
รายงานสถานการณ์งานอาสาสมคัรประเทศไทย  
นโยบายและกลไกการส่งเสริมงานอาสาสมคัรระดบัชาติ
งานประชมุระดบัชาติด้านการอาสาสมคัร ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 8 พ.ค. 2558

โดยเครือข่ายจิตอาสา



ความเปล่ียนแปลง
ของงาน
อาสาสมคัรไทย



การเปล่ียนแปลงของงานอาสาสมคัรไทย 
ช่วงก่อนเหตุการณ์ภยัพิบติัสึนามิ 



ค่านิยม / ความเช่ือพื้นฐานเร่ืองอาสาสมคัรในสงัคมไทย
พทุธศาสนา วิถีชีวิต และ 

วฒันธรรมการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั



องคก์รอาสาสมคัรไทยซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนาน
นบัแตเ่ร่ิมต้นมีงานอาสาสมคัรอยา่งเป็นชดัเจนในประเทศไทย  ได้เกิดองค์กรอาสาสมคัรที่มีบทบาทขบัเคลื่อนขบวนการอาสาสมคัรมาตอ่เน่ืองและ
ยาวนาน  อาทิเชน่

องค์กรภาคประชาสงัคม เชน่ มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม

องค์กรภาคการศกึษา ส านกับณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

องค์กรสาธารณกศุล เชน่ สภากาชาดไทย

อาสาสมคัรภาคราชการ เชน่ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน

องค์กรระหวา่งประเทศ เชน่ Peace Corps (หน่วยอาสาสมคัรสนัติภาพสหรัฐอเมริกา)



การเปล่ียนแปลงของงานอาสาสมคัรไทย 
ช่วงหลงัเหตุการณ์ภยัพิบติัสึนามิ จนถึงปัจจุบนั



การเปลี่ยนแปลงของงานอาสาสมัครในสงัคมไทย

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ช่วงเวลาที่ “งานอาสาสมัคร” ได้ลง
รากฐานในสังคมไทยอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาก 
โดยมีปัจจัยส าคัญจาก “สถานการณ์ภัย
พิบัติ” ต่างๆอันเกิดขึ้นเป็นเง่ือนไขของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สนึามิ   คือภัยพิบัติซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ “จิตอาสา” ซึ่งกลายมาเป็นค า

ที่มีความหมายถึง อาสาสมัคร และ คุณค่า อันเกิดจากการท างานอาสาสมัคร



ภัยพิบัติ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจส าคัญที่ก่อให้เกิดอาสาสมัครรุ่นใหม่ในสังคมไทยช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา

26 ธันวาคม 2547 ประเทศไทยได้รับความเสียหายบริเวณ 
4 จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน คือ พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
และ ระนอง มีผู้เสียชีวิต ประมาณ 5 พันกว่าคน บาดเจ็บ 
8 พันกว่าคน รวมทั้งท าให้คนต้องพลัดถ่ินฐาน อีกจ านวน 
7 พันคน นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

2 of 12

สึนามิ โคลนถล่ม
.

น้ าท่วมใหญ่ ปี 53และ54
22 พฤษภาคม 2549 น้ าป่าและโคลนไหลถล่ม
บ้านเรือนประชาชนและตัดเส้นทางคมนาคมโดย
สิ้นเชิงในหลายพื้นที่ ท าให้อ าเภอลับแลและตัว
จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องจมน้ ากว่าสองเมตรเป็นคร้ังแรก
ใน ประวัติศาสตร์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนานนับ
เดือน และกว่า 3 ปีนับจากน้ัน

น้ าท่วมใหญ่ในปี 2553 เป็นจุดเริ่มต้นของมหาอุทกภัย
ที่หนักหนาส าหรับสังคมไทยในรอบหลายสิบปี และ
สืบเน่ืองมาในปี 2554 ก็ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่
เกิดน้ าท่วมในเขตกรุงเทพฯและท าให้จังหวัดโดยรอบ
ต้องจมน้ าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ นานถึง 3 เดือน ซึ่ง
นับเป้นเวลายาวนานที่สุดที่เคยเกิดขึ้น



รวมกลุ่มอย่างรวดเร็ว เน้น
ท ากิจกรรมตอบสนองเฉพาะ

หน้า

มีลักษณะเฉพาะกิจ

สนใจเฉพาะประเด็น

มีศักยภาพของทักษะและ
ความรู้ใหม่ๆ ในการ
ท างานอาสาสมัคร

บทบาทคนรุ่นใหม่กับงานอาสาสมัคร



อาสาสมัครยุค Social Media   I’M POSSIBLE 

ภัยพิบัติ ส่งผลให้รูปแบบและพฤติกรรม
การท างานอาสาสมัครเปลี่ยนไปอย่าง
มาก ทั้ง ตัวอาสาสมัคร และงาน
อาสาสมัคร

คนธรรมดา  ไม่สังกัดองค์กร  ไม่มีการ
จัดการ (Unorganized 
Volunteers) 

รวมตัวและสร้างเครือข่ายโดยใช้
เคร่ืองมือเทคโนโลยีสื่อสาร ,
อินเตอร์เน็ต  

เชื่อว่าทุกอย่างสามารถ “เป็นไปได้”
มีความเชื่อมั่นในความคิดและ
ความสามารถของตนเองสูง



ประเภทของอาสาสมคัร

แบง่ตามทกัษะและความรู้

•อาสาสมคัรทัว่ไป 

•อาสาสมคัรเฉพาะทาง 

แบง่ตามระยะการท า

•อาสาสมคัรระยะสัน้ 

•อาสาสมคัรระยะยาว 



สถานการณ์องคก์รอาสาสมคัร ประเทศไทย



คุณค่า และ ความหมาย
ของ “อาสาสมคัร” 
ในสงัคมไทย

คณุคา่

สร้างการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
ผู้ให้และผู้ รับ
เป็นวิถีของการด ารงชีวิต
ประจ าวนัอยูร่่วมกนั

เป็นกระบวนการพฒันาตนเอง
ของอาสาสมคัรโดยผ่านการเรียนรู้
จากการลงมือท าจริง

ความหมาย

เป็นผู้ที่เสนอตวั และมีการลงมือ
ท าเพ่ือผู้อื่น
เป็นผู้ มีจิตใจอยากชว่ยเหลือผู้อื่น 
หรือบริการสงัคม  ชมุชน 
เป็นผู้ท างานด้วยความสมคัรใจ
ไม่หวงัผลตอบแทน
อาสาสมคัรเป็นได้ทกุคน ไม่จ ากดั
เพศและวยั ฐานะ
เป็นผู้ มีความรับผิดชอบทัง้ตอ่
ตนเองและรับผิดชอบตอ่ผู้อื่น
เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่
สงัคม



คุณค่า ของความเป็น
อาสาสมคัร ในระดบั
สากล
ความเป็นอาสาสมคัร 
(volunteerism)

เป็นการแสดงออกขัน้พืน้ฐานของความสมัพนัธ์ของมนษุย์ เป็น
การมีสว่นร่วมกบัชมุชนและสงัคม และท่ีส าคญัคือการรู้สกึถงึ
สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัผู้อื่นโดยเข้าใจการเช่ือมโยงของการกระท าจาก
ตนเองสูผู่้อื่น

สะท้อนถงึระดบัการพฒันาประเทศ และระดบัของความเป็น
อาสาสมคัรสง่ผลตอ่การพฒันาใยด้านตา่งๆ อาทิ เกิด
ประชาธิปไตยท่ีเข้มแขง็ อ านวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สงัคม ท าให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีของสงัคมโดยรวม ช่วยลด
ความยากจน มีการช่วยเหลือเร่งดว่นและการช่วยเหลือด้าน
มนษุยธรรมท่ีดีขึน้ สร้างทนุมนษุย์ (human capital)
พฒันาความเป็นพลเมือง เป็นตวัเช่ือมชมุชนกบัภาคส่วนตา่งๆ 
รวมทัง้การสร้างเครือขา่ย เป็นต้น

( State of the World volunteerism, UN Volunteers 2011 ) 



องคก์รอาสาสมคัรใน
ประเทศไทย (1)

รูปแบบการตัง้องค์กร

ราชการ

องค์กรพฒันาเอกชน 
(NGO)

กลุม่อิสระ 
(Voluntary Group)



องคก์รอาสาสมคัรใน
ประเทศไทย (2) ประเภทของงาน

อาสาสมคัร

เป็นทางการ

มีแผนการ
อาสาสมคัร

มีการท างาน
ร่วมกบัองค์กร

งานสอดคล้องกบัโครงสร้าง
และพนัธกิจขององค์กร

ไมเ่ป็นทางการ

ตอบสนองอยา่ง
ทนัทว่งที

ไมต้่องขึน้กบั
องค์กรใด

ไมม่ีโครงสร้าง
องค์กร

ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
งานได้ตลอด

ใช้ทกัษะที่มีอยูแ่ล้ว
ของอาสาสมคัร 



บทบาทอาสาสมคัรใน
ประเทศไทย 

การให้บริการโดยตรง

การสนบัสนนุการ
ท างาน

การเป็นสมาชิกองค์กร/
ร่วมงานรณรงค์

การเป็นเสมือน
ผู้ ร่วมงาน



การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมคัรในประเทศ
ไทย 

การให้บริการ
โดยตรง

การเพิ่ม
ศกัยภาพให้
เจ้าหน้าท่ี

การเพิ่ม
ศกัยภาพให้
ระบบองค์กร

การเพิ่ม
ศกัยภาพการ
ท างานในระดบั

สถาบนั 



งานอาสาสมคัรส่วน ราชการ

ฯลฯ



ตัวอย่างจ านวนอาสาสมัครในองค์กรภาคราชการ
กระทรวงมหาดไทย อาสาพฒันาชมุชน (อช.) 12,000 คน (ผู้น าอช.) 

ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร  อาสาสมคัรสาธารณสขุ 12,423 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสมคัรชลประทาน อาสาสมคัรจดัรูปที่ดิน 3,490 คน

กระทรวงยตุิธรรม  อาสาสมคัรคมุประพฤติ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ อาสาสมคัรพฒันาสงัคมฯ ชว่ยเหลือคนพิการ (อพมก.) 3500 คน

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน (อสม.) 800,000 คน (ฐานข้อมลูปี 2550)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.)

100,000 คน (ปี 2557 ขึน้ทะเบียน
ใหม ่60,000 คน)

กระทรวงยตุิธรรม เครือข่ายยตุิธรรมชมุชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 400 คน 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายทุี่บ้าน (อผส.) 81,883 คน (ปี 2556)
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์ อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.)

กระทรวงมหาดไทย อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)



องค์กรสาธารณประโยชน์

ตัวอย่าง

NGOs

ตัวอย่าง

องค์กรระหว่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

องค์กรพฒันาเอกชน



ตัวอย่างจ านวนอาสาสมัครในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

มูลนิธิกระจกเงา อาสาจดัเต็ม ขนย้ายสิ่งของบริจาค เสาร์-อาทิตย์
อาสาสมคัร คดั-คีย์-แพ็ค - คดัแยกประเภท
หนงัสือ 
อาสาสร้างสขุ กบัโครงการ รพ.มีสขุ - ท ากิจกรรม
กบัเด็กป่วยใน รพ.

หมนุเวียนประมาณปีละมากกวา่ 500 คน

มูลนิธิศูนย์พทิกัษ์สิทธิเด็ก อาสาสมคัรแปลเอกสาร อาสาสมคัรสอนการบ้าน
น้อง อาสาสมคัรให้ความรู้เร่ืองเพศในชมุชน

ปีละประมาณ 40-50 คน
( 3 รุ่น)

มูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม อาสาสมคัรนกักฎหมายสิทธิมนษุยชน ปีละ 2-3 คน ( 9 รุ่น)

มูลนิธิชุมชนไทย อาสาสมคัรนกักฎหมาย 1 คน 



ตวัอย่างจ านวนอาสาสมคัรขององค์กรระหว่างประเทศ 

Australian Volunteers International (AVI)

อาสาสมคัรในโครงการตา่งๆ เช่น ด้าน
สาธารณสขุ ด้านการคุ้มครองสิทธิเดก็

422 คน

กรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท างานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 130 คน (ในภมูิภาค) 

Japan International Cooperation Agency 
(JICA)

การพฒันาอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิคส์  การตลาด  และ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม สอน
ภาษาญ่ีปุ่ น

43 คน

Korea International Cooperation Agency  
(KOICA)

อาสาสมคัร สอนภาษาเกาหลี

หนว่ยสนัติภาพสหรัฐอเมริกา Peace Corps
ครูเพ่ือการพฒันา 40 คน



บทบาทอาสาสมัครและการมีส่วนร่วม
a) ให้บริการโดยตรง ช่วยดูแลผู้พกิาร, อ่านหนังสือเสียง, ช่วยดูแลเด็กในบ้านพกัเด็ก, ท าความ

สะอาด,ปรับภมิูทศัน์,สร้างบ้าน, กู้ ชีพ กู้ภยั, ดูแลและรักษาผู้ป่วย, ดูแล
ผู้สูงอายุ, สอนหนังสือ, อาสาสมัครภยัพบิตัิ

b) การสนับสนุนการท างาน
เพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่
เพิ่มศักยภาพให้องค์กร

อาสาสมัครหน่วยงานราชการต่างๆ ที่สนับสนุนการขับเคล่ือนงานขององค์กร
เฉพาะประเด็น อาททิ าส่ือประชาสัมพนัธ์,ท าเว็บไซต์ เป็นต้น  หรือเข้าไปช่วย
อบรมทกัษะการท างานเฉพาะทาง เช่น การเงนิ การบริหารจดัการ เป็นต้น 
หรือเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ นักโภชนาการ ทนายความ วิศวกร 
สถาปนิก  เพื่อช่วยเหลือเฉพาะทางแก่องค์กร

c) การเป็นสมาชิกองค์กร/ร่วมรณรงค์
เพิ่มศักยภาพองค์กรในเชิงสถาบนั

ร่วมรณรงค์ประเด็นการขับเคลื่อนงานขององค์กร เช่น อาสาสมัคร
สิ่งแวดล้อม, อาสาสมัคร HIV AIDS, อาสาสมัคร, อาสาสมัครการละคร,
อาสาสมัคร เป็นต้น



กระแสความสนใจงานอาสาสมคัรปัจจุบนั



ประเภทกจิกรรม
อาสาสมคัรทีไ่ด้รับ
ความสนใจและเป็นที่
นิยมในปัจจุบนั

งานอาสา

อาสาสมคัร
ตา่งแดน

งานฝีมือ/
หตัถกรรม เพื่อ
น าไปบริจาคหรือ
ขายระดมทนุ

งานอาสาสมคัร
ชว่ยเหลือผู้พิการ / 
ไร้ความสามารถ

งาน
อาสาสมคัร
สง่เสริม
การศกึษา

งาน
อาสาสมคัร
ฟืน้ฟู

สิ่งแวดล้อม

งาน
อาสาสมคัรใน

สถาน
สงเคราะห์

งานอาสาสมคัร
สนบัสนนุงาน
เฉพาะกิจของ

องค์กร

โดยเฉพาะผู้อาศยัในเขตเมือง

จากการส ารวจของเครือข่ายจิตอาสา ผ่านเว็บไซต์ www.volunteerspirit.org
และ Facebook : www.facebook/Jitasa

http://www.volunteerspirit.org/
http://www.facebook/Jitasa


นโยบายสนบัสนุนงานอาสาสมคัร 
(พ.ศ. 2547-2557)



2544 2545 25482546 25542547 2549 2550 2552 25532551

แผนภาพนโยบายอาสาสมัคร
ประกาศให้เป็นปี

อาสาสมัครสากล

ปฎิญญาอาสาสมัครไทยและ
นโยบายพัฒนาอาสาสมัคร

ปีแห่งการพัฒนา
อาสาสมัครไทย

พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ จิตสาธารณะ

อพม.

อาสาสมัคร
เพื่อนไทย

อสภ.

อกษ.

ศูนย์ส่งเสริมการให้และอาสา
ช่วยเหลือสังคม

วาระะแห่งชาติเร่ืองการให้
และการช่วยเหลือสังคม

แผน ส่งเสริม
จิตสาธารณะ

มาตรฐาน
อาสาสมัคร

ทสม.

อาสาสมัคร 
กศน.

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ระเบียบส านักนายก
ส่งเสริมประชาสังคม
เพื่อการพัฒนา

ค่าตอบแทน
อสม.

ฉลองครบรอบ 10 
ปี ปีอาสาสมัคร
สากล

2555

มติคณะรัฐมนตรีจัดตัง้
ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ



การจัดตั้งศูนย์
อาสาสมคัรแห่งชาติ
บทบาทหน้าท่ี

องค์กรกลางเพ่ือ
สนบัสนนุการพฒันา

เครือขา่ย

วางแผนก าหนดทิศทาง
งานอาสาสมคัร

เป็นศนูย์ข้อมลู
อาสาสมคัรระดบัชาติ

ผลกัดนันโยบายงาน
อาสาสมคัรสูน่โยบาย
การพฒันาสงัคม

จงูใจประชาชนเข้าร่วม
เป็นอาสาสมคัร

สง่เสริมให้เกิดข้อปฏิบตัิ
ที่ดีในการท างานและ
บริหารงานอาสาสมคัร



การจัดตั้งศูนย์
อาสาสมคัรแห่งชาติ

ศนูย์อาสาสมคัร
แหง่ชาติ

เป็นศนูย์กลาง
ของ

อาสาสมคัร เป็นตวัแทน
การขบัเคลื่อน
ให้เกิดนโยบาย
กบัภาครัฐ

ประสานงาน
กบัเครือขา่ย
องค์กร

สร้างความ
ร่วมมือกบั
พฒันา
เครือขา่ย

เป็นศนูย์ศกึษา
งาน

อาสาสมคัร
ไทย

สื่อสารและ
รณรงค์ให้เห็น
ความส าคญั

ให้ค าปรึกษา

ภารกิจ



รูปแบบการจดัการอาสาสมคัร



ภาพรวม ดา้นการจดัการอาสาสมคัรขององคก์รในประเทศไทย

การวางแผน
งาน

การคดัเลือก
อาสาสมคัร

การเตรียม
ความพร้อม
อาสาสมคัร

การติดตามและ
สนบัสนนุการ
ท างาน

การถอด
บทเรียนการ
เรียนรู้

การยกยอ่ง
และยอมรับ



การจดัการอาสาสมคัรระดบัองคก์ร 

1. ส ำรวจควำมตอ้งกำร
วำงแผน เตรยีมควำม

พรอ้มองคก์ร

• เตรยีมควำมพรอ้ม
เจำ้หน้ำทีใ่นองคก์ร

- ก ำหนดบุคคลกร
ผูร้บัผดิชอบ

- ออกแบบใบสมคัร 
กจิกรรม 

• กำรประชำสมัพนัธ์
- รบัสมคัรและคดัเลอืก
- สมัภำษณ์ 

• ปฐมนิเทศ
- คู่มอือำสำสมคัร
- ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

ท ำงำน

• พีเ่ลีย่งอำสำสมคัร - พฒันำ
กรอบกำรท ำงำนของพี่
เลีย้ง
- พฒันำศกัยภำพของพี่
เลีย้ง

• ตดิต่อสื่อสำรต่อเนื่อง
• กำรพฒันำศกัยภำพ
• กำรพบปะพูดคุย

มอียูน้่อย หรอืยงัไมเ่ป็นระบบ        
มอียูใ่นระดบัหน่ึง แตอ่ำจยงัไมค่รบถว้น

2. กำรรบัและคดัเลอืก
อำสำสมคัร

3. เตรยีมควำมพรอ้ม
อำสำสมคัรก่อน
ปฏบิตังิำน

4. ระบบตดิตำมและ
สนบัสนุน

5. กำรประเมนิผล 6. กำรตระหนกัคุณค่ำ
อำสำสมคัร

• ประเมนิผลส ำเรจ็ของงำน
• ประเมนิผลกำรเรยีนรูข้อง
อำสำสมคัร

X


 
X

X




องคป์ระกอบในการจดัการอาสาสมคัรท่ีขาดไป
• การก าหนดบคุลากรผู้ รับผิดชอบงานอาสาสมคัรขององค์กร 

• การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และบคุคลากรภายในองค์กร
การวางแผนและเตรยีม
ความพรอ้มขององคก์ร

• การพฒันาศกัยภาพพ่ีเลีย้งอาสาสมคัรหรือบคุลากรทีจ่ะท า
หน้าท่ีบริหารจดัการอาสาสมคัร

• พฒันากรอบการท างานของพ่ีเลีย้งอาสาสมคัรอยา่งเป็นระบบ

ระบบติดตามและ
สนบัสนนุ



การจดัการอาสาสมคัรใน
กรณีภยัพิบติั / ภาวะ
วิกฤติ

ประเมินสถานการณ์

ก าหนดทิศทางการ
ชว่ยเหลือ

คดัเลือกกลุม่คนท่ีมีความสามารถ
ในการบริการจดัการ



การจดัการอาสาสมคัรใน
กรณีภยัพิบติั / ภาวะ
วิกฤติ

สภาพ
ปัญหา

ขาดการเตรียม
ความพร้อม

การจดัการที่
ผ่านมายงั

ขึน้อยูก่บัตวัคน

ขาดความ
เข้าใจในสภาน

การณ์

ขาดการบริหาร
อาสาสมคัรทีด่ี

ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านภยัพิบตัิ
ยงัไมเ่พียงพอ

ขาดทีมที่เป็น
แกนท่ีมีทกัษะ



การจดัการอาสาสมคัรใน
กรณีภยัพิบติั / ภาวะ
วิกฤติ

สร้างทีมงาน
ประเมิน

สถานการณ์

จดัสรรทรัพยากร
ท่ีมีอยู่

สร้างระบบสื่อสาร

ท าหลกัสตูรการ
อบรมอาสาสมคัร



ขอ้เสนอแนะในการพฒันาดา้นการอาสาสมคัร



ขอ้เสนอต่อการพฒันา  
“อาสาสมคัร” 

o สร้างวิถีความเป็นอาสาสมคัรในชีวิตประจ าวนั 

o สร้างความเข้าใจถงึ คณุคา่และความส าคญัของงาน
อาสาสมคัร ทีสามารถเป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาและแก้ไข
ปัญหาของประเทศได้

o สร้างความเข้าใจวา่ งานอาสาสมคัรเป็นงานที่ต้องการความ
ทุม่เทและความรับผิดชอบไมน้่อยไปกวา่งานที่ได้รับ
คา่ตอบแทน

o สร้างการสื่อสาร ให้ทราบถงึการเป็นอาสาสมคัรท่ีมีคณุภาพ 
เช่นมีความรับผิดชอบ มีทกัษะ มีการเตรียมความพร้อม

o สร้างความเข้าใจตอ่งานอาสาสมคัร ที่ต้องการความตอ่เน่ือง
ในการท างาน



ขอ้เสนอต่อการพฒันา 
“องคก์รอาสาสมคัร”

องค์กรด้านการพฒันาเชิงประเดน็ที่มีอาสาสมคัร 

(NGOs /CSO)

องค์กรอาสาสมคัร 
(Volunteer Organization)

องค์กรประสานงานและสนบัสนนุระบบงานอาสาสมคัร

(Coordinating & Supporting Org.)

แบ่งองค์กรออกเป็น  3 รูปแบบดงันี้



ขอ้เสนอต่อการพฒันา 
“องคก์รอาสาสมคัร”

ติดตัง้ระบบ
จดัการ

อาสาสมคัร

สนบัสนนุการ
พฒันาทกัษะด้าน

การจดั
กระบวนการ
เรียนรู้

พฒันา
โครงการ
อาสาสมคัร

องค์กรด้านการพฒันาเชิงประเดน็ทีม่อีาสาสมคัร 



ขอ้เสนอต่อการพฒันา 
“องคก์รอาสาสมคัร”

สนบัสนนุการสร้างนกัจดัการ
อาสาสมคัร

ขยายแนวคิดเร่ืองงาน
อาสาสมคัรไปสูภ่าคสว่นต่างๆ
ของสงัคมให้กว้างขวางย่ิงขึน้

องค์กรอาสาสมคัร 



ขอ้เสนอต่อการพฒันา 
“องคก์รอาสาสมคัร”

องค์กร

พฒันาเคร่ืองมือ
และความรู้
สนบัสนนุการ

ท างาน

สร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร

รวบรวมข้อมลูองค์กร
อาสาสมคัรและงาน

อาสาสมคัร

รณรงค์และส่ือสาร
สาธารณะเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจใน
อาสาสมคัร

องค์กรประสานงานและสนับสนุนระบบงานอาสาสมคัร



ขอ้เสนอต่อการพฒันา ในระดบัประเทศ / นโยบาย

ควรมีการส ารวจข้อมลูอาสาสมคัรทัว่
ประเทศเพื่อสร้างฐานข้อมลูอย่างเป็น

ระบบ

ควรมีหน่วยงานกลางในการ
สนบัสนนุงานอาสาสมคัร



การประเมนิภาพรวมความรู้และเคร่ืองมอืสนับสนุนงานอาสาสมคัรในประเทศไทย

ความรู้ / เคร่ืองมือ มี ไม่มี

ความหมายของอาสาสมคัรซึง่เป็นท่ียอมรับพืน้ฐานร่วมกนัในสงัคม

วาระแหง่ชาติท่ีสง่เสริมการเป็นอาสาสมคัร

มาตรฐานกลางขององค์กรรับอาสาสมคัร

แนวทางพืน้ฐานส าหรับการรับอาสาสมคัรซึง่เป็นที่เข้าใจร่วมกนั

คูมื่อส าหรับการบริหารจดัการอาสาสมคัร

การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร



การประเมนิภาพรวมความรู้และเคร่ืองมือสนับสนุนงานอาสาสมคัรในประเทศไทย

ความรู้ / เคร่ืองมือ มี ไม่มี

การประเมินผลกระทบของงานอาสาสมคัร (Impact Evaluation)

การประเมินเชิงเศรษฐกิจของงานอาสาสมคัร (Economics

Evaluation)

การส ารวจภาพรวมประจ าปีด้านงานอาสาสมคัรระดบัประเทศ

กรอบแนวคิดส าหรับการพฒันานโยบายสง่เสริมงานอาสาสมคัร



THANK YOU, FOR YOUR ATTENTION


