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“โครงสร้างเดมิ”



นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัอาจแตง่ต ัง้ผูท้ ี่
ชว่ยเหลอืกจิการของกาชาดเป็นทีป่รกึษาได้

ตามทีเ่ห็นสมควร

นายกเหลา่กาชาดจงัหวดั
ประธาน

รองนายกเหลา่กาชาดจงัหวดั
รองประธาน (4 คน)

เหรญัญกิ เลขานุการ
กรรมการอืน่ๆ
(24 - 28 คน)

โครงสรา้งการบรหิารงานของเหลา่กาชาดจงัหวดั  (ปจัจบุนั)

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการเหลา่กาชาดจงัหวดั จ านวน 35 คน ประกอบดว้ย
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นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัอาจ
แตง่ต ัง้ผูท้ ีช่ว่ยเหลอืกจิการของ
กาชาดเป็นทีป่รกึษาได ้ตามที่

เห็นสมควร

นายกเหลา่กาชาดจงัหวดั
ประธาน

รองนายกเหลา่กาชาดจงัหวดั
รองประธาน (4 คน)

เหรญัญกิ เลขานุการ
กรรมการอืน่ๆ
(24 - 28 คน)

แนวคดิปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานของเหลา่กาชาดจงัหวดั (ใหม)่

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการฯ

อาสาสมคัรสภากาชาดไทย

(สมาชกิ/จติอาสาสภากาชาดไทย)

เสนอ : จดัโครงสรา้งใหม ่
เพิม่ก ิง่กาชาดอ าเภอ และ
ใหม้สีมาชกิสภากาชาดไทย
ในเหลา่กาชาดจงัหวดั 
1.3 แสน และอาสาสมคัร
สภากาชาดไทย จ านวน 
1.15 ลา้น รว่มชว่ยเหลอื
งานของเหลา่กาชาดดว้ย

กิง่กาชาดอ าเภอ
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นายกกิง่กาชาดอ าเภออาจแตง่ต ัง้
ผูช้ว่ยเหลอืกจิการของกาชาดเป็นทีป่รกึษา

ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร

นายกกิง่กาชาดอ าเภอ
ประธาน

รองนายกกิง่กาชาดอ าเภอ
รองประธาน (ไมเ่กนิ 3 คน)

เหรญัญกิ เลขานุการ
กรรมการอืน่ๆ
(10 - 24 คน)

แนวคดิปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานของกิง่กาชาดอ าเภอ  (ใหม)่

นายอ าเภอ
ประธานทีป่รกึษาคณะกรรมการฯ

อาสาสมคัรสภากาชาดไทย
(สมาชกิ/จติอาสาสภากาชาดไทย)

เสนอ : จดัโครงสรา้งใหม ่ใหม้สีมาชกิสภา-
กาชาดไทยในเหลา่กาชาดจงัหวดัและกิง่กาชาด
อ าเภอ  1.3 แสน  และอาสาสมคัรสภากาชาด
ไทย จ านวน 1.15 ลา้น รว่มชว่ยเหลอืงานของ
กิง่กาชาดดว้ย

เอกสารประกอบระเบียวาระท่ี 3.4.2/3



6

ศนูยป์ระสานงานอาสาสมคัรสภากาชาดไทย

การรวมกลุม่บคุคลเขา้เป็นสมาชกิศนูยป์ระสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ประจ าอ าเภอ ปฏบิัตหินา้ทีใ่นฐานะผูแ้ทนของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามภารกจิ 8 ดา้น 
เพือ่ชว่ยเหลอืสนับสนุนงานของเหลา่กาชาดจังหวัด เชน่ การบรรเทาทกุขผ์ูป้ระสบภัย 
ใหก้ารสังคมสงเคราะหก์ารสง่เสรมิคณุภาพชวีติ กลุม่เปราะบาง และประชาชนในชมุชน  
เพือ่สรา้งเครอืขา่ยอาสาสมัครสภากาชาดไทยใหเ้ขม้แข็งในพืน้ทีอ่ าเภอนัน้ๆ

นายอ าเภอ/นายกกิ่งกาชาด

ปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย/เลชานุการกิ่งฯ

สมาชิกศูนย์ฯ ก านัน/สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม. /กม./
จิตอาสาที่ผ่านการจุดประกายกาชาด/อบรมตามหลักสูตรของ
สภากาชาดไทย/ประชาชน

ผู้จัดต้ังศูนย์ประสานฯ 

ผู้ประสานงานศูนย์ฯ 

อ าเภอที่ไม่เป็นกิ่งกาชาด 593 อ าเภอ 
กิ่งกาชาด 285 แห่ง  

ขอบเขตพ้ืนที่ 

ผู้ขับเคลื่อนศูนย์ฯ นายอ าเภอ/ภริยานายอ าเภอ/นายกกิ่งกาชาด 

ผู้ก ากับดูแลศูนย์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัด
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ภารกิจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวดั/ก่ิงกาชาดอ าเภอ
และสมาชิกศูนยป์ระสานงานอาสาสมคัรสภากาชาดไทย
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การด าเนินการจัดตั้งศนูย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่
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1. เหล่ากาชาดจังหวัด ที่ไม่ได้จัดตั้งกิ่งกาชาดอ าเภอ เชิญชวนอ าเภอในพื้นที่ จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่ (593 อ าเภอ) โดยแต่ละอ าเภอ
ดูความพร้อมและสมัครใจที่จะจัดต้ังศูนย์ฯ  และให้กิ่งกาชาดอ าเภอ 285 แห่ง 
จัดต้ังศูนย์ประสานงานฯ ด้วย

2.     ให้นายอ าเภอ ภริยานายอ าเภอ เป็นผู้ขับเคลื่อนศูนย์ฯ ก ากับดูแลและด าเนินงาน 

3.     ให้ปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย เป็นผู้ประสานงานหลักประจ าศูนย์ประสาน ฯ 
4. ด าเนินการตามภารกิจ 8 ด้าน ของเหล่ากาชาดจังหวัด /กิ่งกาชาดอ าเภอ                               

ภายใต้หลักการกาชาด 7 ประการ 
5. เชิญผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ฯ ประกอบด้วยเครือข่ายก านัน/สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน/

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม. อาสาสมัคร สภากาชาดไทยที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 
และประชาชน ในพื้นที่ร่วมเป็นสมาชิกศูนย์ประสานฯ

6. เหล่ากาชาดจังหวัดก ากับดูแล และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ 
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความเข้มแข็ง



9

สมาชิกศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่ มีหน้าที่
1)  ปฏิบัติงานตามพันธกิจ 8 ด้าน ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ าเภอ
2)   ใช้เครื่องมือของสภากาชาดไทยในการปฏิบัติงาน เช่น App “พ้นภัย”
3)  ร่วมปฏิบัติงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ในพื้นที่อ าเภอนั้นๆ (เมื่อเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่)
4)  รายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาชิกศูนย์ฯ ในสื่อต่างๆ 

เช่น สร้าง Facebook Fanpage /ไลน์กลุ่ม ศูนย์ประสานงานฯ 
5) ให้ความร่วมมือและประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดอย่างใกล้ชิด 

บทบาทหน้าที่



10

สมาชิกศูนย์ฯ สวมใส่เครื่องแบบกาชาด เครื่องแบบสังกัดตนเอง
และหรือ “ปลอกแขนสัญลักษณ์สภากาชาดไทย โดยมีชื่อจังหวัดนั้น ๆ 
อย่างชัดเจน” ซึ่งต้องได้รับมติจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น ๆ  
(โดยเหล่ากาชาดจังหวัดจัดท าและมอบให้กับศูนย์ฯ)

สัญลักษณ์ในการออกพื้นที่ปฏิบัติงาน


