แนวทางและขั้นตอนการใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาทีข่ องภาคเอกชน
ไดปฏิบัติงานอาสาสมัครทีเ่ ปนประโยชนแกประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยไมถือเปนวันลา
------------------------แนวทาง
1. หลักการ
อนุญาตใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เปนประโยชนแกประชาชน
สังคมและประเทศชาติดวยความสมัครใจโดยไมถือเปนวันลาและถือเปนวันปฏิบตั ิราชการ ไดไมเกิน 5 วันทํา
การตอป ทั้งนีจ้ ะตองไมมผี ลทําใหเกิดความเสียหายตองานราชการ และตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
2. หนวยงานที่รับอาสาสมัครไปชวยปฏิบัติงาน
ไดแก องคการสวัสดิการสังคม (องคการสวัสดิการสังคม หมายถึง หนวยงานของรัฐที่ดําเนินงาน
ดานการจัดสวัสดิการสังคม และองคกรสาธารณประโยชน ซึ่งไดแกมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการ
จัดสวัสดิการสังคมหรือองคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่ไดรับการรับรองเปน
องคกรสาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546) โดยองคกร
สาธารณประโยชนที่ประสงครับขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานอาสาสมัคร จะตองระบุเนือ้ งานให
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติทราบเพื่อประกาศใหสวนราชการทราบ
ตอไป
3. หลักฐานการปฏิบัติงาน
ผูทไี่ ปปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครจะตองนําหลักฐานการอนุญาตใหไปปฏิบตั งิ านเปนอาสาสมัครจาก
หนวยงานตนสังกัดแสดงตอองคการสวัสดิการสังคมและตองนําเอกสารการรับรองที่แสดงผลการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลการเปนอาสาสมัครจากองคการสวัสดิการสังคมแสดงตอหนวยงานตนสังกัด โดยให
หนวยงานตนสังกัดสรุปผลการอนุญาตใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐลาไปปฏิบัตงิ านเปนอาสาสมัครให
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยกําหนด
4. การติดตามประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และจัดใหมกี ารประเมินและทบทวน
การดําเนินงานเปนประจําทุกป
5. ขอพึงปฏิบัติของหนวยงานที่สงขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไปปฏิบัติงานอาสาสมัคร
5.1 ลักษณะงานที่จะอนุญาตควรเปนงานที่มีความเหมาะสมกับความรูทักษะและความเชี่ยวชาญของ
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐ และเปนงานที่ยังไมมีบุคลากรเจาหนาที่ของรัฐรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอยูแลวหรือมีแตไมเพียงพอและมีความตองการใชกําลังคนเพิ่มเติม

-25.2 ขาราชการ เจาหนาทีข่ องรัฐที่ขออนุญาตไปปฏิบตั ิงานเปนอาสาสมัครฯ ควรเปนผูมีสมรรถนะที่
สอดคลองกับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ มีความประพฤติดี มีความตัง้ ใจปฏิบตั ิหนาที่และไมอยูระหวางถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา
5.3 การกํากับดูแลขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐในระหวางที่ไดรับอนุญาตให
ปฏิบัติงานเปนอาสาสมัคร
1) การใดที่จะตองขออนุมัติ อนุญาตหรือขอความเห็นชอบตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือ
หลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ของรัฐยังคงตองถือปฏิบัติ
เชนเดิม
2) จะตองปฏิบัตติ ามระเบียบขอบังคับของหนวยงานอื่นทีไ่ ปปฏิบัตดิ วย หากผูใดไมปฏิบัตติ าม
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานตนสังกัดอาจพิจารณาวากลาว ตักเตือนหรือดําเนินการทางวินัยตามสมควรแก
กรณี หรือสั่งใหยุติการปฏิบตั ิงานที่หนวยงานอื่นนั้นและใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได
6. แนวทางการสงเสริมภาคเอกชน
ในสวนภาคเอกชนขอความรวมมือใหเจาของสถานประกอบการอนุญาตใหลูกจางลาไปปฏิบัติงาน
อาสาสมัครตามแตจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้อาจกําหนดกฎเกณฑขึ้นมาเองหรืออาศัยแนวทางการให
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบตั ิงานอาสาสมัครที่เปนประโยชนแกประชาชน สังคมและประเทศชาติโดย
ไมถือเปนวันลา หรือสอบถามรายละเอียดขอมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็
ได
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบรายชื่อองคการสวัสดิการสังคม ไดแก หนวยงานของรัฐและองคกรสาธารณประโยชนที่
ประสงครับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานเปนอาสาสมัคร ไดที่
1.1 เว็ปไซตคนใจดี www.konjaidee.com
1.2 สอบถามรายละเอียดไดที่
สวนกลาง ศูนยสงเสริมการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย อาคาร 60 ป กรมประชาสงเคราะห ชั้น 3 ภายในสถานสงเคราะหเด็กหญิงบาน
ราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 023068950-1
สวนภูมิภาค สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด
หรือที่ องคการสวัสดิการสังคมไดโดยตรง
2. ติ ด ต อ และส ง ใบสมั ค รไปยั ง องค ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (ตามใบสมั ค รและใบตอบรั บ การเป น
อาสาสมัครที่แนบมาพรอมนี้)
3. เมื่อไดรับการตอบรับใหขออนุญาตผูบังคับบัญชา (ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการขออนุญาต
เดินทางไปราชการ)

-34. นําหลักฐานการอนุญาตใหไปปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครจากหนวยงานตนสังกัดแสดงตอ
องคการสวัสดิการสังคม
5. เมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านเสร็ จ ให ผู มี อํ า นาจขององค ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมลงนามในเอกสารการรั บ รองที่
แสดงผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการเปนอาสาสมัคร (ตามที่แนบมาพรอมนี้)
6. นําเอกสารการรับรองที่แสดงผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการเปนอาสาสมัคร แสดงตอ
หนวยงานตนสังกัด
7. สวนราชการสรุปผลการอนุญาตใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครให
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทราบ (ปละ 2 ครั้ง ตุลาคม- มีนาคม
และเมษายน-กันยายน)
หมายเหตุ
1. การลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครไมสามารถเบิกคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก
จากตนสังกัดได เนื่องจากการลาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครมิใชการเดินทางไปปฏิบัติราชการตามนัยพระราช
กฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
2. หากประสงคไปปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครในทองที่ใด ถาไมมีองคกรสาธารณประโยชน
รองรับ ใหติดตอหนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมที่ปฏิบัติงานในทองถิ่นนั้น เชน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด รับรองการปฏิบัติงาน

“๘ ลานการให ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ป ๒๕๕๐ ปแหงการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม
[[[[[[[[[[[[[[[[

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วั น ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ กํ า หนด เรื่ อ ง การให แ ละการอาสาช ว ยเหลื อ สั ง คมเป น วาระแห ง ชาติ ประกาศให ป
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนปแหงการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม และเชิญชวนหนวยงานตางๆ จัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสดังกลาว
เพื่อใหประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีสวนรวมดําเนินงานตามวาระแหงชาติ
วาดวยเรื่องการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม อันจะสงผลไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน คณะอนุกรรมการสงเสริม
การใหและการอาสาชวยเหลือสังคม ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ กระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั่น คงของมนุษ ยแ ละหน ว ยงานที่ เกี่ ย วขอ งทั้ง ภาครั ฐ บาลและเอกชน ขอเชิ ญ ชวนประชาชนและ
หนวยงานเขารวมโครงการ

“๘ ลานการให ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ป ๒๕๕๐ ปแหงการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม
ประกอบดวย
๑. เชิญชวนประชาชน : รวมกิจกรรม “จาก ๖๐ ลานความดีสู ๘๐ ลานการให”
เปาหมาย ๘ ลานคน ๘ ลานการให ในป ๒๕๕๐
๖๐ ลานคน ๘๐ ลานการให ในป ๒๕๕๔
๒. เชิญชวนหนวยงาน : รวมกิจกรรม “หนึ่งหนวยงานหนึ่งโครงการการใหและ
การอาสาชวยเหลือสังคม”
เปาหมาย ๘ พันโครงการ
๓. เชิญชวนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐและพนักงานเอกชน : รวมกิจกรรม
“ลาไปปฏิบัติงานเปนอาสาสมัคร”
เปาหมาย ๘ พันวันลา
๔. เชิญชวนประชาชนและหนวยงาน : เรียนรูร ูปแบบการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม
จากเว็บไซตคนใจดี www.konjaidee.com และรวมจัดทําแผนที่ทําดีทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การเขารวมกิจกรรม
บันทึกการใหและการอาสาชวยเหลือสังคมของทานหรือหนวยงานทาน ตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๔๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ หรือดาวนโหลดแบบสมัคร ไดที่ เว็บไซตคนใจดี www.konjaidee.com
ขอเอกสารหรือสอบถามขอมูลไดที่ ศูนยสงเสริมการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม สํานักงาน
ปลั ด กระทรวง กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๕๑-๒ หรื อ
โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๐๙ โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๑๑, ๐ ๒๓๐๖ ๘๙๕๒
หรือที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ทุกจังหวัด
[[[[[[[[[[[[[[[[

ใบสมัครอาสาสมัคร
------------------ชื่อ – นามสกุล ....................................................... ตําแหนง .............................................................
หนวยงาน...............................................................................................................................................
ที่ติดตอ ................................................................................................ โทร ........................................
โทรสาร ...................................... มือถือ ................................... e-mail ................................................
อายุ ....... ป ศาสนา .................. ระดับการศึกษา ................................................................................
สถานภาพการสมรส .................. ความสามารถพิเศษ ..........................................................................
ประสบการณการทํางานอาสาสมัคร ......................................................................................................
ประสงคปฏิบตั ิงานอาสาสมัครใหแกหนวยงาน .....................................................................................
งานที่ตองการปฏิบัติ..............................................................................................................................
พื้นที่ที่ประสงคปฏิบัติงาน .....................................................................................................................
ระยะเวลาที่ประสงคปฏิบตั งิ าน ระหวางวันที่...........................ถึง วันที่............................รวม ......... วัน
ขอมูลอื่น ๆ............................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................... ผูสมัคร
(
)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .............
----------------------------------------------------------------------------ใบตอบรับการเปนอาสาสมัคร
ขาพเจา .................................................................... ตําแหนง .............................................................
หนวยงาน .............................................................................................โทร .........................................

○ ยินดีรับ นาย/นาง/นางสาว ................................................................... ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ระหวางวันที่ ...................................... ถึงวันที่ ...................................... รวม ..................... วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน .....................................................................................................................
งานที่ปฏิบัติ ..............................................................................................................................

○ ยังไมมีความพรอมที่จะรับ นาย/นาง/นางสาว...........................................ปฏิบัติงานอาสาสมัคร
ลงชื่อ .....................................................
(
)
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .............

“...การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข
มีกําลังใจ สังคมสวนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความรมเย็น ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยาง
ยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือ ใหความรัก ความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัยไม
ถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ และจริงใจ...”

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสปใหม ป 2546

แบบบันทึกการใหสําหรับบุคคล
“ จาก ๖๐ ลานความดีสู ๘๐ ลานการให”
โครงการ “๘ ลานการให ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ป ๒๕๕๐ ปแหงการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม
---------------------------ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ................................................................................... อายุ ............ ป
เลขที่บัตรประชาชน ----
ระดับการศึกษา .......................................................... อาชีพ ......................................................
จังหวัด .............................. โทรศัพท .............................. E-mail ….……………………………........
การใหที่ไดปฏิบัติเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
(ที่ดําเนินการตั้งแตวนั ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ลงชื่อ .....................................................
(...................................................)
วัน/เดือน/ป ...................................

“...การให ยังเปนบอเกิดแหงความสุขอีกดวย กลาวคือ ผูใหก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ ผูรับก็มีความสุข
มีกําลังใจ สังคมสวนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ ก็มีความผาสุก มีความรมเย็น ในปใหมนี้ ขาพเจาจึงปรารถนาอยาง
ยิ่ง ที่จะเห็นชาวไทย มีความสุขถวนหนากัน ดวยการให คือ ใหความรัก ความเมตตากัน ใหน้ําใจไมตรีกัน ใหอภัยไม
ถือโทษ โกรธเคืองกัน ใหการสงเคราะห อนุเคราะหกัน โดยมุงดี มุงเจริญตอกัน ดวยความบริสุทธิ์ และจริงใจ...”

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสปใหม ป 2546

แบบบันทึกการใหสาํ หรับหนวยงาน
“หนึ่งหนวยงานหนึ่งโครงการการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม”
โครงการ “๘ ลานการให ๘ พันโครงการ ๘ พันวันลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”
ป ๒๕๕๐ ปแหงการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม

---------------------หนวยงาน  ภาครัฐบาล
 ภาคเอกชน
ชื่อหนวยงาน ..................................................................................................................................
ที่ตั้ง .............................................................................................................................................
จังหวัด .................................... โทรศัพท ......................... E-mail ...................................................
ชื่อโครงการการใหและการอาสาชวยเหลือสังคมที่ไดดาํ เนินการเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
(ที่ดําเนินการตั้งแตวนั ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
รายละเอียด
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
(เริ่มตน-สิ้นสุด)

สถานที่/พื้นที่

คิดเปนมูลคา
(บาท)

อื่นๆ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................
(..............................................)
ตําแหนง ...............................................
วัน/เดือน/ป ..............................

