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หนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 
 

ความเปนมา 
 
หนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกาเปนองคกรทีไ่มเก่ียวของกับการเมืองหรอืศาสนา  แตเปนองคกรที่ทํางานโดยไม
แสวงหากําไรหรือผลประโยชนใดๆ  และอยูภายใตสังกัดของรัฐบาลอเมริกัน  โดยประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคเนด ี
ไดกอตั้งหนวยสันติภาพฯ ข้ึนในป พ.ศ. 2504  และทํางานในลักษณะประชาชนตอประชาชน  หนวยสันติภาพฯ 
ดํารงอยูไดดวยความเสียสละและอุทศิตัวของชาวอเมริกันทั้งหญิงและชาย  ทีต่องการชวยเหลือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรบุคคลของประเทศตางๆ  ที่เสนอความตองการเขามา  โดยพันธะกิจของหนวย
สันติภาพฯ คอื ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและความชํานาญระหวางอาสาสมัครหนวยสันติภาพฯ กับชุมชน  
และหนวยสันติภาพฯ พยายามเปนอยางยิ่งที่จะสงเสรมิใหเกิดสนัตภิาพและมิตรภาพ  ภายใตวัตถุประสงคทีสํ่าคัญ 
3 ประการ ดงัตอไปนี ้

1. เพ่ือใหความชวยเหลือดานกําลังคนแกประเทศที่กําลังพัฒนา  และยังขาดแคลนบคุลากรในสาขาของงาน
ที่จําเปนตอการพัฒนา 

2. เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจที่ดีของประชาชนเจาของประเทศนั้นตอคนอเมริกัน 
3. เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจที่ดีของคนอเมริกันตอประชาชนเจาของประเทศนั้น  

 
โครงการแตละโครงการของหนวยสันติภาพฯ  จะถูกออกแบบและวางแผนรวมกับหนวยงานของรัฐบาลและ
หนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ ในแตละประเทศที่รับอาสาสมัครไปทํางานดวย  สาํนักงานของหนวยสันติภาพฯ ใน
ประเทศตางๆ จะทําหนาทีป่ระสานงานระหวางอาสาสมัครกับหนวยงานตนสังกัด  โดยอาสาสมัครแตละคนจะ
ปฏิบัติงานภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที่ในหนวยงานที่อาสาสมัครไปรวมงานดวย  ไมใชภายใตการกํากับ
ดูแลของหนวยสันติภาพฯ  นอกจากนี้  หนวยงานอื่นๆ ในทองถ่ินและชุมชนก็มีบทบาทสนับสนนุและชวยงานของ
อาสาสมัครดวยเชนกัน 
 
อาสาสมัครหนวยสันติภาพฯ แตละคนจะปฏิบัติงานเปนระยะเวลาอยางนอยสองป  โดยไมไดรับสิทธิพิเศษใดๆ 
ทั้งสิน้  อาสาสมัครสวนใหญจะปฏิบัตงิานในพื้นที่ชนบท  และตองผานการฝกอบรมดานภาษาและวัฒนธรรม  
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจชุมชนเปนอยางดีกอนลงไปทาํงานในพื้นที ่  นอกจากนี้  อาสาสมัครยังไดรับการอบรม
ดานเทคนคิที่จําเปนตอการทํางานในสาขาของตนเองอกีดวย  เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและเทคนิค ใหเขากับ
สภาพของชุมชนในแตละแหงไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาสาสมัครไมไดรับเงนิเดือน  แตไดรับเงนิยังชีพจํานวนหนึ่ง  
เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในระดับเดยีวกับผูคนสวนใหญในชุมชนทีต่นเองไปทาํงานดวย  ทีส่ําคัญ อาสาสมัคร
มีหนาที่ไปชวยใหความรูและทักษะดานเทคนคิเทานั้น  แตไมไดไปใหเงินทองหรือเครื่องมืออุปกรณใดๆ กับชุมชน  
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ตลอดระยะเวลากวา 40 ป ที่กอตั้งหนวยสันติภาพฯ ข้ึนมานัน้  มีอาสาสมัครมากกวา 168,000 คน  ไปปฏิบัติงาน
ในประเทศตางๆ กวา 136 ประเทศ  ปจจุบันมีอาสาสมัครมากกวา 7,000 คน กําลังทํางานอยูใน 75 ประเทศ  
อาสาสมัครเหลานี้ทํางานอยูในหลากหลายสาขา  เชน ดานการศกึษา สิ่งแวดลอม สาธารณสุข การพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนขนาดเลก็ การเกษตร และอื่นๆ   

อาสาสมัครหนวยสันติภาพฯ  
 
สํานักงานใหญของหนวยสันติภาพฯ ที่กรุงวอชิงตนั ด.ีซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา จะคดัเลือกอาสาสมัครซึง่ตองเปน
คนอเมริกันเทานั้น  และมอีายุเกินกวา 18 ป  บุคคลเหลานีต้องมคีวามรูความชํานาญในดานตางๆในโครงการที่
ตนเองสมคัร  และตองเตม็ใจที่จะปฏิบัตงิานเปนเวลาสองป  โดยงานอาสาสมัครนี้ตองไมมีขอจาํกัดดานอายุ เพศ 
หรือ ศาสนาอยางเด็ดขาด  อาสาสมัครสวนใหญจบการศึกษาอยางนอยในระดับปรญิญาตรี  มีทัง้คนที่เพ่ิงจบใหมๆ  
คนที่มีประสบการณการทํางานหลายป  และคนที่เกษียณแลว  โดยมีอาสาสมัครทัง้หญงิและชายจํานวนพอๆ กัน  
ที่มาจากหลายเชื้อชาติและหลากสีผิว 
 

หนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 
 

ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศแรกๆ  ที่รับอาสาสมคัรเขามาทํางาน  โดยอาสาสมัครกลุมแรก จํานวน 45 คน ได
เขามาปฏิบัติงานเมื่อวันที ่ 20 มกราคม พ.ศ. 2505  ในชวง 40 ปที่ผานมา รัฐบาลไทยไดขออาสาสมัครเขามาชวย
ทํางานในโครงการพัฒนาดานตางๆมากมาย  จนกระทั่งในป พ.ศ. 2540 หนวยสันติภาพฯ และรัฐบาลไทยไดเริ่ม
โครงการสงเสริมใหครทูี่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  พัฒนาแนวทางการสอนที่ใชผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  และเปดโอกาสใหอาสาสมัครไดรวมทํางานพัฒนากับชุมชนดวย  เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียน  หลังจากดําเนนิโครงการมาครบ 5 ป ปจจุบัน โครงการนี้กําลังพัฒนารูปแบบเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสมในการทํางานมากยิ่งขึ้น  และใชชื่อวา  โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนา
ชนบท 

ขณะที่ทํางานกับครูและนักเรียนในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
อาสาสมัครไดพบความตองการและเห็นชองทางที่จะชวยพัฒนาทักษะการดําเนนิชวีิต  และสงเสริมอาชีพใหกับ
เยาวชนที่ออกจากโรงเรียนไปแลว  และเยาวชนในกลุมเสี่ยง โดยใชรูปแบบการฝกอบรมและการจดัคายการศึกษา  
ดังนัน้ เมื่อกลางป พ.ศ. 2545 หนวยสันตภิาพฯ จึงเสนอขยายขอบเขตของการทํางานออกจากเยาวชนในโรงเรยีน  
ไปสูเยาวชนนอกระบบและเยาวชนในกลุมเสี่ยง  ซึง่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 
กระทรวงการตางประเทศ  ก็เห็นชอบในหลักการเบื้องตนของโครงการใหมนี ้
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หนวยสันติภาพฯ จึงเริ่มศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  โดยปรึกษากับนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาและการพัฒนาชนบท  ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  นอกจากนี้  ยังไดสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็กับผูนําและตัวแทนของชุมชนในระดับตําบล 23 แหง  รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานพัฒนาเอกชน
ในพื้นทีท่ี่เกี่ยวของ  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นถึงความจําเปนและความตองการทีห่ลากหลายของชุมชน ที่กวางขวาง
กวาการพัฒนาเยาวชนนอกระบบ  และเยาวชนในกลุมเสี่ยงเทานั้น  โดยทุกฝายมีความเห็นรวมกันวา  การสงเสริม
ศักยภาพในการบรหิารจัดการขององคกรทองถ่ินใหเขมแข็ง  ควรเปนวัตถุประสงคหลักของโครงการนี ้

หนวยสันติภาพฯ  จึงใชผลการศึกษาดังกลาวมาออกแบบโครงการใหม  โดยใชช่ือวา โครงการสงเสรมิศักยภาพของ
องคกรทองถิ่น (สศอท.)  และเลือกทํางานกับองคการบรหิารสวนตําบลรวมทัง้กลุมในชุมชน  เนื่องจากทั้งสองกลุมนี้
เปนผูมีบทบาทหลักในการทํางานพัฒนาทองถิ่น  และมีกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายในระดับตําบล  จึงเปดโอกาส
ใหอาสาสมัครไดใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอชมุชนไดอยางกวางขวาง  

โครงการสงเสริมศักยภาพขององคกรทองถิ่น จะใชประสบการณการดําเนนิโครงการดานการศึกษาที่หนวย
สันติภาพฯ กําลังทําอยูกับโรงเรียนในชุมชนชนบทขณะนี้  มาเปนบทเรียนในการทํางานของ สศอท.  โดยจะ
พยายามสงเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาของทองถิ่นใหย่ังยืน  หนวยสันติภาพฯ จะสงอาสาสมัครไปปฏิบัตงิานกับ 
อบต. และกลุมของชุมชนในแตละจังหวัดของประเทศไทย  โดยเนนที่การสงเสริมศักยภาพในการบรหิารจดัการของ
องคกรทองถิ่นเปนหลัก  และชวยเหลือกิจกรรมอืน่ๆ  ตามแผนงานของ อบต. ตนสังกัดและหนวยงานตางๆ ใน
ชุมชนนั้นเปนสําคัญ 
  

โครงการสงเสริมศักยภาพขององคกรทองถิ่น (สศอท.)   
 
หนวยสันติภาพฯ ไดพัฒนาโครงการสงเสริมศักยภาพขององคกรทองถิ่น  โดยไดรับความรวมมืออยางเต็มทีจ่าก
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  โดยมีวัตถุประสงคหลักอยูที่  การสงเสริมศกัยภาพการบริหาร
จัดการขององคการบรหิารสวนตําบลและกลุมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนชนบทของประเทศไทย  

วัตถุประสงคหลักของ สศอท. มีดังน้ี 
1. เจาหนาที่และสมาชิกขององคการบรหิารสวนตําบลและกลุมกิจกรรมในชุมชน (เชน กลุมสตร ีกลุมเยาวชน 

กลุมเกษตรกร เปนตน) ไดพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการองคกร การทํางบประมาณ
และการเงิน การวางแผนและจัดการโครงการ  การติดตามและประเมินผลโครงการ  รวมทั้งทักษะพ้ืนฐาน
ในการใชภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
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2. กลุมกิจกรรมในชุมชนจะสามารถพัฒนา และสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม
ของชุมชน  ซึ่งนําไปสูการแสวงหาทางออก และตอบสนองความตองการของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

 
ในป พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนปแรกของโครงการสศอท. หนวยสันติภาพฯ ไดสงอาสาสมัครจํานวน 19 รายไปทํางาน
รวมกับอบต. 17 แหงใน 5 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันไดแก อุบลราชธานี  ยโสธร  ศรีสะเกษ  สรุนิทร 
และ บุรีรมัย  เนื่องจากอยูในกลุมพ้ืนที่ยากจนมากและตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน  ตามผลของการศกึษา
ความเปนไปไดของโครงการ  ทีห่นวยสันติภาพฯ ไดจดัทําขึ้นกอนหนานี้  และในปนี้มีอาสาสมัครที่ออกไปทํางาน
เปนรุนที่สองอีก 23 รายทํางานรวมกับ อบต. ทั้งหมด 22 แหงในภาคอีสาน 7 จงัหวัด คือ จงัหวัดนครราชสีมา 
ขอนแกน ชัยภูมิ กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม และรอยเอ็ด   หลงัจากนั้น  ในปตอๆ ไป  โครงการนี้จะขยายไปสู
ภูมิภาคอื่น  ทีแ่สดงความจํานงตองการรวมงานกับหนวยสันติภาพฯ  และมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับ สศอท. 

หลังจากที่ชุมชนไดดําเนนิโครงการและกิจกรรมพัฒนาตางๆ ตามที ่สศอท. ไดวางแผนไว  ก็คาดวาเจาหนาที่และ
สมาชิกขององคการบรหิารสวนตําบลและกลุมในชุมชน  จะสามารถประยุกตหลักการและเทคนคิของการวางแผน
และจัดการโครงการอยางมีสวนรวม  เพ่ือใหเกิดประโยชนกับการพัฒนาทองถิ่นของตนเองอยางย่ังยืนตอไป   ความ
รวมมือเชนนี้มีสวนชวยใหรัฐบาลไดลดภาระและปญหาของการขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ  ที่จะทํางานใน
ระดับรากหญาอีกดวย  นอกจากนี้ สศอท. ก็จะมุงเนนสงเสรมิการทํางานในรูปเครือขายระหวางองคกรบรหิารสวน
ตําบลและกลุมในชุมชน  รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนหลักประกันวาโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาตางๆ  จะดําเนินตอไปอยางย่ังยืน  ถึงแมวาอาสาสมัครจะหมดวาระการทํางานในชมุชนไปแลวก็
ตาม 
 
นอกจากการใหความชวยเหลือดานเทคนคิแลว  สศอท.  ยังมุงสงเสรมิใหเกิดความรูความเขาใจอันดรีะหวางคนไทย
และคนอเมริกัน  โดยในชวงสองปที่ปฏิบัตงิานรวมกันนัน้  อาสาสมัครและคนไทยจะไดเรียนรูและแลกเปลี่ยน ภาษา 
วัฒนธรรม และความคดิเหน็ที่แตกตางกัน  ซึ่งจะเปนประสบการณที่มีคุณคาอยางหาที่เปรียบมิไดกับทั้งสองฝาย  
และนําไปสูการสรางสนัติภาพและมิตรภาพ  อันเปนวัตถุประสงคที่สําคญัของหนวยสันติภาพฯ อีกดวย  
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โครงการรอง 
 
นอกเหนือจากโครงการหลักที่อาสาสมัครทํารวมกับอบต. และกลุมกิจกรรมในชุมชนแลว  อาสาสมัครยังสามารถใช
ทักษะประสบการณ และความสนใจของตนทํางานในโครงการรองอืน่ๆ  ที่ไมรวมอยูในวัตถุประสงคหลักของ สศอท.  
แตเปนโครงการที่มีประโยชนและรเิริม่โดยชุมชนที่อาสาสมัครทํางานดวย  หรือชุมชนอื่นๆ  เพื่อสนับสนนุการสราง
เครือขายของอบต. และกลุมกิจกรรมตางๆ  อนันําไปสูการแบงปนทรัพยากร และการรวมแรงรวมใจกันเพื่อ
ชวยเหลือสมาชิกของเครือขาย 
 
ในชวงแรกของการทํางาน  อาสาสมัครจําเปนตองใชเวลาในการปรบัตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมๆ  ทั้งในที่
ทํางานและในชุมชน  อาสาสมัครตองเรียนรูเก่ียวกับสภาพของชุมชน ภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่น  ทําความคุนเคย
กับเพื่อนรวมงานที่อบต.  และไปพบปะกับกลุมกิจกรรมตางๆในชุมชน  เพื่อแนะนําตัวและเรยีนรูความตองการที่
แทจรงิของชุมชน  หลงัจากนั้น  ก็นําขอมูลตางๆที่ไดรับ  ไปวางแผนการทํางานของโครงการรองตอไปในอนาคต  
 

หลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 
 
ชุมชน 

 ชุมชนนั้นตัองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสําหรับอาสาสมัคร 
 นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และผูนําชมุชนตางๆ ตองเต็มใจรวมงานกับอาสาสมัคร และสนับสนุนงานที่
อาสาสมัครทํารวมกับชุมชน 

 อาสาสมัครมีโอกาสที่จะไดรวมงานกับหนวยงานอื่นๆในชุมชน เชน องคกรพัฒนาเอกชน กลุมนักธุรกิจ 
ชมรมหรือสโมสร รวมทัง้กลุมกิจกรรมอื่นๆในชุมชนนัน้ๆ 

 ในชุมชนตองมีสถานพยาบาล  หรืออยูใกลกับโรงพยาบาลในอําเภอหรือจังหวัด  ที่สามารถใหความ
ชวยเหลืออาสาสมัคร  และสามารถติดตอหนวยแพทยของหนวยสันตภิาพสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพได  เมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน 

 ชุมชนนั้นตองมีระบบการสื่อสารและระบบการคมนาคมที่ด ีเชน มีรถโดยสารประจําทางที่อาสาสมัคร
สามารถใชบริการไดอยางสม่ําเสมอ  เพื่อเดนิทางไปที่สาํนักงานขององคการบริหารสวนตําบลตนสังกัด  ไป
อําเภอ ไปจังหวัด และ ไปกรงุเทพไดอยางสะดวก 
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องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
 อบต. นัน้ตองมีประวตัิทีด่ีในการทํางานรวมกับชุมชน  และสงเสรมิการมีสวนรวมของชุมชนในทกุโครงการ
หรือกิจกรรมพัฒนาตาง ๆ ของอบต. 

 เจาหนาที่และสมาชิกอบต. ตองยินดทีี่จะปฏิบัติตออาสาสมัครในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร 
 เจาหนาที่และสมาชิกอบต. ตองสามารถบอกไดอยางชัดเจน  ถึงความตองการของหนวยงานตนเองและ
ของชุมชน  รวมทั้งสามารถเสนอแนวทางที่อาสาสมัครจะมีสวนชวยในการตอบสนองความตองการ
เหลานั้นได 

 ปลัดอบต. ตองสามารถทําหนาที่เปนผูรวมงานของอาสาสมัครได  และเต็มใจที่จะชวยอาสาสมัครทํางาน
ตามที ่อบต. มอบหมาย  รวมทั้งชวยประสานงานกับหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ 

 นายกอบต. และปลัดอบต. ตองวางแผนปฏิบัติการรวมกันกับอาสาสมัคร  และชวยงานของอาสาสมัคร
ตามที่ชมุชนเสนอขอความชวยเหลือมา 

 สํานักงานของอบต. ตองอยูไมไกลจากที่พักของอาสาสมัครมากนัก  และมีรถโดยสาร หรือยานพาหนะอื่น 
ที่ไมใชมอเตอรไซด ใหอาสาสมัครใชบริการไดอยางสม่ําเสมอ  เนื่องจากอาสาสมัครไมไดรบัอนญุาตใหใช
มอเตอรไซดโดยเดด็ขาด 

 ภายในสํานักงานของอบต.  ตองมีบริเวณที่อาสาสมัครสามารถนั่งทํางานไดอยางเปนสัดสวน  ซึง่ไม
จําเปนตองเปนหองสวนตัว แตมีโตะหรือตูใหอาสาสมัครเก็บเอกสารหรอืของสวนตัวบางอยางได 

 เจาหนาที่และสมาชิกอบต. ตองใจกวาง มีความสนใจ และเตม็ใจที่จะรวมงานอยางใกลชิดกับอาสาสมัคร  
ในการทํางานอยางมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 

 เจาหนาที่และสมาชิกอบต. ตองชวยเหลือจัดหาที่พักที่ปลอดภัยในชุมชนใหกับอาสาสมัคร 
 เจาหนาที่และสมาชิกอบต. ตองเต็มใจชวยอาสาสมัครเรียนรูและฝกฝนภาษาและวัฒนธรรมไทย 

ท่ีพัก 
 อบต. ตองจดัหาที่พักใหอาสาสมัคร โดยเปนบานที่อาสาสมัครสามารถอยูไดเปนสวนตัว  ในบริเวณที่
ปลอดภัย  และไมมีปญหาน้าํทวม หากในชวงสองสัปดาหแรกบานพักยังไมอยูในสภาพเรียบรอยพอที่
อาสาสมัครจะยายเขาไปอยูได อบต.ตองจดัหาครอบครัวที่สามารถรับอาสาสมัครไปพักดวยได 

 บานพักที่จัดใหอาสาสมัครนั้น  ไมควรหางจากบานอื่นๆ เกิน 10 เมตร (อยูในระยะที่ตะโกนเรียกกันได) 
และตองมีทางออกเมื่อเกิดไฟไหม หรือเหตุฉุกเฉินใดๆ 

 บานพักตองแนนหนาพอที่อาสาสมัครจะเก็บขาวของสวนตัวไดอยางปลอดภัย 
 ประตทูางเขาบานควรเปนโลหะหรือไมที่อยูในสภาพใชการได  และสามารถล็อคไดจากภายในบาน  
 หนาตางควรมลูีกกรงและสามารถปดไดจากดานใน  โดยหนาตางหองนอนตองตดิมุงลวดดวย 
  ภายในบานควรมี เครื่องเรือนที่จําเปน เชน เตียง โตะ เกาอี้ ตูเสื้อผา เปนตน  นอกจากนี้  ตองมหีองน้ําอยู
ภายในบาน  มีไฟฟา  มีโทรศัพทภายในบาน  หรืออยูในบริเวณใกลเคยีง  รวมทั้งมีบริเวณใหซักผาหรือ
ทําอาหารได 
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วิธีการขออาสาสมัคร 
 
การคัดเลือกชมุชนใหอาสาสมัครไปทํางานจะยึดตามหลักเกณฑที่กลาวมาแลวขางตน  โดยความตองการของ
ชุมชนและอบต. ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการสงเสรมิศักยภาพขององคกรทองถิ่น  ชุมชนนัน้ตอง
สามารถระบุไดอยางชัดเจนวา ตองการใหอาสาสมัครเขาไปมีสวนรวมในโครงการหรอืกิจกรรมพัฒนาอะไรบาง และ
บทบาทของอาสาสมัครในงานนั้นเปนอยางไรบาง  ทีสํ่าคัญเจาหนาที่และสมาชิกอบต. ตองใจกวางและสนับสนุน
การทํางานของอาสาสมัคร  ปลัดอบต. ก็ตองเต็มใจที่จะเปนผูรวมงาน  และยินดทีํางานพัฒนาชุมชนรวมกับ
อาสาสมัคร  
หากอบต.ของทานสนใจทีจ่ะขออาสาสมัคร: 

 ขอใหทานอานคูมือฉบับนี้อยางละเอียดถี่ถวน 
 นายกและปลัด อบต. ตองรวมกันกรอกขอความในใบคาํขอใหครบถวน  และเซ็นตช่ือลงในแผนสุดทาย
ของใบคําขอ 

 แนบเอกสารอื่นๆที่จําเปนมาดวย เชน จดหมายสนับสนุนจากกลุมในชุมชนที่ตองการใหอาสาสมัครไป
รวมงานดวย   แผนที ่หรือ รปูภาพ  และอ่ืนๆ  

 สงใบคําขอไปที่จังหวัดของทานและสงสําเนาใหหนวยสันติภาพฯ โดยดวน หลังจากนั้นทางจงัหวัดจะตอง
รวบรวมใบคําขอจากอบต. ตางๆ สงใหถึงหนวยสันติภาพฯ กอนวันที ่15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ตามที่อยู
ดังตอไปนี ้

ผูอํานวยการฝายโครงการ 
โครงการสงเสริมศักยภาพองคกรทองถิ่น  

หนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 
242 ถนนราชวิถี ดุสิต กรุงเทพ 10300 

 
หลังจากนั้นหนวยสันติภาพฯ  จะรวมกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศและกรมสงเสรมิการ
ปกครองทองถิ่น พิจารณาคดัเลือกใบคําขอของทาน  หากอบต. ของทานมคีณุสมบัตติรงตามหลักเกณฑที่ตัง้ไว  
เจาหนาที่ของหนวยสันติภาพฯ รวมกับตัวแทนของสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศและกรม
สงเสรมิการปกครองทองถิ่น จะไปพบทานภายในเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2548 โดยจะแจงวันเวลาที่
แนนอนใหทานทราบลวงหนา  ผูที่ตองเขาประชุมคือนายก ปลัดอบต. ตัวแทนของกลุมในชุมชนอยางนอยสามทาน  
เชน ตัวแทนกลุมเยาวชน กลุมแมบาน กลุมออมทรัพยหรือรานคาชุมชน  หรือบุคคลอื่นๆทีท่านเห็นสมควร  เพื่อให
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบการตดัสินใจแกเจาหนาที่ของหนวยสันติภาพฯ ตัวแทนของสํานักงานความรวมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหวางประเทศ และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  นอกจากนี้  ระหวางการไปเยี่ยมอบต. ของทาน  
ตัวแทนของหนวยสันติภาพฯ ควรมีโอกาสไดเหน็สถานที่ที่อาจใชเปนบานพักของอาสาสมัครอยางนอย 3 แหง และ
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ไดรูจักกับครอบครัวที่จะรับอาสาสมัครไปพักดวยในระหวางสองสัปดาหแรก  หลังจากนั้นหนวยสันติภาพฯ จะแจง
ผลการคัดเลือกขั้นสุดทายทางจดหมายหรอืทางโทรศัพทแกทาน  ภายในตนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 
อาสาสมัครรุนที่สามจํานวน 35 คน จะมาถึงประเทศไทยราวๆตนเดือนมกราคม  พ.ศ. 2549 และเขารับการอบรม
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเปนเวลา 9 สัปดาห จากนั้นจะเริม่ปฏิบัตงิานในอบต. ทีไ่ดรับการคัดเลือกในปลายเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2549  ขอใหทานพึงระลึกไวเสมอวา  ในชวง 3-6 เดือนแรก  อาสาสมัครจําเปนตองใชเวลา
พอสมควร  ในการปรับตัวใหเขากับชุมชน  เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหมากที่สุด  รวมทั้งทําความคุนเคย
กับเจาหนาที่และสมาชิกของอบต.  และกลุมกิจกรรมตางๆในทองถิ่น  กอนที่อาสาสมัครจะสามารถเริ่มทํางานกับ
ชาวบานในชุมชนนัน้ๆ ไดอยางแทจริง  ดังนัน้  หนวยสันติภาพฯ ใครขอรองใหทานใจเย็น อดทน และมคีวาม
ยืดหยุนใหอาสาสมัครมากที่สุดเทาทีท่านจะทําได 

 
คําถามที่มักพบบอยๆ 

 อาสาสมัครเปนใคร? 
อาสาสมัครเปนคนอเมริกัน  มีทั้งหญิงและชาย บางเปนหนุมสาว  บางก็เปนผูอาวุโส  ประกอบดวยหลาย
เชื้อชาติและหลากสีผิว  อาสาสมัครบางคนมีเช้ือสายเอเชีย บางคนมีเชื้อสายอัฟริกัน  ลาตินอเมรกัิน  หรือ
ยุโรป  แตละคนจะมคีวามรูและประสบการณที่แตกตางกนั  บางคนเคยทํางานดานการบริหารจดัการองคกร  
บางคนเคยทํางานดานธรุกิจ  บางคนเคยทาํงานพัฒนาเยาวชน สาธารณสุข การศึกษา การเกษตร หรือ 
สิ่งแวดลอม เปนตน 

 อาสาสมัครไดรับการผึกอบรมอะไรมาบางกอนมาทํางาน? 
กอนลงปฏิบัตงิานในพื้นที่  หนวยสันติภาพฯ ไดจดัการฝกอบรมใหอาสาสมัครทุกคนเปนเวลา 9 สัปดาห  
เนื้อหาของการอบรมประกอบดวย ความรูเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาพรวมของการปกครองสวน
ทองถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  ความรูเก่ียวกับการสาธารณสุขและความปลอดภัย  
การพัฒนาการเกษตรและสิง่แวดลอม  การพัฒนาเยาวชน  และบทบาทของหญงิชายในการพัฒนาประเทศ 
เปนตน  เพื่อใหอาสาสมัครมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง  และมีทศันคติทีด่ตีอการทํางานและการใชชีวิต
รวมกับคนไทย  โดยการฝกอบรมไดตัง้กฎเกณฑที่แนชดัวา  อาสาสมัครตองมคีวามรูความสามารถในระดับ
ใดบาง  จึงจะสามารถผานหลักสูตรการฝกอบรมดงักลาวได  เพื่อใหแนใจวาชุมชนแตละแหง  จะได
อาสาสมัครทีมี่ความรูความสามารถอยางพอเพียง  ที่จะเปนประโยชนตอชุมชนนัน้ๆ ไดอยางแทจรงิ 

 อาสาสมัครจะทํางานกับอบต. เปนระยะเวลาเทาใด? 
ตามกําหนดแลวอาสาสมัครจะทํางานในชมุชนเปนเวลา 2 ป  อยางไรก็ตาม  อาสาสมัครบางคนอาจ
จําเปนตองยุตกิารทํางานกอนกําหนดดวยเหตุผลหลายประการ  เชน มปีญหาดานสุขภาพ  ไมสามารถ
ปรับตัวได  หรอืมีความจําเปนของครอบครวัที่อเมริกา หรอือ่ืนๆ  แตหากชุมชนนัน้ยังมีความตองการได
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อาสาสมัครมาทดแทนทีค่นทีต่องลาออกกอนกําหนด  ก็สามารถทําเรื่องขออาสาสมัครใหมได  โดยหนวย
สันติภาพฯ อาจสงอาสาสมัครรุนตอไปมาทดแทนไดในบางกรณ ี

 อาสาสมัครมาทํางานแทนเจาหนาที่อบต. ใชหรือไม? 
ไมใช  อาสาสมัครไมไดมาทาํงานแทนเจาหนาที่ของอบต. อยางแนนอน  แตมาชวยเหลืองานของอบต. ใน
สวนของการวางแผน การปฏิบัติ  การตดิตามและประเมินผล โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาอยางมีสวน
รวม  รวมทัง้ถายทอดความรูและทักษะที่จําเปนบางอยางใหกับเจาหนาที่และสมาชิกของอบต.  เพื่อให
โครงการและกิจกรรมตางๆ  สามารถดําเนินตอไปได  แมวาไมมีอาสาสมัครอยูแลว 

 ใครคือผูรวมงานของอาสาสมัคร? 
ปลัดอบต. เปนผูรวมงานคนที่หนึง่ และทาํหนาที่เปนผูประสานงานระหวางอบต. กับหนวยสันติภาพฯ ดวย  
หลังจากนั้น  เมื่ออบต. มอบหมายใหอาสาสมัครไปทํางานกับกลุมใดๆในชุมชน  กลุมนั้นๆ ก็ตองคดัเลือก
สมาชิกหรือผูนําคนใดคนหนึ่ง  มาทําหนาที่เปนผูรวมงานคนที่สองหรือคนที่สามใหกับอาสาสมัคร  ซึ่ง
ผูรวมงานแตละคนตองเต็มใจที่จะทํางานรวมกับอาสาสมัคร  ตลอดระยะเวลาสองปที่อาสาสมัครทํางานอยู
ในชุมชน   

 อาสาสมัครมาทํางานเวลาไหนบาง? 
อาสาสมัครตองทํางานวันจนัทรถึงศุกร  ตัง้แตเวลา 8.30 ถึง 16.30 น. เชนเดียวกับเจาหนาทีค่นอืน่ของอบต.  
หากจําเปนตองทํางานในวันหยุด  อบต. ตองแจงใหอาสาสมัครทราบลวงหนาเสมอ  เนื่องจากอาสาสมัคร
อาจมีธุระสวนตัวทีน่ัดหมายไวกอนหนาแลว 

 อาสาสมัครสามารถทํางานกับอบต.มากกวาหนึ่งแหงไดหรือไม? 
อาสาสมัครอยูภายใตสังกัดของอบต. เพียงหนึ่งแหงเทานั้น  แตอบต. อื่นๆ สามารถขออนุญาต  อบต. ตน
สังกัดใหอาสาสมัครไปชวยงานได  หากอาสาสมัครมีความรูความชํานาญในดานนัน้ๆ  ขณะเดียวกัน  อบต.
ตนสังกัด  ก็สามารถขอตัวอาสาสมัครที่อยูกับอบต. อ่ืน  มาชวยงานของตนเองไดในทํานองเดียวกัน  หนวย
สันติภาพฯ  สนับสนนุการทาํงานเปนเครือขายระหวางอบต. และกลุมตางๆในชุมชน  เพ่ือใหแตละหนวยงาน
ไดแบงปนทรพัยากร  แลกเปลี่ยนประสบการณ  เรียนรูและชวยเหลือกันใหมากที่สุด  โครงการและกิจกรรม
พัฒนาตางๆ จึงจะสามารถดําเนนิตอไปไดอยางย่ังยืน  แมวาอาสาสมัครจะออกไปจากชุมชนแลวก็ตาม  

 อาสาสมัครตองทํางานภายใตเง่ือนไขพิเศษอะไรหรือไม? 
ขอใหทานปฏบัิตติออาสาสมัครเชนเดียวกับเจาหนาที่คนอื่นๆ ของอบต. โดยไมมีสิทธิพิเศษใดๆทัง้สิ้น 

 อาสาสมัครสามารถสอนภาษาอังกฤษเพื่อหารายไดพิเศษหรือไม? 
อาสาสมัครไมไดรับเงนิเดือน  แตไดรับเบี้ยเลี้ยงคายังชีพจํานวนหนึง่เทานั้น  เนื่องจากทุกคนอาสามาทํางาน
ดวยความสมัครใจ  ดงันัน้จงึไมมีสิทธิ์เรียกรองคาตอบแทนใดๆ  หากอาสาสมัครเปดสอนภาษาอังกฤษ  แต
การสอนนั้นตองทําเพื่อประโยชนของคนสวนใหญในชุมชน  ไมใชเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่งเปนพิเศษเทานั้น 
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 อาสาสมัครจะพักที่ไหน? 
อาสาสมัครจะพักในชุมชนของอบต. ตนสังกัด  โดยอบต. จดัหาที่พักที่ปลอดภัยให  ตามเกณฑที่กําหนดไวใน
คูมือฉบับนี้ หากจําเปนตองจายคาเชา  สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ จะเปน
ผูรับผิดชอบออกคาใชจายให  ตามระเบียบการเบิกจายของกระทรวงการคลัง  การอยูในชุมชนจะชวยให
อาสาสมัครไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทย  รวมทั้งเขาใจชุมชนทีต่นเองตองทํางานดวยไดดีย่ิงขึ้น  โดย
การตัดสนิใจเลือกสถานที่ทีจ่ะเปนบานพกั  ถือเปนสิทธสิวนตัวของอาสาสมัครผูนั้น  ไมใชของชุมชน 

 อบต. ตองมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรบาง? 
• รับทราบนโยบายและยุทธวิธีการทํางานของโครงการสงเสริมศักยภาพขององคกรทองถิ่น  รวมทัง้แจงให

หนวยงานทีเ่กี่ยวของไดรับทราบในเรื่องนี ้ 
• รวมกับอาสาสมัครคัดเลือกพื้นที่และกลุมในชุมชน  ทีจ่ะใหอาสาสมัครไปทํางานดวย  และสนับสนุนกิจกรรม

ในพ้ืนทีน่ั้นๆ ตามที่ชมุชนเสนอมา 
• กํากับดูแล และ สนับสนนุงานของอาสาสมัครกับผูรวมงาน  
• พัฒนารูปแบบการเสริมสรางศักยภาพขององคกรทองถิ่น  ที่สามารถเปนตัวอยางใหกับอบต. และกลุม

กิจกรรมในตําบลอ่ืนๆ  
• สรางเครือขายอบต. และกลุมกิจกรรม ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  ในระดับอําเภอและจังหวัด  

เพ่ือแบงปนทรพัยากรและความชวยเหลือของอาสาสมัคร  รวมทัง้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตอไป  
แมวาอาสาสมัครจะออกจากพ้ืนที่ไปแลว  

• ประเมนิความสําเร็จของโครงการสงเสริมศกัยภาพขององคกรทองถิ่น    รวมกับคณะที่ปรึกษาโครงการฯ  และ
เผยแพรผลการประเมนิใหสาธารณชนไดรับทราบ  
 ใครเปนคนดูแลรักษาพยาบาลอาสาสมัคร? 
แพทยของหนวยสันติภาพฯ เปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอสุขภาพของอาสาสมัคร  ตลอดระยะเวลาสองปของ
การปฏิบัติงาน  หากอาสาสมัครเจ็บปวยหรือประสบอบัุติเหตุฉุกเฉนิ  นายกและปลัดอบต. ตองแจงใหแพทย
ของหนวยสันติภาพฯ ทราบทันที  และหากจําเปน  ตองสามารถจัดหาพาหนะสงอาสาสมัครเขากรุงเทพเพื่อ
เขารับการรักษาโดยดวน  
 

หากทานมีคําถามเพิ่มเติม กรุณาติดตอ  
ผูอํานวยการฝายโครงการ 

โครงการสงเสริมศักยภาพองคกรทองถิ่น 
หนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 

242 ถนนราชวิถี ดุสิต กรุงเทพ 10300  
โทร. (02) 243-0140-3  

 jkiatsuphimol@th.peacecorps.gov 
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หนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 
 

การขออาสาสมัครไปชวยปฏิบัติงานขององคกรทองถิ่น 
 
กรุณาอานคูมือเลมนี้ใหเขาใจอยางชดัเจน  กอนที่จะกรอกใบคําขออาสาสมัครไปชวยปฏิบัติงานใน
หนวยงานของทาน นายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และปลัดอบต. ควรกรอกใบคาํขอนี้รวมกัน  
และลงช่ือในแผนสุดทายทั้งสองทาน  โดยกรณุาเขยีน หรือพิมพขอความใหชัดเจนและครบถวน ในทุก
หนาของใบคําขอนี ้

 
หลังจากนั้น  กรุณาสงใบคาํขอที่กรอกขอความสมบูรณแลว  ไปที่จังหวัดของทาน  และสงสําเนาใหหนวย
สันติภาพฯ โดยดวนดวย  หลังจากนั้นทางจังหวัดจะตองรวบรวมใบคําขอจากอบต. ตางๆ สงให กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ินเพื่อสงใบคําขอถึงหนวยสันติภาพฯ กอนวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ตามที่อยูดังตอไปนี ้

 
ผูอํานวยการฝายโครงการ 

โครงการสงเสริมศักยภาพองคกรทองถิ่น 
หนวยสันติภาพสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 

242 ถนนราชวิถี ดุสิต กรุงเทพ 10300 
ผูขอ: 
 
ชื่อองคการบริหารสวนตําบล            
 
ที่อยู                
 
รหัสไปรษณีย       โทร.           โทรสาร.                                           . 
 
Email address:       Web site:      
 
บุคคลที่สามารถติดตอได: 
 
ชื่อนายกอบต.:           
โทรศัพท:   ที่ทํางาน             บาน      
 
ชื่อปลัดอบต.:           
โทรศัพท:   ที่ทํางาน             บาน       
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สวนที่ 1 ขอมูลของทองถิ่น 
 
ช่ือองคการบรหิารสวนตําบล                                                                                                   . 
ที่ต้ัง 
อยูที่หมูบาน                                               ตําบล                                                   .                                          
อําเภอ                                               .                    จังหวัด                                                       .  
การเดินทาง 

ไป ระยะทาง (กม.) พาหนะที่ใช ความถี่ ระยะเวลาเดินทาง ราคา (บาท) 
รถโดยสาร    อําเภอ  

 รถไฟ    
รถโดยสาร    จังหวัด  

 รถไฟ    
รถโดยสาร    
รถไฟ    

กรุงเทพ  
 
 เครื่องบิน    

 
ขนาดและประชากร 
จํานวนหมูบาน                        หมูบาน  ภาษาทองถิ่นที่ใชในตําบล                                                                           . 
ประชากร    คน                  ครัวเรือน  ความหนาแนน                 คน/ตร.กม. 
พ้ืนที่ทั้งหมด    ไร หรือ                                             ตร.กม. 
แบงเปน พ้ืนที่การเกษตร  ไร ปา  ไร ที่อยูอาศัย  ไร 
 
เศรษฐกิจ 
อาชีพหลัก                                                                                                                        . 
อาชีพรอง                                                                                                                     .   
พืชหลักที่ปลูก                                                                                                                . 
พืชรองที่ปลูก                                                                                                                      . 
สัตวที่เลี้ยง                                                                                                                        . 
หัตถกรรมในครัวเรือนไดแก                                                                                                        . 
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ คือ                                                                                                    . 
แรงงานบางสวนไปหางานทําที่ 
จังหวัด                                                                                                                             . 
งานที่ทําคือ                                                                                                                        . 
ตางประเทศ                                                                                                               .                                        
งานที่ทําคือ                                                                                                                       . 
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โครงสรางพื้นฐาน 
 จํานวน ขอมูลหรือความเห็นสั้นๆ เกี่ยวกบัสภาพและการใชประโยชน 
โรงเรียนประถม   
โรงเรียนมัธยม   
ศูนยกศน.   
ศูนยการเรียนรูชุมชน   
ศูนยเด็ก   
ที่อานนสพ.หมูบาน   
โรงสี   
ปมน้ํามัน   
ปมหลอด   
ไปรษณีย   
สถานีตํารวจ   
วัด   
โทรศัพทสาธารณะ   
สถานีอนามัย   
ประปาหมูบาน   
โรงงาน   
ตลาด   
รานคา   
อ่ืนๆ   
 
แหลงน้ํา 
 จํานวน ขอมูลหรือความเห็นสั้นๆ เกี่ยวกบัสภาพและการใชประโยชน 
หวย  ลําน้ํา   

หนอง บึง   

บอบาดาล   

บอน้ําตื้น   

ฝาย   

บอเลี้ยงปลา   
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กลุม 
 จํานวน ขอมูลหรือความเห็นสั้นๆ เกี่ยวกบักิจกรรมของกลุม 
เยาวชน   
แมบาน   
ผูสูงอาย ุ   
รานคาชุมชน   
เกษตรกร   
อาชีพ   
ออมทรัพย   
อ่ืนๆ   
 
จุดเดนของพื้นที่หรือสถานที่สําคัญ (เชน มีปาชุมชน สถานทีท่องเที่ยวตางๆ  หรือมีชื่อเสียงในดานใดบาง)  
                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                . 
สวนที่ 2 ขอมูลของอบต. 

ก. ขอมูลพื้นฐาน 

อบต.  ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.     ( หรือ                         ปมาแลว) 

บุคลากรของอบต. 
สมาชิกสภาตําบลทั้งหมด                 คน  แบงเปน ชาย                       คน         หญิง                      คน 
เจาหนาที่ที่สํานักงานอบต.ทั้งหมด                คน  แบงเปน ชาย                       คน         หญิง                      คน 
ตําแหนง ช่ือ อายุ การศึกษา 
นายก    
รองนายกคนที่ 1    
รองนายกคนที่ 2    
ประธานสภา    
ปลัด    
คลัง    
การเงิน    
โยธา    
ธุรการ    
จัดเก็บ    
นักการ    
อ่ืนๆ    
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รายไดของอบต. ประจําป 2547 
รายไดที่จัดเก็บเอง                                                                 . 
สวนราชการตางๆเก็บให                                                              . 
รัฐบาลอุดหนุน                                                                    . 
จํานวนและกลุมกิจกรรมที่อบต. ใหการสนับสนุน ในป 2547:        
             
             
          
 
ข. โครงการพฒันา 
 
โครงการพัฒนาที่สําคัญของอบต. ในป 2546 

โครงการ งบประมาณ จํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชน 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
โครงการพัฒนาที่สําคัญของอบต. ในป 2547 

โครงการ งบประมาณ จํานวนหมูบานท่ีไดรับประโยชน 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
โครงการพัฒนาที่สําคัญของอบต. ในป 2548 (ที่ดําเนินการไปแลว  หรือกําลังดําเนินการ) 

โครงการ งบประมาณ จํานวนหมูบานท่ีไดรับประโยชน 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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โครงการพัฒนาที่สําคัญของอบต. ในป 2548 (ที่วางแผนไว  แตยังไมไดดําเนินการในขณะนี้) 
โครงการ งบประมาณ จํานวนหมูบานท่ีไดรับประโยชน 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
  

ค. ความเขมเข็งและโอกาสของอบต. 

จุดเดนของอบต. ที่ทําใหประสบความสําเร็จในการทํางาน  และกรุณาอธิบายวิธีการทํางานของทานกับชุมชน รวมทั้งยกตัวอยาง
โครงการที่ทานภูมิใจมากที่สุด 
             

             

             

                                                    

         

             

กลุมกิจกรรมในชุมชนของทานมีสวนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางไรบาง     
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สิ่งที่อบต. ควรปรับปรุงเพื่อใหทํางานไดดียิ่งขึ้น  รวมทั้งทักษะและความรูดานใดบาง ที่ทานตองการเพิ่มเติม 

             

             

             

          

             

อบต. คาดวาจะไดประโยชนอะไรบางจากอาสาสมัคร 
             

             

             

             

          

ทานคิดวาเหตุผลที่หนวยสันติภาพควรสงอาสาสมัครมาทํางานกับอบต.ของทานคือ 
             

             

             

           

ทานมีความพรอมที่จะรับอาสาสมัครเพียงใด  หรือมีความกังวลอะไรบาง  หากตองรับอาสาสมัครมาทํางานดวย 
             

             

           

 

กรุณาระบุชื่อของคนที่มีความรูภาษาอังกฤษพอสมควรที่จะชวยเหลืออาสาสมัครไดในระยะแรกของการทํางาน 
ชื่อ:        ตําแหนง:      

ชื่อ:        ตําแหนง:      



 
 
 

คูมือการขออาสาสมัครไปชวยปฏิบัติงานในองคกรทองถิน่ – โครงการสงเสรมิศักยภาพขององคกรทองถิ่น (สศอท.)                                     18     

ทานตองการใหอาสาสมัครชวยงานในดานใดบาง (เชน การสงเสริมศกัยภาพของสมาชิกและเจาหนาที่ของอบต.  
ธุรกิจชุมชน  เยาวชน  การศกึษา  สาธารณสุข  สิ่งแวดลอม  การเกษตร  และ การสงเสรมิอาชีพ เปนตน)  กรณุาให
รายละเอียดคราวๆ ของแตละกิจกรรม เชน วัตถุประสงค แผนการดําเนนิงาน ระยะเวลา กลุมเปาหมาย  
ผูรับผิดชอบ  บทบาทของอาสาสมัครในกจิกรรมนั้นๆ  รวมทั้งวิธีการดาํเนินกิจกรรมนั้นตอไปหลังจากที่อาสาสมัคร
หมดวาระการทํางานกับอบต.ของทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาแนบเอกสารอื่นๆ ที่จําเปน เชน แผนที่การเดินทาง  ลกัษณะของพื้นที่  รูปภาพ  หรือ จดหมายของกลุมในทองถิ่นที่ตองการให
อาสาสมัครไปชวยปฏิบัติงาน เชน กลุมแมบาน กลุมเยาชน กลุมออมทรัพย  เปนตน  เพ่ือใหหนวยสันติภาพฯ ใชประกอบในการ
พิจารณาคัดเลือกสถานที่ปฏิบัติงานใหกับอาสาสมัคร  และขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานเปนอยางยิ่ง 
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สวนที่ 3 ลายเซ็นต 
 
กรุณาลงรายชื่อผูขอ 
         
นายกอบต.  ช่ือ         
 
             ลายเซ็นต        
 
  วันที ่      
 
ปลัดอบต.: ช่ือ         
 
  ลายเซ็นต        
 
  วันที ่      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนนี้ สําหรับหนวยสันติภาพฯ เทานั้น: 

 
ไดรับเอกสารแลว:             
                               ผูอํานวยการฝายโครงการ สศอท.   วันเดือนป 
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อนึ่ง หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานในพื้นทีข่องโครงการสศอท. กรุณา
สอบถามไดจากองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 39 แหง ที่กาํลังทํางานรวมกับอาสาสมัครของหนวย
สันติภาพฯในขณะนี ้
อบต.หนองกี่ อ.หนองก่ี จ. บุรรีัมย 
อบต.ทุงจงัหัน อ.โนนสุวรรณ จ. บุรรีัมย 
อบต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรรีัมย 
อบต.บานดาน ก่ิงอ.บานดาน จ. บุรรีัมย 
อบต.ผักไหม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร 
อบต.หนองบัวบาน อ.รัตนบรุี จ.สุรนิทร 
อบต.บานชบ อ.สังขะ จ.สรุนิทร 
อบต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรนิทร 
อบต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 
อบต.ลิน้ฟา อ.ยางชุมนอย จ. ศรีสะเกษ 
อบต.สรางมิง่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
อบต.กุดน้ําใส อ.คอวัง จ.ยโสธร 
อบต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อบุลราชธาน ี
อบต.มวงสามสิบ อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
อบต.ถํ้าแข อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน ี
อบต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธาน ี
อบต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
 
 
 

อบต.ทาอาง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
อบต.วังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา 
อบต.บุงคลา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
อบต.ลาดใหญ อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 
อบต.หนองฉมิ อ.เนินสงา จ.ชัยภูมิ 
อบต.ทาวัด อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 
อบต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน 
อบต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 
อบต.ดงพยุง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ 
อบต.คําบง อ.หวยผ้ึง จ.กาฬสินธุ 
อบต.กุดหวาอ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 
อบต.หนองอิเฒา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 
อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 
อบต.พระกลางทุง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
อบต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 
อบต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 
อบต. รอบเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 
อบต.บะฮี อ.พรรณานคิม จ.สกลนคร 
อบต.หวยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 
อบต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร 
อบต.เหลาโพนคอ อ.โคกศรสีุพรรณ จ.สกลนคร 
อบต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

 


