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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี ศึกษาถึงการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร กรณีศึกษาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ศึกษาจากกรณี ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านการจัดการงานอาสาสมัคร และด้านการบริหารจัดการองค์การ ในประเด็น
การจัดโครงสร้าง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการจัดสรรทรัพยากร แนวการศึกษาเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง รวมท้ังจากสื่อออนไลน์ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจาก 2 องค์กรคือ 1) ผู้บริหารส่วน
กิจการอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
หัวหน้าฝ่าย อปพร. ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสมาชิก ศูนย์      
อปพร. เทศบาลนครรังสิต คือ การชักชวนจากอาสาสมัครรุ่นพ่ี และจากการได้รับการอบรมหลักสูตร 
ยุว อปพร. เป็นอาสาสมัครส่วนราชการ มีบทบาทสนับสนุนการทํางานเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่  
ในองค์กรภาครัฐ ปฏิบัติงานเฉพาะประเด็น เป็นอาสาสมัครระยะยาว การบริหารจัดการงาน
อาสาสมัคร ของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต มีการวางแผนที่ชัดเจนเป็นระบบ การคัดเลือก
อาสาสมัครมีความเคร่งครัดในกฎ ระเบียบที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งมีการวางแผนการแก้ไขอุปสรรคที่จะ
อาจเกิดข้ึน มีการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับบริบทการทํางานในพ้ีนที่ มีการจัดระบบการใช้งาน สมาชิก 
อปพร.ที่ชัดเจน ยุติธรรมทั่วถึงเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการทําหน้าที่ และให้ความสําคัญกับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก เพ่ือเสริมสร้างกําลังใจ และทดแทนเมื่อสมาชิก
เจ็บป่วยซึ่งครอบคลุมไปถึงครอบครัวสมาชิก ด้านการบริหารองค์การมีการจัดโครงสร้างการทํางานให้
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ของสมาชิกอปพร. ทุกคน มีส่วนร่วมโดยทั่วถึง และยุติธรรม มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ พาหนะ เบ้ียเลี้ยง ฯลฯ เพ่ือไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอในการศึกษาการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร ด้านการจัดการงาน
อาสาสมัคร ควรคํานึงถึงบริบทขององค์การเป็นสําคัญ การเชิดชูเกียรติและการจัดสวัสดิการ ต้อง
เพียงพอ สมาชิกทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีความเสมอภาค ในการสร้างแรงจูงใจในชักชวน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นอาสาสมัครในอนาคตเป็นสิ่งที่ควรคํานึงถึง ด้านการบริหารจัดการ การกําหนด
ภารกิจให้กับอาสาสมัครอย่างชัดเจนสม่ําเสมอและทั่วถึง จะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
อย่างต่อเน่ือง ในระบบการทํางานต้องให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน มีการรับรู้เท่ากัน โดยการ
ทํางานที่ยึดหลักประชาธิปไตยจะช่วยเสริมความเช่ือมั่นให้แก่สมาชิก 
   
คําสําคญั : อาสาสมัคร, การจัดการงานอาสาสมัคร, อปพร. 
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ABSTRACT 

This research aims to study the volunteer organization management: case 
of civil defense volunteers (CDV) of Rangsit City Municipality. The study is divided into 
two parts : 1) volunteer management and 2) organization management which focusing 
in structure, participation and resource allocation. The qualitative approach is 
employed to collect both primary and secondary data. The related documents and 
information were studied. Researcher did interview key-informants from 2 offices : 1) 
Department of Disaster Prevention and Mitigation by chief of CDV head quarter and 2) 
Rangsit City Municipality by CDV manager, supervisor, staffs and volunteers. 

For factors influencing people to become CDV at Rangsit City are as 
Municipality  follows : 1) asking from present CDVs and 2) having experience in Junior- 
CDV training Program. CDVs are volunteers who willing to support government missions. 
They as the long-term volunteers can strengthen the officials’ services to fulfill some 
specific needs of local people. Rangsit City Municipality has set up its volunteer 
management with clear plan and structure, CDVs are recruited as the clear rules and 
regulations set by the Municipality and the Department. Trainings are provided 
periodically to new CDVs and present CDVs to make them ready to service. Fair and 
clear division of work for all volunteers and other related staffs are designed in order 
to avoid conflict of tasks. Moreover, the Municipality has recognized the CDVs by 
providing them health welfare (including family members), certificate of CDV, CDV’s 
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Award, etc. CDVs have also received the necessary working support from the 
Municipality such as tools, equipment, transportation, allowances, etc.  

Recommendations for volunteer organization management are proposed: 
1) good volunteer management in each volunteer organization should take the context 
of organization into account 2) volunteer recognition as well as welfare should be 
sufficient for their necessities 3) equality and sense of belongingness to organization 
should be encourage among volunteers 4) motivation to persuade other people to 
join volunteer services should be highlight 5) missions and tasks of volunteers should 
be clear, visible and fair and 6) volunteer operation and management should be on 
basis of participation and democratic ways.  

 
Keywords : volunteer, volunteer management, Civil Defence Volunteer 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 
 

จากกระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการภาครัฐรวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้รัฐไทยปฏิรูป
การบริหารงานภาครัฐ ได้กําหนดนโยบายปรับโครงสร้างการทํางานภาครัฐให้มีขนาดเล็กลงควบคุม
การเพ่ิมจํานวนของข้าราชการประจํา ลดงานบางอย่างที่ไม่ใช่ภารกิจหลักใช้ระบบจ้างเหมาบริการ 
และการร่วมทุนกับภาคเอกชนในการให้บริการสาธารณะรวมถึงการกระจายอํานาจการบริหาร
ราชการให้กับท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการจัดการ จากการลด
ขนาดขององค์กรภาครัฐจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชนในการให้บริการสาธารณะในสภาวการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ไม่เพียงพอในการให้บริการ อีกทั้งนโยบาย “ประชารัฐ” ที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการการพัฒนาประเทศ 

ในปัจจุบันอาสาสมัคร ซึ่งเป็นภาคีภาคประชาชน มีบทบาทสําคัญในการช่วยแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคมจากเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่ผ่านมา อาทิ เหตุการณ์คลื่นยักษ์สินามิที่
จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ ปี 2554 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก กําลังสําคัญในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนล้วนเป็นพลังจากอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่ นอกจากอาสาสมัครจะเป็นกําลังสําคัญในช่วง
การเกิดเหตุการณ์วิกฤตแล้วอาสาสมัครยังเป็นกําลังสําคัญให้กับส่วนราชการในการขับเคลื่อนการ
ทํางานจากภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

องค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอาสาสมัคร1 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่      
1) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาสาสมัครก่อให้เกิดการกระจายเศรษฐกิจไปสู่สังคม เน่ืองจากกิจกรรม
ของอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน อาสาสมัครจึงเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ 2) ประโยชน์ทางสังคม อาสาสมัครช่วยสร้างความเหนียวแน่นและความเข้มแข็งของ
ชุมชนเป็นการส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างประชาชน ช่วยพัฒนาค่านิยมของความมีน้ําหน่ึงนํ้าใจ

                                           
1 ปิยากร หวังมหาพร,“พัฒนาการเชิงนโยบายอาสาสมัครไทย : จากความม่ันคงสู่การพัฒนา

สังคม,” วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 10, ฉ.2 (2556) : 15–26. 
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เดียวกัน ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่จําเป็นต่อการมีเสถียรภาพของชุมชน นอกจากน้ันอาสาสมัคร  
ยังเป็นการสร้างทุนทางสังคม (Social capital) ลักษณะการทํางานของอาสาสมัครเป็นการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นการทํางานในเชิงรุก ทําหน้าที่ระบุปัญหาของสังคมและความ
ต้องการของชุมชน โดยท่ีอาสาสมัครสามารถดําเนินการก่อนที่หน่วยงานต่างๆ และรัฐบาลจะเข้าไป
ให้บริการ การบุกเบิกของอาสาสมัครเป็นการดําเนินงานที่ไม่มีข้อจํากัดเร่ืองประเพณี กฎเกณฑ์     
การคํานึงถึงผลกําไรหรือความพร้อมของทุนเบ้ืองต้น 3) ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองการเป็น
อาสาสมัครทําให้ได้พบเพื่อนใหม่ เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความม่ันใจและการยอมรับ รวมทั้ง
งานอาสาสมัครยังเป็นการนําประโยชน์ไปสู่ผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม เช่น คนพิการ คนว่างงาน ผู้สูงอายุ 
คนเกษียณอายุ โดยช่วยนําบุคคลที่ถูกแบ่งแยกออกไปจากสังคมให้กลับเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับ
กลุ่ม ทําให้บุคคลเหล่าน้ันรู้สึกว่าตัวเองยังมีบทบาทอยู่ในสังคม 

จากความสําคัญของอาสาสมัคร องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2544  
เป็นปีอาสาสมัครสากล ส่งผลให้กระแสของงานอาสาสมัครแพร่หลายไปทั่วโลกประเทศไทยได้ขานรับ
นโยบายดังกล่าว โดยรัฐบาลในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีมติเห็นชอบ "ปฏิญญาอาสาสมัครไทย" 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 ประกอบด้วยสาระสําคัญในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับ
เรื่องของอาสาสมัครเพ่ิมมากขึ้น กําหนดให้ภาครัฐและเอกชนจะต้องส่งเสริมเสริมและสนับสนุนงาน
อาสาสมัครอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัคร ความสามารถ 
อุดมการณ์ และคุณธรรม  ภาครัฐและเอกชนต้องส่งเสริมการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ภาครัฐ
ต้องจัดให้มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมัครให้การคุ้มครองและเอ้ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานต่าง ๆ ควรส่งเสริมการทํางาน
อาสาสมัครโดยไม่ถือเป็นวันลา ภาครัฐต้องจัดต้ังคณะกรรมการโดยมีผู้แทนของภาครัฐภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องกับงานอาสาสมัครเป็นกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน ส่งเสริม
สนับสนุนการประสานงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาสมัคร  

องค์การอาสาสมัครสามารถแบ่งได้ตามรูปแบบการจัดต้ังได้เป็น 3 ประเภท2 ได้แก่      
1) อาสาสมัครส่วนราชการ เป็นองค์กรอาสาสมัครที่จัดต้ังโดยมีระเบียบ หรือ กฎหมายรองรับมีหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนมีการปฏิบัติงานที่เป็นทางการ มีแผนการทํางานร่วมกับส่วนราชการรวมถึงมี
ภาระงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกันพันธกิจของส่วนราชการน้ัน ๆ 2) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กร

                                           
2 เครือข่ายจิตอาสา,“รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทยนโยบายและกลไก

ส่งเสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ ,” (งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้ งที่ 1                    
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 7- 8 พ.ค. 2558).  
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ไม่แสวงหาผลกําไร การจัดต้ังองค์กรต้องได้การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ดําเนินงานโดยไม่หวังผลกําไร มีภารกิจชัดเจน มีการ
จัดต้ังองค์กรในรูปแบบของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรสาธารณะ 3) กลุ่มอิสระ เป็นการรวมตัวของกลุ่ม
คนที่มีอุดมการณ์การทํางานที่คล้ายกัน ร่วมปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และสามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ได้โดยทันที ไม่อยู่ในความดูแลขององค์กรใด ไม่มีสังกัด ไม่มีโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา การปฏิบัติงานด้วยทักษะส่วนตัวของอาสาสมัคร   

จากการรวบรวมข้อมูลจํานวนอาสาสมัครของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในปี3 พ.ศ. 2555     
มีอาสาสมัครในส่วนราชการ จํานวน 3,353,668 คน  อาสาสมัครในภาคเอกชน 7,473,196 คนและ
ในปี4 พ.ศ. 2557 พบว่ามีอาสาสมัครในส่วนราชการ 3,620,442 คน อาสาสมัครในภาคเอกชน 
8,184,398 คน จากสถิติพบว่าอาสาสมัครมีแนวโน้มเพ่ิมจํานวนมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่หากจะมอง
ถึงคุณค่าของอาสาสมัครที่ปรากฏ จะเห็นได้ว่าอาสาสมัครได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อน เป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนและภาครัฐ จนเป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหา
สังคมซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานที่เคยปรากฏหากมีปัญหาใหม่ที่มีความท้าทาย     
ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การเกิดนํ้า
ท่วม ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม วาตภัย ล้วนส่งผลเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้าง 
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดข้ึนเมื่อใด และส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด การสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจากอุบัติภัยบนท้องถนน ซึ่งแต่ละปีมีสถิติการเสียชีวิตที่สูงมากงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญย่ิง ประเทศไทยในอดีตมีการวางระบบการบริหารจัดการ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ไม่ชัดเจน มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายส่วน ต่อมาเมื่อ        

                                           
3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,“การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน"  (เอกสารงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 
ประจําปี 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี, 26 ตุลาคม 2555). 

4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, "การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการ
จัดสวัสดิการ : หนทางการสร้างความปรองดองในสังคมไทย" (เอกสารงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
และวันอาสาสมัครไทย ประจําปี 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี,  21 ตุลาคม 2557). 
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ปี พ.ศ. 2545 จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กําเนิดขึ้น 
เพ่ือดําเนินการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เกิดการวางแผนการจัดการสาธารณภัยเพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัติไว้ล่วงหน้าว่าใครต้องทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่และต้องทําอย่างไรเมื่อเกิดภัย5     
งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องการความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ 
รวมท้ังด้านงบประมาณ มีการปฏิบัติงานท่ีทันต่อสถานการณ์ ในการดําเนินงานที่จะสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายมีแนวคิดการจัดการภัยพิบัติที่สําคัญคือการให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และบรรเทาภัย จึงจําเป็นอย่างย่ิงในการนํากลไกของอาสาสมัครส่วนราชการเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน 
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นองค์การอาสาสมัครส่วนราชการที่
จัดต้ังตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติป้องกันภัย       
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2550 สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็น 
ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแนวคิดการ
บริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสนับสนุนการทํางาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งในเหตุการณ์ภัยพิบัติสินามิ เมื่อ พ.ศ. 2547 เหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี      
พ.ศ. 2554 อีกทั้งการปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ การเกิดไฟไหม้อาคารสูง       
การออกหน่วยปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงเทศกาล ในการป้องกันและลดอุบัติภัยจากท้อง
ถนน อปพร. เป็นกําลังสําคัญในการสนับสนุนการทํางานป้องกันและบรรเทาภัย การแจ้งเตือนภัย    
การรายงานข่าว โดยในการปฏิบัติงาน อปพร. ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะ     
ที่เก่ียวข้อง เช่น การป้องกันและแก้ปัญหาวาตภัย อุทกภัย โคลนถล่ม การป้องกันและระงับอัคคีภัย
เทคนิคการดับเพลิงเบ้ืองต้น อุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน การป้องกันแก้ไขปัญหา
การก่อวินาศกรรม ความไม่สงบเรียบร้อย การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาล
และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การกู้ภัยเบ้ืองต้น ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล จึงทําให้ประชาชน
สามารถมั่นใจในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อพปร. แต่เน่ืองจากทํางานของ อปพร. เป็นการ

                                           
5  สนอง คําชมภู,“อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) Civil Defense Volunteer

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  htpp://www.22.155.1.145/site8/ cms download _ 
content.php?did=6093 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559). 
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ทํางานอาสาสมัครมีลักษณะการทํางานเฉพาะกิจ อาสาสมัครเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ      
ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว อุทิศเวลาให้แก่ประโยชน์สาธารณะ มีลักษณะการบริหารจัดการงาน
อาสาสมัครอย่างไรที่เอ้ือให้เกิดการทํางานอาสาสมัครที่มีความต่อเนื่อง จึงเป็นคําถามที่น่าสนใจใน
การศึกษาการบริหารองค์การอาสาสมัคร กรณีศึกษาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการศึกษา
จะยกกรณีศึกษาศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต  

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต ได้รับรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่นในปี พ.ศ. 2550 – 2557 
และในปี พ.ศ. 2559 อยู่ในความดูแลและสนับสนุนของเทศบาลนครรังสิต ต้ังอยู่ ณ จังหวัดปทุมธานี 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 หมู่บ้านในตําบลประชาธิปัตย์ มีอาสาสมัครขึ้นทะเบียนจํานวน 2,091 คน ในการ
กํากับดูแลเทศบาลให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. ทั้งในด้านงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ บุคลากร พร้อมทั้งสถานที่การปฏิบัติงานและการอํานวยให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งน้ีด้วย
ความตระหนักถึงของพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เทศบาลให้ความสําคัญ จึงเป็นส่วน
สําคัญที่ส่งเสริมให้ ศูนย์ อปพร.ประสบความสําเร็จและดําเนินไปสู่เป้าหมาย 

  
1.2 วัตถุประสงค ์
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการจัดการงานอาสาสมัครของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) เทศบาลนครรังสิต 

1.2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต ในการจัดโครงสร้าง 
และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการสนับสนุนทรัพยากร 
 
1.3 วิธีการวิจัย 
 

การศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ          การ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ที่เก่ียวข้อง และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รวมท้ัง
การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
 
1.4 คําถามการวิจัย 
 

1.4.1 การจัดการงานอาสาสมัครของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลนครรังสิตมีลักษณะการดําเนินงานอย่างไร 
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1.4.2 ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต มีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เอ้ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร. อย่างไร ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างไร 
 
1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

การศึกษานี้มุ่งหวังในความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัครของ 
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครรังสิต เพ่ือทราบถึงลักษณะการจัดการ
งานอาสาสมัครของศูนย์ อปพร. และปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการ
ทํางานของอาสาสมัครกับศูนย์ อปพร. ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานอาสาสมัครอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
1.6 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.6.1 ขอบเขตเน้ือหา 
ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดการทํางานแบบอาสาสมัคร ประเภทของอาสาสมัคร 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางานอาสาสมัครแนวคิดการจัดการงานอาสาสมัคร ซึ่งประกอบด้วย      
การวางแผน การคัดเลือก การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม การนิเทศงานและการประเมินผล และ   
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ปัจจัยการสนับสนุนให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการทํางานของ
อาสาสมัครกับศูนย์ ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาตามแนวคิด การมีส่วนร่วม องค์กรเสมือนจริง รวมถึง
แนวความคิดประชารัฐ   

1.6.2 ขอบเขตแหล่งข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้กําหนดแหล่งข้อมูลเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 
1.6.2.1 ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ ผลการศึกษาวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

แนวคิดการทํางานอาสาสมัคร ประเภทขององค์กรอาสาสมัคร รูปแบบการจัดองค์การอาสาสมัคร   
การบริหารจัดการงานอาสาสมัคร แนวคิดการมีส่วนร่วม องค์กรเสมือนจริง แนวคิดประชารัฐ       
โดยข้อมูลเอกสารที่รวบรวมมาจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ต 

1.6.2.2 ข้อมูลบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ผู้ที่ดูแลอาสาสมัคร อาสาสมัคร 
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1.7 วิธีการและขั้นตอนการดําเนนิการ 
 

1.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.7.1.1 ข้อมูลเอกสาร ดําเนินการรวบรวมผลการศึกษาวิจัยและเอกสารอ่ืน        

ที่เก่ียวข้องกับแนวคิดงานอาสาสมัคร ประเภทขององค์กรอาสาสมัคร การจัดการงานอาสาสมัคร    
การมีส่วนร่วม องค์กรเสมือนจริง แนวคิดประชารัฐ 

1.7.1.2 ข้อมูลบุคคล ดําเนินการสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้รู้               (Key 
Informants) ได้แก่ ผู้บริหารส่วนกิจการอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานอาสาสมัครของเทศบาล 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน และอาสาสมัคร เพ่ือศึกษาถึงลักษณะการจัดการงานอาสาสมัคร การจัดระบบ
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครกับศูนย์   

1.7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้ง น้ีผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเน้ือหา 

(Content Analysis) และการแปลความโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 
1.7.3 ขั้นตอนการศึกษา 

1) ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงานอาสาสมัครของเทศบาล เจ้าหน้าที่

ประสานงานศูนย์ และอาสาสมัคร 
3) วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษาการบริงานอาสาสมัคร และปัจจัยที่

ส่งเสริมให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันของอาสาสมัคร 
4) สรุปผลการศึกษา 

 
1.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ในการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร: อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบการศึกษา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1.8.1 แนวคิดการทํางานอาสาสมัคร 
1.8.2 แนวคิดการจัดการงานอาสาสมัคร 
1.8.3 แนวคิดองค์กรเสมือนจริง 
1.8.4 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
1.8.5 แนวคิดนโยบายประชารัฐ 
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1.8.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
1.8.7 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
 

9.นิยามศัพท์ 
 

1.9.1 อปพร. หมายถึง อาสาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
1.9.2 ศูนย์ อปพร. หมายถึง ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
1.9.3 การบริหารจัดการงานอาสาสมัคร หมายถึง การวางแผน การคัดเลือก           

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม การนิเทศงานและการประเมินผล และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ผู้ศึกษาสนใจศึกษาการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร ยกกรณีศึกษา ศูนย์ อปพร.
เทศบาลนครรังสิต โดยมีความสนใจในการจัดการงานอาสาสมัคร รวมถึงปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการทํางานของอาสาสมัครกับศูนย์ อปพร.ในการศึกษาพบว่ามีงานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการงานอาสมัครขององค์การอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดการบริการ
งานอาสาสมัคร ผู้ศึกษาได้เรียบเรียงแนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

2.1 แนวคิดการทํางานอาสาสมัคร 
2.2 แนวคิดการจัดการงานอาสาสมัคร 
2.3 แนวคิดองค์กรเสมือนจริง 
2.4 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
2.5 แนวคิดนโยบายประชารัฐ 
2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.7 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
2.8 ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 

 
2.1 แนวคิดการทํางานอาสาสมัคร  
 

อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ประชาชน 
และสังคม มุ่งมั่นทํางานโดยมิหวังสิ่งตอบแทนในลักษณะค่าจ้างหรือผลตอบแทนอ่ืนใด อาสาเข้ามา
ช่วยเหลือสังคมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความสมัครใจและเสียสละ ช่วยเหลือผู้อ่ืน ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและร่วมสนับสนุนการพัฒนาสังคม  Susan J. Ellis และ Katerines H. Noyes นักวิชาการ
และผู้ทํางานในวงการอาสาสมัครได้ให้ความหมายว่า "เป็นการเลือกกระทําสิ่งต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่
ควรกระทํา และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินเป็นทอง และการกระทํา
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น้ีไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทําตามหน้าที่" (อ้างใน ศุภรัตน์ รัตน์มุขย์, 2551)1  ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
ที่กําหนดไว้โดยโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติที่ให้ความหมายของอาสาสมัครว่า "เป็น
รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมที่บุคคลเลือกกระทําสิ่งต่างๆ ด้วยความสมัครใจ ซึ่งการกระทําน้ันเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนใหญ่ และตัวอาสาสมัครเองด้วย โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทองแต่
อย่างใด (UNDP/UNV) จากความหมายข้างต้น ทําให้เห็นว่าคุณสมบัติที่สําคัญของอาสาสมัครมี            
3 ประการ คือ 1) ทํางานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ 2) เป็นงาน
เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 3) ทําโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน
หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน ผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับคือความสุขความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสังคมและประเทศ และมีองค์ประกอบที่สําคัญของอาสาสมัคร 4 ประการ 
คือ  

1) การเลือก (Choose) เป็นการเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําในสิ่งใด ๆ ภายใต้
ความคิดอิสระที่ไร้การครอบงําจากสิ่งใด 

2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) อาสาสมัครเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น
ในการกระทําที่เพ่ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง บุคคล กลุ่มคน หรือสังคมส่วนรวม 

3) โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Without Monetary) เป็นการกระทําที่ไม่หวัง
รายได้ทางเศรษฐกิจ แต่อาจรับเป็นรางวัลหรือค่าใช้จ่ายทดแทนท่ีตนเองได้ใช้จ่ายไป แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ไม่อาจเทียบได้กับค่าของสิ่งที่ได้กระทําลงไป 

4) ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทําตามหน้าที่ (Beyond Basic Obligations) เป็นสิ่งที่ทําอยู่
เหนือความจําเป็น หรือการคาดหวังว่าจะต้องทําตามภาระหน้าที่  

 
2.1.1 คุณลักษณะของงานอาสาสมัครและประโยชน์ 

คุณลักษณะที่สําคัญของงานอาสาสมัคร คือ การทํางานด้วยความสมัครใจของ      
ผู้อาสาเป็นการทํางานที่ไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานในอาชีพ เป็นการทําเพ่ือชุมชน สังคม
ส่วนรวมอาสาสมัครถือว่าเป็นทุนทางสังคมที่สําคัญช่วยทําให้สังคมเกิดความสงบ เรียบร้อย ช่วยให้
ชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ในประเทศที่มีประชากรมีคุณภาพ ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สูง 
ซึ่งจะนําไปสู่สภาพประชาสังคม (Civic Society) ที่ประชาชนให้ความสําคัญในเรื่องสิทธิและหน้าที่

                                           
1  ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครมูลนิธิฉือจ้ีไต้หวัน (กรุงเทพฯ : 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551), 11-14. 
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ของการเป็นพลเมืองที่ดี โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศชาติมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณด้านบุคลากร
องค์การสหประชาชาติ2  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอาสาสมัครที่มีอย่างน้อย 3 ด้าน อันได้แก่  

1) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเกิดอาสาสมัครทําให้เกิดการกระจายเศรษฐกิจ
ไปสู่สังคม เน่ืองจากการทํากิจกรรรมของอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน การทํางานแบบอาสาสมัครจึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐได้  

2) ประโยชน์ทางสังคม อาสาสมัครช่วยสร้างความเหนียวแน่นและความเข้มแข็ง
ของชุมชนเป็นการส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างประชาชน ช่วยพัฒนาค่านิยมของความมีนํ้าหน่ึง
นํ้าใจเดียวกัน ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่จําเป็นต่อการมีเสถียรภาพของชุมชน นอกจากน้ัน
อาสาสมัครยังช่วยสร้างทุนทางสังคม (Social capital) อาสาสมัครเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่อาสาสมัครทํางานเชิงรุก ทําหน้าที่ระบุปัญหาของสังคมและความต้องการ
ของชุมชน โดยที่อาสาสมัครสามารถดําเนินการก่อนที่หน่วยงานต่างๆ และรัฐบาลจะเข้าไปให้บริการ 
การบุกเบิกของอาสาสมัครเป็นการดําเนินงานที่ไม่มีข้อจํากัดเร่ืองประเพณี กฎเกณฑ์ การคํานึงถึงผล
กําไรหรือความพร้อมของทุนเบ้ืองต้น  

3) ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การเป็นอาสาสมัครทําให้ได้พบเพ่ือนใหม่ 
เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ก่อให้เกิดความม่ันใจและการยอมรับ รวมทั้งงานอาสาสมัครยังเป็นการนํา
ประโยชน์ไปสู่ผู้ที่ถูกกีดกันทางสังคม เช่น คนพิการ คนว่างงาน ผู้สูงอายุ คนเกษียณอายุ โดยช่วยนํา
บุคคลที่ถูกแบ่งแยกออกไปจากสังคมให้กลับเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับกลุ่ม ทําให้บุคคลเหล่าน้ัน
รู้สึกว่าตัวเองยังมีบทบาทอยู่ในสังคม 

จากการสํารวจเยาวชนอาสาสมัครในสหรัฐอเมริกาในปี 19953  พบว่ามีเยาวชน
เข้ามาเป็นอาสาสมัครร้อยละ 60 ของจํานวนประชากรที่เป็นเยาวชน โดยมีช่ัวโมงต่อการทํางานตลอด

                                           
2 ปิยากร หวังมหาพร,“พัฒนาการเชิงนโยบายอาสาสมัครไทย : จากความม่ันคงสู่การพัฒนา

สังคม,”วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 10, ฉ.2 (2556): 15–26. 
3 ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, “การจัดระบบการบริหารจัดการงานขององค์กรอาสาสมัครในประเทศ

ไทย,” (รายงานการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2558), 1.  
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สัปดาห์เท่ากับ 3.5 ช่ัวโมง สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล นอกจากประโยชน์
ต่อสังคมแล้วการเข้ามาเป็นอาสาสมัครยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง4 ดังน้ี 

1) ก่อให้เกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์มีความมั่นคงขึ้น ลดภาวการณ์
หมกมุ่นกับตัวเอง อาการพูดจาถากถางผู้อ่ืน แก้อาการซึมเศร้า และอาการหลงตัวเอง 

2) ทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม สร้างนิสัยให้มีความ
อ่อนโยน นุ่มนวล และชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 

3) ได้เรียนรู้และทักษะการทํางานใหม่ ๆ อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพกับอาชีพ    
การงานในอนาคต ในกรณีที่เป็นเยาวชนยังส่งผลต่อการพิจารณาจ้างงานของนายจ้างด้วย 

4) หลุดพ้นจากความซ้ําซากจําเจในชีวิต โดยการทํากิจกรรมอาสาสมัครทีท้าทาย
และเกิดความสนุก 

5) พัฒนาผลการเรียนได้ดีขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าการเข้าเป็น
อาสาสมัครทําให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ทํา
ให้เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม 

6) ได้เพ่ือนใหม่ ๆ การทํางานอาสาสมัครมักทําเป็นกลุ่ม จึงทําให้อาสาสมัครได้มี
โอกาสรู้จักเพ่ือนใหม่มากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่มีแนวความคิดคล้ายกัน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นให้กว้างขึ้น 

7) เรียนรู้การให้ความเคารพต่อผู้ อ่ืน การทํางานอาสาสมัครส่วนเป็นงาน
ให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส ทําให้เรียนรู้เก่ียวกับปัญหาที่แต่คนประสบซึ่งอาจแตกต่างกันออกไป การ
เรียนรู้ความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรม ของผู้อ่ืนย่อมทําให้เกิดความเข้าใจในความแตกต่างกัน 
ส่งผลให้เกิดความเคารพต่อผู้อ่ืน 

8) พัฒนาภาวะความเป็นผู้นําให้กับตนเอง การทํางานอาสาสมัครต้องอาศัยการ
ตัดสินใจในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งเพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ 
ย่อมนําไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาภาวะผู้นํา 

9) พัฒนาการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ การทํางานอาสาสมัครทําให้
เกิดการเรียนรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง เข้าใจปัญหาของสังคมของประเทศเป็น  
อย่างดี 

                                           
4 ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, “รูปแบบและแนวทางการดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

แห่งชาติและสถาบันการจัดการและอบรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม,” (รายงานการศึกษา สํานัก
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558), 13-14. 
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2.1.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาวะการเป็นอาสาสมัคร 

อาสาสมัครนับว่าเป็นทุนมนุษย์ และทุนทางสังคมที่สําคัญในการนําพาประเทศ
ไปสู่สภาพสังคมประชาสังคม (Civic Society)เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ลดบทบาทของรัฐให้เป็นเพียง
ผู้อํานวยการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะการเป็นอาสาสมัคร อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยทางสังคม ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่เป็นทุนเดิมของตนเอง ได้แก่ ทักษะความรู้
ต่าง ๆ พบว่าผู้ทักษะการศึกษาและอาชีพสูงมีแนวโน้มที่จะร่วมเป็นอาสาสมัคร ในส่วนปัจจัยด้าน
สังคม ได้แก่ เครือข่ายสังคม เช่น เพ่ือน ครอบครัว การนับถือศาสนา เป็นต้น จากการศึกษาปัจจัยที่
ส่งเสริมให้วัยรุ่นเป็นอาสาสมัครในสหรัฐอเมริกาพบว่า มีปัจจัยที่น่าสนใจ5 ดังน้ี 

1) วัยรุ่นทีม่ีผูป้กครองเป็นอาสาสมัครมแีนวโน้มที่จะเป็นอาสาสมัคร 
2) บิดามีอิทธิพลต่อการเข้ามาเป็นอาสาสมัครของวัยรุ่น โดยอาสาสมัครมากกว่า

ร้อยละ 88 มีบิดาเป็นอาสาสมัครมาก่อน 
3) ประสบการณ์ช่วยเหลือสังคมในวัยเด็กถึงช่วงวัยรุ่นตอนต้นมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเป็นอาสาสมัคร  
4) การถูกชักชวน (Asking Factor) ให้เป็นอาสาสมัคร พบว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

การเป็นอาสาสมัครมาก พบว่าอาสาสมัครวัยรุ่นร้อยละ 93 ที่ถูกชักชวนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 
5) การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นปกติมีความเช่ือมโยงกับการเข้าเป็น

อาสาสมัคร 
6) การได้เรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับการบริการชุมชน เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการเข้า

เป็นอาสาสมัคร 
7) วัยรุ่นที่เข้าเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าปัญหาสังคมต่างๆ สามารถ

เยียวยาได้ด้วยการทํางานของอาสาสมัคร 
จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นอาสาสมัคร พบว่ากระบวนการที่นําไปสู่การเรียนรู้

งานอาสาสมัครอาจจะไม่ใช่การสมัครใจเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม หากต้องมีกระบวนการเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทํางานแบบอาสาสมัคร ฉะน้ัน ลักษณะของงานอาสาสมัคร
ในองค์กรส่งเสริมงานอาสาสมัครแก่เยาวชนอาจจะไม่ใช่เฉพาะลักษณะงานที่เป็นการกระทําด้วยความ

                                           
5 เร่ืองเดียวกัน, 9-10. 
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สมัครใจเพียงอย่างเดียว อาจจะต้องมีกระบวนการชักจูงหรือชักนํากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้งานอาสาสมัครเพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ให้เยาวชน ในการพัฒนาไปสู่การเป็นอาสาสมัครต่อไป 
ลักษณะของงานอาสาสมัครในกลุ่มเยาวชนจึงเป็นงานที่ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ และเป็นงานที่มี
เง่ือนไขในการปฏิบัติ 

 
2.1.3 บทบาทของอาสาสมัครในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
อาสาสมัครมีบทบาทในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคม6  ใน 3  ลักษณะดังน้ี 
1) การให้บริการโดยตรง เป็นการให้บริการโดยตรงต่อผู้รับบริการ เช่น การ

ช่วยเหลือดูแลเด็กในบ้านพักเด็ก การช่วยเหลือดูแลคนชรา ดูแลรักษาผู้ป่วย ดูแลผู้พิการ อาสาสมัคร
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

2) การสนับสนุนการทํางานเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ิมศักยภาพให้องค์กร 
อาสาสมัครมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทํางานของส่วนราชการการต่าง ๆ เป็นการทํางานที่มี
ลักษณะงานเฉพาะประเด็น เช่น การสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยของชาติเป็นต้น 

3) การเป็นสมาชิกองค์กร / ร่วมรณรงค์ เพ่ิมศักยภาพองค์กรในเชิงสถาบัน 
อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนงานขององค์กร เช่น อาสาสมัคร 
HIV AIDS อาสาสมัครสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

 
2.1.4 ประเภทของงานอาสาสมัคร 

การทํางานอาสาสมัครสามารถแบ่งประเภทในลักษณะ  ดังนี้ 
1) แบ่งตามทักษะและความรู้แบ่งออกเป็น2ลักษณะ คือ อาสาสมัครทั่วไป และ

อาสาสมัครเฉพาะทาง 
2) แบ่งตามระยะการทํางานอาสาสมัคร แบ่งออกเป็น อาสาสมัครระยะสั้น และ

อาสาสมัครระยะยาว  
 
 

                                           
6 เครือข่ายจิตอาสา,“รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทยนโยบายและกลไก

ส่งเสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ” (งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 1ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, 7- 8 พ.ค. 2558).  
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2.1.5 ประเภทขององค์การอาสาสมัคร 
การจัดองค์การอาสาสมัครสามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะการจัดต้ัง

องค์การ7 ได้ 3 ลักษณะ ดังน้ี 
2.1.5.1 อาสาสมัครในส่วนราชการ การจัดต้ังต้องมีกฎหมาย มีระเบียบรองรับ มี

การปฏิบัติงานท่ีเป็นทางการ มีแผนการทํางานที่ชัดเจนโดยมีการทํางานร่วมกับส่วนราชการ และ
ภาระงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับประเด็นเฉพะด้านตามภารกิจของส่วนราชการน้ัน ลักษณะของงาน
อาสาสมัครในส่วนราชการมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 2.1  ลักษณะของงานอาสาสมัครในส่วนราชการ 

 
ประเด็นงานอาสาสมัคร อาสาสมัคร ส่วนราชการต้นสังกัด 

1. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ และสวัสดิการสังคม 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ 

สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์  
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

วุฒิอาสาธนาคารสมอง ก ลุ่ ม ง า น ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ
อํานวยการธนาคารสมอง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ 
(อพมก) 

สํานักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

 

                                           
7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, "การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการ

จัดสวัสดิการ : หนทางการสร้างความปรองดองในสังคมไทย" (เอกสารงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
และวันอาสาสมัครไทย ประจําปี 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิม
แพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี,21 ตุลาคม 2557).  

 



16 
 

ตารางที่ 2.1  ลักษณะของงานอาสาสมัครในส่วนราชการ (ต่อ) 

 

ประเด็นงานอาสาสมัคร อาสาสมัคร ส่วนราชการต้นสังกัด 
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และแจ้ง
ข่าว 

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจํา
หมู่บ้าน (อปม.) 

กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนแผนงาน
และโครงการ สํานักพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์ 
3. ความปลอดภัยของชาติ   ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ส่วนงานมวลชนและกิจการพิเศษ 

สํานักเลขาธิการ กองอํานวยการ
รักษาความมั่งคงภายในสวนร่ืนฤดี 

สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ศูน ย์ป ฏิบั ติ ก ารชุ มชนสัม พัน ธ์  
กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

4. สาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) 

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนกลาง กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

5. พัฒนาชุมชน   อาสาพัฒนาชุมชน 
ผู้นําอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 

สํานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

6. คุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ กองกิจกรรมชุมชน กลุ่มงานพัฒนา
อาสาสมัครคุมประพฤติ กรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 

7. อาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน กลุ่ ม ส นั บ สนุ น เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ประสานภูมิภาค กระทรวงแรงงาน  

8. สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจํ า
หมู่บ้าน (อสม.) 

ก อ ง ส นั บ ส นุ น สุ ข ภ า พ ภ า ค
ประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

อาสาสมัคร   
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

กองส ร้ า ง เสริ มสุ ขภาพ  สํ านั ก
อนามัย กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 2.1  ลักษณะของงานอาสาสมัครในส่วนราชการ (ต่อ) 
 

ประเด็นงานอาสาสมัคร อาสาสมัคร ส่วนราชการต้นสังกัด 
9. สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ท.ส.ม.) 

สํานักอาสาสมัครและเครือข่าย 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 เครือข่ายเฝ้าระวังการทําประมง ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ส่วนบริหาร
จัดการประมงทะเล สํานักบริหาร
จัดการด้านการประมง กรมประมง 

 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์พืช 

 หมอดินอาสา ส่วนกลางกรมพัฒนาท่ีดิน  
 เครือข่ายอาสาสมัคร 

"ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมระยอง" 
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานเลขานุการกรม  กรม
ควบคุมมลพิษ 

 อาสาวารี ส่วนตรวจการเดินเรือ สํานักความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนํ้า 
กรมเจ้าท่า 

10. วัฒนธรรม อาสาสมัครท้อง ถ่ินในการดูแล
รักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
 (สมาชิก อส.มศ.) 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

11.บําเพ็ญประโยชน์ อาสายุวกาชาดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร สํานักงานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ  
12.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาสาส มัคร วิทยาศาสต ร์ และ

เทคโนโลยี (อสวท) 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
อาคารสํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

13.ยุติธรรม -อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน 
- เครือข่ายยุติธรรมชุมชน  
(เขตดอนเมือง, เขตดุสิต,เขตดิน
แดง,เขตตลิ่งชัน) 

สํานักปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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2.1.5.2 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) การจัดต้ังองค์กรต้องได้การรับรองจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ดําเนินงานโดย
ไม่หวังผลกําไรและภาระกิจการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการจัดต้ังองค์กรในรูปแบบของมูลนิธิ สมาคมหรือ
องค์กรสาธารณะประโยชน์ มีจํานวน 3,527 องค์กร องค์กรภาคประชาชน มีจํานวน 3,231 องค์กร 
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2555) มีลักษณะการปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.2 ลักษณะการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครองค์กรเอกชน 
 

ประเด็นงานอาสาสมัคร อาสาสมัคร ส่วนราชการต้นสังกัด 
1.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
  มนุษย์ และสวัสดิการสังคม 

อาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ฝ่ายพัฒนาอาสาสมัคร 
กองพัฒนาสังคมและอาสาสมัคร 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทย 

อาสาสมัครติดตามผลผู้เลิกยาเสพ
ติดและเยาวชนภายหลังปล่อย 

ศูนย์ประสานงานกลางองค์การ
เอกชนต่อต้านยาเสพติด (ศอส)  
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยฯ 

อาสาสมัครสภาสตรีแห่งชาติใน
พระบรมราชินูปภัมภ์ 

สภาสตรี แ ห่ งช า ติ ในพระบรม
ราชินูปภัมภ์ 

อาสาสมาสมัครสมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
-อาสาสมัครเผยแพร่งานวางแผน
ครอบครัว 
-อาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์และ
ดูแลผู้ติดเชื้อ 
-อาสาสมัครป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัว 
-อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย 

อาสาสมัครวางแผนครอบครัว สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
 อาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
 อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิเด็ก มูลนิธิยุวพัฒนา 
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ตารางที่ 2.2 ลักษณะการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครองค์กรเอกชน (ต่อ) 
 

ประเด็นงานอาสาสมัคร อาสาสมัคร ส่วนราชการต้นสังกัด 
 อาสาสมัครมูลนิธิช่วยคนปัญญา

อ่อนแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปภัมภ์อาสาสมัคร 

มู ลนิ ธิ ช่ ว ยคนปัญญา อ่อนแ ห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูป
ภัมภ์ 

 โครงการสายสัมพันธ์ สหทัยมูลนิธิ 
 สโมสรไลอ้อนสากลภาครวม 310 

ประเทศไทย 
สโมสรไลอ้อนสากลภาครวม 310 
ประเทศไทย 

 อาสาสมัครธุรกิจเพ่ือสังคมไทย 
 
 

ศูนย์สาธารณประโยชน์และ 
ประชาสังคม  
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 

 อาสาสมัครเพื่อคนตาบอด ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ 
 -อาสาสมัครสร้างสุข 

-อาสาสมัครครูบ้านนอก 
มูลนิธิกระจกเงา 

2.สาธารณภัย อาสาบริการ,อาสาจราจร, อาสา
กู้ภัย, อาสาประชาสัมพันธ์, อาสา
หน่วยแพทย์ 

มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กต้ึง 

อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิร่วมกตัญญู (หงี่เต็กต้ึง) 
อาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกัน สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน 
สมาชิกวิทยุชาลี สมาคมวิทยุชาลี 
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณ

ภัยแห่งประเทศไทย 
จส. 100 บริษัท แปซิฟิก คอปอเรชั่น จํากัด 
หน่วยกู้ภัยสว่างบําเพ็ญธรรมสถาน มูลนิธิบําเพ็ญธรรมสถาน 
หน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี มูลนิธิสาธารณกุศลสถาน (เม่งจิน

เชี่ยงต๊ัว) 
กู้ภัยสว่างเที่ยง มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อรัญ

ประเทศ 
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA) 

3. สาธารณสุข อาสาสมัคร พอ.สว. 
(อาสาสมัครสายแพทย์ สาธารณสุข
และสายสนับสนุน) 

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนค
รินทราบริมราชชนนี (พอ.สว.) 
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ตารางที่ 2.2 ลักษณะการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครองค์กรเอกชน (ต่อ) 
 

ประเด็นงานอาสาสมัคร อาสาสมัคร ส่วนราชการต้นสังกัด 
4. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร   

   ธรรมชาติ 
อาสาสมัครกรีนพีช 
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

กรีนพีชเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
(สํานักงานประเทศไทย) 

5.บําเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัครสภากาชาดไทย สํานักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย 

 อาสายุวกาชาด ฝ่ายส่งเสริมยุวกาชาด สํานักงานยุว
กาชาด สภากาชาดไทย 

 อาสาสมัครผู้บําเพ็ญประโยชน์ สมาคมผู้บํา เ พ็ญประโยชน์แห่ง
ประเทศไทย 

 ลูกเสือชาวบ้าน ศูนย์ปฏิบัติงานลูกเสือชาวบ้านใน
พระบรมราชานุเคราะห์ 

 
2.1.5.3 กลุ่มอิสระ เป็นรวมตัวกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์การทํางานที่คล้ายกัน ร่วม

ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มีลักษณะตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้โดยทันที ไม่ต้องขึ้นกับองค์กรใด ไม่มี
โครงสร้างองค์การ ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ใช้ทักษะที่มีอยู่แล้วของอาสาสมัคร เช่น กลุ่ม ซ โซ่ อาสา 
สอนเด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออัด กลุ่มฟ้าสีรุ้งร่วมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ กลุ่มปลาดาวพัฒนา
ศักยภาพความคิดของเยาวชน    
 
2.2 แนวคิดการจัดการงานอาสาสมัคร 
 

การบริหารจัดการงานอาสาสมัคร คือ ระบบการจัดการงานอาสาสมัครที่มีรายละเอียด
ที่แตกต่างจากการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานราชการโดยทั่วไป กล่าวคือ ระบบการ
จัดการอาสาสมัครเป็นการควบคุมและอํานวยการทรัพยากรบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างของ
องค์กรที่เป็นผู้ทํางานเป็นอาชีพและรายได้จากการทําอาชีพน้ัน แต่อาสาสมัครเป็นบุคคลที่ไม่ได้
ทํางานในองค์กรน้ันเป็นอาชีพและมีรายได้จากการทํางานน้ัน โดยการทํางานน้ันเป็นการอุทิศตน
ทํางานให้กับองค์กรด้วยความเช่ือและศรัทธาในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจากน้ี 
อาสาสมัครยังจากหลากหลายอาชีพ หน้าที่การงาน เพศ วัย และสถานะทางสังคมที่แตกต่างกัน 
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ดังน้ัน การบริหารจัดการงานอาสาสมัครจึงมีลักษะพิเศษท่ีเฉพาะ แนวคิดการบริหารจัดการงาน
อาสาสมัคร มีวงจรบริหารจัดการประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 8  คือ 

1) การวางแผน (Planning) เป็นการจัดการในการต้ังเป้าหมายและการวางแผนเพ่ือไปสู่
เป้าหมาย วิธีการดําเนินงานอย่างไรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ การวางแผนจึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญใน
การดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยที่สําคัญ คือ การออกแบบตําแหน่ง
อาสาสมัครการจัดทําใบสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครการพัฒนาแนวทางและกระบวนการ 
สมัครเพ่ือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร และการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร /เจ้าหน้าที่   
ขององค์กรในการทํางานกับอาสาสมัคร  

2) การคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment) ในการคัดเลือกอาสาสมัคร มีสิ่งที่ต้อง
คํานึงถึง คือ คุณสมบัติของอาสาสมัครที่ต้องการมีคุณสมบัติอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรในการเข้ามาร่วม
เป็นอาสาสมัครสามารถค้นหากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครได้จากที่ไหนจะสื่อสารอย่างไร
ให้ได้รับความสนใจจากผู้มีศักยภาพเพ่ือให้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร  หลังจากน้ันเป็นกระบวนการ
คัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรและเป้าหมายของอาสาสมัคร 

3) การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม (Orientation and  Training) เป็นขั้นตอนเพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับอาสาสมัครในการเตรียมพร้อมความรู้และทักษะเพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการต่อการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและสามารถปรับตัวให้เข้ากับเง่ือนไขการทํางานและ
สภาพแวดล้อม การปฐมนิเทศอาสาสมัครใหม่ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้อาสาสมัครมีความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง ข้อปฏิบัติที่เหมาะสม  ความรู้เฉพาะด้าน การเสริมพลังจิตอาสา 
และสร้างคุ้นเคยกับเพ่ือนอาสาสมัคร และสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรเจ้าหน้าที่และตัว
อาสาสมัคร  การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทักษะของอาสาสมัคร มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิผล
การทํางาน  

4) การนิเทศงานและการประเมินผล (Supervision and Evaluation) การนิเทศงาน 
เป็นการสนับสนุนอาสาสมัครในเรื่องของแนวทางและวิธีการทํางานที่ถูกต้องจากบุคคลที่มีความรู้
ความชํานาญในงานน้ัน ๆ โดยจะต้องระบุชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนิเทศงาน 

                                           
8 ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน,(กรุงเทพฯ : 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551),น. 28-33. 
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5) การยกย่องและเชิดชูเกียรติ (Recognition) เป็นการให้รางวัลเพ่ือจูงใจให้อาสาสมัคร
ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.1  แสดงระบบการจัดการงานอาสาสมัคร 

 
จากแผนผังระบบการบริหารจัดการงานสมัคร ซึ่งเร่ิมจากการวางแผน (Planning) 

ครอบคลุมหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่เป้าหมายประกอบด้วยปัจจัยที่สําคัญ คือ การออกแบบตําแหน่ง
อาสาสมัคร การจัดทําใบสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร การพัฒนาแนวทางและกระบวนการ
สมัครเพ่ือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร  และการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่    
ขององค์กรในการทํางานกับอาสาสมัครหลักจากน้ันเป็นการคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment) มีสิ่ง
ที่ต้องคํานึงถึง คือ คุณสมบัติของอาสาสมัครที่ต้องการมีคุณสมบัติอย่างไร มีเหตุผลอย่างไรในการเข้า
มาร่วมเป็นอาสาสมัคร  สามารถค้นหากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครได้จากที่ไหน          
จะสื่อสารอย่างไรให้ได้รับความสนใจจากผู้มีศักยภาพเพ่ือให้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร  หลังจากน้ัน
เป็นกระบวนการคัดเลือกสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรและเป้าหมายของอาสาสมัคร เมื่อได้อาสาสมัครตามเป้าหมายแล้วต่อด้วย

การวางแผน 

การคัดเลือกอาสาสมัคร 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม การนิเทศงานและการประเมินผล 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม (Orientation and  Training)  เป็นขั้นตอนเพ่ือสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับอาสาสมัครในการเตรียมพร้อมความรู้และทักษะเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการต่อการปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิผลและสามารถปรับตัวให้เข้ากับเง่ือนไขการทํางานและสภาพแวดล้อม การปฐมนิเทศ
อาสาสมัครใหม่ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้อาสาสมัครมีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ข้อปฏิบัติที่เหมาะสม  ความรู้เฉพาะด้าน การเสริมพลังจิตอาสา และสร้างคุ้นเคยกับเพ่ือน
อาสาสมัคร และสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรเจ้าหน้าที่และตัวอาสาสมัคร  การฝึกอบรมเป็นการ
พัฒนาทักษะของอาสาสมัคร มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิผลการทํางาน นอกจากนั้นการรักษา
อาสาสมัครให้อยู่กับองค์การมีความสําคัญย่ิง การยกย่องและเชิดชูเกียรติ (Recognition)  เป็นการให้
รางวัลเพ่ือจูงใจให้อาสาสมัครปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นสิ่ง
หนุนเสริมให้สามารถรักษาอาสาสมัครไว้กับองค์การอาสาสมัครได้ในระยะยาว รวมทั้งยังสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดกิจกรรมอาสาสมัครอย่างต่อเน่ือง 
 

2.3  องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) 
 

องค์การเสมือนจริง9 เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดองค์การสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization) องค์การบริหารตนเอง (Self Organization) องค์การ
แห่ ง คว าม รู้  (Knowledge Organization) และองค์ ก า รสมรรถนะสู ง  (High Performance 
Organization) เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารที่สามารถสนับสนุน
การเช่ือมโยงคน กลุ่มคน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร 
รวมท้ังสินค้าหรือบริการ  มีลักษณะเป็นเครือข่ายการทํางานแบบช่ัวคราว สมาชิกเป็นอิสระต่อกัน 
ร่วมกันดําเนินงานเฉพาะด้านที่มีประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีข้อจํากัดด้านขอบเขต หรือพ้ืนที่ต้ังขององค์การ
เป็นการปรับปรุงระบบการทํางานประจําวันและวางแผนงานสําหรับอนาคตเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้รับบริการทั้งด้านสินค้าหรือบริการ ด้วยความรวดเร็ว การจัดองค์การจึงต้องมีลักษณะเอ้ือให้เกิด
การตัดสินใจที่รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น ประหยัดค่าใช้จ่าย มีโครงสร้างเป็นทางการตํ่า มีลัษณะ

                                           
9  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, “องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization)”, สํานักบรรณ

สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, http://www.library1.nida.ac.th/ejourndf/ 
jppm/jppm-v09n02/jppm-v09n02_c03.pdf  ( สืบค้นเมื่อวัน่ี 1 กรกฏาคม 2559). 
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โครงสร้างแบบเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการทํางาน มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไป
ยังสมาชิก มีลักษณะ10 ดังน้ี 

1) มีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการประสานงานภายในองค์การ หรือใน
กลุ่มสมาชิก 

2) มีความร่วมมือระหว่างองค์การ สังคม ชุมชน เป็นเครือข่าย สร้างความร่วมมือและมี
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

3) โครงสร้างการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น 
4) มีความไว้วางใจระหว่างสมาชิกภายในเครือข่าย 
5) มีการบริหารตนเอง 
6) องค์การมีขอบเขตไม่แน่ชัด 
7) ไม่จําเป็นต้องมีที่ต้ังขององค์การ  
สามารถเปรียบเทียบรูปแบบการจัดองค์การแบบด้ังเดิม และองค์การเสมือนจริง ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบรูปแบบการการจัดการแบบด้ังเดิมและองค์การเสมือนจริง 
 

ลักษณะ องค์การแบบด้ังเดิม องค์การเสมือนจริง 
โครงสร้าง มีความเป็นทางการสูง 

โครงสร้างเน้นสายบังคับบัญชา 
มีโครงสร้างตายตัว 

มีความหยืดหยุ่น 
โครงสร้างแบบเครือข่าย 
โครงสร้างแบบหลวม 

การบริหารงาน มีขอบเขตชัดเจน 
เน้นการควบคุม 
รวมศูนย์อํานาจในการตัดสินใจ 
การทํางานเน้นตัวบุคคล 

ขอบเขตไม่ชัดเจน 
เน้นการมีส่วนร่วม 
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การทํางานโดยอาศัยทีมงาน 

 

ที่มา : http://library1.nida.ac.th/ejourndf/jppm/jppm-v09n02/jppm-v09n02_c03.pdf   

                                           
10 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, “องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization)”, สํานักบรรณ

สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, http://www.library1.nida.ac.th/ejourndf/ 
jppm/jppm-v09n02/jppm-v09n02_c03.pdf  ( สืบค้นเมื่อวัน่ี 1 กรกฏาคม 2559). 
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จากลักษณะสําคัญขององค์การเสมือนจริงที่ไม่ให้ความสําคัญกับขอบเขตพ้ืนที่ต้ังของ
องค์การการดําเนินงานเกิดจากสื่อสารเพ่ือการรวมกลุ่มของสมาชิกในลักษณะเครือข่ายไม่ถาวร เป็น
การร่วมกันปฏัติงานเพ่ือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ร่วมกันรับผลประโยชน์มีลักษณะโครงสร้าง   
การทํางานแบบเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เป็นโครงสร้าง
แบบหลวม ๆ ในส่วนของการบริหารงานไม่มีการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จัดให้มี        
การกระจายอํานาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน สมาชิก การทํางานให้ความสําคัญในการทํางาน
เป็นทีมเน้นการมีส่วนร่วม มีผู้ให้ความหมายของเครือข่าย ดังน้ี 

สนธยา พลศรี11 กล่าวถึงความสําคัญของเครือข่าย ว่าเครือข่ายประกอบด้วยแกนนํา
และสมาชิกที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจและขยายการทํางานด้วยความมีประสิทธิภาพ 
ในการทํางานก่อให้เกิดองค์ความรู้และภูมิปัญญาทั้งจากสมาชิก หรือจากชุมชนที่อยู่อาศัย หรือนอก
ชุมชนที่อยู่อาศัย หรือเกิดจากการบูรณาการทั้งสองอย่างตามบริบทของเครือข่าย ทําให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกทั้งในและนอกเครือข่ายส่งผลให้การทํางานราบรื่นและประสบ
ผลสําเร็จ การสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการจัดให้มีช่องทางการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่าย  ทําให้เกิด
กิจกรรมที่มีความต่อเนื่องจากการร่วมกันคิดร่วมกันสร้างของสมาชิก มีการแบ่งปันทรัพยากรอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภายในเครือข่าย ทําให้เครือข่ายสามารถสร้างนวัตกรรมทั้งที่เป็นความรู้และ
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับการรวมตัวเป็นเครือข่ายทําให้
สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายและรวดเร็ว ทําให้สมาชิกได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็น
ประโยชน์ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีที่เหมาะสมกับบริบทของเครือข่าย ทําให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดระบบติดตามประเมินงานที่มีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลอย่าง
เพียงพอ สําหรับการให้การสนับสนุนสมาชิก 

 
 
 

                                           
11 สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 

2550), 264-265 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ  ก่ายแก้ว,“การสร้างเครือข่าย  ทางสังคม : กรณีศึกษานักฟุตบอล
สมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
สังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556) 15. 
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เสรี พงศ์พิศ12  ได้ให้สรุปลักษณะเครือข่ายไว้ดังน้ี 
1) สมาชิกของเครือข่ายประกอบด้วยกลุ่มองค์กร หรือบุคคลที่มีวัตถุประสงค์และมี   

เป้าหมายความสนใจเหมือนกันมาร่วมกันดําเนินงาน   
2) เครือข่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเพ่ือการดําเนินการ

กิจกรรมเพ่ือสังคม 
3) เครือข่ายเป็นการร่วมตัวกันในระยะยาว มีการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง

ต่อเน่ือง  
4) สมาชิกในเครือข่ายมีร่วมกันพัฒนาโครงสร้างการทํางานและแบ่งความ

รับผิดชอบร่วมกัน ทําให้เกิดความผูกพันกับโครงสร้างการทํางาน 
5) สมาชิกในเครือข่าย ร่วมการกําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ รวมท้ังเคร่ืองมีการ

ดําเนินการ ทําให้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดความมุ่งมั่นในการทํางานให้ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์   

การทํางานในลักษณะเครือข่าย มีองค์ประกอบของเครือข่ายที่สําคัญ13  7 ประการ
ประกอบด้วย   

1) มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
สมาชิกต้องมีความรับรู้เหตุผลการเข้าร่วมเครือข่ายเหมือนกัน การรับรู้ร่วมกัน

เป็นหัวใจสําคัญในการทํางานร่วมกัน ทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และสามารถประสาน
การทํางานได้ง่ายเน่ืองจากมีกรอบความรู้ความเข้าใจ และมุมมองที่เหมือนกัน  

2) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
สมาชิกในเครือข่ายความมองเห็นภาพในอนาคตเป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้

และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันในการปรับวิสัยทัศน์ส่วนตัวของสมาชิกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

                                           
 12 เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย : ยุทธวิธีเพ่ือระชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพฯ : 

โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, 2548,) : 201 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ  ก่ายแก้ว,
“การสร้างเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษา นักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556) 16. 

13 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , “การสร้างเครือข่าย (Networking),” 
คณะ แพทย์ ศ า ส ต ร์  มห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  htpp://www.mmed.md.kku.ac.th/ site_ 
data/mykku_med/Networking.Doc (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559). 
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ของเครือข่าย ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อน ดังกล่าว เป็นพลังสําคัญในการผลักดันให้การทํางานของ
เครือข่ายไปสู่เป้าหมาย 

3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
เครือข่ายต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกทุกคนในเครือข่ายโดยมิ

ต้องร้องขอผลประโยชน์ของสมาชิกอาจจะแตกต่างกัน แต่ควรต้องเพียงพอและสามารถจูงใจให้เข้ามา
มีส่วนร่วมการปฏิบัติงานในเครือข่าย   

4) มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation)  
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่สําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นใน

เครือข่าย เป็นเง่ือนไขในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิก
เอยู่ในฐานะหุ้นส่วนของเครือข่าย มีความสัมพันธ์ในแนวราบ เป็นความสัมพันธ์แบบฉันท์มิตรมากกว่า
เป็นความสัมพันธ์แบบเจ้านายกับลูกน้อง ในทางปฏิบัติควรมีกระบวนการเปลี่ยนกรอบแนวคิดของ
สมาชิก โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยในการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในเครือข่าย 

5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
สมาชิกของเครือข่ายสามารถเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยนําจุดแข็งของตนเอง

ไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของสมาชิกอ่ืนๆ จะทําให้ได้รับผลลัพธ์ในลักษณะพลังทวีคูณ 
6) มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 

การเก้ือหนุนพ่ึงพากันจะทําให้เครือข่ายสามารถมีผลการดําเนินงานท่ีต่อเน่ือง 
เมื่อสมาชิกในเครือข่ายมีความจํากัดด้านทรัพยากร เงินทุน กําลังคน ความรู้ ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยลําพังจําเป็นต้องอาศัยพ่ึงพาการเกื้อหนุนจากสมาชิกภายในเครือข่าย 
ทําให้เกิดการยึดโยงกันอย่างแน่นเหนียว สร้างทัศนคติให้ทุกคนในเครือข่ายตระหนักถึงความสําคัญ
ของสมาชิกทุกคนที่ไม่อาจขาดสมาชิกคนใดคนหน่ึงได้ ส่งผลให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
โดยอัตโนมัติ 

7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

เครือข่าย ทําให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเช่ือมโยงและผูกพันระหว่างกัน การปฏิสัมพันธ์
อาจจะเป็นแบบทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ เช่น การประชุมกลุ่ม การติดต่อผ่านกันทางการเขียน 
การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เป็นต้น 
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เน่ืองจากเครือข่ายประกอบด้วยพันธมิตรที่ตกลงกระทํากิจกรรมด้วยความ     
สมัครใจ14 การบริหารจัดการเครือข่ายจึงเป็นประเด็นที่สมาชิกในเครือข่ายต้องความตกลงร่วมกัน ใน
การวางระบบ การกําหนดอํานาจหน้าที่ ซึ่งจะอยู่บนฐานของความเช่ียวชาญของสมาชิกในเครือข่าย 
หรือตําแหน่งหน้าที่มารวมกันที่จุดเดียวที่ในเครือข่าย เพ่ือเปิดโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรที่มีจํากัดให้
เกิดศักยภาพสูงสุด (โอกาสการจัดสรรงบประมาณการเงิน การเข้าถึงโครงการ การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี) ในการร่วมกันสร้างประสบการณ์ในเครือข่าย 
 

2.3.1 ลักษณะพิเศษของการบริหารงานเครือข่าย  
การบริงานงานเครือข่ายมีรูปแบบการตัดสินใจท่ีมีลักษณะแตกต่างจากการ

บริหารงานในรูปแบบปรกติ เน่ืองจากต้องพยายามให้เกิดข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกภายในเครือข่าย
จากการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการพูดคุย ถกเถียง ปรับตัว ค้นพบ นํามาซึ่งฉันทามติ ในการตัดสินใจอยู่
บนพ้ืนฐานของประโยชน์ที่จะเกิดร่วมกัน เพ่ือคุณค่าทางเทคนิค และข้อมูลที่สมาชิกทุกคนเห็นพ้องกัน 
(Agranoff, 2003)  

การวางแผนเกิดจากความคิดเห็นร่วมกันของสมาชิกในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา และการตกลงร่วมกันวางแผน ซึ่งในกระบวนการอาจจะมีการต้ัง
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากสมาชิกเครือข่าย หรือในลักษณะ Steering Committee
เป็นผู้ให้คําปรึกษาด้านเทคนิค 

การนําไปปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและข้อตกลงของสมาชิกในเครือข่ายจะเป็นผู้
ประสาน หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ปรกติการทํางานรูปแบบเครือข่ายจะมีบุคลากรเท่าที่
จําเป็นในการประสานงาน ประสานข้อมูล จัดประชุม การดําเนินโครงการจึงอยู่กับข้อตกลงของ
สมาชิกว่าหน่วยงานใดจะเป็นแม่งาน หรือใช้การจ้างบุคลากรของเครือข่ายเพ่ือประสานติดตาม
โครงการ  

การจัดโครงสร้างองค์สร้างองค์การเป็นการชักชวน รวบรวมหน่วยงาน
อาสาสมัคร มากกว่าการใช้โครงสร้างระบบราชการแบบเดิม  เกิดการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เข้ามาใน
เครือข่าย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีความสามารถด้านเทคนิค ความสามารถในการประสานทุน ประสาน

                                           
14 อัมพร ธํารงลักษณ์, องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ, พิมพ์ครั้งที่ 3, 

โครงการตําราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : บริษัท เคล็ดไทย 
จํากัด 2556), 323-324. 
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สมาชิก ระดมทรัพยากร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบคณะกรรมการอาสาสมัคร  มีกระบวนการจัดการ
ด้วยตนเองตามข้อตกลงและเห็นชอบของสมาชิกในเครือข่าย 
   
2.4 การมีส่วนร่วม  
 

ตามนโนบายภาครัฐที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ น้ัน อาสาสมัครเป็นกลไก
หน่ึงที่ประภาคประชาชนจะสามารถเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการได้มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังน้ี 

ถวิลวดี บุรีกุล15 ได้ให้ความหมายดังน้ี  
“การมีส่วนร่วม” เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือโครงการ

สาธารณะด้วยความสมัครใจ โดยการช่วยเหลือน้ันส่งผลต่อการพัฒนาแต่การมีส่วนร่วมดังกล่าวจะไม่
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของโครงการ 

 “การมีส่วนร่วมในภาพกว้าง”  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทต่ืนตัว
ต่อโครงการพัฒนาในการรับทราบและตอบสนองต่อโครงการ รวมท้ังการสนับสนุนความคิดริเริ่มของ
คนในพ้ืนที่ 

 “การมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชนบท” เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ร่วมในกระบวนการทํางาน รวมถึงการร่วมรับประโยชน์ที่เกิดจาก
โครงการ และรวมประเมินผลการดําเนินโครงการด้วย 

 “การมีส่วนร่วมในชุมชน” เป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการร่วมแก้ปัญหา
ของตนเอง  มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการค้นหาปัญหา ร่วมในการจัดหาทรัพยากรในท้องถิ่น 
เพ่ือเสนอแนะทางแก้ไขปัญหา รวมท้ังการรักษาและการก่อต้ังองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น   

 “การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการดําเนินที่เข้มแข็ง” ในการดําเนินงานคนหรือกลุ่ม
คนที่มีส่วนร่วมจะต้องมีความเข้มแข็งที่จะผลักดันความคิดริเร่ิมของกลุ่มเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานตาม
ความคิดน้ัน  
                                           

15 ถวิลวดี บุรีกุล,  “แนวคิดของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย”, จดหมายข่าวสถาบัน
พระปกเกล้า 8 (กรุงเทพฯ : 2543, สถาบันพระปกเกล้า,) 1-2. อ้างถึงใน นันท์มนัส สังขพิทักษ์ , 
“การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552) 24-25.           
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 “การมีส่วนร่วม” เป็นการเพ่ิมความสามารถในการจัดการทรัพยากรรวมถึง
ระเบียบในองค์การต่างในบริบทของสังคมนน้ัน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มน้ันไม่ถูกควบคุมด้วย
ทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์16  มีความคิดเห็นในประเด็นนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนา ว่าเป็นกระบวนการการส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงการสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเร่ือง ในรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่ม สมาคม ชมรม มูลนิธิ 
และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ 

ประพันธ์พงศ์ ชินพงษ์ 17  ได้ให้ความหมายของการส่วนร่วมว่าเป็นการเห็นพ้องต้องกัน
ในเรื่องความต้องการและทิศทางความเปลี่ยนแปลง ที่มีมากพอที่จะริเริ่มการปฏิบัติงานโครงการ เป็น
การเห็นพ้องกันของคนส่วนใหญ่ ในนามของกลุ่มหรือองค์กร  

สันติชัย  เอ้ือจงประสิทธ์ิ 18 การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึงการเปิดโอกาส
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม ร่วมตัดสินใจในการปฏิบัติงานรวมถึงการร่วมรับผิดชอบ ซึ่งส่งผล
ต่อตัวบุคลากรเอง ตามปรัชญาการพัฒนา “มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข ได้รับการปกฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนและพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรม
ของส่วนรวมในองค์กร”  

จากความหมายของการมีส่วนร่วม อาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ในนามบุคคล ในนามกลุ่ม หรือว่าในนามองค์กรในลักษณะ 

                                           
16 ไพรัตน์ เดชะรินทร์ , นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.) : 2527, 26. อ้างถึงใน นันท์มนัส สังขพิทักษ์ , “การมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์  คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552) 25. 

17 ประพันธ์พงศ์ ชินพงษ์, อุตสากรรมการท่องเที่ยว,(ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอ
ลงกรณ์ในพระราชูปภัมภ์,) : 2551, อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง,สํานักงานอธิการบดี, กองการ
เจ้าหน้าที่, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คํ า แ ห ง , ” ก อ ง ก า ร เ จ้ า ห น้ า ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คํ า แ ห ง , 
http://hrm.ru.ac.th/index.php/2015-07-07-06-59-07/188-0005 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559). 9. 

18 สันติชัย  เอ้ือจงประสิทธ์ิ, “การศึกษาวิจัยนหน่วยงานท่องเที่ยวของรัฐ, จุลสารการ
ท่องเที่ยว, 2551, อ้างใน เร่ืองเดียวกัน, 9. 
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ต่าง ๆ เข้ามาร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมงานพัฒนา หรือการร่วมในการ
ดําเนินนโยบายของภาครัฐ ซึ่งการมีส่วนร่วมประกอบด้วย การร่วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนิน
กิจกรรม ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมในการปฏิบัติงาน ร่วมในการรับผลประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ ด้วย
ความสมัครใจและก่อให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านทรัพยากร และความคิดริเร่ิม   
 

2.4.1 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี 19  ได้ให้ความหมายของแนวทางการมีส่วนร่วม ดังน้ี 

1) การร่วมคิด หมายถึง การร่วมในการประชุม การหารือในการวางแผน
โครงการ และวิธีการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การตรวจสอบและดูแลรักษา ในการดําเนิน
โครงการเพ่ือให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2) การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เป็นการร่วมตัดสินใจเลือกปฏิบัติกิจกรรม หรือ
แนวทางที่เหมาะสมที่ดีที่สุดที่จะนําโครงการไปสู่ผลสําเร็จ 

3) การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การร่วมในการปฏิบัติงานในโครงการ 
ตามหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย เช่น การร่วมบริจาคทรัพย์  การร่วมแรงในการทํางาน เป็นต้น 

4) การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ ดูแล ร่วมรักษาและประเมินประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

ประชุม สุวัติถี 20 กล่าวไว้ลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคคล เกิดจากพ้ืนฐาน          
4 ประการ คือ 

1) ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการร่วม คือ เป็นผู้
มีศักยภาพในการร่วมกิจกรรมเช่น ต้องสามารถค้นหาความต้องการ สามารถวางแผลการบริหาร
จัดการ สามารถในการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

2) ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีความพร้อม คือ การพร้อมในด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และกายภายที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

3) ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วม คือ มีความเต็มใจ 
มองเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงาน โดยไม่ได้ถูกครอบงํามีความคิดเป็นอิสระ  

                                           
19 ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี, “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวธุรกิจไม่มีวันตายของประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธ์ วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม, 2543, อ้างใน เร่ืองเดียวกัน, 9-10. 
20 ประชุม  สุวัตถี , การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, (กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนบริหาร

ศาสตร์) : 2551, อ้างใน เร่ืองเดียวกัน, 10. 
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4) ผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีโอกาส คือ เป็นบุคคลที่มีสามารถมีอํานาจใน
การตัดสินใจ และสามารถกําหนดกิจกรรมที่ต้องการได้ในระดับที่เหมาะสม สามารถที่จะจัดการด้วย
ตนเอง 

นอกจากปัจจัยพ้ืนฐานที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยหลายอย่างที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ และรายได้ เป็นต้น 

 
2.4.2 รูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

มงคล จันทร์ส่อง21 ได้ให้ความคิดเห็นในการกําหนดรูปแบบและข้ันตอนการมี
ส่วนร่วมของบุคคล มีรูปแบบการมีส่วนร่วมอยู่ 3 ด้าน ดังน้ี 

1) การกําหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ การมีส่วนร่วมต้องมี
ความชัดเจนในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายชัดเจน ในการดําเนินกิจกรรม โดยจะต้องสามารถระบุได้ว่า
ทําเพ่ืออะไร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถติดสินใจในการเข้าร่วมได้ถูกต้อง 

2) การกําหนดกิจกรรม กล่าวคือ ต้องสามารถระบุได้ว่ากิจกรรมที่ผู้เข้ามามี
ส่วนร่วมน้ัน มีรูปแบบ และลักษณะอย่างไร  

3) การกําหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ต้องสามาถระบุกลุ่มบุคคล 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  

ศิริชัย กาญจนวาสี 22 กําหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลในการมีส่วนร่วมของบุคคลใน
องค์กร ดังน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการประชุม 
2) การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 
4) การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ 
6) การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ 

                                           
 21 มงคล จันทร์ส่อง, “ระดับความรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของสมาชิก อบต. 

อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์” (วิทยาลัยนิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม, 2544  
อ้างใน เร่ืองเดียวกัน ,11 

22 ศิริชัย กาญจนวาสี, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเกาะช้าง
จังหวัดตราด (กรุเงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์) : 2547, อ้างใน เร่ืองเดียวกัน , 11-12 
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วรรณ วงษ์วานิช 23 กําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคคล ไว้ 2 ลักษณะ ดังน้ี  
1) การมีส่วนร่วมที่แท้จริง เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วม หรือเข้ามาในกระบวนการตัดสินใจการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอน จนกว่าจะบรรลุถึงผลเสร็จ
สมบูรณ์ 

2) การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง เป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอน
ใดข้ันตอนหน่ึงเท่าน้ัน  

ในการดําเนินนโยบายด้านการมีส่วนร่วมไม่สามารถทําได้ในทุกประเด็น หากแต่
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ขึ้นอยู่กับความสนใจของประชาชนใน
ประเด็นน้ัน ๆ และภายใต้เง่ือนไขพ้ืนฐานของการเข้ามามีส่วนร่วม ที่ต้องมีอิสรภาพ มีความเสมอภาค 
และความสามมารถในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม  

จากลักษณะการมีส่วนร่วม รูปแบบ และขั้นตอนการมีส่วนร่วม อาจกล่าวได้ว่า 
ลักษณะการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ ต้ังแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมดังกล่าวข้ึนอยู่กับลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการที่จะสามารถ
เปิดโอกาสในการมีร่วมส่วนร่วมได้ในลักษณะใด และขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 
ได้แก่ ศักยภาพ ความพร้อม ความสมัคร และโอกาสของผู้เข้ามามีส่วนร่วมที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
การมีส่วนร่วมอาจจะเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงและการมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง  
 
2.5 แนวความคิดนโยบายประชารัฐ (Civil state)   
 

นโยบายประชารัฐ24  ระบุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 8 (แผน 8 ในส่วนที่ 7     
ใช้หัวข้อว่า “การพัฒนาประชารัฐ”)  เป็นการพัฒนาเสริมสร้างให้รัฐและประชาชนเกิดความเข้าใจที่ดี
ต่อกัน ด้วยความรับผิดชอบ และความเอ้ืออาทร ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ และ
เสริมสร้างสมรรถนะซึ่งกันและกัน ระหว่างรัฐและประชาชน ดังเน้ือเพลงชาติ “ประเทศไทยรวมเลือด

                                           
23 วรรณา วงษ์วานิช, ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ): 2549, อ้างใน เร่ืองเดียวกัน,12 
24 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, “ประชารัฐประสานพลังทุกส่วนของประชากับทุกส่วนของรัฐเพ่ือ

พัฒนาสังคมทุกระดับ” (การสัมมนาประจําปี 2544 “เรื่องยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน” 
สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยและเครือข่าย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน ชลบุรี, 24-25 
พฤศจิกายน 2544). 
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เน้ือชาติไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รัก
สามัคคี...” และได้จัดต้ัง “ส่วนประสานเครือข่ายประชารัฐ” สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ขึ้นเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบายวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาประชารัฐ  ประกอบด้วย 

1) เพ่ือเสริมสร้างการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารรัฐกิจ การจัดการการพัฒนาและการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนของสังคมให้มากย่ิงขึ้น 

2) เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในการจัดการการพัฒนาประเทศ 

3) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดกาการพัฒนา
ประเทศ 

4) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความต่อเน่ืองในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ
ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ  

หน่วยงาน “ส่วนประสานเครือข่ายประชารัฐ” (สทบ.)  ได้ให้ความคิดเห็นถึง “ประชา
รัฐ” ดังนี้ 

1) เป็นการผสานพลังในสังคม 4 ฝ่ายหลัก  ได้แก่ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายหน่วยงานรัฐ 
(ราชการ) ฝ่ายชุมชน (ประชาชน) ฝ่ายประชาสังคม (เอกชน)  

2) เป้าหมายของประชารัฐ ประกอบด้วย  
-การสร้างความชอบธรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้กับภาคประชาชนใน

การเข้ามามีส่วนร่วม 
-การผลักดันประสบการณ์ บทเรียน รวมถึงภูมิปัญญาภาคประชาชน ไปสู่การ

เป็นนโยบายของประเทศ 
-สร้างให้เกิดการเมืองภาคพลเมือง ในการตรวจสอบการเมืองในระบบ 
-ผลึกกําลัง “ประชารัฐ”  ประกาศจุดยืนของภาคประชาชนอย่างมีศักด์ิศรี และ

ชัดเจน  
อาจจะกล่าวได้ว่า “ประชารัฐ” ตามความหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฉบับที่ 8 มีลักษณะสําคัญ ดังน้ี  
1) การผลักดันให้ ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม เข้ามามีบทบาทในการ

ร่วมพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ 
2) แนวทางบริหารงานภาครัฐ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง 

ครบทุกระดับ และต่อเน่ือง 
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3) ภาครัฐดําเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีความถูกต้อง มีประสิทธิผล      
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นอย่างพอเพียงและทั่วถึง 

4) การเปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคม ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน เข้า
เป็น “ภาคีการพัฒนา” เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดําเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วม
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

อาจกล่าวได้ว่าแนวนโยบายประชารัฐ เป็นนโยบายสําคัญที่จะเข้ามาสนับสนุน
นโยบายการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งให้
ความสําคัญต้ังแต่ระดับชุมชนจนไปถึงระดับประเทศ  
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 

ศุภรัตน์ รัตนมุขย์25  ได้ศึกษาการจัดดระบบการบริหารจัดการขององค์กรอาสาสมัครใน
ประเทศไทย พบว่าการบริหารจัดการงานอาสาสมัครในองค์กรที่มีการดําเนินงานมายาวนานจะมี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย การวางแผน การคัดเลือก การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม      
การนิเทศงานและการประเมินผล และการยกย่องเชิดชู ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะเด่นตาม
ลักษณะของเป้าหมายองค์กร เช่น องค์กรด้านการศึกษาจะมีลักษณะเด่นด้านการฝึกอบรม  ด้านการ
จัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติจะมีความสัมพันธ์กับขนาดองค์กรและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ องค์การอาสาสมัครขนาดใหญ่จะมีกฎหมาย หรือระเบียบต่าง ๆ  รองรับ  ในองค์กรขนาดเล็ก
จะมีความสามารถในการประสานงานกับองค์กรภาคีในกลุ่มใกล้เคียงกัน ความมีช่ือเสียงขององค์กร        
มีรากฐานการก่อต้ังเป็นเวลานาน หรือมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันที่ประชาชนเทิดทูน จะส่งผลต่อ
จํานวนการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร และมีคุณสมบัติต้ังใจจริงในการทํางาน การปฐมนิเทศและ
ฝึกอบรม ช่วยให้อาสาสมัครมีความเข้าใจในงาน เพ่ิมทักษะ และสามารถปรับตัวเรียนรู้นิสัยของ
ผู้ร่วมมงาน 

                                           
25 ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, การจัดระบบการบริหารจัดการงานขององค์กรอาสาสมัครในประเทศ

ไทย, (รายงานการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์,) 2558  
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ธิดารัตน์ รวยอบกลิ่น และ จรัสดาว คงเมือง 26  ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีอุปสรรคในการบริหารในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

ด้านบุคลากร พบว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มี
อุปสรรคในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ในส่วน
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพบเรือนควรส่งเสริมการฝึกอบรมทบทวน ให้ความรู้เก่ียวกับ
ระเบียบปฏิบัติ และความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากพบว่าสมาชิก
มีความรู้ในระดับตํ่า ด้านการมีส่วนร่วมพบว่ามีกิจกรรมที่ช่วยเสริมความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกกับทีม
ผู้ดูในส่วนเทศบาลทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างสนิทสนม ส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ดี
ระหว่างกัน มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

ด้านงบประมาณ และด้านอาคารสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ พบว่ามี
อุปสรรคด้านงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมทบทวน อีกทั้งในด้านอาคารสถานที่ควรสนับสนุนให้
มีที่ต้ังของศูนย์ อปพร.เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานอีกทั้งควรจัดต้ังเป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มี
ความพร้อมตลอดเวลา รวมท้ังการเตรียมพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ควรบริหารจัดการให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมใช้งานทันท่วงที ด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่นวิทยุสื่อสารควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติม 
นอกจากน้ันควรจัดฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ อย่าง
สม่ําเสมอ 

อภิญญา ศักดินันท์ 27 ได้ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยาฝ่ายพเรือน ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พบว่ามีอุปสรรคในการพัฒนากิจการ อปพร. ประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 

                                           
26 ธิดารัตน์ รวยอบกลิ่น และจรัสดาว คงเมือง, “การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง อําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, htpp://www.social.nu.ac.th/th/  
paper/IS/2553/2553_29.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559) 

27 อภิญญา  ศักดินันท์,“รายงานการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนากิจการอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์,” (รายงานการศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
วิทยาลัยและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557) 
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ด้านการฝึกอบรมจัดต้ัง อปพร.  ไม่สามารถจัดต้ัง อปพร. ได้ตามเป้าหมาย       
ร้อยละ  2 ของประชากรในพ้ืนที่ มาจาก 2 สาเหตุคือ ด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ และไม่มีผู้เข้ารับ
การอบรมตามเป้าหมาย เน่ืองจากเป็นการฝึกต่อเน่ืองหลายวันทําให้ผู้เข้าอบรมขาดรายได้ในการ
ประกอบอาชีพ  

ปัญหา อุปสรรค ด้านโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของศูนย์ อปพร. จังหวัด ใน
ปัจจุบัน พบว่า ควรเพ่ิมอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อปพร.จังหวัด จากเดิมให้มาจากเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์ของ อปพร. จังหวัด เสนอให้สามารถคัดเลือกจากหน่วยงานของรัฐหน่วยอ่ืนๆ ได้ เช่น 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชลประทานจังหวัด อุตุนิยมวิทยา ตํารวจภูธร สาธารณสุขจังหวัดเป็นต้น 
  ด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการปฏิบัตานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบ    
สาธารณภัยในพ้ืนที่ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ ผู้อํานวยการ ศูนย์ อปพร.ในแต่ละ
ระดับ มอบหมาย ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เป็นอย่างไร มีการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับใด น้ัน พบว่า อปพร. มีส่วนร่วมในกิจกรรมในท้องถ่ินในระดับสูง ในระดับอําเภอใน
ระดับกลาง และในระดับจังหวัดในระดับตํ่า เน่ืองจากระยะทางในการเดินทาง และหากมีกิจกรรม
กรรมในพ้ืนที่ย่อมให้ส่วนร่วมมากกว่า  
  ด้านความประพฤติ ระเบียบและวินัยของ อปพร. ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่าง ๆ เป็นอย่างไร พบว่าความประพฤติ 
และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยมีความสอดคล้องกับการฝึก ที่มีความจําเป็นต้องฟ้ืนฟู ระเบียบ วินัย 
รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง  

ด้านสวัสดิการและสิทธิกําลังพล ของ อปพร. ในปัจจุบัน เป็นปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการพัฒนากิจการ อปพร. หรือไม่ อย่างไร พบว่าอาสาสมัครบางให้ความสําคัญกับสวัสดิการ เกิด
แรงจูงใจการทํางานจากสวัสดิการ ในขณะทิ่อีกส่วนมีใจอาสาสมัครเข้ามาทํางานโดยไม่สนใจสิ่งจูงใจ
อ่ืน ๆ 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากิจการ อปพร. ที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนากิจการ 
พบว่าให้ความสําคัญ ดังน้ี การฝึกทบทวนประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การฝึกระเบียบแถว         
การฟ้ืนฟูสมรรถนะและเสริมสร้างวิจัย การพัฒนาสัมพันธ์และการทํางาน  
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พรสรวง เถาตะกู28  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม พบว่าการทํางานเป็นทีมี
อิทธิพลในการปฏิบัติงาน ในลักษณะการปฏิบัติงานของ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

สนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทํางาน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจ  การส่งเสริมให้เกิดความสามารถด้านความคิด
ริเริ่มจะทําให้ทีมสามารถสร้างสรรค์ สามารถในการแก้ปัญหา ส่งเสริมการตัดสินใจไม่สามารถทําได้
โดยตามลําพัง จึงควรสนับสนุนให้ อปพร.มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค ส่งเสริมให้ 
อพปร. เข้าร่วมประชุม และวางแผนการทํางานล่วงหน้า  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการพบปะกับสมาชิก
ของทีม เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยการแลกเปลี่ยนการทํางาน การติดต่อสื่อสารกับสมาชิกกับทีม
ปฏิบัติงาน เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานเป็นประจํา มีการ
กําหนดโครงการฝึกอบรมระหว่างปีอย่างชัดเจน เพ่ือให้ อปพร. เกิดทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน จัดให้มีการประชุมทีม หลักจากการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนและประเมินผลการทํางานที่
ผ่านมา ส่งเสริมให้มีการประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน  

การสร้างขวัญและกําลังใจ การยกย่องและมอบรางวัล มีผลต่อการปฏิบัติงานให้    
อปพร.สามารถปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  
 
 
2.7 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 

ปัจจุบันสาธารณภัยนับว่าจะมีสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น ก่อให้ให้เกิดความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยและทวีความรุนแรงมาก
ย่ิงขึ้น โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร เช่น การเกิดคลื่นยักษ์สินามิที่
จังหวัดภูเก็ตเมื่อ พ.ศ. 2547 การเกิดนํ้าท่วมคร้ังใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2554 เหตุระเบิดที่ราชประสงค์ การ
เกิดไฟไหม้บ้านเรือนการเกิดภัยแล้ง การเกิดลมพายุ การดินถล่มเป็นต้นการจัดการสาธารณภัยใน

                                           
28 พรสรวง เถาตะกู,“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม,”(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขา
จิตวิทยาชุมชน ภาคจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) 
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ประเทศไทยได้จัดต้ังหน่วยงานและกําหนดภารกิจเพ่ือดําเนินการป้องกันสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน โดย
มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเป็นผู้รับผิดชอบมีภารกิจหลักในการป้องกัน 
บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภัย และอุบัติภัย ซึ่ง "สาธารณภัย" ตามความหมายในพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดใน
มนุษย์ โรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดสัตว์นํ้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหารแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และ
หมายรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย  

ในประเทศที่พัฒนาแล้วการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่มีสําคัญย่ิงใน
การป้องกัน ดูแล และส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาครัฐมีความพร้อมทั้ง
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ กําลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการ
ปฏิบัติงาน ในส่วนของประเทศกําลังพัฒนาขาดความพร้อมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงกําลังเจ้าหน้าที่ทําให้เกิดความล้าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและฉับพลัน และส่งผลเสียหายกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากแนวความคิด
การจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่เป็นยอมรับโดยทั่วไปในนานาชาติ  คือการส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกําลังเสริมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งภาครัฐของไทยตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการ
เข้ามาหนุนเสริมการทํางาน จึงกําหนดให้มีอาสาสมัครจึงเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เข้าถึงเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและทันต่อ
สถานการณ์ 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เดิมจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522  ได้กําหนดให้จัดหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทุกเขตใน
กรุงเทพมหานคร และทุกอําเภอทั่วราชอาณาจักร เพ่ือช่วยเหลือภารกิจด้านการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน และได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2549 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 
เน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545       
ได้จัดต้ังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการ
ดําเนินการ ป้องกัน บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัย เพ่ือให้งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) สอดคล้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพัฒนาให้ระบบ
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ป้องกันภัยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง จึงได้ตราพระราชบัญญัติ29 ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ขึ้นเพ่ือกําหนดแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใน
หมวดที่ 4 มาตราที่ 41 กําหนดให้มีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดสํานัก
ส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ส่วนกิจการอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย 
2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กําหนด  
กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553เป็นแนวปฏิบัติให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้เป็นตามระเบียบน้ี ในการบริหารงานกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

แบ่งการบริหารงานออกเป็นศูนย์ อปพร.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย30 ว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมาย "ศูนย์ อปพร." หมายถึง ศูนย์ 
อปพร. กลาง /ศูนย์ อปพร. เขต /ศูนย์ อปพร. จังหวัด /ศูนย์ อปพร.เมืองพัทยา/ ศูนย์ อปพร. 
เทศบาล/ ศูนย์ อปพร. องคก์ารบริหารส่วนตําบล  

อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการจัดโครงสร้างตามพ้ืนที่ ใน 3 ระดับ คือ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และท้องถิ่น ดังน้ี 

1) ส่วนกลางมี ศูนย์ อปพร. กลาง เป็นหน่วยงานส่วนกลาง มีหน้าที่กํากับ ควบคุม 
ดูแล วางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงาน และสั่งการไปยังศูนย์ อปพร. ในระดับภูมิภาค  

2) ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ อปพร. เขต  ศูนย์ อปพร. จังหวัด และศูนย์ อปพร. 
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 

                                           
29  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, มาตรา 41, ราชกิจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 124 ตอนที่ 52 ก (9 กันยายน 2550) : 18. 
30 กระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน พ .ศ . 2553, ข้อ 3, ราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง              
(14 กันยายน 2553) : 1. 
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3) ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์ อปพร.อําเภอ / กิ่งอําเภอ ศูนย์ อปพร.เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองพัทยา/ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร /ศูนย์ อปพร. เทศบาลตําบล 
และศูนย์ อปพร. อบต. มีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการทํางานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาในเขต
พ้ืนที่ที่อาสาสมัครสังกัดให้ผู้อํานวยการศูนย์ จัดให้31 อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. โดยจัดต้ังและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ให้
เป็นไปตามที่ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนด และให้จัดต้ังฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
3) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
4) ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย 
5) ฝ่ายอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น 

การบริหารจัดการมีนโยบายเพ่ิมจํานวน อปพร. ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2% ของ
ประชากรท้ังหมดของประเทศ จากข้อมูลของศูนย์ อพปร. กลาง ณ วันที่  31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 
อปพร. ทั่วประเทศจํานวน 1,251,803 คน มีศูนย์ อปพร. เขต จํานวน 18 ศูนย์ ศูนย์ อปพร. จังหวัด 
77 ศูนย์ ศูนย์ อปพร. เทศบาล 2,309 ศูนย์  และศูนย์ อปพร. อบต. 5,456 ศูนย์ โดยได้กําหนด
โครงสร้างของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดังแผนภาพ 

 
 
 
 

 
 

                                           
31  เร่ืองเดียวกัน, ข้อ 23 : 8. 
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ภาพที่ 2.2 แสดงโครงสร้างการ ศูนย์ อปพร.  

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สืบค้นเมื่อ 13 กรกฏาคม 2559 
           http://www.disaster.go.th 
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ภาพที่ 2.3  แสดงโครงสร้างศูนย์ อปพร. ในระดับท้องถิ่น 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สืบค้นเมื่อ 13 กรกฏาคม 2559 
        http://www.disaster.go.th 
 
2.8 ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
 

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครรังสิต ต้ังอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี มีพ้ืนที่ครอบคลุมตําบลประชาธิปัตย์ทั้งตําบล จํานวน 6 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20.80 
ตารางเมตร ติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรีทางด้านเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครนายก
และฉะเชิงเทราทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดนนทบุรี ด้านทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ด้านทิศใต้   

 เน่ืองจากมีทําเลท่ีต้ังเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเช่ือมต่อไปยัง
ภาคเหนือและภาคอีสาน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทําให้การประกอบอาชีพจากเกษตรกรรม
แบบด้ังเดิมเปลี่ยนเป็นรด้านพาณิชยกรรม อุตสากรรม  มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่หลายแห่ง 
มีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนกันยายน 
2556  จํานวน 78,818 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย3,790  คน ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตรในส่วนของ
การบริการด้านพ้ืนฐานของชุมชน ในเขตเทศบาลมีโรงพยาบาล จํานวน 4 แห่ง มีศูนย์สาธารณสุข
สังกัดเทศบาล 4 แห่ง  มีสถานศึกษา 23 แห่ง  
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ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติให้เทศบาลต้อง
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเป็นภารกิจที่กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  อปพร. ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการ
ทํางานของเจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงอยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนการดําเนินงาน
จาก 

 ศูนย์ อปพร. เทศบาลรังสิต มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียน จํานวน 
จํานวน 2,091 คน ผ่านการอบรมจํานวน 8 รุ่น แบ่งการทํางานของอาสาสมัคร ออกเป็น 17 ฝ่าย 
ได้รับรางวัลศูนย์อาสาสมัครดีเด่น 8 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2557 และในปี 2559 โดยเทศบาลรังสิต
ให้ความสําคัญ และส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาคประชาชน ศูนย์ อปพร.  จึงเป็นกลไกที่สําคัญใน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบาย “ประชารัฐ”  
 
2.9 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

การศึกษาการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
(อปพร.) ผู้ศึกษาได้เรียบเรียงแนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. แนวคิดการทํางานอาสาสมัคร 
2. แนวคิดการจัดการงานอาสาสมัคร 
3. แนวคิดองค์กรเสมือนจริง 
4. แนวคิดการมีส่วนร่วม 
5. แนวคิดนโยบายประชารัฐ 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
7. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีที่เก่ียวข้องพบว่าอาสาสมัครคือผู้เลือกจะกระทํา

กิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการกระทําที่มุ่งมั่นให้เกิดผลประโยชน์ต่อผู้อ่ืนแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในรูปแบบของค่าจ้าง เงินเดือนและทรัพย์สิน ถึงแม้ว่าบางคร้ังจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแต่ก็ไม่สามารถเทียบได้กับคุณค่าของงานที่กระทํา เป็นการทําโดยไม่ใช่
หน้าที่และอยู่นอกเหนือจากความคาดหวัง งานอาสาสมัครเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ทั้งในส่วนบุคคลที่
ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาตนเองจากการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้การเคารพผู้อ่ืน รู้จักการให้ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในที่สุด  
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นอกจากน้ันยังก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในด้านเศรษฐกิจก่อให้
เกิดการกระจายเศรษฐกิจไปสู่สังคม ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เป็นส่วนเสริมการทํางานให้ภาครัฐ
ในภาวะการขาดแคลนบุคลากร ประโยชน์ทางสังคมอาสาสมัครทําให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 
ส่งเสริมความไว้วางวางใจระหว่างชุมชน พัฒนาความมีนํ้าหนึ่งใจเดียว อาสาสมัครทํางานเชิงรุก ซึ่ง
สามารถระบุปัญหาและความต้องการของชุมชนและเข้าถึงปัญหาได้ก่อนหน่วยงานของรัฐ  

อาสาสมัครเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ ใน 3 ลักษณะ 
1) การให้บริการโดยตรงต่อผู้ประสบภัย หรือผู้ต้องการความช่วยเหลือ  2) การสนับสนุนการทํางาน
เพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ิมศักยภาพให้องค์กร  อาสาสมัครมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมกับการ
ทํางานของส่วนราชการการต่าง ๆ  เป็นการทํางานที่มีลักษณะงานเฉพาะประเด็น เช่น การ
สาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยของชาติเป็นต้น3) การเป็นสมาชิกองค์กร การร่วม
รณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ  เพ่ิมศักยภาพองค์กรในเชิงสถาบัน อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทใน
การร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนงานขององค์กร เช่น อาสาสมัคร HIV AIDS  อาสาสมัครสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

ประเภทของงานอาสาสมัครสามารถแบ่งได้ดังน้ี 1) ตามทักษะและความรู้ ได้แก่
อาสาสมัครทั่วไป และอาสาสมัครเฉพาะทาง 2) แบ่งตามระยะการทํางาน ได้แก่ อาสาสมัครระยะสั้น 
และอาสาสมัครระยะยาว 3) แบ่งตามลักษณะการจัดต้ังได้ 3 ลักษณะ ดังน้ี (1) อาสาสมัครในส่วน
ราชการ การจัดต้ังต้องมีกฎหมาย มีระเบียบรองรับ มีการปฏิบัติงานที่เป็นทางการ มีแผนการทํางานที่
ชัดเจนโดยมีการทํางานร่วมกับส่วนราชการ และภาระงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับประเด็นเฉพะด้าน
ตามภารกิจของส่วนราชการนั้น (2) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) การจัดต้ังองค์กรต้องได้การรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่
ดําเนินงานโดยไม่หวังผลกําไรและภาระกิจการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการจัดต้ังองค์กรในรูปแบบของมูลนิธิ 
สมาคมหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ (3) กลุ่มอิสระ เป็นรวมตัวกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์การทํางานที่
คล้ายกัน ร่วมปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มีลักษณะตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้โดยทันที ไม่ต้องข้ึนกับ
องค์กรใด ไม่มีโครงสร้างองค์การ  

นโยบาย “ประชารัฐ”  เป็นแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ  โดยเฉพาะภาคประชาชน มีเป้าหมายในการผลักดัน
ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาท้องถ่ิน สังคม และประเทศชาติ อาสาสมัครเป็นกลไก
หน่ึงซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทํางานกับภาครัฐ  โดยเฉพาะอาสาสมัครใน
ส่วนราชการ ที่จัดให้มีกฎหมาย และระเบียบรองรับการทํางานของอาสาสมัคร กําหนดวัตถุประสงค์
การทํางาน กําหนดภารกิจ  กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร สอดคล้องกับหลักการมี
ส่วนร่วม ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เป็นอาสาสมัครส่วนราชการองค์กรหนึ่ง ที่มี
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รากฐานการปฏิบัติงานมาอย่างยาวนาน มีประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในการปฏิบัติงานจํานวนมาก 
และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ปรากฏชัดแก่สังคมโดยท่ัวไป 

การบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร เป็นการบริหารจัดการที่แตกต่างจากองค์กร
แบบด้ังเดิมโดยทั่วไป เน่ืองจากการทํางานขององค์การอาสาสมัคร เป็นการทํางานในลักษณะพิเศษ 
อาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเฉพาะกิจ ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจํา  มีลักษณะโครงสร้างการ
บริหารงานที่แตกต่างจากองค์กรแบบด้ังเดิม อาจกล่าวได้ว่าการบริหารองค์การอาสาสมัครมีการ
บริหารงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1. ด้านการจัดการงานอาสาสมัคร  เป็นการศึกษาระบบการจัดการที่เก่ียวข้องกับ
ตัวของอาสาสมัคร เป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร รวมถึงการ
รักษาให้อาสาสมัครคงอยู่กับองค์การ โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการงานอาสาสมัคร เป็นขอบเขต
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน(Planning) 2) การคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment) 3) 
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม(Orientation and Training) 4) การนิเทศงานและการประเมินผล
(Supervision and Evaluation)5) การยกย่องและเชิดชูเกียรติ(Recognition)ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาที่พบว่าองค์การอาสาสมัครที่มีรากฐานการทํางานมายาวนานจะมีรูปแบบการจัดการงาน
อาสาสมัครที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือการจัดการในส่วนของอาสาสมัครให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 

2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นการออกแบบโครงสร้าง ระบบการทํางาน 
การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบรรลุตามแผนงาน หรือเป้าหมาย
ที่วางไว้ จากการศึกษาทฤษฏีที่เก่ียวข้องพบว่าลักษณะการบริหารองค์การอาสาสมัครสอดคล้องกับ
ลักษณะขององค์การเสมือนจริง เป็นองค์การท่ีใช้เทคโลยีการติดต่อสื่อสารในการเช่ือมโยงสมาชิก
ภายในองค์กร ไม่จําเป็นต้องมีพ้ืนที่การทํางานที่ถาวร พ้ืนที่ปฏิบัติอาจจะอยู่ในชุมชน หรือจัดเป็นศูนย์
สําหรับพบปะ ประชุม มีการรวมตัวของสมาชิกในองค์การในลักษณะเครือข่าย เน้นการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว จากการศึกษาผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง
พบว่า ปัจจัยที่ส่วนสนับสนุนการทํางานให้ประสบความสําเร็จคือ การสนับสนุนด้านการจัดสรร
ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร สถานที่  เป็นต้น ในการบริหารจัดการ
องค์การจึงกําหนดขอบเขตการศึกษาดังน้ี 

1) การจัดโครงสร้าง มีลักษณะแบบเครือข่าย มีโครงสร้างการทํางานการสั่ง
การที่ยืดหยุ่น ไม่เป็นทางการ มีการกําหนดโครงสร้างทํางานไว้แบบหลวม ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามบริบทของเหตุการณ์ในการกําหนดโครงสร้างของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลรังสิต ต้องคํานึงในส่วน
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คือ การกําหนดโครงสร้าง ตามกฎหมายกําหนด และการกําหนดโครงสร้างการทํางานที่สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่  

2) การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม  มีการกระจายการตัดสินในการ
ทํางานโดยอาศัยทีมงาน มีลักษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกของ อปพร.  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรม
ต่าง ๆการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ 

3) การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์   สถานที่ 
 
 

 
 
ภาพที่ 2. 4 แสดงแนวคิดการศึกษาระบบการบริหารจัดการ ศูนย์ อปพร.  
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บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

3.1 วิธีวิทยาในการวิจัย 
 

ในการศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  มีวิธีการศึกษา ดังน้ี 
 
3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 

ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขตกการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
1. ด้านการจัดการงานอาสาสมัคร เป็นการศึกษาระบบการจัดการที่เก่ียวข้องกับ

ตัวของอาสาสมัคร เป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร รวมถึงการ
รักษาให้อาสาสมัครคงอยู่กับองค์การ โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการงานอาสาสมัคร เป็นขอบเขต
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) 2) การคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment) 
3) การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม(Orientation and Training) 4) การนิเทศงานและการประเมินผล
(Supervision and Evaluation) 5) การยกย่องและเชิดชูเกียรติ (Recognition)  

2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นการศึกษาในประเด็นการออกแบบ
โครงสร้าง ระบบการทํางาน การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบรรลุ
ตามแผนงาน หรือเป้าหมายที่วางไว้ จากการศึกษาทฤษฏีที่เก่ียวข้องพบว่าลักษณะการบริหารองค์การ
อาสาสมัครสอดคล้องกับลักษณะขององค์การเสมือนจริง เป็นองค์การที่ใช้เทคโลยีการติดต่อสื่อสารใน
การเช่ือมโยงสมาชิกภายในองค์กร ไม่จําเป็นต้องมีพ้ืนที่การทํางานที่ถาวร พ้ืนที่ปฏิบัติอาจจะอยู่ใน
ชุมชน หรือจัดเป็นศูนย์สําหรับพบปะ ประชุม มีการรวมตัวของสมาชิกในองค์การในลักษณะเครือข่าย 
เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว จากการศึกษา
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า ปัจจัยที่ส่วนสนับสนุนการทํางานให้ประสบความสําเร็จคือ การสนับสนุน
ด้านการจัดสรรทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร สถานที่  เป็นต้น ในการ
บริหารจัดการองค์การจึงกําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1) การจัดโครงสร้าง มีลักษณะแบบเครือข่าย มีโครงสร้างการทํางานการสั่ง
การท่ียืดหยุ่น ไม่เป็นทางการ มีการกําหนดโครงสร้างทํางานไว้แบบหลวม ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามบริบทของเหตุการณ์ ในการกําหนดโครงสร้างของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลรังสิต ต้องคํานึงในส่วน
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คือ การกําหนดโครงสร้าง ตามกฎหมายกําหนด และการกําหนดโครงสร้างการทํางานที่สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่  

2) การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม  มีการกระจายการตัดสินใจ การ
ทํางานโดยอาศัยทีมงาน มีลักษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกของ อปพร.  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ประชุมการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรม
ต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ 

3) การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที ่ 
 

3.1.2 ขอบเขตแหล่งข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้กําหนดแหล่งข้อมูลเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 
1. ข้อมูลเอกสารจากสื่อต่างๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ผลการศึกษาวิจัย และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแนวคิดการทํางานอาสาสมัคร ประเภทขององค์กรอาสาสมัคร รูปแบบการ
จัดองค์การ การจัดการงานอาสาสมัคร องค์กรเสมือนจริง การมีส่วมร่วม และนโยบายประชารัฐ 

2. ข้อมูลบุคคล ใช้การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากผู้รู้ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

1) สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนกิจการอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย จํานวน 1 ท่าน  

2) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในศูนย์ อปพร.เทศบาลรังสิต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแล
ศูนย์ อปพร.  เจ้าหน้าที่ประสานงาน และ อปพร. 

 
3.1.3 ขอบเขตพื้นที่ 

พ้ืนที่ศึกษา ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต ครอบคลุมพ้ืนที่การปฏิบัติงาน ของ 
อปพร. จํานวน 6 หมู่บ้าน ในตําบลประชาธิปัติ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

3.1.3.1 ขอบเขต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การศึกษาการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร : อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กําหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น ศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร
รังสิต โดยสนใจศึกษากระบวนการบริหารองค์การ ซึ่งมีผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล
ผู้ดูแลกิจการ ศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าประสานงานศูนย์ อปพร. และ สมาชิก อปพร. ทําหน้าที่หัวหน้า
ฝ่ายดูแล อปพร.  
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3.1.3.2 ขอบเขตระยะเวลา   
ระยะเวลาศึกษาต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559  

 
3.2 วิธีการและขั้นตอนการดําเนนิการ 
 

3.2.1 การเก็บรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิและ ข้อมูลปฐมภูมิ 
3.2.1.1 ข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร ดําเนินการรวบรวมผลการศึกษาวิจัย

และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวคิดงานอาสาสมัคร ประเภทขององค์กรอาสาสมัครการจัดการ
งานอาสาสมัคร องค์กรเสมือนจริง การมีส่วนร่วม และนโยบายประชารัฐ  

3.2.2.2 ข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ ได้จาก การดําเนินการสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลที่
เป็นผู้รู้ (Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ มีเน้ือหา
ครอบคลุมถึงนโยบายองค์การ การจัดโครงสร้างองค์การ การจ้ดการงานอาสาสมัคร ปัญหาและ
อุปสรรค รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้แก่  

1) การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ศูนย์ อปพร.กลาง   
2) การสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
  

3.2.2 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล/ประเด็นคําถาม 
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คําแบบแบบมีโครงสร้างไม่เป็นทางการ  ผู้เก่ียวข้อง 

ดังน้ี 
ศูนย์ อปพร.กลาง  ใช้คําถาม ดังน้ี 

1) การสนับสนุนการดําเนินงานให้กับศูนย์ อปพร. ในระดับภูมิภาคและระดับ
ท้องถิ่นเช่น งบประมาณ สนับสนุนการเพ่ิมเติมความรู้  การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทํางาน 
การจัดให้การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ศูนย์ในระดับต่าง ๆ เป็นต้น 

2) การประสานงานระหว่างศูนย์ อปพร. กลาง ศูนย์ อปพร. ส่วนภูมิภาค และ
ศูนย์ อปพร. ส่วนท้องถิ่น มีช่องการสื่อสารอย่างไร เป็นการสื่อสารในลักษณะสองทางหรือทางเดียว
ตามลําดับช้ันการบังคับบัญชา มีการประชุมร่วมกันแบบเป็นทางการ กึ่งทางการ หรือมีการปฏิสัมพันธ์
แบบไม่เป็นทางการหรือไม่ อย่างไร 

3) ศูนย์ อปพร.ในระดับต่าง ๆ มีการวางเป้าหมาย/ แผนงานร่วมกันหรือไม่     
มีการถ่ายทอดแผนการดําเนินจากส่วนกลางไปยังศูนย์ในระดับต่าง ๆ อย่างไร  
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4) ผลที่ได้รับจากการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก อปพร. ช่วยหนุนเสริมการ
ทํางานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างไร การประสานระหว่างศูนย์ อปพร. กับกรมเป็น
อย่างไร  

5) ปัจจัยความสําเร็จและอุปสรรคในการทํางานในรูปแบบเครือข่ายของ ศูนย์ 
อปพร. มีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่สามารถหนุนเสริมการทํางานให้ไปสู่เป้าหมาย และมีปัจจัยใดที่เป็น
อุปสรรคของปฏิบัติงาน 

6) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต ใช้คําถาม ดังน้ี 

1) เป้าหมายการทํางานของศูนย์อปพร. เทศบาลนครรังสติ คืออะไร 
2) กระบวนการที่ประชาชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร (อปพร) มีอย่างไรบ้าง 

(การสมัคร, การชักชวน, การคัดเลือก ฯลฯ) 
3) มีการสนับสนุนการทํางานอาสาสมัครอย่างไรบ้าง (1) อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

เครื่องแบบในการทํางาน (2) การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการทํางาน (3) การสร้างขวัญและ
กําลังใจ 

4) การคัดเลือกกรรมการประสานงานมีขั้นตอนการคัดเลือกอย่างไรและ
กรรมการมีอํานาจหน้าที่อะไรบ้าง 

5) อาสาสมัครแบ่งออกเป็นก่ีส่วนงาน แต่ละส่วนงานมีหน้าที่อย่างไรบ้าง และ
มีการประสานระหว่างส่วนงานอย่างไร 

6) สายการบังคับบัญชาและการสื่อสารการทํางาน มีลักษณะเช่นไร และ
อาสาสมัครขึ้นตรง/รายงานผลการทํางานไปที่ใครบ้าง 

7) ภารกิจของอปพร.เรื่องใดที่ต้องดําเนินการเป็นประจําคืออะไร ใครเป็นผู้
กําหนดภารกิจน้ัน 

8) ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองรังสิตมีกรณีภัยที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยเผชิญคือเรื่อง
อะไร และวิธีการป้องกัน/แก้ไขอย่างไร 

9) เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุด (เช่น ไฟไหม้) มีกระบวนการประสานงาน
อย่าง (ก่อนเกิดไฟไหม้ ขณะไฟไหม้ หลังไฟไหม้ มีส่วนงานใดเข้ามาเก่ียวข้องบ้าง มีการประสานงาน
กับหน่วยงาภายนอกอย่างไร) 

10) ศูนย์ อปพร .เทศบาลรังสิตมีแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เองหรือไม่          
(รวมวิสัยทัศน์) อย่างไร 
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11) ศูนย์ อปพร.เทศบาลรังสิตมีจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา และจุดที่ท้า
ทายการทํางานของศูนย์ให้บรรลุเป้าหมาย อะไรบ้าง  

12) ศูนย์ อปพร.เทศบาลรังสิตมีการทํางานเช่ือมโยงเก่ียวข้องกับกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือไม่อย่างไร 

 
3.3.3 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 

การศึกษาครั้ง น้ีผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเน้ือหา 
(Content Analysis) และการแปลความโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษา 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้กรอบการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้   
3.3.3.1 ด้านการจัดการงานอาสาสมัคร ใช้กรอบการงานอาสาสมัคร ในการ

วิเคราะห์ ดังน้ี   
1) การวางแผน (Planning)    
2) การคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment)   
3) การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม (Orientation and Training)    
4) การนิเทศงานและการประเมินผล (Supervision and Evaluation) 
5) การยกย่องและเชิดชูเกียรติ (Recognition)  

3.3.3.2 การบริหารจัดการ ใช้กรอบการวิเคราะห์ ดังน้ี 
1) การจัดโครงสร้างมีลักษณะการจัดโครงสร้างสอดคล้องกับแนวคิด

ลักษณะแบบเครือข่าย หรือไม่ มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานหรือไม่ สามาราถปรับเปลี่ยนได้ตาม
บริบทของเหตุการณ์หรือไม่ 

2) การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม  มีปัจจัยเอ้ือให้เกิดการทํางาน
ที่มีลักษณะการมีส่วนร่วมของ อปพร. ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมการมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือก
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆการมีส่วนร่วมในการ
ได้รับประโยชน์ อย่างไร  

3) การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่  
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บทท่ี 4  
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 

การศึกษาการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ด้วยการศึกษาจาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเนื้อหา 
(Content Analysis) และการแปลความโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาโดยนําเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
4.2 ด้านการจัดการงานอาสาสมัคร 
4.3 ด้านการบริหารจัดองค์การ 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของศนูย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
 

จากการบริหารงานภาครัฐตามแนวนโยบาย “ประชารัฐ” ซึ่งมีวัถตุประสงค์สนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดการการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารรัฐกิจของภาครัฐ ด้วยหลักนิติธรรม อาสาสมัครนับเป็นกลไกที่สําคัญที่
สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาสาสมัคร
ส่วนราชการที่มีรูปแบบการทํางานที่เป็นทางการมีการจัดต้ังองค์การท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ รองรับการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นองค์การอาสามัครส่วน
ราชการองค์การหน่ึง ที่มีรากฐานการดําเนินงานมายาวนานมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์แก่
สังคมในวงกว้าง ในการช่วยเหลือ สนับสนุนงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 

4.1.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นอาสาสมัครส่วนราชการสังกัด

กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ก่อต้ังขึ้นจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการ ในการ
ปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนให้เป็นระบบ เพ่ือการดําเนินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และ
ตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนเป็นการอํานวยให้เกิดความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โดยสังกัด



54 
 

กระทวงมหาดไทย  มีภารกิจ1 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา
11 ให้เป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดําเนินงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 
และได้กําหนดอํานาจหน้าที่ 6 ข้อ ประกอบด้วย 1) การจัดทําแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาภัยแห่งชาติ 2) การศึกษาและการวิจัยในการหามาตรการ ด้านการป้องกันและบรรเทา
ภัยที่มีประสิทธิภาพ 3) การประสานให้การสนับสนุน การช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในด้านการป้องกันและบรรเทาภัย รวมถึงการให้การ
สงเคราะห์เบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัย ภยันตราย หรือได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 4) การให้
คําแนะนํา คําปรึกษา รวมถึงการจัดหลักสูตรการอบรมที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน 5) ติดตาม 
ประเมินผล รวมถึงการตรวจสอบ การดําเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่
ละระดับ 6) ปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามที่ในข้อ (3) (4) (5) และ (6) ให้กรมป้องกัน ฯ สามารถจัดต้ังศูนย์
ขึ้นในบางจังหวัด และให้จัดต้ังสํานักงานและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือตามที่ผู้อํานวยการ
จังหวัดมอบหมายกรมป้องกันฯ มีโครงสร้างการบริหารงานตามพ้ืนที่ แบ่งเป็นการบริหารงานใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, มาตรา 11, ราชกิจานุเบกษา  

ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 124 ตอนที่ 52 ก (9 กันยายน 2550) : 5. 
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ภาพที่ 4.1 แสดงแผนภูมิโครงสร้างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สืบค้น เมือ่วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 
         http://www.disaster.go.th 
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ภาพที่ 4.2 แสดงพ้ืนที่ความรับผิดชอบศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 เขต 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สืบค้นเมื่อ 13 กรกฏาคม 2559    

             http://www.disaster.go.th 
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กรมป้องกัน ฯ  นอกจากการปฏิบัติงานตามภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว ยังมีภารกิจในการดูแล 
“อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)”  ซึ่งเป็นภาคีภาคประชาชนที่เข้ามาหนุนเสริม 
สนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ   
 

4.1.2 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เดิมจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 25222 ได้กําหนดให้จัดหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทุกเขต
ในกรุงเทพมหานคร และทุกอําเภอทั่วราชอาณาจักร เพ่ือช่วยเหลือภารกิจด้านการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน และได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2549  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน และกําหนดให้ทุกท้องถิ่นต้องมีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนด้วยเช่นกัน เน่ืองจาก
การปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้จัดต้ังกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดําเนินการ ป้องกัน 
บรรเทา ฟ้ืนฟูสาธารณภัยและอุบัติภัย เพ่ือให้งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
สอดคล้องกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพัฒนาให้ระบบป้องกันภัยมีรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  

จึงได้ตราพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ขึ้นเพ่ือ
กําหนดแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในหมวดที่ 4 มาตราที่ 41 กําหนดให้มี
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) ให้ความช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย 2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด  

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้ออก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2553 เป็นแนว
ปฏิบัติให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
ระเบียบน้ี และให้มี 

                                           
2 ทรงชัย โรหิตชาติ และคณะ, “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553,” อปพร.สารปีที่ 8 
ฉบับที่ 21 ประจําเดือนมกราคม (2554) : 3. 
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อํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการ
ให้เป็นตามระเบียบน้ี ในการบริหารงานกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

 
4.1.3 การจัดโครงสร้างการบริหารงาน 

การออกแบบโครงสร้างการปฏิบัติงานของอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
(อปพร.) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานตามพ้ืนที่ โดยได้กําหนดเรียกช่ือแต่ละหน่วยงาน ว่า “ศูนย์ 
อปพร.” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
2553 ได้ให้ความหมาย "ศูนย์ อปพร." หมายถึง ศูนย์ อปพร. กลาง/ ศูนย์ อปพร. เขต /ศูนย์ อปพร. 
จังหวัด/ศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ อปพร.เมืองพัทยา/ ศูนย์ อปพร. เทศบาล/ศูนย์ อปพร. 
อําเภอ/ศูนย์ อปพร.กิ่งอําเภอ/ศูนย์ อปพร.เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร/ ศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารส่วนตําบล  

มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานตามพ้ืนที่ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ดังน้ี 

1) ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศูนย์ อปพร. กลาง ต้ังอยู่ ณ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีหน้าที่กํากับ ควบคุม ดูแล วางระเบียบแบบแผนในการ
ปฏิบัติงาน  

2) ส่วนภูมิภาค ประด้วยด้วย ศูนย์ อปพร. เขต / ศูนย์ อปพร. จังหวัด/ศูนย์   อป
พร. กรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ มีหน้าที่สนับสนุนการทํางานของศูนย์      อป
พร.ระดับท้องถิ่น และทําหน้าที่ประสานนโยบายการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น 

3) ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ศูนย์ อปพร.เมืองพัทยา/ ศูนย์ อปพร. เทศบาล/
ศูนย์ อปพร. อําเภอ/ศูนย์ อปพร.กิ่งอําเภอ/ศูนย์ อปพร.เขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร/ ศูนย์ อปพร. 
องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนเจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ ที่ อปพร.สังกัดอยู่ ในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ ในขณะเกิดเหตุ 
และหลังจากการเกิดเหตุ  

ในการดําเนินงานด้านหน่วยงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
กระทรวงมหาดไทยได้ต้ังเป้าหมายให้มีจํานวน อปพร. ทั่วประเทศคิดเป็น ร้อยละ 2% ของประชากร
ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ อปพร. กลาง ณ วันที่  31 มีนาคม 2559  มีจํานวน อป
พร. ทั่วประเทศจํานวน 1,251,803 คน มีศูนย์ อปพร. เขต จํานวน 18 ศูนย์ / ศูนย์ อปพร. จังหวัด 
77 ศูนย์/ ศูนย์ อปพร. เทศบาล 2,309 ศูนย์ / และศูนย์ อปพร. อบต. 5,456 ศูนย์ โดยได้กําหนด
โครงสร้างของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดังแผนภาพ 
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ภาพที่  4.3 แสดงโครงสร้างการบริหารงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สืบค้นเมื่อ 13 กรกฏาคม 2559  
        http://www.disaster.go.th 
 

จากการจัดโครงสร้างการบริหารงานของ ศูนย์ อปพร. พบว่ามีการจัดโครงสร้างที่
ความสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างของกรมป้องกันฯ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงความสอดคล้องของการจัดโครงสร้างของ ศูนย์ อปพร. และโครงสร้างของ 
                 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

พ้ืนท่ี 
โครงสร้างการบริหารงานของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
โครงสร้างของศูนย์อาสาสมัครป้องกัน

ภัยภายพลเรือน 
ส่วนกลาง ส่วนกิจการอาสาสมัคร ศูนย์ อปพร. กลาง 
ส่วนภูมิภาค -ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

-ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 

-ศูนย์ อปพร. เขต 
-ศูนย์ อปพร. จังหวัด 

ส่วนท้องถ่ิน ไม่มีหน่วยงานประจําในระดับท้อง ถ่ิน
อําเภอและตําบล 

-ศูนย์ อปพร.อําเภอ / กิ่งอําเภอ 
-ศูนย์ อปพร.เทศบาลนคร/เมืองพัทยา 
-ศูนย์ อปพร.เขตในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.1  แสดงความสอดคล้องของการจัดโครงสร้างของ ศูนย์ อปพร. และโครงสร้างของ 
                 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ) 
 

พ้ืนท่ี 
โครงสร้างการบริหารงานของกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
โครงสร้างของศูนย์อาสาสมัครป้องกัน

ภัยภายพลเรือน 
  -ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบล 

-ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบล 
-ศูนย์ อปพร.อบต. 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะการบริหารจัดการตามโครงสร้าง ศูนย์ อปพร. ในระดับต่าง ๆ  
 

การบริหารจัดการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 

โครงสร้างการ
บริหารงาน 

-ศูนย์ อปพร.กลาง -ศูนย์ อปพร. เขต
-ศูนย์ อปพร.จังหวัด

-ศูนย์ อปพร.
กรุงเทพมหานคร

-ศูนย์ อปพร.อําเภอ /  
กิ่งอําเภอ 
-ศูนย์ อปพร.เทศบาลนคร/
เทศบาลเมืองพัทยา 
-ศูนย์ อปพร.เขตใน
กรุงเทพมหานคร 
-ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบล 
-ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบล 
- ศูนย์ อปพร.อบต. 

สังกัดส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

กรมการป้องครองส่วนท้องถ่ิน

ผู้อํานวยการ อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-ผู้อํานวยการเขต  
-ผู้ว่าราชการจังหวัด 

-นายอําเภอ  
-นายกเทศมนตรี  
-นายก อบต.  

คณะกรรมการประจํา
ศูนย์ 

เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 

เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ. 2553 

เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
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ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะการบริหารจัดการตามโครงสร้าง ศูนย์ อปพร. ในระดับต่าง ๆ (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 

อํานาจหน้าท่ีศูนย์ -วางแผนการดําเนินงาน
พร้อมแนวทางปฏิบัติให้กับ
ศูนย์ อปพร.ในระดับต่าง ๆ  
-วางแผนอัตรากําลัง 
-ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ 
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
-สนับสนุนการดําเนินงาน ใน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
การฝึกอบรมให้ความรู้ การ
จัดสวัสดิการการมอบรางวัล

เชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ 

-กําหนดยุทธศาสตร์
การดําเนินงานให้
เป็นไปตามแนวทาง
ท่ี ศูนย์ อปพร.กลาง 
กําหนด 
- เป็นส่วนสนับสนุน 
กํากับ ดูแล การ

ดําเนินงานของศนูย์ 
อปพร.ภายในเขต
ความรับผิดชอบให้
เป็นไปโดยความ 

-มี อํ า น า จ ห น้ า ท่ี  สั่ ง ก า ร 
ควบคุม กํากับ ดูแล เจ้าหน้าท่ี
ประจําศูนย์และ อปพร .ใน
สังกัด 
-สนับสนุนการ ดํ า เนิ น ง าน
กิจการ อปพร .  ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบและสนับสนุนศูนย์ 
อปพร.ข้างเคียง 
-แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์
เพ่ิมเติม 

 
อาสาสมัคร และอาสาสมัคร 
-ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

เรียบร้อย 
-กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจการ 
อปพร.ท่ีไม่ขัดแย้ง
กับท่ีศูนย์ อปพร.
กลาง กําหนด 

-จัดให้ อปพร. เข้ามาเป็น
คณะกรรมการประสานงาน
ศูนย์ 

การสนับสนุน
ทรัพยากร 
(ได้รับการสนับสนุน
งานประมาณจากแหล่ง
ใดบ้าง) 

กรมป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย  

กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานท้องถ่ิน 

การสื่อสารระหว่าง
ศูนย์การประสานแผน   
ประสานความร่วมมือ 

-หนังสือราชการ 
-การประชุมประชาคม
ประจําปี 
 

-หนังสือราชการ 
-การประชุม
ประชาคมภายใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

-หนังสือราชการ 
-การประชุมประจําเดือน 
-การประชุมประชาคม 
-ใช้วิทยุสื่อสาร 
-การสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการใน ศูนย์ อปพร. การ
ใช้กรุ๊ปไลน์  
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ตารางที่ 4.2 แสดงลักษณะการบริหารจัดการตามโครงสร้าง ศูนย์ อปพร. ในระดับต่าง ๆ (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน 

อํานาจการสั่งการเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

-สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง 
-สาธารณภัยขนาดใหญ่ 

สาธารณภัยขนาด
กลาง 

สาธารณภัยขนาดเล็ก 

 
4.1.4 ผลการศึกษาการบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 

ในส่วนกลาง  
จากตารางแสดงความสอดคล้องของการจัดโครงสร้างของ ศูนย์ อปพร. และ     

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจากตารางแสดงลักษณะการบริหารจัดการตามโครงสร้าง 
ศูนย์ อปพร. ในระดับต่าง ๆ พบว่า กรมป้องกันฯ มีหน่วยงานในสังกัดที่สามารถดูแล สนุนการทํางาน
ของศูนย์ อปพร. เพียงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่ในส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นผู้ดูแลให้การสนับสนุน นับว่าเป็นการทํางานในลักษณะโครงสร้างการทํางานแบบเครือข่าย ซึ่งมี
ลักษณะการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน ร่วมเป็นภาคีสนับสนุนด้าน
กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ตามองค์ประกอบของเครือข่าย
ที่สําคัญ3 โดยผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร4 ส่วนกิจการอาสาสมัคร ดังน้ี  

1) มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
ในการบริหารจัดการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประกอบด้วยส่วน

งานท่ีเข้าร่วมปฏิบัติงาน เป็น ศูนย์ อปพร. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สังกัดกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ที่สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจใน
กิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างมีการรับรู้ในมุมมองที่เหมือนกันโดยแต่ละหน่วยงานต้อง
ปฏิบัติงานตามแนวทางของกฎหมาย ระเบียบและแผนงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

                                           
3 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “การสร้างเครือข่าย (Networking)”  

mmed.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/Networking.Doc (สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2559). 

4 ผู้บริหารส่วนกิจการอาสาสมัคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , สัมภาษณ์โดย 
จีราวรรณ ตาลช่วง, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 24 มิถุนายน 2559 
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ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นต้น  ผู้ให้
สัมภาษณ์ กล่าวว่า 

“ศูนย์มีระบบให้หน่วยงานเดินตามระบบ ถ้าถามว่าทุกหน่วยงานทํางานตาม
ระบบได้เต็ม 100 หรือไม่ ไม่เต็ม ถ้าเดินตามระบบก็จะได้ตามเป้าหมาย” 

“การกําหนดเป้าหมายในการทํางานใช้การประชุมประชาคมร่วมกันในการ
กําหนดเป้าหมาย  

การทําประชาคม ขึ้นอยู่กับงบประมาณถ้าในปีไหนได้รับงบประมาณ
เพียงพอ จะสามารถกระจายเวทีให้อาสาสมัครได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มากข้ึน แต่ถ้าปีไหนได้
งบประมาณไม่เพียงพอ จะใช้วิธีรวบรวมความคิดเห็นจากจังหวัดเข้ามาสู่ระดับเขต และส่งต่อมายัง 
ศูนย์ อปพร.กลาง”  

2) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
สมาชิกในเครือข่ายความมองเห็นภาพในอนาคตเป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้

และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันในการปรับวิสัยทัศน์ส่วนตัวของสมาชิกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของเครือข่าย ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อน ดังกล่าว เป็นพลังสําคัญในการผลักดันให้การทํางานของ
เครือข่ายไปสู่เป้าหมายผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  

“กรมเป็นศูนย์ อปพร. จะมีผู้อํานวยกลาง ผู้ว่าเป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.
จังหวัดและจะมีระดับความรับผิดชอบ การควบคุมดูแล บางกิจกรรม ไม่สามารถควบคุม ได้ 
อาสาสมัคร สมัครแล้วหายไปขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ และมีนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่แต่ละพ้ืนที่ต้องมี 
อปพร.2 % ของจํานวนประชากรในพ้ืนที่” ซึ่งเป็นนโยบายท่ีรับทราบเหมือนกันในทุกส่วน ในการ
ถ่ายทอดนโยบายให้กับ อปพร. ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  

“ในส่วนการมอบนโยบายในวัน อปพร.จะมีรัฐมนตรีเป็นผู้มอบนโยบาย 
ให้กับอาสาสมัครที่มาร่วมงาน และมีการมอบรางวัล อปพร. ดีเด่น” 

3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
หน่วยงานที่เข้ามาร่วมในกิจการอาสาสมัคร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ

รับผิดชอบในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดําเนินงานตามที่
กฏหมายกําหนด โดยในส่วนของกรมป้องกัน มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน ดูแล
อาสาสมัครหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ดูแล มีเป้าหมาย
เดียวกันคือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดย
ภาคประชาชน ผ่านกลไกการทํางานของอาสาสมัคร ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  
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“การสนับสนุนเน้นที่ท้องถิ่นต้องดูแลเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ ที่มีงบประมาณ 
รถดับเพลิง รถกู้ภัย ตามแต่ความเสี่ยงภัยที่มีในแต่ละท้องถ่ิน เน่ืองจาก พรบ.กําหนดให้ท้องถ่ินเป็นผู้
จัดเตรียมอุปกรณ์ในบางเรื่องไม่ไหวจริง ๆ ทางกรมอาจจะช่วยดูแล” 

ในด้านปัจจัยสําเร็จของเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นว่า “การที่
เครือข่ายอาสาสมัครหน่วยราชการอ่ืนที่ประสบผลสําเร็จ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
อาจเป็นเพราะมีลักษณะงานการให้บริการด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ ซึ่งคนทั่วไปให้ความสําคัญ อีกทั้ง
ยังมีหน่วยงานพ่ีเลี้ยงดูแลในระดับพ้ืนที่ท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด ทําให้สามารถดูแล และกํากับการทํางาน
ไปสู่เป้าหมายของเครือข่ายได้ แต่งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนยังไม่
ตระหนักถึงความสําคัญ นอกจากพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาก็จะให้ความสําคัญในงานด้านน้ี อีกทั้งข้อจํากัด
ด้านศักยภาพของอาสาสมัครที่มีไม่เท่ากัน เป็นอุปสรรคในการทํางานการเสริมศักยภาพของ
อาสาสมัครไม่สามารถบังคับได้ เน่ืองจากการทํางานของอาสาสมัครมิใช่เจ้าหน้าที่ประจําไม่สามารถใช้
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้คุณให้โทษแก่อาสาสมัครได้”  

4) มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 
ในการมีส่วนร่วมของ ศูนย์ อปพร. แต่ละศูนย์ มีอิสระในการบริหารงานของ

แต่ละแห่ง มีความเท่าเทียมกันของหน่วยงานในเครือข่าย  ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า  
“ท้องถิ่นมีอํานาจในการบริหารจัดการเอง เราเป็นเพียงผู้วางแนวนโยบาย 

ไปสั่งหรือควบคุม การทํางานไม่ได้” 
 “ส่วนกลางเป็นการวางแนวนโยบาย ศูนย์แจ้งไปยังผู้ว่า ให้ผู้ว่าทราบ มีการ

ประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม มีปัญหาก็จะส่งมาตามลําดับช้ัน” 
5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 

การหนุนเสริมภายในเครือข่ายในหน่วยงานส่วนกลางจะมีจุดแข็งคือองค์
ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเป็นวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง 
ศูนย์ อปพร.ในท้องถิ่น สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ในส่วน
ของท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านการสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่เป็นการ
เสริมสร้างการทํางานซึ่งกันและกันในด้านการสนับสนุนการทํางานให้กับหน่วยงานภาคีในเครือข่าย 
ในส่วนงานกิจการอาสมัคร ผู้ข้อมูล กล่าวว่า “มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ
ในการให้การสนับสนุนให้กับศูนย์ อปพร. ทั่วประเทศ ในช่วงกรุงเทพมหานครเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้อง
สลับกันมาเข้าเวรตลอด 24 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่หลายคนไม่ได้พักผ่อน เน่ืองจากส่วนงานไม่มีอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยตลอดเวลา การสนับสนุนจึงเป็นการให้คําแนะนํา การสื่อสารกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เครือข่ายได้รับทราบ ซึ่งในส่วนงานอ่ืน ๆ ของกรมก็มีส่วนร่วมในการ
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สนับสนุน เช่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีส่วนสนับสนุนในเร่ืองการฝึกอบรมให้กับ
อาสาสมัคร กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สนับสนุนเอกสารความรู้ที่เก่ียวข้อง” 

6) มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent)  
ในการเก้ือหนุนพ่ึงพากันในการบริหารงานของ อปพร. เกิดจากการกําหนด

ตามกฏหมายที่กําหนดว่าแต่ละ ศูนย์ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างไร มีระเบียบการปฏิบัติอย่างไร 
หน่วยไหนจะเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรในส่วนไหน โดยสามารถพิจารณาจากแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารภัยแห่งชาติ ซึ่งจะกําหนดแบบแผนการปฏิบัติของแต่ละส่วนงานและหน่วยงานส่วนกลางจัดให้
มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับอาสาสมัคร ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า “กรมจัดให้มีการสร้างขวัญและ
กําลังให้กํากับอาสาสมัคร จัดให้มีการมอบรางวัลอาสาสมัครดีเด่นทุกปี ในงานวัน อปพร.แห่งชาติ 
พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้แก่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์ร่วมกับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รางวัลแม่ดีเด่นให้กับแม่ของ อปพร.เป็นต้นรวมทั้ง
มอบรางวัลให้กับศูนย์อาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น นอกจากรางวัลเขิดชูเกียรติแล้วยังจัดให้มีการมอบ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เพ่ือเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัคร”  

7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
ในการแลกเปลี่ยนภายในได้กําหนดแนวทางในหลายรูปแบบ เช่น หนังสือสั่ง

การ การประชุมประชาคม การร่วมงานวัน อปพร.แห่งชาติ การสื่อสารเป็นการสื่อสารสองทางจาก
ส่วนกลางไปยังท้องถิ่น และจากท้องถิ่นส่งข้อมูลไปสู่ส่วนกลาง ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า “การจัดทํา
แผนประจําปีกรมจัดให้มีการสื่อสารสองทางรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกเครือข่ายเพ่ือนํามา
ปรับปรุง   การวางแผน อีกทั้งยังมีกระบวนการถ่ายทอดแผนในหลายช่องทาง เช่น การแถลงนโยบาย
ในงานวัน อปพร. แห่งชาติในวันที่ 22 มีนาคม 2559 การสื่อสารผ่านหนังสือราชการตามลําดับข้ัน”  

การบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในภาพกว้าง 
พบว่าการในการจัดโครงสร้างการการบริหารเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และบรรเทาภัยสาธารณภัย  โดยแบ่งโครงสร้างการตามพ้ืนที่ใน 3 ระดับคือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ศูนย์ อปพร.ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในส่วนท้องถิ่นสังกัดกรมการป้องครองส่วนท้องถิ่น  

ในการบริหารจัดการกําหนดแบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน ในเรื่องอํานาจ
หน้าที่ การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากรของแต่ละส่วน ซึ่งในการปฏิบัติงานพบว่าปัจจัย
ความสําเร็จขึ้นอยู่กับการให้ความสําคัญของหน่วยงานในท้องถิ่นที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิบัติงานที่
ต่อเน่ือง การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญอีกข้อนึงคือ
ศักยภาพของผู้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัคร ซึ่งตามลักษณะของงานอาสาสมัครแล้ว หน่วยงานไม่
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สามารถบังคับ หรือควบคุมการทํางานอาสาสมัครได้ เหมือนการเป็นพนักงานประจํา  อีกทั้ง
อาสาสมัครปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง จึงไม่สามารถจัดระบบ
ควบคุมการทํางานได้ อยู่ที่กระบวนการหนุนเสริมให้อาสาสมัคร มีนําศักยภาพมาใช้ให้เป็นประโยชน์
สูงสุด 

   
4.1.5 เทศบาลนครรังสิต 

เทศบาลนครรังสิตเดิมคือเทศบาลตําบลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี และยก
ฐานะมาจากสุขาภิบาลเมื่อ พ.ศ. 2537 มีเขตพ้ืนที่การปกครองครอบคลุมพ้ืนที่ของตําบลประชาธิปัตย์ 
จํานวน 6 หมู่บ้าน  มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ณ เดือนมีนาคม 2558จํานวน 79,396 คน แยกเป็น
จํานวนประชากรชายจํานวน 37,270คน ประชากรหญิงจํานวน 42,126 คนความหนาแน่นของ
ประชากรโดยเฉลี่ย  3,817คน ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร เทศบาลได้จัดให้มีชุมชนย่อยเพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 81 ชุมชนกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ 

เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังของเทศบาลเป็นศูนย์การกลางในการเช่ือมต่อการเดินทาง
จากกรุงเทพมหานครสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้พ้ืนที่เหมาะสมในการประกอบ
กิจการพาณิชยกรรมและอุตหกรรม สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลจึงเปลี่ยนจากการพ้ืนที่เกษตรกรรม 
เป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิ 
ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็ก เป็นต้น ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
มีกระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ จึงทําให้มีประชาชนแฝงที่เข้ามาทํางานหรืออยู่อาศัยจํานวนมาก มีบ้านเรือน 
ที่อยู่อาศัย หอพัก หมู่บ้านจัดสรร กระจายอยู่อย่างหนาแน่น นับว่าชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชน
เมืองที่มีประชากร และบ้านเรือนหนาแน่น มีลักษณะการดําเนินกิจวัตรตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง  

การบริการพ้ืนฐานในพ้ืนที่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการรักษา
ความปลอดภัยโดยสถานีตํารวจภูธรประตูนํ้าจุฬาลงกรณ์ มีการสถานบริการพยาบาล จํานวน 10 แห่ง 
แบ่งเป็นโรงพยาบาบาล จํานวน 5 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ  จํานวน 5 แห่ง มีอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 564 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2552) มีสถานศึกษาในเขตพ้ืน 
จํานวน 25 แห่ง 

การบริหารงานมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ “นครรังสิต เป็นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี 2562”  
ในการแถลงนโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรี5 ได้ให้นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

                                           
5 เ ทศบาลนคร รั ง สิ ต ,  “สภาพทั่ ว ไ ปและข้ อมู ล พ้ื น ฐ าน , ”  http://sssibs.com/ 

Company/index.php/th/2015-10-28-01-42-47#  (สืบค้นเมื่อวันที่13 กรกฏาคม 2559). 
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และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้มี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ จัดให้มีการป้องกันปัญหา
อาชญากรรม การรักษาความปลอดภัย และการณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รายละเอียด ดังน้ี 

1. จัดให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และเตือนสาธารณภัย เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินของประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. พัฒนาศักยภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยส่งเสริมสนับสนุน
ให้อาสาสมัครสมัครเข้ามาเป็นเครือข่ายในการระงับ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการเกิด
อุบัติเหตุ (อปพร.) 

3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และศูนย์รับส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

4. ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ และเพียงพอ พร้อมใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ตลอดเวลา และติดต้ังในจุดที่
เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง 

จากคําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาล
ตระหนักถึงความสําคัญของงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างย่ิง โดยบรรจุไว้ในนโยบาย
อย่างชัดเจน นอกจากการให้ความสําคัญของงาน ดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารยังให้ความสําคัญกับงานงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในด้านการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาล  ซึ่งเทศบาลมีหน้าที่สนุบสนุน ดูแล ศูนย์ อปพร.        
โดยกําหนดให้สังกัดสํานักปลัดเทศบาล อยู่ในความดูแลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมี
หน้าที่ ดังน้ี 

1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
2) งานปัองกันระงับอัคคีภัย 
3) งานการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาติดตาม

ประเมินผลและประสานงานนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4) ดําเนินการเก่ียวกับการรับวิทยุสื่อสาร – โทรศัพท์ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

ติดต่อสื่อสารและประสานนนงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 
5) ดําเนินการเก็บรักษา ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง และจําหน่ายวัสดุที่ใช้

งานไม่ได้ให้เป็นปัจจุบัน และควบคุมดูแลวิทยุสื่อสาร ระเบียบวิทยุสื่อสาร การขอใช้วิทยุสื่อสาร 
ตลอดจนการติดตามดูแลเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ  
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4.1.6 ศนูย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองรังสิต มีเป้าหมายในการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยประชาชน เพ่ือปลูกฝังให้เกิดจิตสํานึกความเป็นอาสาสมัคร
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ง
เทศบาลนครรังสิตได้เล็งเห็นความสําคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ปกครอง ให้
การสนับสนุนการทํางานอาสาสมัครอย่างเต็มกําลังในด้านต่าง ๆ  เป็นช่องทางให้ประชาชนในพ้ืนที่
เกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จากคําสัมภาษณ์ นายมนตรี  มากเพชร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่กํากับดูแล ศูนย์ อปพร.ได้
ให้ความเห็นว่า “การดําเนินกิจการ อปพร. เป็นกิจการที่ปฏิบัติงานโดยภาคประชาชน และขับเคลื่อน
โดยปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นคือเทศบาล"  จากการร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพ้ืนที่ทําให้ 
ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจท้ังในระดับหน่วยงาน ระดับผู้บริหาร
และระดับสมาชิก อาทิ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเทศบาล 8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2557 และในปี 
2559นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต ได้รับพระราชทานเคร่ืองราช
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ รวมท้ังสมาชิก อปพร. ต่างได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
จํานวนมาก 

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิตให้ความสําคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ทั้งในสถานการณ์เหตุการณ์ปกติ หรือเป็นช่วงก่อนเกิดภัยจัดให้มีการตรวจตรา
ลาดตระเวนเพ่ือป้องกันและระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จัดให้มีฝ่ายข่าวคอยแจ้งเตือนเหตุ      
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ไม่ว่าจะเป็นเหตุไฟไหม้นํ้าท่วม  กําหนดให้มีอาสาสมัครออกตรวจตราดูแลความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลนครรังสิต ต้ังแต่เวลา 18.00–22.00 น. โดยให้แต่ละ
ฝ่ายออกตรวจ ฝ่ายละ 5 วัน อํานวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนจัดให้มีโครงการ
ถนนปลอดภัยรวมถึงการอํานวยความสะดวกด้านงานจราจรในเทศกาลต่าง ๆ ในส่วนการผจญเหตุ 
ศูนย์ อปพร.ได้กําหนดส่วนงานในการเป็นผู้รับผิดชอบในการเผชิญ เช่น การเข้าร่วมผจญเพลิง 
สนับสนุนให้สมาชิก อปพร. เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบการแพทย์ (EMS) และรถเคลื่อนที่เร็ว ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเมื่อหลังจากเกิดเหตุแล้วยังได้เตรียม อาหารเคร่ืองด่ืม ของใช้ที่จําเป็น
สําหรับการเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย  
 
4.2 ด้านการจัดการงานอาสาสมัคร  
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ในการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร "อาสาสมัคร" นับว่าเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ
ที่สุดในองค์การ เป็นต้นทุนหลักที่องค์การมีอยู่และเป็นต้นทุนทางสังคมตามลักษณะประโยชน์ของงาน
อาสาสมัคร การที่องค์การจะรักษาอาสาสมัครให้ทํางานร่วมกับองค์การอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการงานอาสาสมัครเป็นส่วนสําคัญที่จะสามารถสนับสนุนให้
อาสาสมัครคงอยู่กับองค์การ ในการศึกษาการจัดการงานอาสาสมัคร ผู้ศึกษาได้กําหนดขอบเขต
การศึกษา โดยใช้แนวคิดการจัดการงานอาสาสมัคร6 ประกอบด้วย  

 
4.2.1 การวางแผน (Planning) เป็นการต้ังเป้าหมาย และวางแผนเพ่ือไปสู่

เป้าหมาย กําหนดวิธีการดําเนินงานเพ่ือไปสู่วัตถุประสงค์ ประกอบด้วยการออกแบบตําแหน่ง
อาสาสมัคร การจัดทําใบสมัคร การออกแบบกระบวนการสมัคร  

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต ขานรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยซึ่ง
กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีศูนย์ อปพร. และให้แต่งต้ัง อปพร. ให้มีจํานวนร้อยละ 2 
ของจํานวนประชากรในพ้ืนที่ และด้วยนโยบายของเทศบาลเองที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน จากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานศูนย์ อปพร. ว่า  

“ในการปฏิบัติงานประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน ในส่วนของเทศบาลมี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแกนหลักผู้ขับเคลื่อน โครงสร้างมีนายกเป็น
ผู้อํานวยการศูนย์ตามตําแหน่ง และกลุ่มของอปพร.เองที่มีการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการซ่ึง
ต่างก็เเป็นสมาชิกอปพร. และศูนย์ อปพร. เทศบาลได้เริ่มฝึกอบรมให้กับผู้จะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
ต้ังแต่ ปี 2539”  

ในการเปิดรับอาสาสมัคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย7 ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ได้กําหนดคุณสมบัติของ อปพร. ดังน้ี 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

                                           
6 ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครมูลนิธิฉือจ้ีไต้หวัน (กรุงเทพฯ : 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551), 28- 33. 

7  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2553, 
ข้อ 28-29, ราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง (14 กันยายน 2553) : 10. 
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3. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. น้ัน  
4. เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือวิกลจริต 
6. ไม่เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม 
ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่ลักษณะต้องห้ามต้องเข้า

รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อปพร.และจะพ้นสภาพ
เมื่อ 

1)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใด  และ
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัดสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

2) ตาย 
3) ลาออก 

4) ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด สั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ  
โดย ศูนย์ อปพร.มีการวางแผนการสมัครอาสาสมัคร  ดังน้ี  

“ในเดือนพฤศจิกายนจะมีการฝึกอบรมรุ่นที่ 9 กําหนดอบรม 100 คน 
แต่ละรุ่นใช้หลักสูตรของส่วนกลางการมาปรับเทียบ ในส่วนทฤษฏีจะอบรมตามภาคบังคับ ส่วนเน้ือหา
การอบรมในภาคปฏิบัติจะมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ เช่น ดินโคลนถล่มในพ้ืนที่ไม่มีก็
จะไม่อบรม จะอบรมในเรื่องการปฐมพยาบาล การแก้ปัญหาจราจร ซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องเป็นหลัก 
วิทยากรดูตามเหมาะสมแต่ละหัวข้อ  โดยเชิญเจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัด และจากวิทยาลัยเขต ปีน้ีจัด
อบรมเองจะไปที่ค่ายพระรามหก หลักสูตรอบรมเปิดรับสมัครปีเว้นปี” 

 
 
ในการวางแผนการรับสมัคร ผู้เก่ียวข้องกล่าวว่า  

“เริ่มต้นเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จะจัดทํา Action Plan ว่าจะ
ทําอะไรในช่วงเวลาไหน กําหนดช่วงเวลา จัดทําเอกสารใบรับสมัคร วางแผนการประชาสัมพันธ์ การ
รับสมัครมีช่องทางกระจายข่าวสารหลายช่องทางที่ใช้อยู่ ได้แก่ เว็บไซต์ เสียงตามสาย กลุ่มไลน์ รุ่นพ่ี
ชวนรุ่นน้อง ”  

การวางแผนประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า  
“มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นปี ส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ขึ้นป้าย LED ขึ้นป้าย คัทเอาท์ขนาดใหญ่มีรุ่นพ่ีชวนรุ่นน้อง” 
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ในส่วนของการสมัครสามารถสมัครแบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ 
อปพร. ได้โดยตรง เมื่อสมัครเสร็จสามารถเช็คสถานของใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เช่นกัน นอกจาก
การสมัครออนไลน์แล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  

“เปิดให้มีสถานที่รับสมัคร 2 -3 ที่ สามารถส่งใบสมัครที่สํานักงาน
เทศบาล ศูนย์. อปพร ที่ต้ังอยู่ในชุมชนปากซอยรังสิตนครนายก 10 และศูนย์ใต้สะพานแก้ว แต่ในช่วง
น้ีอยู่ระหว่างปรับปรุง” 
 

4.2.2 การคัดเลือกอาสาสมัคร(Recruitment) 
ในการรับคัดเลือกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่กล่าวว่า  

“ในปีน้ีมีผู้สมัครเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนด จํานวน 100 คน จะคัดตาม
คุณสมบัติที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด คุณสมบัติที่สําคัญอยู่ที่ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ หากไม่
ทะเบียนบ้านอยู่ในพ้ืนที่ ต้องมีการสืบค้น มีผู้ยืนยันสถานะ ในใบสมัครจะมีส่วนให้มีผู้ยืนยัน ได้แก่ 
หัวหน้าหลัก สมาชิกเทศบาล ประธานชุมชนต้องยืนยัน ผู้อาศัยในลักษณะประชากรแฝง ต้องคัด ในปี
น้ีมีผู้สมัครเกินต้องคัดก่อน”  

ในส่วนการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า  
“พยายามเรียกคนแต่ละชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิก อปพร. เพ่ือให้มี

สมาชิกกระจายอยู่ทุกชุมชนทั่วพ้ืนที่” 
 
 
 
 

4 . 2 . 3 การปฐมนิ เ ทศและการฝึ กอบรม (Orientation and Training)             
เป็นขั้นตอนในการสร้างความเช่ือมั่น ทักษะความรู้ เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย8 ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553 ในหมวด 3  ข้อ 28 กําหนดให้การฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. เป็นเง่ือนไขของ
การได้รับข้ึนทะเบียนเป็น อปพร.  

                                           
8  เร่ืองเดียวกัน 
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หลักสูตรการอบรมเพ่ือได้รับการแต่งต้ังเป็น อปพร. มีระยะเวลา 5 วัน เน้ือ
การอบรมเป็นความรู้ที่ อปพร. พึงมี ได้แก่ การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย กิจการ อปพร. การบริหารจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การแจ้งเตือนรายงานข่าย ความ
ปลอดภัยทางท้องถนน และการป้องกันสาธารณภัยอ่ืน ๆ เป็นต้น ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต จัด
ให้มีการฝึกอบรมเพ่ือปฐมนิเทศ ปีเว้นปี ควบคู่กับการรับสมัครสมาชิก ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม ศูนย์ 
อปพร.จะเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการทํางานของศูนย์ ทั้งน้ีเริ่มฝึกอบรมรุ่น
ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2539 จนถึงรุ่นที่ 8 ในปี พ.ศ. 2556 รวมมีสมาชิกเข้ารับการอบรม จํานวน 2,091 คน 

นอกจากการอบรมเพ่ือเป็นการปฐมนิเทศ อปพร. แล้ว  สมาชิก อปพร. 
ต้องได้รับการอบรมเพ่ือทบทวนความรู้ในการปฏิบัติ โดยคัดเลือกจาก อปพร.มีการออกปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต ได้จัดอบรมทบทวนความรู้ให้กับ อปพร. มาแล้ว
จํานวน 7 รุ่น  มีสมาชิกเข้ารับการฝึกทบทวน จํานวน 1,492 คน ในการฝึกทบทวน ศูนย์ อปพร.ได้
ออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทํางานในพ้ืนที่ ได้แก่ อบรมทบทวนด้านป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด วิทยากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกู้ภัย 
(OTOS) ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บบนท้องถนน เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน มิสเตอร์
เตือนภัย การปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน อาสาจราจร การกู้ระเบิด การจับงู นักข่าวอปพร. การชันสูตร
พลิกศพ การดับเพลิง การช่วยชีวิต เป็นต้น 

ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองรังสิต ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญในการให้ความรู้
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สมาชิก อปพร.เท่าน้ัน หากยังให้ความสําคัญแก่กลุ่ม
เยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาและสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกในอนาคต จัดให้มีการฝึกอบรม ยุว อปพร. 
รับสมัครเยาวชน กําหนดเป้าหมายอายุ  10-14 ปี มีวัตถุประสงค์ในการอบรมเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกจิต
อาสาให้กับเยาวชน เริ่มฝึกอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อ  พ.ศ. 2548 มีการอบรมจํานวน 9 รุ่น รวมมียุว อปพร.
เข้าร่วมอบรม 1,320 คน 

ไม่เพียงการส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตรการอบรม ศูนย์ อปพร.เทศบาล
เมืองรังสิต จัดให้สมาชิกได้เพ่ิมพูนความรู้ผ่านการศึกษาดูงาน ของศูนย์ อปพร.จังหวัดต่าง ๆ  ทั้งใน
ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ เพ่ือนําความรู้ที่ได้จาการศึกษาดูงานมาปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของงานในพ้ืนที่โดยผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวว่า  

“การกําหนดหลักสูตรที่อบรมจะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล
ในแต่ละปี มีหลักสูตรตายตัวเป็นหลักสูตรอบรม อปพร. ปีเว้นปี ในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต้องนํามาพิจารณา 
หลักสูตรการฝึกทบทวน อปพร. ทบทวนทุกปี ยุว อปพร. โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพ อปพร. ดูงาน 
ฝึกอบรม  การอบรมเร่ืองจราจร อบรมเป็นอาสาจราจร มีหรือไม่มีจะเข้าที่ประชุม เพ่ือพิจารณา
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ร่วมกัน สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยใช้มติที่ประชุม และนําโครงการเสนอท่าน
นายก เพ่ืออนุมัติโครงการในปีต่อ เมื่อได้อนุมัติมาจะทํา Action plan ว่าจะอบรมอะไรเดือนไหน” ใน
ส่วนของหลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่กล่าวว่า “หน่วยงานใดที่มีหลักสูตรการ
อบรมจะส่งมาประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลจะพิจารณาว่าจะส่งหรือไม่ส่ง ถ้าหลักสูตรที่ประโยชน์สามารถ
นํามาปรับใช้ได้ สามารถเพ่ิมศักยภาพ หรือคุณวุฒิ โดยการพิจารณาจะผ่านมติของคณะกรรมการ 
คัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ก็จะส่งใบสมัครไปยังหน่วยงานฝึกอบรม โดยเทศบาลเป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณ” 
 

4.2.4 การนิเทศงานและการประเมินผล(Supervision and Evaluation) 
การปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย9 ว่าด้วย

กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 ข้อ 35 และ 36 ได้กําหนดสิทธิและ
วินัยของ อปพร. ดังน้ี 

สิทธิของสมาชิก อปพร. 
1.สามารถแต่งเคร่ืองแบบและประดับเคร่ืองหมาย อปพร. 
2.สามารถใช้อาวุธปืนของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 
3.ได้รับสิทธิและการคุ้มครองในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคําสั่งโดยชอบ

ด้วยกฎหมายของผู้อํานวยการและเจ้าพนักงานตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด 
 
วินัยของสมาชิก อปพร. 
1) สนับสนุนและดํารงรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด 

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.ที่ตนสังกัด  
3) แต่งเคร่ืองแบบให้ถูกต้องตามระเบียบในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย

และไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ เป็นการตอบแทน 

                                           
9  เร่ืองเดียวกัน ข้อ 35-36  : 11-12. 
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5) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะและเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 
6) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี 
7) ไม่เสพสุราของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
8) ไม่ใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพต่อประชาชน 
9) ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
10) ไม่เปิดเผยความลับทางราชการ 
11) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนจาก

การปฏิบัติหน้าที่ 
กรณี อปพร. กระทําผิดวินัย และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการหรือกิจการ อปพร. ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ที่ผู้น้ันสังกัดมีอํานาจสั่งให้ อปพร. ผู้กระทํา
ผิดพ้นจากสภาพ 

โดยได้กําหนด หน้าที่และการมอบหมายงานในหมวดที่ 5 ข้อ 3710 
ประกอบด้วย 

อปพร. มีหน้าที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานให้ อปพร. ไปรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้า
พนักงานโดยไม่ชักช้าและขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเคร่ืองแบบ อปพร. เว้นแต่กรณีเร่งด่วนจะประดับ
เฉพาะเคร่ืองหมาย อปพร. ก็ได้ และต้องมีบัตรประจําตัว อปพร. ไว้เพ่ือแสดงตนด้วย 

กรณีผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ใกล้เคียงร้องขอ และผู้อํานวยการศูนย์      
อปพร. เห็นเป็นสมควรอาจสั่ง อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตรับผิดชอบได้ และให้รายงาน
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ตามลําดับช้ัน ในกรณีที่มีความจําเป็น ให้ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 
หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี มีอํานาจสั่งการ อนุมัติหรืออนุญาตให้ 
อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได้ 

ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ และหัวหน้า อปพร. 
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อํานวยการ
ศูนย์ เมืองพัทยา ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.เขตในกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.อําเภอ 
ผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร หรือผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.ของศูนย์ อปพร. น้ัน เป็นผู้
สั่งการ อนุมัติ อนุญาตแทนไปพลางก่อนได้  การรายงานให้กระทําตามลําดับช้ันการบังคับบัญชา เว้น
แต่กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นอาจรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปได้ แต่ต้องรีบรายงานให้

                                           
10  เร่ืองเดียวกัน ข้อ 37  : 12. 
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ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบในทันทีที่สามารถกระทําได้  ซึ่ง อปพร. ต้องปฏิบัติตามวินัยที่ได้กําหนดไว้
ดังน้ี  

ตามสิทธิ วินัย  หน้าที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน อพปร. ต้องถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ในการปฺฏิบัติงานของ ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนงาน
ป้องกันและบรรเทาภัยเป็นพ่ีเลี้ยงดูแล อํานวยในการปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้าฝ่ายของแต่ละฝ่ายจะ
เป็นผู้สอดส่องดูแล อปพร.ในสังกัดฝ่ายของตน เจ้าหน้าที่กล่าวว่า  

“เน้นยํ้ากับ อปพร. เสมอหน้าที่ของ อปพร.จะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
ช่วยในการบริหารจัดการจราจร ช่วยหยิบจับของ ไม่มีสิทธ์ิเข้าผจญเหตุ ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ อปพร.จะ
ทําหน้าที่หาแหล่งนํ้าสํารอง”  

 “ลักษณะการสั่ ง งานจะสั่ ง งานโดยคําสั่ งศูน ย์  ผ่านเ จ้าหน้าที่
ประสานงานศูนย์ถ้าการสั่งงานที่ต้องการมติต้องผ่านมติที่ประชุมในการขับเคลื่อนกลไกขับเคลื่อน
ประกอบด้วยนายก และประธาน ซึ่งเป็นพ่ีน้องกัน ทําให้การบริหารง่ายขึ้น ในการเข้าประชุมจะเข้า
ทั้งคู่ ถ้าต้องมติจะผ่านคณะกรรมการแต่ถ้าเป็นเรื่องปกติจะผ่านหัวหน้างานป้องกันฯ รับคําร้อง เสนอ
คําร้องผ่าน ผอ.ศูนย์ ถ้าอนุมัติ จะส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ ถ้ามีใบสั่งงานจะประสานกับ
หัวหน้าหลักที่เป็นเวร หัวหลักจะรับงานในวันที่เป็นเวรของตนเองและประสานกับสมาชิกในหลักเพ่ือ
ออกปฏิบัติงาน” 

“หลักนึงมีสมาชิกที่เรียกใช้งานได้ต่อหลัก ประมาณ 50 คน ออกมาร่วม
ปฏิบัติงานได้อย่างสมํ่าเสมอ” 

ในการแบ่งงานของศูนย์ จะแบ่งออก เป็น 17 ฝ่าย จะมีฝ่ายที่ปฏิบัติงาน
ด้านเฉพาะด้านชัดเจน ได้แก่ ฝ่ายจัดหารายได้ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายกู้ชีพ เป็นต้น ในส่วนของฝ่าย
ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะเรียกว่า “หลัก” ในการปฏิบัติงานท่าน
นายกเทศมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคนต้องสมัคร
เป็นสมาชิก อปพร. รวมถึงท่านนายกด้วย เป็นสร้างความไว้วางใจการเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ระหว่าง
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

 
4.2.5 การยกย่องและเชิดชูเกียรติ (Recognition) เป็นการให้รางวัลเพ่ือจูงใจให้

อาสาสมัครปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ในการยกย่องและเชิดชูเกียรติ11 ตามกฎหมายได้กําหนด สิทธิ สวัสดิการ 
และประโยชน์เก้ือกุลของ อปพร. ดังน้ี 

1. การสนับสนุนการดําเนินกิจการ อปพร.จัดให้มีค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยให้ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้าน
งบประมาณ สนับสนุนค่าเดินทางและค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าการฝึกอบรม และสนับสนุนเคร่ืองแบบ
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันภัยไม่เกินคนละ 2 ชุด ต่อปี 

2. การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าเดินทาง
ให้กับ อปพร. ในกรณีเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคําสั่งให้ไปราชการให้เหมาจ่ายตามอัตราและเง่ือนไขที่
กําหนด 

3. เงินสงเคราะห์เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีเงิน
สงเคราะห์เมื่อได้การบาดเจ็บ เงินชดเชย เงินค่าจัดการศพโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบด้าน
งบประมาณและให้เบิกจ่ายตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ 
การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 

4. เงินสงเคราะห์เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนค่า
รักษาพยาบาลหรือกรณีเกิดการทุพพลภาพ พิการ หรือสูญเสียอวัยวะ รายละ 3,000 บาท กรณีผู้ป่วยใน
เกินกว่า 3 วัน สนับสนุนรายละ 2,000 บาทและจ่ายค่าจัดการศพรายละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิ อปพร. 
เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ที่รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่  

5. การลดอัตราค่าโดยสารรถไฟ สนับสนุนค่าเดินทางลดหย่อนค่าโดยสาร    
ร้อยละ 20 เฉพาะการเดินทางในรถนั่งช้ัน3ธรรมดา ในช่วง 4 เดือน ระหว่างมิถุนายน ถึง กันยายน
ของทุกปี โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ 

6. ส่วนลดค่าโดยสารรถ บขส. สนับสนุนการเดินทางโดยลดหย่อนค่าโดยสาร
ในเส้นทางรถประจําทาง หมวด 2 (ระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) 
ร้อยละ 20 เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม  

                                           
11  สนอง คําชมภู,“อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) Civil Defense Volunteer, 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 122.155.1.145/site8/cms-download_content.php?did=6093 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559). 
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7. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสรญิย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 
8. รางวัล อปพร.ดีเด่น จังหวัดละ 1-3 คน ต่อปี และจัดมีพิธีมอบรางวันใน

วัน อพปร.โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ อปพร. กลาง 
9. รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปีละ 14 คน โดยสภาสังคมสงเคราะห์

แห่งชาติ  
10. รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ (แม่ของ อปพร.) ปีละ 4 คน โดยกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 
11. โครงการสวัสดิการจัดหาเคร่ืองวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM เพ่ือ

สนับสนุนให้ อปพร. และเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ถูกต้องตาม
กฎหมายมาใช้ในภารกิจ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถซื้อเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายใน
ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 

ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองรังสิต  ให้ความสําคัญในการสร้างความขวัญ
กําลังใจให้เกิดกับสมาชิกอาสาสมัครทุกคนเนื่องจากอาสาสมัครเป็นผู้มีเจตจํานงในการทํางานเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นเงินทอง เป็นค่าจ้างในการปฏิบัติ การรักษาให้
อาสาสมัครให้ยังคงร่วมงานกับองค์การอย่างต่อเนื่อง การสร้างขวัญกําลังใจ การเชิดชูเกียรติให้กับ
อาสาสมัคร จึงการจัดการที่สําคัญที่สร้างความภาคภูมิใจในการทํางานให้กับอาสาสมัคร ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าเหนือสิ่งตอบแทนในรูปแบบค่าจ้าง เงินเดือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต ตระหนักถึง
ความสําคัญในการดําเนินการดังกล่าวนอกจากสวัสดิการที่ อปพร.ได้รับตามกฎหมายกําหนดแล้ว 
ศูนย์ยังให้ความใส่ใจสนับสนุนและช่วยเตรียมการในการนําเสนอผลงานของสมาชิกเพ่ือรับรางวัลเชิดชู
เกียรติที่ ศูนย์ อปพร. กลาง จัดให้ เช่น รางวัล อปพร.ดีเด่นประจําปี รางวัลแม่ดีเด่น การมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทําให้มีสมาชิกได้รับเข็มเกียรติคุณ สมาชิก อปพร.ดีเด่นระดับจังหวัด เป็น
ประจําทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปีปัจจุบัน ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นของสภาสังเคราะห์ในปี 
พ.ศ. 2553, /2557 และ 2558 มีแม่ของสมาชิกได้รับรางวันแม่ดีเด่นประจําปี 2551 มีสมาชิกได้รับ
เครื่องราชย์ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์2 ท่าน เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จํานวน 10 ท่าน ในส่วน
ของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่ังใช้งาน อปพร. ตามคําสั่งใช้ น้ันยังเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ ได้
รับคําทักท้วงจากกองตรวจสอบระบบบัญชีและการเงินท้องถ่ินว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้แก่ อปพร. วันละ200 บาทต่อคน ได้ในขณะที่หนังสือสั่งการทรวงมหาดไทย ได้กําหนดให้เบิกจ่าย
ได้  การสร้างขวัญและกําลังใจของศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต มีการจัดการดังเจ้าหน้าที่และ
สมาชิก อปพร. กล่าวว่า  
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“เคร่ืองราชย์ เป็นสิทธิที่อาสาสมัครพึงที่จะได้ ทางเทศบาลเจ้าหน้าที่จะ
พยายามรักษาสิทธิให้กับอาสาสมัคร คนไหนที่มีคุณสมบัติจะย่ืนเรื่องผ่านจังหวัดเพ่ือขอให้ ปีหน้ามีคน
ที่มีคุณสมบัติรับเหรียญทอง 3 ท่าน และเหรียญเงิน 3 ท่าน”  

นอกจากรางวัลเชิดชูจากส่วนกลางแล้ว ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต จัด
ให้มีการมอบรางวัล อปพร. ดีเด่นให้กับสมาชิกทุกปีในวัน อปพร. แห่งชาติ โดยคัดเลือกจาก
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ๆ ละ 2 คน รับรางวัล อปพร.ดีเด่นเจ้าหน้าที่กล่าวว่า 

“การประกวดศูนย์จะส่งทั้งศูนย์และสมาชิก อปพร.พร้อมกันไปให้
จังหวัด มีการให้รางวัลในส่วนของเทศบาลด้วย ถ้าส่งประกวดในส่วนของจังหวัดได้แค่ 1-2 คนและ
ต้องไปประกวดกับศูนย์อ่ืน”  

“การคัดเลือกจะนําเข้าที่ประชุม ในรางวัลของเทศบาลจะให้หัวหน้า
หลักเป็นคนคัดเลือกฝ่ายละ 2 คน ส่งรายช่ือให้ที่ประชุมพิจารณากลั่นกรอง”เจ้าหน้าที่และ อปพร.มี
ความเห็นว่า  

“ทุกศูนย์ อปพร. ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเหมือนกัน
ต่างกันที่บริบทแต่ละพ้ืนที่”  

ในเรื่องการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด ยังจัดให้มีกองทุน
สวัสดิการ อปพร. เทศบาลนครรังสิต  โดยเจ้าหน้าที่และ อปพร. กล่าวว่า  

“การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ ใช้การเรียกเก็บรายปี สมาชิกเก่า ปีละ 200 
บาท และสมาชิกใหม่ปีละ 400 บาท กองทุนมาจากเก็บค่าธรรมเนียม  มาจากการจัดหารายได้ และ
มาจากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ การจัดหารายได้จากการออกงาน นํารายได้มาเข้ากองทุน 
กองทุนจัดต้ังแต่ปี 52 เดิมยังไม่ได้จดทะเบียน แต่จะมีการเก็บเงินทุกเดือน ต่อมามีการจดทะเบียนให้
ถูกต้อง จะมีการสรุปยอด รายรับ รายจ่าย คงเหลือ เพ่ือแจ้งที่ประชุมทุกเดือน มีระเบียบรองรับ  ทํา
ในลักษณะกรมธรรณ์  คลุม 1 ช้ัน ญาติ พ่อ แม่ ลูก คู่สมรส ในกรณีเสียชีวิต”  

กองทุน สวัสดิการ อปพร. เทศบาลนครรังสิต นับเป็นกองทุนสวัสดิการเดียว
ของ ศูนย์ อปพร.ที่สามารถจัดต้ังได้ถูกต้องตามกฎหมาย มีสาระสําคัญของกองทุนดังน้ี 

1) รับสมัครสมาชิกปีละ 1 ครั้ง โดยสมาชิกกองทุนต้องเป็นสมาชิก อป
พร.เทศบาลนครรังสิต มีค่าสมัครในครั้งแรก 200 บาท และมีค่าบํารุงรายปีๆ ละ 200 บาท 

2) จัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุน ดังน้ี 
ค่ารักษาพยาบาล เมื่อสมาชิกเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่าง

น้อง 3 คืน จ่ายเป็นเงินสดเย่ียมไม่เกิน 1,000บาท ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/ ปี และมีระยะห่างกันไม่
น้อยกว่า 90 วัน 
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การสงเคราะห์การจัดการศพ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจ่ายให้คนละ      
10,000 บาท พร้อมพวงหรีดเคารพศพ 

การสงเคราะห์ครอบครัวกําหนดให้สมาชิกกองทุนระบุผู้ได้รับการ
สงเคราะห์ไว้ในใบสมัคร จํานวนไม่เกิน 4 ราย โดยจะจ่ายให้คนละ 3,000 บาท พร้อมพวงหรีด 

สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของสมาชิกการสนับสนุนให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนและที่ประชุมสมาชิกเห็นชอบ 

การสงเคราะห์ในด้าน อ่ืนๆ  การสนับสนุนให้อ ยู่ ในดุลพิ นิจของ
คณะกรรมการกองทุนและที่ประชุมสมาชิกเห็นชอบ 

3) การบริหารจัดการกองทุน กําหนดให้มีคณะกรรมการไม่เกิน 15 คน         
มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี  

4) การจัดหารายได้เข้ากองทุน เทศบาลให้การสนับสนุนการหารายได้เข้า
กองทุนสวัสดิการ โดยในการจัดงานประเพณี หรืองานกิจกรรมของเทศบาลจะให้สมาชิกกองทุนออก
ร้านเพ่ือจัดหารายได้ เช่น การจําหน่ายดอกไม้ติดหน้าอก วันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ การ
ออกร้านป่าลูกโป่ง การตักไข่ ร้านยิงปืนลม สาวน้อยตกนํ้า ปาเป้ากระป๋อง จําหน่ายกระทง จําหน่าย
อาหารปลาด้วยตู้อาหารปลาหยอดเหรียญอัตโนมัติ รับฝากรถจักรยานยนต์ในวันสําคัญ รายได้จากตู้
เติมเงินมือถือ และรายได้จากการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  

 
4.2.6 ผลศึกษาการจัดการงานอาสาสมัครของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลรังสิต 

การดําเนินงาน ศูนย์ อปพร . มีผู้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร เรียกว่า 
"อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยสมาชิกจะมาจากประชาชนผู้สนใจ มีใจอาสาเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ สมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น อปพร. ใน
ภูมิลําเนาที่อาสาสมัครอาศัยอยู่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 12หัวหน้างานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย นายมนตรี  มากเพชร  ผู้รับชอบดูแลศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต นายนิวัฒน์          
โตสมบัติ เจ้าหน้าที่ธุรการประจําศูนย์ อปพร.นายทวีศํกด์ิ  กุณาศล นายสงการนต์  พานบัว หัวหน้า
ฝ่าย อปพร.พบว่า อปพร. มีลักษณะสอดคล้องกับองค์ประกอบการเป็นอาสาสมัคร ดังน้ี  

1) การเลือก (Choose) ผู้เป็น อปพร. เลือกที่จะเข้าร่วมปฏิบัติด้วยความ
สมัครใจ ไม่ได้เกิดจากเง่ือนไขใดๆ  มีการตัดสินใจโดยอิสระ  

                                           
12  เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน หัวหน้าฝ่าย ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต, สัมภาษณ์โดย

นางสาวจีราวรรณ ตาลช่วง, ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลนครรังสิต, 23 มิถุนายน 2559 
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2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) อปพร.นับว่าเป็น
อาสาสมัคร ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาภัย ถึงแม้ว่างานด้านน้ีจะมี
ความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานแต่อาสาสมัครก็เลือกที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
น้ัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
ระบุให้อาสมัครต้องผ่านการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ซึ่ง อปพร. ต้องเสียสละเวลาในการประกอบอาชีพ เพ่ือเข้ารับการอบรม 
และมีภารหน้าที่ต้องออกลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยของชุมชน ฝ่ายละ 5 วัน ต้ังแต่เวลา 18.00–
22.00 น. แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะรับผิดชอบดูแลชุมชนและสังคม 

3) โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Without Monetary) ในการเข้า
ร่วมเป็น สมาชิก อปพร. อาสาสมัครจะไม่ได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน แต่อาจได้รับการสนับสนุน
ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด คือวันละ 200 บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่
ได้รับอาจจะไม่คุ้มค่าเท่ากับการประกอบอาชีพ แต่ อปพร.ก็เลือกที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงาน 

4) ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทําตามหน้าที่ (Beyond Basic Obligations) การ
ทํางานของ อปพร.ไม่ใช่การประกอบอาชีพ หรือการปฏิบัติงานเพ่ือรับรายได้ประจําเป็นการทํางานใน
ลักษณะเฉพาะ เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือเมื่ออาสาสมัครมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือว่าเป็นทุนทางสังคมในชุมชน
ที่สําคัญ เป็นการรวมพลังภาคประชาชน เพ่ือประชาชน และชุมชน ซึ่งยังประโยชน์ให้เกิด ดังน้ี 

1) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากอาสาสมัครเป็นผู้สนับสนุนการทํางาน.
ห้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ทําให้ภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
จากจํานวนของ อปพร. ที่สังกัด ศูนย์ อปพร. เทศบาลรังสิต จํานวน 17 ฝ่าย ที่มี อปพร.ที่สามารถ
เรียกใช้งานได้ ฝ่ายละ 50 คน นับว่ามีผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ ถึง 850 คน ด้วยความสมัครใจ และไม่
หวังสิ่งตอบแทนเป็นค่าจ้างเงินเดือน  

2) ประโยชน์ทางสังคม  อปพร. เป็นประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน ออกปฏิบัติงาน
เพ่ือดูแล ความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม ชุมชน สร้างความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชน เน่ืองจาก อปพร. กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่เทศบาล เมื่อเกิดเหตุขึ้นใน
พ้ืนที่ อปพร. เป็นกําลังสําคัญที่จะเป็นผู้แจ้งข่าว การดูแล ช่วยเหลือในประชาชนในเบ้ืองต้น อย่าง
ทันท่วงที 

3) ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิก อปพร. จะได้รับ
การอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาภัย ทําให้ อปพร. ได้พัฒนาตนเอง ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกในฝ่ายจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ได้รับพัฒนา
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ทักษะจากการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ อีกทั้งคุณสมบัติของการสมัครเข้าเป็น อปพร. ไม่กีดกัน
ผู้สูงอายุ คนพิการ คนว่างงาน ทําให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ทําให้ อปพร. รู้สึก
ภาคภูมิใจที่ยังปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 

บทบาทการทํางานของ อปพร. เป็นการทํางาน ในลักษณะการสนับสนุนการ
ทํางาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีการทํางานร่วมกับส่วนราชการด้านงานป้องกันและ
บรรเทาภัย เป็นอาสาสมัครระยะยาว และมีลักษณะองค์การตามการจัดต้ังเป็นองค์การอาสาสาสมัคร
ส่วนราชการ และจากแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะการเป็นอาสาสมัคร พบว่า ในการรับสมัคร
อาสาสมัครมีการชักชวนจากอาสาสมัครรุ่นพ่ี ในส่วนงการสร้างประสบการณ์ด้านงานอาสาสมัคร
ให้กับวัยรุ่นตอนต้นที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นอาสาสมัคร ศูนย์ อปพร. จัดให้มีการการอบรม    
ยุว อปพร. ให้แก่เยาวชน เมื่อปลูกฝังจิตสํานึกอาสาสมัครให้กับเยาวชน ในการพัฒนาการเป็น
อาสาสมัครในอนาคต ซึ่งมีจํานวนเยาวชน อายุ 10-14 ปี ผ่านการอบรม 1,320 คน 

จากการศึกษาการจัดการงานอาสาสมัคร ของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร
รังสิตพบว่า การบริหารงานอาสาสมัคร มีปัจจัยที่ส่งผลให้มีประชาชนให้การสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วม
จํานวนมาก พิจารณาจากการเปิดรับสมัครอาสาสมัครที่มีผู้สนใจเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนด และมี
สมาชิกที่เรียกใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

4.2.6.1 การวางแผน พบว่ามีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร
พร้อมด้วยแผนงบประมาณสนับสนุนชัดเจน เป็นระบบ ในการจะนําไปสู่เป้าหมายการมีอาสาสมัคร
ร้อยละ 2 ของประชากรในพ้ืนที่ และตามเป้าหมายของเทศบาลที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยประชาชน  

ในการวางแผนการรับสมัครจัดให้มีการอํานวยความสะดวกแก่ผู้สนใจในการ
สมัครหลากหลายช่องทาง รวมท้ังช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่นกัน 

4.2.6.2 การคัดเลือกอาสาสมัคร พบว่าในการคัดเลือกอาสาสมัคร ให้
ความสําคัญกับระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีเกิดจาก
ระเบียบปฏิบัติในข้อคุณสมบัติของอาสาสมัครที่ต้องมีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนที่ แต่ในการับสมัครพบว่า
ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกบางคนไม่มีทะเบียนอยู่ในพ้ืนที่ แต่อาศัยอยู่ในชุมชนจึงจัดให้มีระบบการ
รับรองคุณสมบัติ จากผู้นําชุมชน หัวหน้าฝ่าย อพปร. ซึ่งเป็นผู้ทที่มีความน่าเช่ือถือ และมีความใกล้ชิด
กับประชาชนในชุมชน  

4.2.6.3 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม พบว่าศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร
รังสิต ให้ความสําคัญกับการสร้างองค์ความรู้ เพ่ือเสริมศักยภาพให้กับอาสาสมัคร ในการปฏิบัติงาน 
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ในทุกปีจะกําหนดโครงการอบรมที่เป็นประโยชน์แก่ อปพร. และผ่านการเห็นชอบจากการประชุม
สมาชิก นําบรรจุเข้าแผนงบประมาณเพื่อขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติประมาณในการอบรม 
นอกจากหลักสูตรที่ศูนย์ จัดเองแล้ว ยังสนับสนุนให้ อปพร.เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในองค์ความรู้ที่เ ก่ียวข้องและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ อปพร. โดยจัดให้มีโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพให้กับ อปพร. 

4.2.6.4 การนิเทศงานและการประเมินผล พบว่ามีระบบการสั่งใช้งานที่มี
ระบบ และเป็นที่ยอมรับของสมาชิก อปพร. ทุกคน พร้อมด้วยการทํางานที่สร้างความไว้วางใจ
ระหว่างสมาชิกและเจ้าหน้าที่ ด้วยการกําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องร่วมเป็น สมาชิก อปพร. ด้วย 
มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ประเมินผลการทํางานของสมาชิกภายในฝ่ายในการตัดสินใจเลือกให้
ปฏิบัติ คัดเลือกให้รับรางวัล เน่ืองจากหัวหน้าฝ่ายมีความใกล้ชิดกับ อปพร.มากที่สุด  

4.2.6.5 การยกย่องเชิดชูเกียรติ  พบว่ามีการให้ความสําคัญในการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ พร้อมการจัดสวัสดิการ เพ่ือจูงใจให้เกิดการทํางานที่ต่อเน่ืองของอาสาสมัครไปสู่
เป้าหมาย เน่ืองจากการจัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติของส่วนกลางมีจํานวนจํากัด ทําให้โอกาสที่สมาชิก
ได้รับรางวัลมีน้อย ศูนย์ จึงจัดให้มีรางวัลเชิดชูเฉพาะของศูนย์ เพ่ิมโอกาสในการรับรางวัลให้กับ
สมาชิกมากย่ิงขึ้น ในส่วนของจัดสวัสดิการเน่ืองจากสวัสดิการที่ส่วนกลางจัดให้ไม่ครอบคลุมการ
ทํางานของ อปพร.อย่างครบถ้วน ด้านการรักษาพยาบาล การสนับสนุนค่าทําศพของตัวสมาชิกและ
ญาติ สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการของสมาชิก และการสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ศูนย์ จึงได้ริเร่ิมจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการของสมาชิก ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
เป็นเจ้าของ โดยการสมทบเงินเข้ากองทุน ร่วมจัดหารายได้เข้ากองทุน  
 
4.3 การบรหิารจัดองค์การ 
 

เน่ืองจากองค์การอาสาสมัคร เป็นองค์การที่มีลักษณะพิเศษ ที่มีการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด้วย “อาสาสมัคร” ที่เป็นผู้มีจิตอาสาเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ในการบริหารจัดการองค์การจึงมีลักษณะแตกต่างจากการบริหารแบบด้ังเดิม โดย
ผู้ศึกษาสนใจ ศึกษาการบริหารจัดการ ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดโครงสร้าง 2) การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม 3) การจัดสรรทรัพยากร ดังน้ี 
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4.3.1 การจัดโครงสร้าง  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้อกกันภัยฝ่ายพล

เรือน พ.ศ. 2553 กําหนดให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. และ
ให้มีกรรมการประสานงานศูนย์ จํานวน 15 คน โดยกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปตามท่ีศูนย์ อปพร. 
กลาง กําหนด ในคณะกรรมการให้เลือกและแต่งต้ังประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ  
ซึ่งคณะกรรมกรรมการประสานงานมีหน้าที่ให้คําแนะนําแก่ผู้ อํานวยการในการวางแผนการ
ดําเนินงาน ประสานความร่วมมือภายในเครือข่าย สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายให้บรรลุตาม
เป้าหมายการปฏิบัติงาน นอกจากจัดให้คณะกรรมการประสานงานแล้ว กําหนดให้แบ่งการทํางาน
ออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  ได้แก่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่าย
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย และฝ่ายอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น โดยให้แต่ละฝ่ายมี
หัวหน้าฝ่าย  1 คน และรองหัวหน้าฝ่าย 2 คน จากเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ หรือ อปพร. ตามความ
เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนด มีโครงสร้างการทํางาน ดังน้ี 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.4 โครงสร้างศูนย์ อปพร. ในระดับท้องถิ่น 
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สืบค้นเมื่อ 13 กรกฏาคม 2559  
        http://www.disaster.go.th 
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จากโครงสร้างที่กําหนดตามกฎหมาย ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต ได้มีการการ
จัดโครงสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการทํางานในพ้ืนที่ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต แบ่งการจัด
โครงสร้างออกเป็น 2 ระดับ คือ โครงสร้างระดับบริหารมีการจัดโครงสร้างตามที่กฎหมายกําหนด ให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้อํานวยการศูนย์โดยตําแหน่ง กําหนดให้มีคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ 15 คน 
โดยให้สมาชิก อปพร. คัดเลือกกันเองภายในศูนย์ แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน เป็นประธาน
คณะกรรมการ 1 คน  

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต อยู่ในการกํากับดูแลของสํานักปลัดเทศบาล ในการ
วางแผน การปฏิบัติงาน ผู้ อํานวยการจะรับฟังแนวทางจากคณะกรรมการประสานศูนย์ ซึ่ง
คณะกรรมการประสานศูนย์ อปพร. และที่ปรึกษา ได้รับการแต่งต้ังตามระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครรังสิต ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลนครรังสิต พ.ศ. 2549 กําหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน รวมท้ังแนวทางในการกํากับดูแล ต่อผู้อํานวยการศูนย์ การให้คําแนะนําอาสาสมัคร
ในการปฏิบัติหน้าที่ และการประสานงานกับสมาชิก อปพร.ตามท่ีศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิตร้องขอ 
ในการสั่งการหรือการดําเนินโครงการมีลําดับช้ันการบังคับบัญชาจากผู้ อํานวยการศูนย์ผ่าน
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักงานเทศบาลนครรังสิต และมีเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เป็นผู้ประสานงานการ
ทํางานกับอาสาสมัคร ในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ให้ความเห็น ว่า 

“กําหนดโครงสร้างออกเป็นสองแบบ คือกลุ่มคณะกรรมการประสานงานศูนย์
มีอยู่15 ท่าน ประธาน รองประธาน และคณะกรรมฝ่ายต่าง ๆ และจะเรียกเป็นหลัก ต้ังแต่หลัก สอง 
ถึงหลัก เจ็ด มีฝ่ายเลขา และฝ่ายจัดหารายได้ มีการแต่งต้ังหัวหน้าฝ่าย เป็นแนวทางที่ปฏิบัติต้ังแต่การ
จัดต้ังศูนย์” 

เจ้าหน้าที่กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
"โครงสร้างอีกส่วนหน่ึงกําหนดตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 

2553 คือ ท่านนายกเป็นผู้อํานวยการศูนย์และรองลงมาเป็นประธานประสานงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย แต่ในทางปฏิบัติยังคงใช้ช่ือเรียกว่าหลัก  ในการลงปฏิบัติหน้าที่ใช่
เรียกหัวหน้าฝ่ายจะไม่สะดวก”  
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ภาพที่ 4.5 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิตภายใต้การดูแล 
              ของเทศบาลนครรังสิต 
ที่มา : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาภัย ส่วนอํานวยการและปกครอง สํานักปลัด เทศบาลนครรังสิต  
        (สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มถิุนายน 2559)   
 

นอกจากโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของเทศบาลศูนย์ อปพร.
เทศบาลนครรังสิต มีโครงสร้างในส่วนของงานอาสาสมัคร โดยกําหนดให้ผู้อํานวยการศูนย์ เป็นผู้มี
อํานาจสูงสุด สั่งการผ่านประธานศูนย์ อปพร. มีคณะกรรมการประสานศูนย์เป็นผู้ให้คําปรึกษา ในส่วน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเป็นหน่วยงานสนับสนุนการทํางานของอาสาสมัคร 
ผ่านเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสังกัดเทศบาล แบ่งการการทํางานของอาสาสมัคร 
ออกเป็น 17 ฝ่าย แต่ละฝ่ายจะมี หัวหน้าฝ่าย รองหัวหน้าฝ่าย และเลขานุการเจ้าหน้าที่กล่าวถึง
แนวความคิดในการแบ่งฝ่ายการทํางาน ว่า  



86 
 

"การแบ่งฝ่ายท่านนายกคิดว่าบางคร้ังก็ไม่ได้ปฏิบัติตามน้ัน จึงแบ่งฝ่ายใหม่ตาม
ความสนใจของสมาชิก เช่นฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายจัดหารายได้มี
หน้าที่จัดหารายได้ออกงานขายของ แบ่งชัดเจน  ฝ่ายที่ทําหน้าที่เฉพาะทําหน้าที่เฉพาะไป ฝ่าย
ปฏิบัติการมีหน้าที่ประจํา เข้าเวรอยู่ที่ศูนย์ 18.00 – 22.00 น ออกตรวจตู้เขียว งานอํานวยความ
สะดวกตามคําร้อง"   

เจ้าหน้าที่กล่าวถึงการจัดให้มีฝ่ายกู้ชีพว่า  
"เดิมฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย อยู่ในการดูแลของงานสาธารณสุข ท่านนายกมีความคิดว่า

ฝ่ายสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ทํางานแค่ 16.00 น. ไม่ตอบโจทย์ชุมชนเมือง ที่จะเกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ได้ จึง
ได้ย้ายมาสังกัดฝ่ายป้องกันภัยที่มีเจ้าหน้าประจํา 24 ช่ัวโมง" 

เจ้าหน้าที่กล่าวถึงแนวความคิดการจัดโครงสร้างศูนย์ของนายกเทศมนตรี ว่า  
“การโดดเด่นของศูนย์ ซึ่งทุกศูนย์ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เหมือนกันต่างกันที่บริบทแต่ละพ้ืนที่ ข้อที่ 1 ผู้นําต้องเข้มแข็ง ในเรื่อง อปพร. กําหนดโครงการของ อป
พร. อยู่ในงบประมาณรายจ่าย ขับเคลื่อนเป็นระบบ มีการกําหนดโครงสร้างที่ชัดเจน บังคับให้มีการ
ประชุมหัวหน้าหลักเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือปรึกษาหารือ การทํางาน ประชุมสมาชิกทั้งหมด 3 เดือน / ครั้ง 
นายกมองหากไม่หากิจกรรมอย่างต่อเน่ืองให้บุคคลภายนอกจะทําให้สมาชิกหายไป  หลักนึงมีสมาชิกที่
เรียกใช้งานได้ต่อหลัก ประมาณ 50 คน ออกมาร่วมปฏิบัติงานได้อย่างสมํ่าเสมอ ออกมาได้ช่วงที่เค้ามี
เวลาว่าง”(สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559) 

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต ได้แบ่งฝ่ายการทํางานของอาสาสมัครออกเป็น 17 
ฝ่ายและกําหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดังน้ี 

1) ฝ่ายที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คําปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมของศูนย์ อปพร. 

2) ฝ่ายปฏิบัติการท่ี 2 - ฝ่ายปฏิบัติการที่ 7 มีหน้าที่ ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3) ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพ - กู้ภัย มีหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพ-กู้ภัย ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาและเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามส่ังของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5) ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
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6) ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย ดําเนินการช่วยเหลือและปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7) ฝ่ายกิจการ ยุว อปพร. มีหน้าที่ประสานงานในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของยุว อปพร. และปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัย 

8)  ฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์  มีห น้าที่ ป ฏิ บั ติ เ ก่ี ยว กับการ ช่วยปฏิ บั ติ ง าน
ประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงาน หรือ
ผลงานของหน่วยงาน 

9) ฝ่ายจัดหารายได้ มีหน้าที่ดําเนินกิจการจัดหารายได้ 
10) ฝ่ายเหรัญญิก มีหน้าที่ควบคุมบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
11) ฝ่ายเลขาฯ มีหน้าที่ ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการจัดประชุม 

ประสานงานประสานและติดตามการดําเนินงานตามมติ และนโยบายของคณะกรรมการฯ 
12) ฝ่ายเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ มีหน้าที่ ประสานงานของ อปพร. กับทาง

เทศบาลและประจําศูนย์วิทยุ 
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ภาพที่ 4.6 โครงสร้างศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
ที่มา : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาภัย ส่วนอํานวยการและปกครอง สํานักปลัด เทศบาลนครรังสิต  
        เมื่อวันที่ 23 มถิุนายน 2559 
 

ได้กําหนดภารกิจประจําที่ อปพร.ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
1. การสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยที่มอบหมายให้สมาชิก อปพร. 

ต้องออกตรวจความเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ชุมชน ต้ังแต่เวลา 19.00-22.00 น. ให้ อปพร.แต่ละฝ่ายออก
เวรตรวจ ฝ่ายละ 5 วัน โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นดูแล และประสานการปฏิบัติงาน มอบหมายงานให้
สมาชิกในฝ่าย 

2. การป้องกันอุบัติเหตุจราจร  จัดทําโครงการถนนปลอดภัย เป็นการอํานวย
ความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาล  และอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่มาร่วมงานประเพณีในพ้ืนที่เทศบาล เช่น วันเฉลิมพรชนม์พรรษา การแข่งเรือ เป็นต้น 

3. การป้องกัน การแก้ไข และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์ อป
พร. จัดให้สมาชิก อปพร. เตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาน้ําท่วม ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ และ
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จัดเตรียมสมาชิกให้เป็นผู้แจ้งข่าว คอยเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย และการช่วยเหลือหลังการเกิดภัยโดย
การช่วยในการบริจาคสิ่งของ 

4. การป้องกัน การแก้ไข และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จัดให้มี
สมาชิก อปพร. เป็นผู้แจ้งข่าวและเฝ้าระวังรายงานการเกิดเหตุ ตลอด 24 ช่ัวโมง เมื่อเกิดเหตุให้
สมาชิก อปพร.เข้าร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยบรรเทาทุกข์
เบ้ืองต้น โดยการนําสิ่งของไปบริจาค 

5. เตรียมหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ศูนย์ อปพร. จัดให้
สมาชิก อปพร.ผู้ผ่านการอบรมระบบการแพทย์ (EMS) และรถเคลื่อนที่เร็ว (FR) ให้ความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัย 

จากการกําหนดโครงสร้างการบริหารของ ศูนย์ อปพร.เทศบาล พบว่านอกจาก
คํานึงถึงการจัดโครงสร้างตามกฎหมาย ที่กําหนดแล้ว ศูนย์ ยังให้ความสําคัญกับบริบทการทํางานใน
พ้ืนที่ มีการปรับโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวยให้สมาชิก อปพร. ทุกคนได้
มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานของศูนย์ โดยเท่าเทียมกัน อีกทั้งการกําหนดกิจกรรมให้สมาชิกทุกคนเข้า
มาร่วมอย่างต่อเน่ือง การกําหนดภารกิจประจําที่ สมาชิกต้องปฏิบัติ 

ในการสื่อสารระหว่างกันมีการส่ือสารในระดับการบริหารได้แก่การประชุม
หัวหน้าฝ่ายในทุกเดือน เรียกว่าการประชุมเล็ก การประชุมสมาชิก อปพร.ทุกคน 3 เดือน/คร้ัง 
เรียกว่าการประชุมใหญ่ การประสานงานระหว่างหัวหน้าฝ่ายและสมาชิกภายในฝ่ายในการส่ังการ
ปฏิบัติ ซึ่งในประสานงานใช้เทคโนยีเข้ามาช่วยในการประสานงาน ผ่านวิทยุสื่อสาร กลุ่มไลน์ เป็นต้น  
จึงส่งผลให้สมาชิก อปพร. กันศูนย์ มีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดในการจัดโครงสร้างองค์การแบบเครือข่ายการทํางาน และการ
มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนตามบริบท 

กําหนดโครงสร้างของ ศูนย์ อปพร.ในระดับท้องถิ่น ให้มีลักษณะการปฏิบัติงาน
แบบเครือข่าย สมาชิกภายในศูนย์มีความเท่าเทียมกัน มีเป้าหมายการทํางานที่เหมือนกัน เข้าร่วมใน
เครือข่ายด้วยความสมัครใจ เต็มใจที่จะทํางานเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืน มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเฉพาะกิจ ไม่ใช่งานประจํา 
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4.3.2 การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม   

การบริหารงานขององค์การอาสาสมัคร การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์การ
เป็นสิ่งสําคัญที่จะสนับสนับให้การปฏิบัติงานขององค์เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ อปพร.ประกอบด้วยการทํางานของอาสาสมัครที่เป็นภาคประชาชน มีความหลากหลายทั้ง 
เพศ การศึกษา อายุ การปฏิบัติงานต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเพ่ือให้การดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน แบ่งได้ 3 ลักษณะ13  ดังนี้ 

1) การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) ช่วงเวลา
ก่อนเกิดภัย ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมพร้อม 
(Preparedness)  อปพร. มีบทบาทในการร่วมสํารวจสอดส่องดูแลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ร่วมเตรียมความ
พร้อมและดูแลด้านเครื่องมือ อุปกรณ์การกู้ภัย ร่วมให้ความรู้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

2) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ช่วงเวลาขณะ
เกิดภัย ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response)  อปพร.มีบทบาทในการร่วมจัดระเบียบและอํานวยความ
สะดวกในที่เกิดเหตุ ร่วมรักษาความสงบ เรียบร้อย การช่วยเหลือการบรรเทาภัย ช่วยเหลือลําเลียง
ผู้ป่วย การปฐมพยาบาล 

3) การฟ้ืนฟู (Recovery Build Back Better and Safer)  ได้แก่ การฟ้ืน
สภาพการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction) การสร้างให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม 
(Build Back Better andSafer) อปพร.มีบทบาทในการร่วมสํารวจความเสียหาย ช่วยเหลือในการ
ฟ้ืนฟูสิ่งปรักหักพัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นการศึกษาการจัดการในการจัดระบบให้
สมาชิก อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในศูนย์ อพปร. ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วน
ร่วมในการประชุมการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กรการมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ในกิจกรรมต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ 

ในการศึกษา ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต พบว่าให้ความสําคัญกับการเข้า
มีมาส่วนร่วมของสมาชิก อปพร.ทุกคน มีการวางระบบในการเข้ามีส่วนของสมาชิกทุกคน ผ่านกลไก
การประชุม กําหนดให้มีการประชุมในระดับหัวหน้าฝ่าย 1 ครั้ง/เดือน และการประชุมรวมของสมาชิก 

                                           
13 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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3 เดือน/ครั้ง ในการประชุมดังกล่าวสมาชิก อปพร. ทุกคนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นโดยเท่า
เทียมกัน ในระบบการทํางาน กําหนดแนวทางในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเป็น 2 ส่วน คือ ถ้าเป็น
ภารกิจประจํา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจะประสานการสั่งงานผ่านหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าจะเป็นผู้ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน ในส่วนการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญต้องผ่านมติที่ประชุม จะให้หัวหน้าเป็นผู้กลั่นกรองก่อน
เบ้ืองต้นและนําเสนอที่ประชุมเพ่ือการตัดสินใจ เพราะฉน้ันสมาชิก อปพร.ทุกคนจะได้รับโอกาสการ
เข้ามาส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ดังที่
เจ้าหน้าที่ กล่าวว่า  

“กลไกขับเคลื่อนประกอบด้วยนายก และประธาน เป็นพ่ีน้องกันในการ
บริหารง่ายขึ้น ในการเข้าประชุมจะเข้าทั้งคู่ แต่ถ้ามติจะผ่านคณะกรรมการแต่ถ้าเป็นเรื่องปกติจะผ่าน
หัวหน้างานป้องกัน รับคําร้อง เสนอคําร้องผ่าน ผอ.ศูนย์ อนุมัติผ่าน ส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ 
ถ้ามีใบงานจะประสานกับหัวหน้าหลักที่เป็นเวร หัวหลักจะรับงานในวันที่เป็นเวรของตนเอง การ
ทํางานจะออกใบสั่งให้สมาชิกในการปฏิบัติงาน มีคําสั่งใช้ อปพร.” 

อปพร. กล่าวว่า  
“การตัดสินใจเร่ืองเคร่ืองแบบตัดให้ตามระเบียบเฉพาะผู้เข้ารับอบรมใหม่ 

สมาชิกเก่าใช้เงินกองทุน ถ้าเงินกองทุนไม่พอให้ อปพร. ออกเอง หรือออกกันคนละคร่ึง ให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมด้วย แต่มีหลักเกณฑ์ว่าใครควรได้รับสิทธ์ให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครเหมาะสม ใคร
ช่วยงานมาก จะดูจากสถิติการออกร่วมงาน แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา” (สัมภาษณ์ เมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2559) 

ในการด้านปฏิบัติงานในขณะเกิดเหตุ อปพร. กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกว่า  

"ฉุกเฉินทุกฝ่ายมาหมด แต่ต้องเป็นเวรที่ต้องรับผิดชอบดูแล ไม่ง้ันประสาน
ไม่ถูก" 

เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เทศบาลได้วางระบบการประสานงาน
กลางของเทศบาล โดยได้จัดต้ัง ศูนย์สั่งการ ต้ังอยู่ ณ ช้ัน 8 ในส่วนศูนย์สั่งการจะมีระบบ CCTV ซึ่งจะ
สามารถตรวจสอบความปลอดภัยทั่วพ้ืนที่ และประชาชนสามารถร้องเรียน แจ้งข่าวที่เก่ียวข้องกับ
เทศบาลได้ทุกเร่ืองที่ศูนย์ จัดให้มีโทรศัพท์ หมายเลข 1132 ไว้สําหรับแจ้งเหตุ และปราะสาน 
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า 
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“เทศบาลนครรังสิตเป็นนครที่ไม่หลับไหล เปิดตลอด 24 ขม. จะร้องเรียน
เมื่อไหร่ก็ได้” 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ อปพร. จะมีหน้าที่ในการแจ้งเหตุ เน่ืองจาก อปพร. กระจาย
อยู่ทั่วพ้ืนที่ของเทศบาล จึงเป็นผู้คอยสอดส่องดูแลในพ้ืนที่ในเวลาก่อนเกิดเหตุ จัดให้มีเวรลาดตะเวน
ตามชุนชนต่าง ๆ ทุกวัน ต้ังแต่เวลา 18.00-22.00 น. เมื่อเกิดเหตุ อพปร. จะเป็นกลไกสําคัญในการ
แจ้งข่าว เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ด้านการแจ้งข่าว จึงทําให้การแจ้งข่าวมีความน่าเช่ือถือ และได้ข้อมูล
ครบถ้วน มีช่องทางในการแจ้งข่าวผ่านหลายช่องทาง ผ่านศูนย์วิทยุ ผ่านศูนย์สั่งการ ผ่านกรุ๊ปไลน์ 
โทรศัพท์ แต่เมื่อเกิดเหตุจะใช้ช่องทางหลักคือ วิทยุสื่อสาร และเมื่อหลังเกิดเหตุ อปพร.จะเข้าร่วมการ
แจกของ ช่วยเก็บทําความสะอาดพ้ืนที่  

เจ้าหน้าที่กล่าวถึงการแจ้งเหตุว่า  
“ศูนย์รับแจ้งเหตุของเทศบาล ศูนย์วิทยุที่ศูนย์ อปพร. เกิดเหตุฉุกเฉินใช้

วิทยุเป็นหลัก รองมาเป็น ไลน์” 
กล่าวเพ่ิมเติมว่า 

“พยายามเรียกคนแต่ละชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิก อปพร. จึงมีสมาชิกกระจา
ยอยุ่ทั่วชุมชน ส่วนใหญ่ สมาชิกจะเป็นคนแจ้งข่าว ซึ่งจะมีมีทักษะในการแจ้งข่าว มีความน่าเช่ือถือ 
ถ้าเป็นประชาชนมีการแจ้งข้อมูลไม่ชัดเจน” 

ศูนย์ อปพร. จัดให้มีกลไกให้สมาชิกทุกคน เข้าร่วมในการปฏิบัติงาน ซึ่งสมาชิก
ทุกจะต้องสังกัดฝ่ายต่าง ๆ 17 ฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมและเท่า
ถึง ทุกฝ่าย  เจ้าหน้าที่กล่าวถึงการทํางานของ อปพร.ว่า 

“ในเหตุการณ์นํ้าท่วม มาช่วยบรรจุของ  ช่วงแรกช่วยเตรียมการเฝ้าระวัง
กรอกทราย เมือ่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อยู่เวร  หลังเกิดภัยช่วยแจกของ คัดแยก ลําเลียง” 
 
ตารางที่ 4.3 ลักษณะการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ  ในศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร 
                รังสิต 

 

การปฏิบัติงาน ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 
การปฏิบัติภารกิจของ  
อปพร. 

-ทุกฝ่ายร่วมกัน
ลาดตระเวนในพื้นท่ี
ชุมชนโดยแบ่งเวรฝ่ายละ 
5 วัน 

-ทุกฝ่ายเม่ือได้รับข่าวการ
เกิดเหตุ หากสะดวก
สามารถเข้าร่วมสนับสนุน
การทํางานของเจ้าหน้าท่ี 

-ทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตามแผนงานการ
ช่วยเหลือของเทศบาล 
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ตารางที่  4.3 ลักษณะการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ  ในศนูย์ อปพร. เทศบาล 
                 นครรังสิต (ต่อ) 

 

การปฏิบัติงาน ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

 -สมาชิก อปพร.ในพ้ืนท่ี
เป็นผู้แจ้งเตือนภัย และ
คอยระมัดระวังภัยใน
พ้ืนท่ี 

ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุได้ทันที แต่
จะมีผู้รับผิดชอบหลักคือ
ฝ่ายท่ีเป็นเวรในวันนั้น 

 

 -เม่ือพบเห็นสิ่งปกติ 
สมาชิก อปพร.จะแจ้ง
เหตุผ่านศูนย์แจ้งเหตุ อป
พร. ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ท่ีกําหนด
ไว้ เช่น ทางโทรศัพท์ 
ทางวิทยุสื่อสาร ผ่านกลุ่ม
ไลน์ และศูนย์รับแจ้งเหตุ
จะประสานงานเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

  

บทบาทหน้าท่ี -ในการลาดตระเวนจะ
กําหนดจํานวนวัน
รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ  
หากมีภารกิจเพ่ิมเติมฝ่าย
ท่ีรับผิดชอบในวันนั้นๆ 
จะเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน
เบื้องต้น ผ่านการ
ประสานการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ กับ
หัวหน้าฝ่าย 

-ทุกฝ่ายมีบทบาทหน้าท่ี
หากสะดวกสามารถเข้า
ร่วมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีได้ทันที 

-ปฏิบัติตามการ
ประสานงานของ
เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ใน
การออกให้ความ
ช่วยเหลือต่อผู้ประสบ
เหตุ 
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ตารางที่  4.3 ลักษณะการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ  ในศนูย์ อปพร. เทศบาลนคร   
                 รังสิต (ต่อ) 

การปฏิบัติงาน ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 
การประสานงาน 
ภายในศูนย์ และ
หน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

-มีการประสานการ
ปฏิบัติงานผ่าน
หลากหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ กลุ่ม
ไลน์ วิทยุสื่อสาร  
-มีการประสานแผน 
ประสานความร่วมมือ 
การตัดสินใจ ผา่น
กลไกการประชุม โดย
ใช้มติที่ประชุมเป็น
การตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน  
-จัดให้มีการประชุม
หัวหน้าฝ่ายเดือนละ 
1 ครั้ง /ประชุม
สมาชิก อปพร. 3 
เดือน / 1 ครั้ง  

-มีการประสานการ
ปฏิบัติงานผ่าน
หลากหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ กลุ่มไลน์ 
วิทยุสื่อสาร ผา่น
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ศูนย์ มายังหัวหน้าฝ่าย 
และหัวหน้าฝ่าย
ประสานสมาชิกต่อไป 
 

-มีการประสานการ
ปฏิบัติงานผ่าน
หลากหลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์ กลุ่ม
ไลน์ วิทยุสื่อสาร ผ่าน
เจ้าหน้าที่
ประสานงานศูนย์ 
มายังหัวหน้าฝ่าย 
และหัวหน้าฝ่าย
ประสานสมาชิกต่อไป
 

 
4.3.3 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่   

เทศบาลนครรังสิต ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานของ ศูนย์ อปพร. บรรจุ
เข้าเป็นนโยบายการปฏิบัติงาน บรรจุโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ อปพร. เข้าแผนงบประมาณประจําปี
ของเทศบาล การสนับสนุนของเทศบาล ประกอบด้วย 

1) การสนับสนุนงบประมาณ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า  
“กระบวนการวางแผน การกําหนดยุทธศาตร์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4  จะมี

การพิจารณางบประมาณ มีงบประมาณรายจ่าย ของ ศูนย์ อปพร. ที่ท่านนายกระบุชัดเจน เราจะนํา
โครงการเข้าคณะกรรมการทั้งชุดเล็ก และชุดใหญ่ หลักสูตรที่ตายตัวเป็นหลักสูตรอบรม อปพร. ปีเว้น
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ปี ในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต้องนํามาพิจารณา  กิจกรรมการฝึกทบทวน อปพร. ทบทวนทุกปี ยุว อปพร.ฝึก
เด็กอายุ10-14 ปี ปลูกฝังจิตสํานึกจิตอาสาให้กับเยาวชน การจัดงานวันอปพร. ให้สมาชิกเข้ามาร่วม 
มอบรางวัล การทําบุญให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพ อปพร. ดูงาน ฝึกอบรม  
โครงการสร้างความสามัคคคี การแข่งขันกีฬา  อาสาจราจร  การอบรมเร่ืองจราจร อบรมเป็นอาสา
จราจร เป็นผู้ช่วยตํารวจ มีหรือไม่มีจะเข้าที่ประชุม เป็นการกําหนดยุทธศาสร์ ร่วมกันสมาชิกสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ โดยใช้มติที่ประชุม และนําโครงการเสนอท่านนายก เพ่ืออนุมัติโครงการในปี
ต่อไป” 

2) การสนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่  
การทํางานของ ศูนย์ อปพร. อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ งานป้องกันและ

บรรเทาภัย อปพร.มีหน้าที่ให้การสนับสนุนเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัย ทั้งก่อนเกิดเหตุ 
ระหว่างเกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุ ซึ่งเทศบาลกําหนดให้มีเจ้าหน้าประจําตลอด 24 ช่ัวโมง ในจุด
ปฏิบัติงาน 3 จุด คือสถานีดับเพลิงย่อยรังสิต-นครนายก 10ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย บริเวณทางกลับรถใต้
สะพานแก้วศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับ ศูนย์ อปพร. จึงมี
การสนับสนุนควบคู่ไปกับการทํางานของฝ่ายป้องกัน ดังน้ี 

การสนับสนุนด้านบุคลากร เทศบาลจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์เป็น
ผู้ประสานการทํางานระหว่างศูนย์ กับเทศบาล สนับสนุนพนักงานขับรถยนต์ ในการลาดตระเวนตรวจ
ตราพ้ืนที่   

การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ สนุนวิทยุสื่อสารสําหรับ อปพร.ในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุนรถจักรยานยนต์ตรวจการจํานวน 9 คัน รถยนต์ตรวจการ 7 คัน  

การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการของให้กับสมาชิก อปพร. 3 พ้ืนที่ ได้แก่ ที่ต้ัง 
ณ สํานักงานเทศบาล ศูนย์ อปพร. ซอยรังสิต-นครนายก 10 ศูนย์ อปพร.ใต้สะพานแก้ว  

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า  
“ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติการจะสนับสนุนยานพาหนะ มีเครื่องมือ

เครืองใช้ รถตรวจการ จักรยานยนต์ตรวจการ วิทยุสื่อสาร” 
สมาชิก อปพร. กล่าวว่า  

“การสนับสนุนเคร่ืองมือมีความเพียงพอ”  
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4.3.4 ผลการศึกษาบริหารจัดการองค์การ 
การบริหารจัดการองค์การอาสมัครเป็นการจัดการที่ต้องใช้กระบวนการที่

แตกต่างจากการบริหารองค์การแบบด้ังเดิม ซึ่งตามแนวคิดการจัดองค์การสมัยใหม่ ได้นําเสนอ
แนวความคิดการจัดองค์กรเสมือนจริง (Virtual Organization) ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประสานงานภายในองค์กร ในการปฏิบัติงานมีการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร สังคม ชุมชน  ร่วมเป็นเครือข่าย มีการสร้างความร่วมมือ โครงสร้างการ
บริหารงานมีความยืดหยุ่น มีการสร้างไว้วางใจระหว่างสมาชิก มีการบริหารตนเอง องค์การมีขอบเขต
ไม่ชัดเจน ไม่จําเป็นต้องมีที่ต้ังขององค์การ ซึ่งในการบริหารงานมีลักษะโครงสร้างแบบเครือข่าย ที่มี
ความยืดหยุ่น การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วม และจากผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของ
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า การจัดสรรทรัพยากร เป็นอีกปัจจัยที่มีความสําคัญ
ในการนําไปสู่ความสําคัญในการปฏิบัติงานผู้ศึกษาจึงได้กําหนดแนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการ
องค์การที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์การเสมือนจริง และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญใน
การนําไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ ดังน้ี 

4.3.4.1 การจัดโครงสร้างองค์การ 
การจัดโครงสร้างองค์การของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต พบว่ามี

โครงสร้างในสองลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างการบริหารตามกฏหมายกําหนด และโครงสร้างตามบริบท
การทํางานของ ศูนย์ อปพร. นับว่าเป็นนวัตกรรมในการบริหารงานที่สามารถปรับระบบการทํางานให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่และไม่ขัดแย้งกับระเบียบที่กําหนดไว้ ซึ่งมีลักษณะการจัดโครงสร้างสอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารจัดการองค์การเสมือนจริง ดังน้ี 

1) โครงสร้างมีความยืดหยุ่นในการทํางาน  จัดให้มีโครงสร้างที่สอดคล้อง
กับการทํางานตามบริบทของ ศูนย์ แต่ไม่ขัดกับโครงสร้างตามท่ีกฎหมายกําหนดให้มีฝ่ายปฏิบัติบัติ
การ 3 -7 ไว้สําหรับเป็นฝ่ายทํางานในภารกิจต่าง ๆ ซึ่งไม่ต้องเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้ในการปฏิบัติงาน
ไม่มีการเก่ียงหรือถกเถียงว่าเป็นงานของใคร เพราะการกําหนดหน้าที่มีความยืดหยุ่น   

2) โครงสร้างประกอบด้วยการทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันในทุกฝ่าย มิได้
เฉพาะเจาะจง เช่น เมื่อเกิดภัย อปพร.ทุกคนสามารถแจ้งเหตุได้ โดยไม่กําหนดว่าต้องสังกัดฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง ทุกฝ่ายร่วมเป็นเครือข่ายการทํางานได้ แต่มีผู้ปฏิบัติงานหลักเป็นฝ่ายที่เป็นเวรรักษาความ
ปลอดภัยในวันน้ัน ๆ เพ่ือป้องการสับสนในการประสานงาน 

3) เป็นโครงสร้างแบบหลวม ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
สอดคล้องกันลักษณะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องการการตอบสนองต่อปัญหาด้วยความ
รวดเร็ว เน่ืองจากมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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4.3.4.2 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
การปฏิบัติงานของ ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต ต้องอาศัยการมีส่วน

ร่วมของ สมาชิก อปพร. ทุกคน  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุน
การทํางานให้ไปสู่เป้าหมายตามภารกิจของ อปพร.ที่ได้กําหนดไว้คือ การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ  ขณะ
เกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุ ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการทํางานของ ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต 
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยประชาชน  พบว่า ศูนย์ ให้ความสําคัญในการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก โดยศูนย์ อปพร. ได้กําหนดขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ดังน้ี 

1. การกําหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ศูนย์ อปพร. มีจุดมุ่งหมายใน
การให้ สมาชิก อปพร.เข้าร่วมดําเนินงานกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมสนับสนุน
การทํางานของเจ้าหน้าที่ มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ทําให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจได้อย่างชัดเจน 

2. การกําหนดกิจกรรม ศูนย์ อปพร. ได้กําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยภารกิจประจํา ภารกิจที่เป็นเหตุฉุกเฉิน ภารกิจเก่ียวข้องกับ
การบริงาน การประชุม เป็นต้น  

3 .การกําหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย  ศูนย์ อปพร. มีกลุ่มเป้าหมายที่
จะเชิญชวนเข้าร่วมอย่างชัดเจน ทั้งตามที่กฎหมายกําหนด และตามหลักเกณฑ์ของ ศูนย์ อปพร. เอง  

ในส่วนของการจัดระบบให้สมาชิกมีส่วนร่วมมีช่องทางที่สมาชิกสามารถเข้า
มามีส่วนร่วม ดังน้ี  

 
ตารางที่ 4.4 ลักษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิก ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
 

ลักษณะการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วม 
1.การร่วมประชุม -สมาชิก อปพร. ทุกคนสามารถเข้าร่วมสมาชิกได้ มี

กําหนดการประชุม 3 เดือน/ 1 คร้ัง ในการประชุม
สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติในประเด็นต่างๆ ท่ี
ต้องการขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุม 
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ตารางที่ 4.4 ลักษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิก ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต (ต่อ) 
 

ลักษณะการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วม 
 -คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย สามารถเข้าร่วมประชุม

ทุก 1 เดือน เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงาน ปรึกษาหารือ 
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเด็นต่าง ๆ 

2.การร่วมการติดสินใจ -สมาชิก ทุกคนมีส่ วนร่ วมในการตั ดสิน ใจ  การ
ประเมินผล ในประเด็นต่าง ๆ ผ่านกลไกการประชุม
สมาชิก 
-หัวหน้าฝ่าย สามารถร่วมติดสินใจในการปฏิบัติภารกิจ
ประจําวัน การตัดสินใจท่ีรับการมอบหมาย 

3.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน -สมาชิกทุกคนได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานท่ีเท่าเทียม
กัน  โดยแบ่ งฝ่ ายปฏิบัติ งาน  ออกเป็น  17 ฝ่ าย 
หมุนเวียนการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับการมอบหมาย โดย
ระบุระยะเวลาและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
อย่างชัดเจน 

4.ร่วมรับผลประโยชน์ -สมาชิกทุกคนในศูนย์มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน  
เช่น มีสิทธิในการได้รับการเชิดชูเกียรติโดยเท่าเทียม
กัน มีสิทธิในกองทุนสวัสดิการโดยเท่าเทียมกัน      เป็น
ต้น 

 
4.3.4.3 การจัดสรรทรัพยากร 

ในการจัดสรรทรัพยากรของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต พบว่าได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ  เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากร
โดยเท่าเที่ยมกัน  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย       
พลเรือน (อปพร.) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการองค์การ
อาสาสมัคร โดยยกกรณีศึกษาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  และศึกษากรณี ศูนย์ อป
พร. เทศบาลนครรังสิตศึกษาการบริหารจัดการองค์การใน 2 ส่วน คือ การจัดการงานอาสาสมัคร และ
การบริหารจัดการองค์การ ในประเด็นการจัดโครงสร้าง การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการ
จัดสรรทรัพยากร  

ผู้ศึกษาใช้ศึกษาจากเอกสารและวิธีการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องโดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 
เป็น ผู้บริหาร ศูนย์ อปพร.ในส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ อปพร.  1 คน เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ศูนย์ อปพร.1 คน และสมาชิก อปพร. 2 คน  หลังจากที่ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากการรวมรวมเอกสาร
และการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวความคิดที่กําหนดไว้ได้แก่ แนวคิด
การทํางานอาสาสมัครแนวคิดการจัดการงานอาสาสมัครแนวคิดองค์กรเสมือนจริงแนวคิดการมีส่วน
ร่วมแนวคิดนโยบายประชารัฐงานวิจัยที่เก่ียวข้อง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพ่ือ
ตอบคําถามดังน้ี 

1. การจัดการงานอาสาสมัครของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เทศบาลนครรังสิต มีลักษณะการดําเนินงานอย่างไร 

2. ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต มีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เอ้ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร. อย่างไร ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างไร 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 การดําเนินงานการจัดการงานอาสาสมัคร  ศูนย์  อปพร. รังสิต 
การศึกษาด้านการจัดการงานอาสาสมัคร ของ ศูนย์ อปพร. รังสิต พบว่า สมาชิก 

อปพร.รังสิต มีลักษณะที่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่สําคัญของอาสาสมัคร ใน 4 ประการ14  คือ  
1) การเลือก (Choose) พบว่า สมาชิก อปพร. เทศบาลนครรังสิต มีการเลือกที่

จะเข้ามาเป็นอาสาสมัคร อย่างอิสระ ไม่ถูกบังคับ จากผู้ใดหรือจากสิ่งใด   
2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) สมาชิก อปพร. เทศบาล

รังสิต เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละเวลาส่วนตัวร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยเหลือชุมชน และสังคมลาดตระเวนสอดส่องความเรียบร้อยภายในชุมชน 

3) โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Without Monetary) การเข้าร่วมเป็น 
สมาชิกไม่ได้รับผลตอนแทนเป็นค่าจ้างเป็นเงินทอง อาจจะมีเพียงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วันละ 200 
บาท ในวันที่ออกปฏิบัติ ซึ่งอาจจะคุ้มค่ากับผลการปฏิบัติงาน แต่ สมาชิก อปพร. ก็ยังเลือกที่จะเป็น
อาสาสมัคร โดยไม่หวังผลตอบแทน 

4) ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทําตามหน้าที่ (Beyond Basic Obligations) การเข้า
ร่วมเป็น สมาชิก อปพร. ไม่ได้เป็นหน้าที่ตามกฏหมายที่ต้องปฏิบัติ และไม่ได้เป็นหน้าที่ที่สามารถเป็น
อาชีพในการดํารงชีพได้ แต่ อปพร. ก็ยังอาสาเข้าร่วมการปฏิบัติงาน 

จากลักษณะความสอดคล้องขององค์ประกอบการเป็นอาสาสมัคร ถือว่า สมาชิก 
อปพร. มีการทํางานในลักษณะงานอาสาสมัคร ซึ่งประกอบด้วย การเลือกที่เป็นอิสระ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง และไม่ใช่ภาระที่ต้องทําตามหน้าที่  

การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร พบว่ามีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน15 ของสมาชิก อป
พร. ดังน้ี 

                                           
14 ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ , ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครมูลนิธิฉือจ้ีไต้หวัน  

(กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551), 11-14 

15 ปิยากร หวังมหาพร,“พัฒนาการเชิงนโยบายอาสาสมัครไทย : จากความม่ันคงสู่    
การพัฒนาสังคม”วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 10, ฉ.2 (2556) : 15–26. 
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1) ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ พบว่า สมาชิก อปพร. เป็นอาสาสมัครเข้าช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าของรัฐ ก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานรัฐ ช่วยสนับสนุนในช่วงเวลาที่เทศบาลมีเจ้าหน้าปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

2) ประโยชน์ทางสังคม พบว่า สมาชิก อปพร. เป็นประชาชนในชุมชนเข้าร่วม
ปฏิบัติงานกับเทศบาล จึงช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชุมชนและเทศบาลมากขึ้น ช่วยสร้างความ
เข้มแข็งในชุมขน และส่งเสริมความไว้วางใจกันภายในชุมชน  

3) ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พบว่า สมาชิก อปพร. เมื่อเข้าร่วมการ
ปฏิบัติงานจะได้รับการอบรมความรู้ การเสิรมทักษะในด้านที่เก่ียวข้องกับการทํางาน ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับเพ่ือนสมาชิกผ่านการประชุม ผ่านการปฏิบัติงานร่วมกัน ทําให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเอง พบว่าประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง16 ยังมีหลายด้านสอดคล้องกับ ศุภรัตน์ รัตน
มุขย์ได้กล่าวไว้ ดังน้ี ก่อให้เกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจและอารมณ์มีความมั่นคงขึ้นทําให้รู้สึกว่าตัวเอง
มีค่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม ได้เรียนรู้และทักษะการทํางานใหม่ ๆหลุดพ้นจากความซ้ําซากจําเจ
ในชีวิตพัฒนาผลการเรียนได้ดีขึ้น ได้เพ่ือนใหม่ ๆเรียนรู้การให้ความเคารพต่อผู้อ่ืน พัฒนาภาวะความ
เป็นผู้นําให้กับตนเองพัฒนาการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ  

ในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของ สมาชิก อปรพ. จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้วัยรุ่นเป็นอาสาสมัครในสหรัฐอเมริกา17  ซึ่งมีปัจจัยที่น่าสนใจ คือ 

1. วัยรุ่นที่มีผู้ปกครองเป็นอาสาสมัครมีแนวโน้มที่จะเป็นอาสาสมัคร 
2. บิดามีอิทธิพลต่อการเข้ามาเป็นอาสาสมัครของวัยรุ่น โดยอาสาสมัครมากกว่า

ร้อยละ 88 มีบิดาเป็นอาสาสมัครมาก่อน 
3. ประสบการณ์ช่วยเหลือสังคมในวัยเด็กถึงช่วงวัยรุ่นตอนต้นมีอิทธิพลต่อการ

ติดสินใจเป็นอาสาสมัคร  
4. การถูกชักชวน (Asking Factor) ให้เป็นอาสาสมัคร พบว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ

การเป็นอาสาสมัครมาก พบว่าอาสาสมัครวัยรุ่นร้อยละ 93 ที่ถูกชักชวนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 

                                           
16 ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, รูปแบบและแนวทางการดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

แห่งชาติและสถาบันการจัดการและอบรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม, สํานักปลัดประทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ, 2558,น.13-14. 

 17เร่ืองเดียวกัน, น. 9-10 
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5. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเป็นปกติมีความเช่ือมโยงกับการเข้าเป็น
อาสาสมัคร 

6. การได้เรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับการบริการชุมชน เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการเข้า
เป็นอาสาสมัคร 

7. วัยรุ่นที่เข้าเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าปัญหาสังคมต่างๆ สามารถ
เยียวยาได้ด้วยการทํางานของอาสาสมัคร 

พบว่า สมาชิก อปพร. มีปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครโดยการ
ชักชวนโดยอาสาสมัครรุ่นพ่ี และจากการได้รับการอบรมหลักสูตร ยุว อปพร. เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึก
ความเป็นอาสาสมัครให้กับเยาวชน นอกจากน้ียังพบว่า สมาชิก อปพร.มีบทบาทในการมีส่วนร่วมต่อ
การพัฒนาสังคม18  ในลักษณะการสนับสนุนการทํางานเพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ิมศักยภาพให้
องค์กร อาสาสมัครมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทํางานของส่วนราชการการต่าง ๆ เป็นการ
ทํางานที่มีลักษณะงานเฉพาะประเด็น เช่น การสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยของ
ชาติเป็นต้น เป็นอาสาสมัครเฉพาะทาง และอาสาสมัครระยะยาว มีลักษณะเป็นอาสาสมัครในส่วน
ราชการที่การจัดต้ังต้องมีกฎหมาย มีระเบียบรองรับ มีการปฏิบัติงานท่ีเป็นทางการ มีแผนการทํางาน
ที่ชัดเจนโดยมีการทํางานร่วมกับส่วนราชการ และภาระงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับประเด็นเฉพะด้าน
ตามภารกิจของส่วนราชการน้ัน  

การบริหารจัดการงานอาสาสมัครของ ศูนย์ อปพร. นับว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
การดําเนินงานที่ต้ังไว้ในสองส่วน คือ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยท่ีต้องการจัดต้ังสมาชิก อปพร.
ในพ้ืนที่ ได้ร้อยละ 2 ของจํานวนประชากร และเป้าหมายของศูนย์ที่ต้องการสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจาก ภาคประชาชน พบว่า มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกในรอบการรับสมัคร
เกินกว่าจํานวนที่ต้ังเป้าหมาย และมี สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ประมาณ 850 คน จาก
สมาชิก 2,091 คน และได้รับรางวัล ศูนย์ อปพร. ดีเด่นติดต่อกันหลายปี พบว่ามีระบบการบริหาร
จดัการอาสาสมัคร19 ดังน้ี  

                                           
 18 เครือข่ายจิตอาสา,“รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทยนโยบายและกลไก

ส่ง เสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ” (งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครคร้ังที่  1                    
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 7- 8 พ.ค. 2558).       

19 ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน (กรุงเทพฯ : 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ 
ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551), 28 - 33.   
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5.1.1.1 การวางแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ได้กําหนดคุณสมบัติให้ สมาชิก อปพร. มีคุณสมบัติ มีสัญชาติไทย
อายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. น้ัน เลื่อมใสการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ หรือวิกลจริตไม่เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคมและ
จะพ้นสภาพเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหน่ึงอย่างใด และผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. 
ต้นสังกัดสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพตายลาออกผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด สั่งให้พ้นจากสมาชิก
ภาพ และตั้งหมายให้มีจํานวนสมาชิก อปพร. ร้อยละ 2 ของประชาชนในพ้ืนที่ 

พบว่ามี ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิตได้ให้ความสําคัญในการวางแผนท่ีเป็น
ระบบทั้งด้านการปฏิบัติงานและงบประมาณ บรรจุแผนเข้าสู่แผนงบประมาณของเทศบาล เพ่ือไปสู่
เป้าหมายตามที่ระเบียบจัดให้มีอาสาสมัครตามจํานวน และตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ วางแผนการ
อํานวยความสะดวกในการรับสมัครให้กับผู้สนใจ และมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน
การเปิดรับอาสาสมัคร  รวมถึงการวางแผนการสร้างอาสาสมัครในอนาคต โดยการ อบรม ยุว อปพร. 
เพ่ือสร้างจิตสํานึกการเป็นอาสาสมัครให้กับเยาวชน 

5.1.1.2 การคัดเลือกอาสาสมัคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ได้กําหนดคุณสมบัติของ สมาชิก อปพร. น้ัน พบว่าใน
การปฏิบัติงานของ ศูนย์ อปพร. พบอุปสรรคในข้อการกําหนดให้สมาชิก อปพร. ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ใน
พ้ืนที่ ซึ่งมีผู้สนใจบางส่วนพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่แต่ไม่มีทะเบียนบ้าน จึงได้วางระบบการรับรอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร เพ่ือแก้ไขอุปสรรค  

5.1.1.3 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมตามระเบียบฯ ได้กําหนดให้ผู้ที่จะเข้ามา
เป็นอาสาสมัครต้องการผ่านการอบรมหลักสูตรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีระยะเวลา
อบรม 5 วัน และต้องมีการอบรมเพ่ือทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.ในทุกปี น้ัน 

พบว่า ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต มีการจัดการอบรมให้แก่สมาชิกโดย
คํานึงถึงความสอดคล้องของบริบทของพ้ืนที่ บริบทของการปฏิบัติงาน สนับสนุนจัดอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกในองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก อปพร. จะอบรมความรู้ที่จะ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ได้ เช่น ในพ้ืนที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเน่ืองจากเป็นชุมชนเมือง 
จะเสริมความรู้ด้านการกู้ภัย การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร เป็นต้น 

5.1.1.4 การนิเทศงานและการประเมินผล การนิเทศงาน จากระเบียบฯ ที่
กําหนดให้ สมาชิก อปพร. มีหน้าที่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา และเจ้าพนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานให้ อปพร. ไปรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าพนักงาน
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โดยไม่ชักช้าและขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบ อปพร. เว้นแต่กรณีเร่งด่วนจะประดับเฉพาะ
เคร่ืองหมาย อปพร. ก็ได้ และต้องมีบัตรประจําตัว อปพร. ไว้เพ่ือแสดงตนด้วย"  

พบว่า ศูนย์ อปพร. มีการวางแผนการสั่งใช้งาน สมาชิก อปพร. อย่างเป็นระบบ 
และทั่วถึงกําหนดให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ดูแลสมาชิกในฝ่าย เป็นผู้นิเทศงานและประเมินผล ซึ่งหัวหน้า
ฝ่ายมีฐานะเป็น สมาชิก อปพร.เช่นเดียวทําให้เกิดความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองด้วยมีใน ศูนย์ 
อปพร. มีสมาชิกจํานวนมากการมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ดูแลนิเทศและการประเมินผลทําให้
เกิดความท่ัวถึง เพราะการบริหารงานกําหนดให้หนดให้มี หัวหน้าฝ่าย 17 ฝ่าย  

5.1.1.5 การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสวัสดิการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้
กําหนดให้ สมาชิก อปพร.มีสิทธิได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติและสวัสดิการ ดังน้ี 

1) ให้มีค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

2) การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนค่าเบ้ียเลี้ยงและค่า
เดินทางให้กับ อปพร. ในกรณีเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีคําสั่งให้ไปราชการให้เหมาจ่ายตามอัตราและ
เง่ือนไขที่กําหนด 

3) เงินสงเคราะห์เมื่อบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 
4) สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลหรือกรณีเกิดการทุพพลภาพ พิการ หรือ

สูญเสียอวัยวะ รายละ 3,000 บาท กรณีผู้ป่วยในเกินกว่า 3 วัน สนับสนุนรายละ 2,000 บาทและจ่ายค่า
จัดการศพรายละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิ อปพร. เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์
การสงเคราะห์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่  

5) การลดอัตราค่าโดยสารรถไฟ สนับสนุนค่าเดินทางลดหย่อนค่า
โดยสารร้อยละ 20 เฉพาะการเดินทางในรถน่ังช้ัน3ธรรมดา ในช่วง 4 เดือน ระหว่างมิถุนายน ถึง 
กันยายนของทุกปี โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ 

6) ส่วนลดค่าโดยสารรถ บขส.   
7) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 
8) รางวัล อปพร.ดีเด่น จังหวัดละ 1-3 คน ต่อปี และจัดมีพิธีมอบราง

วันในวัน อพปร.โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ อปพร. กลาง 
9) รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปีละ 14 คน โดยสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งชาติ  
10) รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ (แม่ของ อปพร.) ปีละ 4 คน โดยกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 
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11) โครงการสวัสดิการจัดหาเคร่ืองวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FMราคา
ที่ถูกกว่าท้องตลาด  

พบว่า ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต ให้ความสําคัญกับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการให้กับอาสาสมัครนอกเหนือกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ จัดให้มีกองทุน
สวัสดิการสําหรับสมาชิก มีการมอบรางวัล อปพร. ดีเด่นของศูนย์ เพ่ือชักจูงใจให้กับสมาชิก และลด
อุปสรรคที่เกิดจากระเบียบของการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อทักท้วง  

การบริหารจัดการงานอาสาสมัคร ของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต 
เป็นการจัดการอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนที่ชัดเจน เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การคัดเลือกอาสาสมัครมีความเคร่งครัดในกฎ ระเบียบที่กําหนดไว้ 
พร้อมทั้งการรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น มีการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับบริบทการทํางานในพ้ีนที่ 
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทํางาน มีการจัดระบบการใช้งาน สมาชิก อปพร.ที่เป็นระบบชัดเจน  
ยุติธรรม และทั่วถึง และให้ความสําคัญกับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
เพ่ือเสริมสร้างกําลังใจ และทดแทนเมื่อสมาชิกเจ็บไข้ ครอบคลุมไปถึงครอบครัวสมาชิก 

 
5.1.2 การบริหารจัดองค์การ 
 

จากแนวนโยบาย “ประชารัฐ” ซึ่งมีวัถตุประสงค์สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดการการพัฒนาประเทศ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารรัฐกิจของภาครัฐ ด้วยหลักนิติธรรม อาสาสมัครนับเป็นกลไกที่สําคัญ ที่
สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับภาครัฐ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เป็นอาสาสมัครส่วนราชการ ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบรองรับการปฏิบัติงาน กําหนด
แนวทางการวางระบบการทํางานของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นเครือข่าย มีการวาง
โครงสร้างการทํางานตามพ้ืนที่ ใน 3 ระดับ คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนท้องถิ่นสังกัดกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเรียกช่ือหน่วยงานแต่ละระดับว่าศูนย์ อปพร. ตามระดับที่สังกัด เขต จังหวัด อําเภอ 
เทศบาล ตําบล เป็นต้น  

พบว่าโครงสร้างการทํางานของ อปพร. มีความสอดคล้องกับลักษณะของการ
ทํางานแบบเครือข่าย ที่แต่ศูนย์ อปพร. เป็นอิสระในการบริหารงานต่อกัน มีเป้าหมายการทํางาน
ร่วมกัน คือปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน มีการ
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ถ่ายทอดวิสัยทัศน์การทํางานให้มองภาพเดียวกัน มีสนับสนุน และแบ่งปันทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ การแบ่งปันความรู้ เป็นต้น  

ศูนย์ อปพร. เทศบาลนครรังสิต เป็นศูนย์ อปพร.ในระดับท้องถิ่น สังกัดเทศบาล
นครรังสิต มีการบริหารจัดการองค์ มีการจัดโครงสร้างสอดคล้องกับลักษณะองค์การเสมือนจริง 
(Virtual Organizationดังน้ี 

5.1.2.1 การจัดโครงสร้าง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 กําหนดให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้อํานวยการศูนย์ อป
พร. และให้มีกรรมการประสานงานศูนย์ จํานวน 15 คน โดยกระบวนการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่
ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนด ในคณะกรรมการให้เลือกและแต่งต้ังประธาน รองประธาน เหรัญญิก และ
เลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมกรรมการประสานงานมีหน้าที่ให้คําแนะนําแก่ผู้อํานวยการในการวาง
แผนการดําเนินงาน ประสานความร่วมมือภายในเครือข่าย สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายให้
บรรลุตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน นอกจากจัดให้คณะกรรมการประสานงานแล้ว กําหนดให้แบ่งการ
ทํางานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ  ได้แก่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย และฝ่ายอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น โดยให้แต่ละ
ฝ่ายมีหัวหน้าฝ่าย  1 คน และรองหัวหน้าฝ่าย 2 คน จากเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ หรือ อปพร. ตามความ
เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์ อปพร. กลาง กําหนด มีโครงสร้างการทํางาน 

ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต มีการจัดโครงสร้างตามท่ีกฎหมาย
กําหนด แต่พบว่าในการจัดโครงสร้างดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับการจัดฝ่ายการทํางานตามบริบทใน
พ้ืนที่ของศูนย์ จึงได้กําหนดโครงสร้างเพ่ือให้ตอบรับกับการทํางาน โดยคํานึงถึงความหยืดหยุ่นในการ
ทํางาน การตอบรับการทํางานแบบเครือข่ายที่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และการ
กําหนดโครงสร้างแบบหลวม เพ่ือตอบโจทย์การทํางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

5.1.2.2 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
ตามลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่ง

แบ่งได้ 3 ลักษณะ20  ดังนี้ 

                                           
20 กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, คณะกรรมการป้องกัน

และบรรเทาภัยแห่งชาติ, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยแห่งชาติ, 2558), 23 
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1) การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) 
ช่วงเวลาก่อนเกิดภัย ได้แก่ การป้องกัน (Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) และการ
เตรียมพร้อม (Preparedness)  อปพร. มีบทบาทในการร่วมสํารวจสอดส่องดูแลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ร่วม
เตรียมความพร้อมและดูแลด้านเครื่องมือ อุปกรณ์การกู้ภัย ร่วมให้ความรู้ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

2) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) ช่วงเวลา
ขณะเกิดภัย ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response)  อปพร.มีบทบาทในการร่วมจัดระเบียบและอํานวย
ความสะดวกในที่เกิดเหตุ ร่วมรักษาความสงบ เรียบร้อย การช่วยเหลือการบรรเทาภัย ช่วยเหลือ
ลําเลียงผู้ป่วย การปฐมพยาบาล 

3) การฟ้ืนฟู (Recovery Build Back Better and Safer)  ได้แก่ การ
ฟ้ืนสภาพการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction) การสร้างให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม 
(Build Back Better andSafer) อปพร.มีบทบาทในการร่วมสํารวจความเสียหาย ช่วยเหลือในการ
ฟ้ืนฟูสิ่งปรักหักพัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

จากแนวความคิดการมีส่วนร่วม กล่าวได้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ภาค
ส่วน    ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ในนามบุคคล ในนามกลุ่ม หรือว่าในนามองค์กรในลักษณะต่าง 
ๆ เข้ามาร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมงานพัฒนา หรือการร่วมในการดําเนิน
นโยบายของภาครัฐ ซึ่งการมีส่วนร่วมประกอบด้วย การร่วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรม 
ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมในการปฏิบัติงาน ร่วมในการรับผลประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ ด้วยความสมัคร
ใจและก่อให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ทั้งด้านทรัพยากร และความคิดริเริ่ม และ มงคล จันทร์
ส่อง (2544)  ได้ให้ความคิดเห็นในการกําหนดรูปแบบและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของบุคคล มีรูปแบบ
การมีส่วนร่วมอยู่ 3 ด้าน ดังน้ี 

1) การกําหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย  
2) การกําหนด 
3) การกําหนดบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย  
พบว่า ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะ สมาชิก อปพร.  สร้างระบบให้สมาชิกทุก
ท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการประชุม ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมประเมินผล ร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยเท่าเทียมกัน ผ่านการประชุมสมาชิก ผ่านระบบการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดระดับการตัดสินใจ  ผ่านการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครใน
แต่ละฝ่าย เป็นต้น  



108 
 

ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้มีการกําหนดขั้นตอน
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน ต้ังแต่การกําหนดวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม การ
กําหนดกิจกรรม และการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วม  

5.1.2.3 การจัดสรรทรัพยากร 
จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ธิดารัตน์ รวยอบกลิ่น และ จรัสดาว คงเมือง 

(2553)  ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศึกษา
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีอุปสรรคในการ
บริหารประกอบด้วย การขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน ขาด
งบประมาณฝึกอบรมทบทวน ไม่ได้การสนับสนุนอาคารสถานที่ของศูนย์  ไม่มีศูนย์รับแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่มีความพร้อมตลอดเวลา ขาดความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์  

จากการศึกษาด้านการจัดสรรทรัพยากรของ ศูนย์ อปพร. เทศบาลนคร
รังสิต พบว่าการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่าง ๆ  เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สมาชิกทุกคนสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรโดยเท่าเที่ยมกัน ทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการอบรม สนับสนุนสถานท่ีสําหรับ
ใช้เป็นที่ต้ังศูนย์ ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ และความพร้อมด้านบุคลากร 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ ศูนย์ อปพร. เป็นไปตามเป้าหมาย  

ด้านการบริหารองค์การของ ศูนย์ เทศบาลนครรังสิต พบว่ามีการจัด
โครงสร้างการทํางานที่เอ้ือให้เกิดการทํางานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร. ทุกคน โดยทั่วถึง และ
ยุติธรรม  พร้อมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาเพ่ือไปสู่เป้าหมายการปฏิบัติงาน 

 
5.2 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร 
 

จากการศึกษาการบริหารองค์การอาสาสมัคร ยกกรณีศึกษาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครรังสิต มีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์การอาสาสมัคร ดังน้ี 

5.2.1 ด้านการจัดการงานอาสาสมัคร  
5.2.1.1 ปัจจัยที่จะทํางานอาสาสมัครให้การสนับสนุนกับองค์การ ต้องมีการ

จัดการงานอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ด้านกฎหมาย 
ลักษณะการปฏิบัติงาน และพื้นที่การปฏิบัติงาน 

5.2.1.2 การให้รางวัลเชิดชูเกียรติและการจัดสวัสดิการ ต้องมีความพอเพียง 
และด้วยความเสมอภาค สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน  
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5.2.1.3 การสร้างการจูงใจไม่เพียงแต่จากกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันเท่าทัน 
การสร้างแรงจูงใจกับผู้ที่จะเป็นอาสาสมัครในอนาคต ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร 

5.2.2 ด้านการบริหารจัดการ  
5.2.1 การกําหนดภารกิจการปฏิบัติงานให้อาสาสมัคร อย่างทั่วถึง และ

สม่ําเสมอเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้อาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้อย่างต่อเน่ือง  
5.2.2 การจัดระบบการทํางานในองค์การอาสาสมัคร ต้องมีความทั่วถึง และ

อาสาสมัครทุกคนมีโอกาสในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน 
5.2.3 การสร้างความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การอาสาสมัคร 

ต้องกําหนดระดับการมีส่วนร่วมให้สมาชิกทุกท่านรับรู้เท่าเทียมกัน และหลักประชาธิปไตยจะช่วย
สร้างความเช่ือมั่นแก่สมาชิก 
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รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์,ระบบการบริหารจัดการงานอาสาสมัครมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริม 

และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน), 2551), หน้า 11-14. 

อัมพร ธํารงลักษณ์.องค์การ : ทฤษฎี โครงสร้าง และการออกแบบ. พิมพ์ครั้งที่ 3, โครงการตําราและ  
สิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท เคล็ดไทย จํากัด,  
2556. 

 
รายงานวิจัย 
 
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, “การจัดระบบการบริหารจัดการงานขององค์กรอาสาสมัครในประเทศไทย,”  

(รายงานการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์, 2558), 1.  

ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, “รูปแบบและแนวทางการดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติ 
และสถาบันการจัดการและอบรมอาสาสมัครเพ่ือสังคม,” (รายงานการศึกษา สํานัก 
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558), 13-14. 

 
บทความวารสาร 
 
ปิยากร หวังมหาพร,“พัฒนาการเชิงนโยบายอาสาสมัครไทย : จากความม่ันคงสู่การพัฒนาสังคม.” 

วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 10, ฉ.2 (2556):15–26. 
ทรงชัย โรหิตชาติ และคณะ. “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย      

ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2549 เปรียบเทียบกับ ระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553.” อปพร. 
สารปีที่ 8 ฉบับที่ 21 ประจําเดือนมกราคม (2554): น. 3. 
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วิทยานิพนธ์ 
 
การบริหารงานของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง.”  

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง. http://hrm.ru.ac.th/index.php/2015-07-     
07-06-59-07/188-0005 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559). 

ถวิลวดี บุรีกุล,  “แนวคิดของการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย”, จดหมายข่าวสถาบัน 
พระปกเกล้า 8 (กรุงเทพฯ : 2543, สถาบันพระปกเกล้า,) 1-2. อ้างใน นันท์มนัส  
สังขพิทักษ์ , “การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม” (วิทยานิพนธ์ 
มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552) 24-25.           

ธิดารัตน์ รวยอบกลิ่น และจรัสดาว คงเมือง. “การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารศูนย์ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง  
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก.” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศว.  
www.social.nu.ac.th/th/  paper/IS/2553/2553_29.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  
2559).  

ธีรวุฒิ  ก่ายแก้ว,“การสร้างเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษา นักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพ 
เหนือ” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนา 
สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556. 

พรสรวง เถาตะกู.“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร 
ป้องกันฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบลในจังหวัดนครปฐม.”วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขา 
จิตวิทยาชุมชน ภาคจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
2550. 

อภิญญา  ศักดินันท์. “รายงานการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในพ้ืนที่จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์.”หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, วิทยาลัยและ 
บรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557. 

สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2550),  
264-265 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ  ก่ายแก้ว,“การสร้างเครือข่าย  ทางสังคม : กรณีศึกษานักฟุตบอล 
สมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการ 
พัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556) 15. 
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เสรี พงศ์พิศ, เครือข่าย : ยุทธวิธีเพ่ือระชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพฯ : โครงการ 
มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, 2548,) : 201 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ  ก่ายแก้ว, 
“การสร้างเครือข่ายทางสังคม : กรณีศึกษา นักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556) 16. 
  

สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
 
กระทรวงมหาดไทย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาภัย 

แห่งชาติ, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558(กรุงเทพฯ :  
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยแห่งชาติ, 2558), น. 23 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, มาตรา 11, ราชกิจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา,เล่มที่ 124 ตอนที่ 52 ก (9 กันยายน 2550) : 5. 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550, มาตรา 41, ราชกิจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา,เล่มที่ 124 ตอนท่ี 52 ก (9 กันยายน 2550) : 18. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553, ข้อ 3,  
ราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา,เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง (14 กันยายน 2553) : 1. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553,  
ข้อ 28-29, ราชกิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง (14 กันยายน  
2553) : 10. 

 
เอกสารบรรยายและรายงานท่ีนําเสนอในการประชุม 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,“การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมและการมีส่วน 

ร่วมของประชาชน."เอกสารงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจําปี  
2555ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี,26 ตุลาคม 2555. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, "การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการจัด 
สวัสดิการ : หนทางการสร้างความปรองดองในสังคมไทย."เอกสารงานวันสังคมสงเคราะห์ 
แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจําปี 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้า 
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี, 21 ตุลาคม 2557.  
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เครือข่ายจิตอาสา, “รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย นโยบายและกลไกส่งเสริมงาน 
อาสาสมัครระดับชาติ” งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย, วันที่ 7- 8 พ.ค. 2558.  

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. “ประชารัฐประสานพลังทุกส่วนของประชากับทุกส่วนของรัฐเพ่ือพัฒนาสังคม 
ทุกระดับ” การสัมมนาประจําปี 2544 “เร่ืองยุทธศาสตร์การขจัดปัญหาความยากจน”  
สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยและเครือข่าย, ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จอมเทียน  
ชลบุรี,วันที่ 24-25 พ.ย. 2544. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.“การสร้างเครือข่าย (Networking)”  

mmed.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/Networking.Doc(สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2559). 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization). สํานักบรรณสารการพัฒนา 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.http://library1.nida.ac.th/ejourndf/jppm/jppm- 
v09n02/jppm-v09n02_c03.pdf(สืบค้นเมื่อวันที่1 กรกฏาคม 2559). 

สนอง  คําชมภู, “อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)Civil DefenseVolunteer,” 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย122.155.1.145/site8/cms- 
download_content.php?did=6093 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559). 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวจีราวรรณ  ตาลช่วง 
วันเดือนปีเกิด 6 มิถุนายน  2521 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
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