
 

คู่มือการขอรับอาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงานในโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา  1 

                    คูม่อืการขอรบัอาสาสมคัร  
                         หนว่ยสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิา ประจ าประเทศไทย 
                         โครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพฒันา (Youth in Development Project) 

 

หน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมรกิาเป็นองคก์รอสิระภายใตส้งักัดของรัฐบาลอเมรกินั  ประธานาธบิด ีจอหน์ เอฟ เคเนดี ้ไดก้อ่ตัง้

หน่วยสนัตภิาพฯ ขึน้ในปี พ.ศ. 2504  เพือ่เสรมิสรา้งสนัตภิาพ ดว้ยการสง่อาสาสมัครอเมรกินัไปใชช้วีติอยูแ่ละชว่ย

ปฏบิตังิานในประเทศก าลงัพัฒนา  แมเ้วลาจะผา่นมากวา่ 58 ปีแลว้ หน่วยสนัตภิาพฯก็ยังคงมุง่เนน้การเสรมิสรา้งสนัตภิาพ

และมติรภาพ และเป้าหมายเดมิทีต่ัง้ไวไ้มเ่คยเปลีย่นแปลง ซึง่ไดแ้ก ่

1. ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นก าลงัคนแกป่ระเทศทีก่ าลงัพัฒนาและยังขาดแคลนบคุลากรในสาขาของงานทีจ่ าเป็นตอ่

การพัฒนา 

2. เพือ่สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจทีด่ขีองประชาชนเจา้ของประเทศ ทีม่ตีอ่คนอเมรกินั 

3. เพือ่สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจทีด่ขีองคนอเมรกินั ทีม่ตีอ่ประชาชนเจา้ของประเทศ  

 

ประวตัคิวามเป็นมา 

วนัทีก่อ่ตัง้ 1 มนีาคม พ.ศ. 2504 

จ านวนอาสาสมัครทัง้หมดทีเ่คยปฏบิตังิานในพืน้ที ่มากกวา่ 235,000 คน 

จ านวนประเทศทีเ่คยมอีาสาสมัคร 141 ประเทศ 

 

สถติลิา่สดุ 

จ านวนประเทศทีห่น่วยสนัตภิาพเขา้ไปปฏบิตังิานมากกวา่      62  ประเทศ 

จ านวนอาสาสมัครทัง้หมดทีเ่คยเขา้มาท างานในประเทศไทย    5,480 คน 

 

อาสาสมคัรท าอะไร 

อาสาสมัครหน่วยสนัตภิาพฯ ปฏบิตังิานอยูท่ั่วโลกในหลายดา้น เชน่ ดา้นการศกึษา สิง่แวดลอ้ม สาธารณสขุ วสิาหกจิ

ชมุชนขนาดย่อม สาระสนเทศ สิง่แวดลอ้ม การเกษตร และการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

 

การจะมาเป็นอาสาสมคัรน ัน้มเีง ือ่นไขดงันี ้

 ระยะเวลาการปฏบิตังิานทัง้ส ิน้ 27 เดอืน (รวมชว่งฝึกอบรม 11 สปัดาหแ์ละปฏบิัตงิานจรงิ 24 เดอืน) 

 สามารถสมัครไดต้ลอดเวลา โดยระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาใบสมัครนัน้ 9-12 เดอืน 

 อายขุัน้ต า่คอื 18 ปีและไม่ไดก้ าหนดวา่จะตอ้งอายุไมเ่กนิเทา่ไหร่  

 จบการศกึษาระดับปรญิญาตรเีป็นอย่างนอ้ย 

 อาสาสมัครจะไม่ไดรั้บเงนิเดอืนแตม่เีงนิยังชพีรายเดอืนซึง่เพยีงพอตอ่การยังชพีในชมุชน 

 หน่วยสนัตภิาพฯใหค้วามส าคัญสงูสดุกบัเรือ่งสขุภาพและความปลอดภัยของอาสาสมัคร โดยทีท่างหน่วย

สนัตภิาพฯ ทุม่เทเต็มทีก่ับการฝึกอบรมและใหค้วามชว่ยเหลอื เพือ่ใหอ้าสาสมัครสามารถท างานไดอ้ยา่งแข็งแรง

และปลอดภัย 

 

รฐับาลไทยและหนว่ยสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิา ไดร้่วมมอืกันในโครงการตา่งๆ เป็นอยา่งดมีาตลอด ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2505  

อาสาสมัครและผูร้่วมงานไดร้่วมกนัปฏบิัตงิานในโครงการอยา่งเคยีงบา่เคยีงไหลต่ลอด 58 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยมกีาร

เปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมาย ขณะทีรั่ฐบาลไทยพบวา่มคีวามตอ้งการพัฒนาดา้นเยาวชนอยา่งสงู จากความตอ้งการ

ดงักลา่วจงึเป็นทีม่าของโครงการในขณะนี ้โดยมุง่เนน้ทีก่ารสรา้งศกัยภาพเยาวขนซึง่เป็นทรัพยากรทีส่ าคญัยิง่ของประเทศ 

ใหส้ามารถจัดการกบัปัญหาตา่ง ๆ ไดอ้ย่างรอบดา้น  

 

โครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพฒันา (Youth in Development Project) เป็นโครงการใหมท่ีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 

2554 หน่วยงานทีใ่หก้ารสนับสนุนประกอบดว้ย ส านักงานความร่วมมอืเพือ่การพัฒนาระหวา่งประเทศ (สพร.) กระทรวง

การตา่งประเทศ และกรมการสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย ส านักสง่เสรมิและพทิกัษ์เยาวชน กระทรวง

การพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์องคก์รพัฒนาอสิระตา่ง ๆ เชน่ สภาองคก์ารพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระ

ราชปูถัมภฯ์  และ ไรทท์เูพลย ์(Right-to-Play)  โดยมกีารร่วมมอืกนัอยา่งใกลช้ดิในการออกแบบ วางแผน  การสนับสนุน 

การตดิตามผล และการประเมนิผลโครงการร่วมกนั โดยโครงการมเีป้าหมายโดยรวมอยูท่ี ่เยาวชนมสีขุภาพทีด่แีละเตบิโต

เป็นพลเมอืงทีส่ าคญัในการสง่ผลในเชงิบวกใหก้บัสงัคม *(เยาวชน ส าหรบัโครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพฒันา 

หมายถงึเยาวชนในโรงเรยีนอายรุะหวา่ง 9-15 ปี)  

 



 

คู่มือการขอรับอาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงานในโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา  2 

กรอบการท างานโครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพฒันา หนว่ยสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิา ประเทศไทย 

 

 

เป้าหมายที ่1 

 เสรมิสรา้งวถิกีารด าเนนิชวีติทีด่แีละ
พลเมอืงทีด่ ี

วตัถปุระสงค ์ 1.1 – เสรมิสรา้งทกัษะการสือ่สารโดยใชภ้าษาองักฤษ 

วตัถปุระสงค ์ 1.2  - เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

วตัถปุระสงค ์ 3.1  – เสรมิสรา้งทกัษะความเป็นผูน้ ารุ่นเยาวเ์พือ่พัฒนา
ทอ้งถิน่อยา่งมสีว่นร่วม 

 

 

เป้าหมายที ่2 

เสรมิสรา้งใหเ้ยาวชนมคีวามเขม้แข็งในการ
ดแูลสขุภาพและมสีขุภาวะทีด่ ี 

วตัถปุระสงค ์ 2.1 – เสรมิสรา้งทกัษะและความรูเ้รือ่งอนามัยเจรญิพันธุ ์

วตัถปุระสงค ์2.2 – เสรมิสรา้งทกัษะการกฬีาและสง่เสรมิใหเ้ยาวชน

ออกก าลงักาย 
วตัถปุระสงค ์ 2.3 – เสรมิสรา้งใหเ้ยาวชนลด ละ เลกิการเสพตดิสาร

เสพตดิและของมนึเมา 
 

 

ตวัอยา่งของกจิกรรมทีอ่าสาสมคัรและผูร้ว่มงาน (จนท. อบต. / ครูทีส่อน วชิาสขุศกึษา วชิาพละ วชิาทกัษะ

ชวีติ / จนท. รพ.สต.) รว่มกนัท าเพือ่สรา้งศกัยภาพใหเ้ด็กและเยาวชน (ในโรงเรยีน, ในช ัว่โมงลดเวลาเรยีน

เพิม่เวลารู ้ชุมนุม หรอืนอกเวลาเรยีนในชุมชน)  

1. กจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งทักษะชวีติ (เชน่ การตระหนักรูแ้ละเห็นคณุคา่ของตนเอง การคดิวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และ

การแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์การจัดการกบัอารมณ์และความเครยีด การสรา้งสมัพันธภาพทีด่กีบัผูอ้ ืน่) 

2. กจิกรรมสอนบทสนทนาภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนัร่วมกบัคณุครู 

3. ชมรมภาษาองักฤษ การสนทนาภาษาองักฤษ การเลา่นทิานการแสดงภาษาองักฤษ 

4. กจิกรรมใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ เพศศกึษาและโรคตดิตอ่ตา่ง ๆ  

5. กจิกรรมออกก าลงักาย กฬีา 

6. กจิกรรมรณรงคล์ดการดืม่สรุาและเสพยาเสพตดิ 

7. กจิกรรมสง่เสรมิบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาทอ้งถิน่ สรา้งเยาวชนจติอาสา  

8. กจิกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 

9. กจิกรรมรักษาสิง่แวดลอ้มในชมุชน 

10. อืน่ ๆ  

 

หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืกสถานทีป่ฏบิตังิานของอาสาสมคัร 
ชุมชน 

 ชมุชนมคีวามปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิส าหรับอาสาสมัคร ไมม่ปัีญหาอทุกภัยรุนแรง 

 ขา้ราชการระดับผูใ้หญใ่นพืน้ทีเ่ต็มใจร่วมงานกบัอาสาสมัคร และสนับสนุนงานทีอ่าสาสมัครท าร่วมกับชมุชน 

 ในชมุชนมสีถานพยาบาล  หรอือยูใ่กลก้ับโรงพยาบาลในอ าเภอหรอืจังหวัด  ทีส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอือาสาสมัคร  

และสามารถตดิตอ่หน่วยแพทยข์องหน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมรกิาทีก่รุงเทพฯได ้ เมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ 

 ชมุชนนัน้ตอ้งมรีะบบการสือ่สารและระบบการคมนาคมทีด่ ีเชน่ มรีถโดยสารประจ าทางทีอ่าสาสมัครสามารถใชบ้รกิาร

ไดอ้ยา่งสม า่เสมอ  เพือ่เดนิทางไปที ่อบต./เทศบาล โรงเรยีน รพ.สต. อ าเภอ จังหวดั และ กรุงเทพ ไดอ้ยา่งสะดวก 

(โปรดระบใุหช้ดัเจนเมือ่กรอกใบค าขออาสาสมัคร) 

 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)/ เทศบาล 

 อบต./เทศบาล สง่เสรมิกจิกรรมการสรา้งศกัยภาพการเยาวชน มโีครงการแลพงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนา

เยาวชนอยา่งชดัเจน 
 เจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิอบต. ตอ้งยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติอ่อาสาสมัครในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร 

 เจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิอบต. ตอ้งสามารถบอกไดอ้ย่างชดัเจน  ถงึความตอ้งการของหน่วยงานตนเองและของชมุชน  
รวมทัง้สามารถเสนอแนวทางทีอ่าสาสมัครจะมสีว่นชว่ยในการตอบสนองความตอ้งการดา้นการพัฒนาเยาวชนอย่าง

ชดัเจน 

 ปลดัอบต. / เทศบาล ตอ้งสามารถท าหนา้ทีเ่ป็นผูร้่วมงานของอาสาสมัครได ้ และเต็มใจทีจ่ะชว่ยอาสาสมัครท างาน
ตามที ่อบต./เทศบาล มอบหมาย  รวมทัง้ชว่ยประสานงานกับหน่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 นายกอบต./เทศบาล  และปลัด  ตอ้งวางแผนปฏบิตักิารร่วมกนักับอาสาสมัคร  และชว่ยงานของอาสาสมัครตามที่
โรงเรยีน หรอื รพ.สต. /ชมุชน เสนอขอความชว่ยเหลอืมาดา้นพัฒนาเยาวชน 

 มเีพือ่นร่วมงานภาคสนาม ผูท้ างานเคยีงบา่เคยีงไหลคู่ก่นั เชน่ นักวชิาการศกึษา เจา้หนา้ทีพั่ฒนาชมุชน 
นักวเิคราะห ์ฯลฯ 

 ภายในส านักงานของอบต./ เทศบาล ตอ้งมบีรเิวณทีอ่าสาสมัครสามารถน่ังท างานไดอ้ย่างเป็นสดัสว่น  ซึง่ไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นหอ้งสว่นตวั แตม่โีตะ๊หรอืตูใ้หอ้าสาสมัครเก็บเอกสารหรอืของสว่นตัวบางอย่างได ้
 เจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิอบต./เทศบาล  ตอ้งชว่ยเหลอืจัดหาตวัเลอืกทีพั่กทีป่ลอดภัยในชมุชนใหก้บัอาสาสมัคร (ซึง่

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการตา่งประเทศเป็นผูช้ว่ยเหลอืสนับสนุนเรือ่งคา่เชา่ทีพั่ก) 
 เจา้หนา้ทีแ่ละสมาชกิอบต. ตอ้งเต็มใจชว่ยอาสาสมัครเรยีนรูแ้ละฝึกฝนภาษาและวฒันธรรมไทย 
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โรงเรยีน 

 ไมม่กีารจา้งครูชาวตา่งชาตอิยู่แลว้ และไมม่อีาสาสมัครตา่งชาตจิากองคก์รหรอืหน่วยงานอืน่ๆ 

 มคีณุครูทีส่นใจด าเนนิกจิกรรมร่วมกบัอาสาสมัครดา้นสง่เสรมิศกัยภาพเยาวชน 

 เป็นโรงเรยีนระดบัประถม หรอื มัธยมขยายโอกาส ทีต่ัง้อยูใ่นต าบลเดยีวกนักับ อบต./เทศบาล 

 มุง่เนน้พัฒนาศักยภาพเด็กดา้นทกัษะชวีติ ควบคูก่บัการพัฒนาดา้นวชิาการ 

 

รพ.สต./อนามยั 

 เป็น รพ.สต. หรอื อนามัยในต าบล 

 มเีจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทีส่นใจด าเนนิกจิกรรมร่วมกับอาสาสมัครดา้นสง่เสรมิศกัยภาพเยาวชน  

การรณรงคป้์องกนัโรคตดิตอ่ตา่ง ๆ รวมทัง้ การสรา้งความตระหนักใหค้วามรูด้า้นเพศศกึษาทีถ่กูตอ้ง 

 แผนพัฒนาดา้นเยาวชน านอนามัยโรงเรยีน งานรณรงคป้์องกันยาเสพตดิ สง่เสรมิการออกก าลงักายและใหค้วามรู ้

เยาวชนในเรือ่งตา่ง ๆ 

  

ครอบครวัอุปถมัภ/์ บา้นเชา่ (หนว่ยสนัตภิาพฯ และกระทรวงการตา่งประเทศรบัภาระคา่เชา่เอง)  
 อบต. / เทศบาล ตอ้งจัดหาครอบครัวอปุถัมภใ์หอ้าสาสมัครอยูด่ว้ยในชว่ง 1 เดอืนแรก เพือ่ชว่ยใหอ้าสาสมัครได ้

เรยีนรูบ้รบิทของชมุชน วถิชีวีติ และภาษาและวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

 อบต. / เทศบาล ตอ้งจัดหาทีพั่กใหอ้าสาสมัคร โดยเป็นบา้นทีอ่าสาสมัครสามารถอยู่ไดเ้ป็นสว่นตัว  ในบรเิวณที่
ปลอดภัย  และไมม่ปัีญหาน ้าทว่ม (ไมต่อ้งรับผดิชอบเรือ่งคา่เชา่) 

 บา้นพักทีจ่ัดใหอ้าสาสมัครนัน้  ไมค่วรหา่งจากบา้นอืน่ๆ เกนิ 10 เมตร (อยูใ่นระยะทีต่ะโกนเรยีกกนัได)้ และตอ้งมี
ทางออกเมือ่เกดิไฟไหม ้หรอืเหตฉุุกเฉนิใดๆ 

 บา้นพักตอ้งแน่นหนาพอทีอ่าสาสมัครจะเก็บขา้วของสว่นตัวไดอ้ย่างปลอดภัย 
 ประตทูางเขา้บา้นควรเป็นโลหะหรอืไมท้ีอ่ยูใ่นสภาพใชก้ารได ้ และสามารถล็อคไดจ้ากภายในบา้น  

 หนา้ตา่งควรมลีกูกรงและสามารถปิดไดจ้ากดา้นใน  โดยหนา้ตา่งหอ้งนอนตอ้งตดิมุง้ลวดดว้ย 

  ภายในบา้นควรม ีเครือ่งเรอืนทีจ่ าเป็น เชน่ เตยีง โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้สือ้ผา้ เป็นตน้  นอกจากนี ้ ตอ้งมหีอ้งน ้าอยูภ่ายใน
บา้น  มไีฟฟ้า  มโีทรศพัทภ์ายในบา้น  หรอือยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง  รวมทัง้มบีรเิวณใหซ้กัผา้หรอืท าอาหารได ้

 
วธิกีารขออาสาสมคัร 

การคดัเลอืกชมุชนใหอ้าสาสมัครไปท างานจะยดึตามหลกัเกณฑท์ีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้  โดยความตอ้งการของ อบต./

เทศบาล/โรงเรยีน/รพ.สต. และชมุชน ตอ้งสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องโครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพัฒนา  ตอ้ง
สามารถระบไุดถ้งึสถานการณ์เยาวชนในพืน้ที ่ทรัพยากรทีม่ ีความตอ้งการใหอ้าสาสมัครเขา้ไปมสีว่นร่วมในโครงการหรอื

กจิกรรมพัฒนาเยาวชนทีส่ าคญัอะไรบา้ง ผูร้่วมงาน เจา้หนา้ทีอ่บต./เทศบาล/รพ.สต./โรงเรยีน ตอ้งท างานร่วมกนักบั
อาสาสมัคร  

 
 

หากอบต./เทศบาล ของทา่นสนใจทีจ่ะขออาสาสมคัร: 
 ขอใหท้า่นอา่นคูม่อืฉบบันีอ้ยา่งละเอยีดถีถ่ว้น 
 นายกและปลดั อบต. ตอ้งร่วมกนักรอกขอ้ความในใบค าขอใหค้รบถว้น  และเซ็นตช์ือ่ลงในแผน่สดุทา้ยของใบค า

ขอ โดยมกีารปรกึษาร่วมกนักบัโรงเรยีน/รพ.สต. ในต าบล ถงึการขอรับอาสาสมัครเพือ่มาด าเนนิกจิกรรมใดบา้ง
ดา้นการสง่เสรมิศักยภาพเยาวชน  

 สง่ใบค าขอไปทีจั่งหวดัของทา่นภายในวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 โดยสง่ใบสมคัรของทา่นมาตามทีอ่ยู่

ดา้นลา่งนีใ้หค้รบทกุที ่
 

1. สง่ใบสมคัรเป็นไฟล ์Word มาทีอ่เีมล ์
        คณุกุลพพิทิย ์วงศแ์สงจนัทร ์ 

        ผูอ้ านวยการโครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพฒันา  

        อเีมล:์ kwongseangchundr@peacecorps.gov 
 

2. สง่ใบสมคัรทางไปรษณียถ์งึกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่วงเล็บมุมซอง (งานอาสาสมคัร 
ของหนว่ยสนัตภิาพฯ รุน่ 133) 

                                   นายกฤษณ์กมล กมลาศน ์(นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ) 
                       กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่กระทรวงมหาดไทย 

                       วงัสวนสุนนัทา ถนนราชสมีา เขตดสุติ กทม. 10300 

                       โทร. (02) 2419000 ตอ่ 2212 
 

3. สง่ส าเนาใบสมคัรมาที ่หนว่ยสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิา ประเทศไทย ทีอ่ยู:่(งานอาสาสมคัร ของ    
หนว่ยสนัตภิาพฯ รุน่ 133) 

                        ผูอ้ านวยการโครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพฒันา 

                        หนว่ยสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิาประจ าประเทศไทย 
                                    242 ถนนราชวถิ ีดุสติ กรุงเทพ 10300  

 

mailto:kwongseangchundr@peacecorps.gov


 

คู่มือการขอรับอาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงานในโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา  4 

4.    กรณีทา่นขอรบัอาสาสมคัรรว่มกบัโรงเรยีน (ขอรบัสมคัรอาสาสมคัรเป็นคู)่ ใหแ้นบใบสมคัรขอ

โรงเรยีน ในโครงการเพือ่นครูเพือ่การพฒันามาพรอ้มกนัดว้ย โดยสง่มาทีห่นว่ยสนัตภิาพ 
ตามทีอ่ยูใ่นขอ้ 3 

 
ในปีนีโ้ครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพัฒนา ไดเ้ริม่กระบวนคดัเลอืกพืน้ทีเ่พือ่เป็นพืน้ทีป่ฏบิตังิานของอาสาสมัครโครงการ

สรา้งเยาวชนเพือ่การพัฒนา รุ่นที ่9 (อาสาสมัครหน่วยสนัตภิาพรุ่นที ่133) ในปี พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับใบสมัครจาก 

อบต./เทศบาล ทัว่ประเทศ ยกเวน้ กรุงเทพและเขตปรมิณฑล(นนทบรุ ีปธมุธาน ีสมุทรปราการ สมทุรสาคร) สงขลา ยะลา 
ปัตตาน ีและนราธวิาส หลงัจากไดรั้บใบสมัครแลว้ทางหน่วยสนัตภิาพฯจะท าการคดัเลอืกใบสมัครและลงส ารวจพืน้ทีต่จรงิ

ตามความเหมาะสมในโอกาสตอ่ไปซึง่มกีรอบเวลาดงันี้ 
 

ก าหนดการคดัเลอืกพืน้ที:่ 
 

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563: คดัเลอืกใบสมัคร รอบแรก 

 
เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2563:  ตดิตอ่ไปยัง อบต./เทศบาลทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกจากรอบแรกเพือ่สมัภาษณ์เพิม่เตมิเกีย่วกับ

ความพรอ้มในการท างานร่วมกับอาสาสมัครและความชดัเจนของโครงการทีม่าจากความตอ้งการของพืน้ที ่
 

เดอืนกรกฎาคม – เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563: ส ารวจพืน้ทีป่ฏบิัตงิานรอบที ่1 ณ อบต./เทศบาล โดยผูอ้ านวยการ

โครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพัฒนา 
 

เดอืนตลุาคม – เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563: ส ารวจพืน้ทีป่ฏบิตังิานรอบที ่2 ณ อบต./เทศบาล โดยเจา้หนา้ทีโ่ครงการ 
เพือ่ตรวจสอบดา้นความปลอดภัย คดัเลอืกครอบครัวอปุถัมภแ์ละบา้นเชา่ 

 
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564: ประกาศรายชือ่ อบต./เทศบาลทีผ่า่นการคดัเลอืก 

 

 
ค าถามทีม่กัพบบอ่ยๆ 

 
 อาสาสมคัรเป็นใคร? 

อาสาสมัครเป็นคนอเมรกินั  มทีัง้หญงิและชาย บา้งเป็นหนุ่มสาว  บา้งก็เป็นผูอ้าวโุส  ประกอบดว้ยหลายเชือ้ชาติ

และหลากสผีวิ  อาสาสมัครบางคนมเีชือ้สายเอเชยี บางคนมเีชือ้สายอฟัรกินั  ลาตนิอเมรกินั  หรอืยโุรป แตล่ะคน
จะมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีแ่ตกตา่งกนั บางคนเคยท างานพัฒนาเยาวชน สาธารณสขุ การศกึษา การเกษตร 

หรอื สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 อาสาสมคัรไดร้บัการผกึอบรมอะไรมาบา้งกอ่นมาท างาน? 

กอ่นลงปฏบิัตงิานในพืน้ที ่ หน่วยสนัตภิาพฯ ไดจั้ดการฝึกอบรมใหอ้าสาสมัครทกุคนเป็นเวลา 11 สปัดาห ์ เนือ้หา

ของการอบรมประกอบดว้ย ความรูเ้กีย่วกบัภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาพรวมของการปกครองสว่นทอ้งถิน่ การ
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย ความรูเ้กีย่วกับการสาธารณสขุและความปลอดภัย การพัฒนาการ

เกษตรและสิง่แวดลอ้ม การพัฒนาเยาวชน และบทบาทของหญงิชายในการพัฒนาประเทศ เป็นตน้ เพือ่ให ้
อาสาสมัครมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและมทีศันคตทิีด่ตีอ่การท างานและการใชช้วีติร่วมกับคนไทย โดยการ

ฝึกอบรมไดต้ัง้กฎเกณฑท์ีแ่น่ชดัวา่อาสาสมัครตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในระดบัใดบา้ง  จงึจะสามารถผ่าน
หลกัสตูรการฝึกอบรมดงักลา่วได ้ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ชมุชนแตล่ะแหง่จะไดอ้าสาสมัครทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยา่ง

พอเพยีง  ทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนนัน้ๆ ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 อาสาสมคัรจะท างานกบัอบต./เทศบาล/โรงเรยีน/รพ.สต. และ ชุมชน เป็นระยะเวลาเทา่ใด? 
ตามก าหนดแลว้อาสาสมัครจะท างานในชมุชนเป็นเวลา 2 ปี อยา่งไรก็ตามอาสาสมัครบางคนอาจจ าเป็นตอ้งยุติ

การท างานกอ่นก าหนดดว้ยเหตผุลหลายประการ เชน่ มปัีญหาดา้นสขุภาพ ไมส่ามารถปรับตัวได ้หรอืมคีวาม
จ าเป็นของครอบครัวทีอ่เมรกิา หรอือืน่ๆ  แตห่ากชมุชนนัน้ยังมคีวามตอ้งการไดอ้าสาสมัครมาทดแทนคนทีต่อ้ง

ลาออกกอ่นก าหนด  ก็สามารถท าเรือ่งขออาสาสมัครใหมไ่ด ้ โดยหน่วยสนัตภิาพฯ อาจสง่อาสาสมัครรุ่นตอ่ไปมา

ทดแทนไดใ้นบางกรณี 
 

 อาสาสมคัรมาท างานแทนเจา้หนา้ทีอ่บต./เทศบาล/โรงเรยีน/รพ.สต. ใชห่รอืไม?่ 
ไมใ่ชอ่าสาสมัครไม่ไดม้าท างานแทนเจา้หนา้ทีอ่ยา่งแน่นอน  แตม่าบรูณาการร่วมกนักบั จนท.ทีรั่บผดิชอบงาน

ดา้นสง่เสรมิศกัยภาพเยาวชน ในการวางแผน การปฏบิตั ิ การตดิตามและประเมนิผล โครงการหรอืกจิกรรมการ
พัฒนาเยาวชนอยา่งมสีว่นร่วม รวมทัง้แลกเปลีย่นความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นบางอย่างใหก้ับเจา้หนา้ที/่ครู  เพือ่ให ้

โครงการและกจิกรรมตา่งๆ  สามารถด าเนนิตอ่ไปได ้ แมว้า่ไม่มอีาสาสมัครอยูแ่ลว้ 

 
 ใครคอืผูร้ว่มงานของอาสาสมคัร? 

ปลดัอบต. เป็นผูร้่วมงานคนทีห่นึง่ และท าหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหวา่งอบต. กับหน่วยสนัตภิาพฯ ดว้ย  และมี
เจา้หนา้ทีภ่าคสนาม ซึง่อบต.มอบหมายใหท้ างานร่วมกับอาสาสมัครดา้นการสง่เสรมิศกัยภาพเยาวชน  และ

เจา้หนา้ที ่รพ.สต./ครูจากโรงเรยีนทีส่นใจด าเนนิกจิกรรมดา้นสง่เสรมิศักยภาพเยาวชน และกจิกรรมทกัษะชวีติอืน่ 



 

คู่มือการขอรับอาสาสมัครไปช่วยปฏิบัติงานในโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา  5 

ๆ   ซึง่ผูร้่วมงานแตล่ะคนตอ้งเต็มใจทีจ่ะท างานร่วมกบัอาสาสมัครตลอดระยะเวลาสองปีทีอ่าสาสมัครท างานอยูใ่น

ชมุชน   
 

 อาสาสมคัรมาท างานเวลาไหนบา้ง? 
อาสาสมัครตอ้งท างานวนัจันทรถ์งึศกุร ์ตามเวลาราชการ เชน่เดยีวกับเจา้หนา้ทีค่นอืน่ของอบต./เทศบาล/

โรงเรยีน/รพ.สต.  และตอ้งออกไปพบปะเยาวชน/ชมุชน (ไม่ใชอ่ยูแ่ตใ่นส านักงานเทา่นัน้) หากจ าเป็นตอ้งท างาน

ในวนัหยดุ  อบต./เทศบาล/โรงเรยีน/รพ.สต. ตอ้งแจง้ใหอ้าสาสมัครทราบลว่งหนา้เสมอ  เนื่องจากอาสาสมัคร
อาจมธีรุะสว่นตวัทีนั่ดหมายไวก้อ่นหนา้แลว้ 

 
 อาสาสมคัรตอ้งท างานภายใตเ้งือ่นไขพเิศษอะไรหรอืไม? 

ขอใหท้า่นปฏบิตัติอ่อาสาสมัครเชน่เดยีวกับเจา้หนา้ทีค่นอืน่ๆ ของอบต./เทศบาล โดยไมม่สีทิธพิเิศษใดๆทัง้ส ิน้ 
 

 อบต. ตอ้งมหีนา้ทีร่บัผดิชอบอะไรบา้ง? 

 รับทราบนโยบายและยุทธวธิกีารท างานของโครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพัฒนารวมทัง้แจง้ใหห้น่วย 

งานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ รพ.สต. โรงเรยีน ไดรั้บทราบในเรือ่งนี้  
 ร่วมกบัโรงเรยีน และ รพ.สต.ในต าบล ใหแ้นวทาง/ทศิทางการด าเนนิกจิกรรมสง่เสรมิศักยภาพเยาวชนใน

พืน้ที ่

 ก ากบัดแูล และ สนับสนุนงานของอาสาสมัครกับผูร้่วมงาน  

 พัฒนารูปแบบการการสรา้งเยาวชนเพือ่การพัฒนา  ทีส่ามารถเป็นตวัอยา่งใหก้ับอบต./เทศบาล/โรงเรยีน/รพ.

สต. และกลุม่เยาวชน/สภาเยาวชนในต าบลอืน่ๆ  
 ประเมนิความส าเร็จของโครงการการสรา้งเยาวชนเพือ่การพัฒนา  ร่วมกบัคณะทีป่รกึษาโครงการฯ  และ

เผยแพร่ผลการประเมนิใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ  

 

 ใครเป็นคนดูแลรกัษาพยาบาลอาสาสมคัร? 
แพทยข์องหน่วยสนัตภิาพฯ เป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงตอ่สขุภาพของอาสาสมัคร  ตลอดระยะเวลาสองปีของการ

ปฏบิตังิาน  หากอาสาสมัครเจ็บป่วยหรอืประสบอบุตัเิหตฉุุกเฉนิ  นายกและปลดัอบต. ตอ้งแจง้ใหแ้พทยข์องหน่วย
สนัตภิาพฯ ทราบทนัท ี และหากจ าเป็น  ตอ้งสามารถจัดหาพาหนะสง่อาสาสมัครเขา้กรุงเทพเพือ่เขา้รับการรักษา

โดยดว่น  
 

 

หากทา่นมคี าถามเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ 
ผูอ้ านวยการโครงการสรา้งเยาวชนเพือ่การพฒันา 

หนว่ยสนัตภิาพสหรฐัอเมรกิาประจ าประเทศไทย 
242 ถนนราชวถิ ีดุสติ กรุงเทพ 10300 

โทร. (02) 243-0140 ตอ่ 404 

 
 

 


