอบต. / เทศบาล ต้องสามารถท าหน้าท่ีเป็นผู้ ร่วมงานของอาสาสมคัรได้  และเตม็ใจท่ีจะชว่ย
อาสาสมคัรท างานตามท่ี อบต./เทศบาล มอบหมาย  รวมทัง้ชว่ยประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 นายกอบต./เทศบาล  และปลดั  ต้องวางแผนปฏิบตักิารร่วมกนักบัอาสาสมคัร  และชว่ยงานของ
อาสาสมคัรตามท่ีโรงเรียน หรือ รพ.สต. /ชมุชน เสนอขอความชว่ยเหลือมาด้านพฒันาเยาวชน 

 มีเพ่ือนร่วมงานภาคสนาม ผู้ท างานเคียงบา่เคียงไหลคู่ก่นั เชน่ นกัวิชาการศกึษา เจ้าหน้าท่ีพฒันาชมุชน 
นกัวิเคราะห์ ฯลฯ 

 ภายในส านกังานของอบต./ เทศบาล ต้องมีบริเวณท่ีอาสาสมคัรสามารถนัง่ท างานได้อยา่งเป็นสดัสว่น  ซึง่
ไมจ่ าเป็นต้องเป็นห้องสว่นตวั แตมี่โต๊ะหรือตู้ให้อาสาสมคัรเก็บเอกสารหรือของสว่นตวับางอยา่งได้ 

 เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกอบต./เทศบาล  ต้องชว่ยเหลือจดัหาตวัเลือกท่ีพกัท่ีปลอดภยัในชมุชนให้กบั
อาสาสมคัร (ซึง่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการตา่งประเทศเป็นผู้ชว่ยเหลือสนบัสนนุเร่ืองคา่เชา่ท่ีพกั) 

 เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกอบต. ต้องเตม็ใจช่วยอาสาสมคัรเรียนรู้และฝึกฝนภาษาและวฒันธรรมไทย 
 

โรงเรียน 

 ไมมี่การจ้างครูชาวตา่งชาตอิยูแ่ล้ว และไมมี่อาสาสมคัรตา่งชาตจิากองค์กรหรือหนว่ยงานอ่ืนๆ 

 มีคณุครูท่ีสนใจด าเนินกิจกรรมร่วมกบัอาสาสมคัรด้านสง่เสริมศกัยภาพเยาวชน 

 เป็นโรงเรียนระดบัประถม หรือ มธัยมขยายโอกาส ท่ีตัง้อยู่ในต าบลเดียวกนักบั อบต./เทศบาล 

 มุง่เน้นพฒันาศกัยภาพเด็กด้านทกัษะชีวิต ควบคูก่บัการพฒันาด้านวิชาการ 

 

รพ.สต./อนามัย 

 เป็น รพ.สต. หรือ อนามยัในต าบล 

 มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุท่ีสนใจด าเนินกิจกรรมร่วมกบัอาสาสมคัรด้านสง่เสริมศกัยภาพเยาวชน  

การรณรงค์ป้องกนัโรคติดตอ่ตา่ง ๆ รวมทัง้ การสร้างความตระหนกัให้ความรู้ด้านเพศศกึษาท่ีถกูต้อง 

 แผนพฒันาด้านเยาวชน านอนามยัโรงเรียน งานรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด สง่เสริมการออกก าลงักายและให้

ความรู้เยาวชนในเร่ืองตา่ง ๆ 

  

ครอบครัวอุปถัมภ์/ บ้านเช่า (หน่วยสันตภิาพฯ และกระทรวงการต่างประเทศรับภาระค่าเช่าเอง)  
 

 อบต. / เทศบาล ต้องจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์ให้อาสาสมคัรอยูด้่วยในชว่ง 1 เดือนแรก เพ่ือชว่ยให้
อาสาสมคัรได้เรียนรู้บริบทของชมุชน วิถีชีวิต และภาษาและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
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 อบต. / เทศบาล ต้องจดัหาท่ีพกัให้อาสาสมคัร โดยเป็นบ้านท่ีอาสาสมคัรสามารถอยูไ่ด้เป็นสว่นตวั  ใน
บริเวณท่ีปลอดภยั  และไมมี่ปัญหาน า้ทว่ม (ไมต้่องรับผิดชอบเร่ืองคา่เชา่) 

 บ้านพกัท่ีจดัให้อาสาสมคัรนัน้  ไมค่วรหา่งจากบ้านอ่ืนๆ เกิน 10 เมตร (อยูใ่นระยะท่ีตะโกนเรียกกนัได้) และ
ต้องมีทางออกเม่ือเกิดไฟไหม้ หรือเหตฉุกุเฉินใดๆ 

 บ้านพกัต้องแนน่หนาพอท่ีอาสาสมคัรจะเก็บข้าวของสว่นตวัได้อยา่งปลอดภยั 
 ประตทูางเข้าบ้านควรเป็นโลหะหรือไม้ท่ีอยูใ่นสภาพใช้การได้  และสามารถล็อคได้จากภายในบ้าน  
 หน้าตา่งควรมีลกูกรงและสามารถปิดได้จากด้านใน  โดยหน้าตา่งห้องนอนต้องติดมุ้งลวดด้วย 
  ภายในบ้านควรมี เคร่ืองเรือนท่ีจ าเป็น เชน่ เตียง โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ เสือ้ผ้า เป็นต้น  นอกจากนี ้ ต้องมีห้องน า้อยู่

ภายในบ้าน  มีไฟฟ้า  มีโทรศพัท์ภายในบ้าน  หรืออยูใ่นบริเวณใกล้เคียง  รวมทัง้มีบริเวณให้ซกัผ้าหรือ
ท าอาหารได้ 

 
วิธีการขออาสาสมัคร 

การคดัเลือกชมุชนให้อาสาสมคัรไปท างานจะยดึตามหลกัเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  โดยความต้องการของ 
อบต./เทศบาล/โรงเรียน/รพ.สต. และชมุชน ต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการสร้างเยาวชนเพ่ือการ
พฒันา  ต้องสามารถระบไุด้ถึงสถานการณ์เยาวชนในพืน้ท่ี ทรัพยากรท่ีมี ความต้องการให้อาสาสมคัรเข้าไปมี
สว่นร่วมในโครงการหรือกิจกรรมพฒันาเยาวชนท่ีส าคญัอะไรบ้าง ผู้ ร่วมงาน เจ้าหน้าท่ีอบต./เทศบาล/รพ.สต./
โรงเรียน ต้องท างานร่วมกนักบัอาสาสมคัร  
 

 

หากอบต./เทศบาล ของท่านสนใจท่ีจะขออาสาสมัคร: 
 ขอให้ท่านอ่านคู่มือฉบับน้ีอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
 นายกและปลดั อบต. ต้องร่วมกนักรอกข้อความในใบค าขอให้ครบถ้วน  และเซ็นต์ช่ือลงในแผน่สดุท้าย

ของใบค าขอ โดยมีการปรึกษาร่วมกนักบัโรงเรียน/รพ.สต. ในต าบล ถึงการขอรับอาสาสมคัรเพ่ือมา
ด าเนินกิจกรรมใดบ้างด้านการสง่เสริมศกัยภาพเยาวชน  

 สง่ใบค าขอไปท่ีจงัหวดัของท่านภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยส่งใบสมัครของท่านมา
ตามท่ีอยู่ด้านล่างนีใ้ห้ครบทุกท่ี 

1. ส่งใบสมคัรเป็นไฟล์ Word มาทีอ่เีมล: Akhalertrum@peacecorps.gov 
 
2. ส่งใบสมคัรทางไปรษณีย์ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวงเลบ็มุมซอง (งานอาสาสมคัร ของหน่วย

สันตภิาพฯ รุ่น 131) 
นายณฐัวชัร ภู่จบี(นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัตกิาร) 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 

วงัสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร. (02) 2419000 ต่อ 2212 

 

mailto:Akhalertrum@peacecorps.gov
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3. ส่งส าเนาใบสมคัรมาที ่หน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ทีอ่ยู่:(งานอาสาสมคัร ของหน่วยสันตภิาพฯ 
รุ่น 131) 

ผู้อ านวยการโครงการสร้างเยาวชนเพือ่การพฒันา 
หน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 

242 ถนนราชวถิี ดุสิต กรุงเทพ 10300 
4.  กรณีท่านขอรับอาสาสมคัรร่วมกบัโรงเรียน (ขอรับสมคัรอาสาสมคัรเป็นคู่) ให้แนบใบสมคัรของโรงเรียน ใน

โครงการเพือ่นครูเพือ่การพฒันามาพร้อมกนัด้วย โดยส่งมาทีห่น่วยสันตภิาพตามทีอ่ยู่ในข้อ 3 
 

ในปีน้ีโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพฒันา ไดเ้ร่ิมกระบวนคดัเลือกพื้นท่ีเพื่อเป็นพื้นท่ีปฏิบติังานของอาสาสมคัร
โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพฒันา รุ่นท่ี 7 (อาสาสมคัรหน่วยสันติภาพรุ่นท่ี 131) ในปี พ.ศ. 2562 โดยเปิดรับใบ
สมคัรจาก อบต./เทศบาล ทัว่ประเทศ ยกเวน้ กรุงเทพและเขตปริมณฑล(นนทบุรี ปธุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร) สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หลงัจากไดรั้บใบสมคัรแลว้ทางหน่วยสันติภาพฯจะท าการ
คดัเลือกใบสมคัรและลงส ารวจพื้นท่ีตจริงตามความเหมาะสมในโอกาสต่อไปซ่ึงมีกรอบเวลาดงัน้ี 

ก าหนดการคัดเลอืกพืน้ที่: 
ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561: คดัเลือกใบสมคัร รอบแรก 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561:  ติดต่อไปยงั อบต./เทศบาลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากรอบแรกเพื่อสัมภาษณ์เพิ่มเติม
เก่ียวกบัความพร้อมในการท างานร่วมกบัอาสาสมคัรและความชดัเจนของโครงการท่ีมาจากความตอ้งการของพื้นท่ี 

เดือนกรกฎาคม – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561: ส ารวจพื้นท่ีปฏิบติังานรอบท่ี 1 ณ อบต./เทศบาล โดยผูอ้  านวยการ
โครงการ  
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561: ส ารวจพื้นท่ีปฏิบติังานรอบท่ี 2 ณ อบต./เทศบาล โดยเจา้หนา้ท่ี
โครงการ เพื่อตรวจสอบดา้นความปลอดภยั คดัเลือกครอบครัวอุปถมัภแ์ละบา้นเช่า 
ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562: ประกาศรายช่ือ อบต./เทศบาลท่ีผา่นการคดัเลือก 
กรุณาสง่ใบสมคัรมาตามชอ่งทางท่ีระบไุว้ให้ครบถ้วน ภายใน วนัที ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

 
ค าถามที่มักพบบ่อยๆ 

 อาสาสมัครเป็นใคร? 
อาสาสมคัรเป็นคนอเมริกนั  มีทัง้หญิงและชาย บ้างเป็นหนุม่สาว  บ้างก็เป็นผู้อาวโุส  ประกอบด้วยหลาย
เชือ้ชาตแิละหลากสีผิว  อาสาสมคัรบางคนมีเชือ้สายเอเชีย บางคนมีเชือ้สายอฟัริกนั  ลาตนิอเมริกนั  หรือ
ยโุรป แตล่ะคนจะมีความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกตา่งกนั บางคนเคยท างานพฒันาเยาวชน สาธารณสขุ 
การศกึษา การเกษตร หรือ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 อาสาสมัครได้รับการผึกอบรมอะไรมาบ้างก่อนมาท างาน? 
ก่อนลงปฏิบตังิานในพืน้ท่ี  หนว่ยสนัตภิาพฯ ได้จดัการฝึกอบรมให้อาสาสมคัรทกุคนเป็นเวลา 11 สปัดาห์  
เนือ้หาของการอบรมประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมไทย ภาพรวมของการปกครองสว่น
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ท้องถ่ิน การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ความรู้เก่ียวกบัการสาธารณสขุและความ
ปลอดภยั การพฒันาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การพฒันาเยาวชน และบทบาทของหญิงชายในการ
พฒันาประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้อาสาสมคัรมีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องและมีทศันคตท่ีิดีตอ่การท างาน
และการใช้ชีวิตร่วมกบัคนไทย โดยการฝึกอบรมได้ตัง้กฎเกณฑ์ท่ีแนช่ดัว่าอาสาสมคัรต้องมีความรู้
ความสามารถในระดบัใดบ้าง  จงึจะสามารถผา่นหลกัสตูรการฝึกอบรมดงักลา่วได้  เพ่ือให้แนใ่จว่าชมุชน
แตล่ะแหง่จะได้อาสาสมคัรท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งพอเพียง  ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนนัน้ๆ ได้
อยา่งแท้จริง 

 อาสาสมัครจะท างานกับอบต./เทศบาล/โรงเรียน/รพ.สต. และ ชุมชน เป็นระยะเวลาเท่าใด? 
ตามก าหนดแล้วอาสาสมคัรจะท างานในชมุชนเป็นเวลา 2 ปี อย่างไรก็ตามอาสาสมคัรบางคนอาจ
จ าเป็นต้องยตุกิารท างานก่อนก าหนดด้วยเหตผุลหลายประการ เชน่ มีปัญหาด้านสขุภาพ ไมส่ามารถ
ปรับตวัได้ หรือมีความจ าเป็นของครอบครัวท่ีอเมริกา หรืออ่ืนๆ  แตห่ากชมุชนนัน้ยงัมีความต้องการได้
อาสาสมคัรมาทดแทนคนท่ีต้องลาออกก่อนก าหนด  ก็สามารถท าเร่ืองขออาสาสมคัรใหมไ่ด้  โดยหน่วย
สนัตภิาพฯ อาจสง่อาสาสมคัรรุ่นตอ่ไปมาทดแทนได้ในบางกรณี 
 

 อาสาสมัครมาท างานแทนเจ้าหน้าที่อบต./เทศบาล/โรงเรียน/รพ.สต. ใช่หรือไม่? 
ไม่ใช่อาสาสมคัรไมไ่ด้มาท างานแทนเจ้าหน้าท่ีอยา่งแนน่อน  แตม่าบรูณาการร่วมกนักบั จนท.ท่ีรับผิดชอบ
งานด้านสง่เสริมศกัยภาพเยาวชน ในการวางแผน การปฏิบตัิ  การติดตามและประเมินผล โครงการหรือ
กิจกรรมการพฒันาเยาวชนอยา่งมีสว่นร่วม รวมทัง้แลกเปล่ียนความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นบางอยา่งให้กบั
เจ้าหน้าท่ี/ครู  เพ่ือให้โครงการและกิจกรรมตา่งๆ  สามารถด าเนินตอ่ไปได้  แม้วา่ไมมี่อาสาสมคัรอยูแ่ล้ว 
 

 ใครคือผู้ร่วมงานของอาสาสมัคร? 
ปลดัอบต. เป็นผู้ ร่วมงานคนท่ีหนึง่ และท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหวา่งอบต. กบัหนว่ยสนัตภิาพฯ ด้วย  
และมีเจ้าหน้าท่ีภาคสนาม ซึง่อบต.มอบหมายให้ท างานร่วมกบัอาสาสมคัรด้านการสง่เสริมศกัยภาพ
เยาวชน  และเจ้าหน้าท่ี รพ.สต./ครูจากโรงเรียนท่ีสนใจด าเนินกิจกรรมด้านสง่เสริมศกัยภาพเยาวชน และ
กิจกรรมทกัษะชีวิตอ่ืน ๆ   ซึง่ผู้ ร่วมงานแตล่ะคนต้องเต็มใจท่ีจะท างานร่วมกบัอาสาสมคัรตลอดระยะเวลา
สองปีท่ีอาสาสมคัรท างานอยูใ่นชมุชน   
 
 

 อาสาสมัครมาท างานเวลาไหนบ้าง? 
อาสาสมคัรต้องท างานวนัจนัทร์ถึงศกุร์  ตัง้แต่เวลา 8.30 ถึง 16.30 น. เชน่เดียวกบัเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนของ
อบต./เทศบาล/โรงเรียน/รพ.สต.  และต้องออกไปพบปะเยาวชน/ชมุชน (ไมใ่ชอ่ยูแ่ตใ่นส านกังานเทา่นัน้) 
หากจ าเป็นต้องท างานในวนัหยดุ  อบต./เทศบาล/โรงเรียน/รพ.สต. ต้องแจ้งให้อาสาสมคัรทราบลว่งหน้า
เสมอ  เน่ืองจากอาสาสมคัรอาจมีธุระสว่นตวัท่ีนดัหมายไว้ก่อนหน้าแล้ว 



 

คู่มือการขอรับอาสาสมคัรไปช่วยปฏิบติังานในโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพฒันา  8 

 
 อาสาสมัครต้องท างานภายใต้เงื่อนไขพเิศษอะไรหรือไม? 

ขอให้ทา่นปฏิบตัติอ่อาสาสมคัรเชน่เดียวกบัเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ ของอบต./เทศบาล โดยไมมี่สิทธิพิเศษใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

 อบต. ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง? 

 รับทราบนโยบายและยทุธวิธีการท างานของโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพฒันารวมทัง้แจ้งให้หนว่ย 
งานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ รพ.สต. โรงเรียน ได้รับทราบในเร่ืองนี ้ 

 ร่วมกบัโรงเรียน และ รพ.สต.ในต าบล ให้แนวทาง/ทิศทางการด าเนินกิจกรรมสง่เสริมศกัยภาพเยาวชน
ในพืน้ท่ี 

 ก ากบัดแูล และ สนบัสนนุงานของอาสาสมคัรกบัผู้ ร่วมงาน  

 พฒันารูปแบบการการสร้างเยาวชนเพ่ือการพฒันา  ท่ีสามารถเป็นตวัอยา่งให้กบัอบต./เทศบาล/
โรงเรียน/รพ.สต. และกลุม่เยาวชน/สภาเยาวชนในต าบลอ่ืนๆ  

 ประเมินความส าเร็จของโครงการการสร้างเยาวชนเพ่ือการพฒันา  ร่วมกบัคณะท่ีปรึกษาโครงการฯ  
และเผยแพร่ผลการประเมินให้สาธารณชนได้รับทราบ  

 
 ใครเป็นคนดูแลรักษาพยาบาลอาสาสมัคร? 

แพทย์ของหนว่ยสนัตภิาพฯ เป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่สขุภาพของอาสาสมคัร  ตลอดระยะเวลาสองปีของ
การปฏิบตังิาน  หากอาสาสมคัรเจ็บป่วยหรือประสบอบุตัเิหตฉุกุเฉิน  นายกและปลดัอบต. ต้องแจ้งให้
แพทย์ของหนว่ยสนัตภิาพฯ ทราบทนัที  และหากจ าเป็น  ต้องสามารถจดัหาพาหนะสง่อาสาสมคัรเข้า
กรุงเทพเพ่ือเข้ารับการรักษาโดยดว่น  
 

หากท่านมีค าถามเพิ่มเตมิ กรุณาตดิต่อ  
ผู้อ านวยการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา 
หน่วยสันตภิาพสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 

242 ถนนราชวิถี ดุสิต กรุงเทพ 10300  
โทร. (02) 243-0140 ต่อ 408 

 
 
 


