สรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการ “การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหลากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหวางวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพมหานคร
สํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาดจัดโครงการ “การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหลากาชาดจังหวัด
ตามพันธสัญญา” เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร โดยไดรับเกียรติ
จากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เปนประธานในพิธีเปด และนายพระนาย สุวรรณรัฐ
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาด เปนผูกลาวรายงาน มีผูเขารวมโครงการฯ คือ คณะกรรมการ
เหลากาชาดจังหวัดผูลงนามในพันธสัญญาทั่วประเทศ จังหวัดละ 4 คน โดยกําหนดใหคนที่ 1 ดานพันธกิจของ
เหลากาชาดจังหวัด (8 พันธกิจ) คนที่ 2 ดานกิ่งกาชาดอําเภอและคนพิการ คนที่ 3 ดานจิตอาสา อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย และคนที่ 4 ดานงานทั่วไปของเหลากาชาดจังหวัด จํานวน 304 คน
โครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหกรรมการฯ ผูลงนามในพันธสัญญา สามารถดําเนินงานชวยเหลือ
เหลากาชาดจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อติดตามการดําเนินงานของกรรมการฯ ที่ลงนามในพันธ
สัญญาฉบับกอน รวมทั้งไดมีการปรับปรุง “คูมือการทํางานตามพันธสัญญา (MOU) ของกรรมการเหลากาชาด
จังหวัด” ใหครอบคลุมถึงวิธีการทํางานของพันธสัญญาแตละดาน เพื่อใชสําหรับเปนคูมือปฏิบัติงานเบื้องตนแก
กรรมการฯ เพื่อใหกรรมการฯ หรือสมาชิกสภากาชาดไทยที่ประสงคจะลงนามในพันธสัญญา ไดรับทราบ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
โครงการฯ นี้ไดเสริมสรางความรูความเขาใจ และแนะนําแนวทางการทํางานใหคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร มาบรรยายในหัวขอ
“พลังบวกกับ การทํา งานอย างมี ความสุ ขในเหลากาชาดจังหวัด” นอกจากนี้ยั งมี การแบ งกลุมแลกเปลี่ ย น
ประสบการณทํางานเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการรับหนาที่เปน MOU ในปที่ผานมา การแบงกลุม
เพื่อรับทราบนโยบายและการปฏิบัติงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของแตละพันธสัญญา และ
ปดทายดวยตัวแทนพันธสัญญาในแตละดาน นําเสนอความคิดเห็น และแนวทางการดําเนินงานอยางเปนระบบ
จากการสรุ ป ผลโครงการ พบว า กรรมการเหล า กาชาดจั ง หวั ด มี ส มรรถนะ และกระตื อ รื อ ร น
ที่จะตอบสนองการทํ างานตามพันธกิ จของเหลากาชาดจังหวัดใหเปน ไปตามนโยบายของสภากาชาดไทย
การลงนามในพันธสัญญาทําใหมีผูชวยเหลืองานนายกเหลากาชาดจังหวัด และมีทีมงานที่เข็มแข็ง สําหรับการ
ติดตามผลการดําเนินงาน MOU ในปที่ผานมา พบวา การจัดใหมีการลงนามในพันธสัญญาทําใหการทํางาน
ของเหลากาชาดจังหวัดตื่นตัวและพัฒนาขึ้น
(รายละเอียดขอมูลสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ดังที่แนบมาพรอมนี้)

สรุปการดําเนินงานของผูลงนามในพันธสัญญา (MOU) ดานที่ 1 ดานพันธกิจของเหลากาชาดจังหวัด 8 ประการ
งานที่ไดปฏิบตั มิ าแลว
ปญหา / อุปสรรค
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ ไมพบปญหาอุปสรรค
- บรรเทาทุกข
ผูประสบภัย
- สงเสริมสุขภาพอนามัย
และพัฒนาคุณภาพ
พบปญหาและอุปสรรค
ดังนี้
ชีวิต
ยังไมไดปฏิบัติงาน
- รับบริจาคโลหิต ดวงตา
อวัยวะ
- ใหการสังคมสงเคราะห
- สงเสริมสนับสนุน
- ปญหาปกติ
ยุวกาชาด อาสากาชาด
จากการลงพื้นที่
- ดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริ

- เวลาในการปฏิบัติงาน

- การประสานงาน

- การบริหารงาน

- งบประมาณ

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)

เหตุผล / สาเหตุ
มีความยินดีที่ไดเขามาทํางาน เห็นคนที่เราไปใหความชวยเหลือมีความเปนอยูทดี่ ีขึ้น
มีความรวมมือกันดีทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน
เพราะมีแผนจัดลําดับที่สาํ นักงานจัดไวในแตละเดือน แผนงานชัดเจน และแจงใหคณะกรรมการรับทราบทั่วกัน
เพราะเขาใจการทํา MOU จะตองมีวิธีการในการปฏิบัตอิ ยางไร
มีการเปลี่ยน จบห.
ไมไดเปน MOU ในป 2561 เพิ่งรับตําแหนงในปนี้
มีเจาแมแฝงตัวอยู ทําใหคนเกงไมไดทํางาน
หลังจากที่อบรมไปแลวไมไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ปรึกษาและอธิบายหลักการใหนายกเหลากาชาดจังหวัด
แตไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร
พื้นที่ติดชายแดน การเดินทางที่ลําบากในฤดูฝน กรรมการขับรถลงพื้นที่ดว ยตัวเอง
มีผูมาบริจาคโลหิตมาก แตไมสามารถรับไดทั้งหมด
ขอจํากัดเรื่องความเชื่อในการบริจาคดวงตา อวัยวะ
งานรับบริจาคโลหิตไมเปนระบบ พบความไมพรอมและไมชํานาญของผูเจาะเลือด
การใหความรูเรื่องการบริจาคโลหิตยังมีนอย เพราะจํานวนกรรมการ/สมาชิกมีจํานวนจํากัด
ผูปวยในพระบรมราชานุเคราะหไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา
ออกปฏิบัติงานบางตามสะดวก ไมทุกครั้ง เพราะมีภารกิจที่ตองดูแล
กรรมการ/สมาชิกที่รว มงานไมเขาใจบทบาทตนเอง คิดวางานกาชาดเปนงานจิตอาสาทําเมื่อไหรก็ได วางก็มา
เลือกงาน เลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
คณะทํางานวางไมตรงกัน
การประสานงานภายในเหลากาชาดจังหวัดเชื่องชา และไมไดรับการชวยเหลือจากภาคบริการโลหิต
การประสานงานภายนอก เชน ไดรับขอมูลที่ไมตรงตามความจริง อําเภอทํางานไมเปนระบบ ไมไดรับหรือไดรับ
ขอมูลลาชา เมื่อมีเรื่องที่ตองชวยเหลือ
ไมไดรับความรวมมือจากผูนาํ ทองถิ่น
เกิดการดูแลผูป ระสบภัยซ้ําซอนหลายหนวยงาน
ผูลงนามใน MOU ไมใชผูปฏิบัติงานจริง
กรรมการเกามีเวลาวาง แตมีอายุมากไมวองไว และหมดวาระหลายคน กรรมการรุนใหมอายุนอย มีความ
กระฉับกระเฉง แตขาดความตอเนื่อง ไมอดทน และไมมีเวลา
ขาดผูชวย เพราะผูปฏิบัติงานเปนผูสูงอายุ ปฏิบัติงานหนักไมไหว
ทํางานไดตามแผน แตไมมีเวลาสรุปงาน ภาระงานมีมากกวาคนทํางานประจํา
นายกเหลากาชาดจังหวัดทานเกาไมไดตั้งงบประมาณไว และนายกฯ ใหมไมสามารถใชงบประมาณได

แนวทางแกไข

 เหลากาชาดจังหวัดตองรวมบูรณาการงานในพื้นที่ทุกภาคสวน
อยางใกลชิด
 ใหกรรมการที่เปนมุสลิมลงพื้นที่ ทําโปสเตอรเชิญชวนจากผูนํา
ศาสนา เขาไปชวยเหลือทําความเขาใจกับผูนําทางศาสนา
 ประสานสํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาดดานระเบียบการ
เบิกจายโครงการพระราชดําริ
 มอบหมายกิ่งกาชาดอําเภอทําภารกิจแทน
 แบงทีมหมุนเวียนกันปฏิบัติงาน
 สรางทัศนคติจิตสาธารณะที่ถูกตอง
 ดําเนินงานขับเคลื่อนเชิงรุกดวยตนเอง โดยนายกเหลากาชาด
จังหวัดชวยประสาน ดูแล ใหคําปรึกษาแกปญหา และประชุม
ทุกภาคสวนเพือ่ จัดทําแผนงาน
 ประสานเครืองขาย ปภ. พม. กิ่งกาชาดอําเภอ อําเภอ มูลนิธิ
ฯลฯ
 หาชองทางประชาสัมพันธเรื่องขอดีการเปนสมาชิกกาชาดใหถึง
กลุมคหบดี
 บริหารจัดการเวลา และทําคําสั่งแตงตั้งแบงงานกลุมยอย
 ตองบูรณาการรวมกับกรรมการ MOU ดานอื่น
 ประสานสํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาดเพื่อจัดทํา
งบประมาณเพิ่มเติม

สรุปการดําเนินงานของผูลงนามในพันธสัญญา (MOU) ดานที่ 2 ดานกิ่งกาชาดอําเภอและเจาหนาที่คนพิการ
งานที่ไดปฏิบตั มิ าแลว
ดานเจาหนาที่คนพิการ
ชี้แจง ติดตาม ดูแล ประสานงาน ใหกําลังใจ และให
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ แกปญหาที่พบเจอดานคนพิการ
ในเหลากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอําเภอ

ปญหา / อุปสรรค
1) ปญหาดานการประสานงานระหวางเหลากาชาด
จังหวัดกับกิ่งกาชาดอําเภอ
2) คนพิการบางรายติดยาเสพติด
3) คนพิการถูกรองเรียนวาทํางานดอยคุณภาพ

เหตุผล / สาเหตุ
1) สวนมาก จบห.จะเปนผูประสานงานหลัก
2) คนพิการไมทํางาน ไมพอใจในงาน เงินเดือนนอย

1) แนะนําวิธีการจัดทํารายงานรับ-จายใหแกคนพิการ
2) แนะนําการจัดทําวาระการประชุมใหแกคนพิการ
1) ดูแลเรื่องการจางงานคนพิการ เปนกรรมการตรวจรับ
การจางเหมาบริการทุกเดือน
2) ติดตามเอกสารการบันทึกการปฏิบัติงานของคนพิการ
3) ลงตรวจเยี่ยมคนพิการที่ประจําอยูกิ่งกาชาดอําเภอ
4) มอบหมายงานที่เหมาะสมใหกับคนพิการ
5) แจงกิ่งกาชาดอําเภอใหทราบถึงภารกิจงานดานคนพิการ
ดานกิ่งกาชาดอําเภอ
1) สอบถามเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (จบห.) ในภาพรวม
ของกิ่งกาชาดอําเภอ เพื่อติดตามเรื่องการสงรายงาน
ตางๆ และผลการดําเนินงาน
2) ประสานงานดวยวาจากับนายกกิ่งกาชาดอําเภอ
เหรัญญิก ในเรื่องงบประมาณ การรายงานตางๆ
และการแตงตั้งคณะกรรมการ
3) รวมปฏิบัติงานกับกิ่งกาชาดอําเภอ

ปญหาการสื่อสารของเจาหนาที่คนพิการกับเพื่อน
รวมงาน
1) มีปญหาเรื่องเงินเดือนคนพิการไดรับชา เพราะสง
ใบสงมอบบริการชา สงไมพรอมกัน
2) ยังไมทราบงานเอกสารของคนพิการ

ทราบมาวาบางกิ่งกาชาดอําเภอไมสงรายงานรับ-จาย

1) กิ่งกาชาดอําเภอไมสงรายงานดานตางๆ ใหเหลา
กาชาดจังหวัด
2) พบปญหาขาดผูปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอําเภอ

1) กิ่งกาชาดอําเภอไมเขมแข็ง เพราะขาราชการในอําเภอไมให
ความรวมมือ
2) เหรัญญิกกิ่งกาชาดอําเภอดําเนินงานตามระเบียบได
แตยังไมถูกตอง

ปฏิบัติงานรวมกับนายกเหลากาชาดจังหวัดและคณะ
ในการลงพื้นที่เยี่ยมกิ่งกาชาดอําเภอทุก 3 เดือน แนะนํา
หลักการทํางาน มอบนโยบายการทํางาน รวมทั้งไปรวม
ประชุมกับกิ่งกาชาดอําเภอ และใหกิ่งกาชาดอําเภอ
มาประชุมรวมกับเหลากาชาดจังหวัด

มีปญหาอุปสรรคบางเล็กนอย แตแกไขไดโดยการทํา
ความเขาใจใหตรงกัน

พากิ่งกาชาดอําเภอที่ตั้งใหมมาปฐมนิเทศที่สภากาชาดไทย

การจัดตั้งกิ่งกาชาดอําเภอไมพรอมกัน ทําใหตองให
คําแนะนําทําความเขาใจทีละอําเภอ
ยังไมทราบการทํางานของกิ่งกาชาดอําเภอ

1) ยังไมไดปฏิบัติงาน
2) ไมมีกิ่งกาชาดอําเภอในกํากับดูแล
3) เปนจังหวัดที่ไมมีอําเภอ

คนพิการสามารถทํางานไดตามศักยภาพของเขา บางคนทํางาน
ไดเปนอยางดีและตั้งใจทํางานใหมีประสิทธิภาพ บางคนมี
ปญหาดานสุขภาพมาก

แนวทางแกไข
 ติดตาม เรงรัดการสงเอกสารคนพิการ
 ใหกําลังใจ วากลาวตักเตือนใหปรับปรุง
 กรณีติดยาเสพติดใหเขารับการบําบัดกอนรับเขาทํางาน
 จัดทํากฎระเบียบเรื่องการทํางานของคนพิการ
ใหคนพิการชวยงานดานการเงิน/บัญชี
-

 นายกกิ่งกาชาดอําเภอควรกําชับติดตามอยางใกลชิด
 รายงานใหนายกเหลากาชาดจังหวัดทราบถึงปญหา
อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแกไข
 สภากาชาดไทยควรมีหนังสือแจงนายกกิ่งกาชาด
อําเภอเรื่องการมี MOU ดานนี้ เพื่อใหเจาหนาที่
อําเภอเห็นความสําคัญของคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอําเภอ
กิ่งกาชาดอําเภอยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการบริหารงาน  เหลากาชาดจังหวัดตองใหความสําคัญกับกรรมการ
ที่ถูกตอง เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ ระเบียบการใชจายเงิน
MOU โดยมอบหมายงานใหเปนกิจลักษณะ
เปนตน
 เหลากาชาดจังหวัดตองกําหนดใหการลงไปเยี่ยม
กิ่งกาชาดอําเภอเปนหนึ่งในภารกิจหลัก
 จัดทําแบบฟอรมให MOU ปฏิบัติงาน แลวรายงาน
ใหสภากาชาดไทยทราบ
ประสานงานกับสํานักงานบริหารกิจการเหลกาชาด
ในกรณีอําเภอตองการจัดตั้งเปนกิ่งกาชาดอําเภอ
1. เพิ่งไดรับการแตงตั้ง และมารับหนาที่กรรมการ MOU
บูรณาการทํางานรวมกับ MOU ดานอื่น เชน ใชโอกาส
2. เปนจังหวัดเล็กและพื้นทีอ่ ยูใกลตวั เมือง
ในการออกหนวยรับบริจาคโลหิตไปดูแลงานของ
กิ่งกาชาดอําเภอในคราวเดียวกัน

สรุปการดําเนินงานของผูลงนามในพันธสัญญา (MOU) ดานที่ 3 ดานจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
งานที่ไดปฏิบตั มิ าแลว
เผยแพรความรู อุดมการณกาชาด ใหจติ อาสาสภากาชาดไทยในจังหวัดไดรับความรูพ นื้ ฐานที่สําคัญ
เกี่ยวกับการ “จุดประกายกาชาด”

1)
2)
3)
4)
5)

ปญหา / อุปสรรค
ไมมีวิทยากรแกนนําจุดประกายกาชาด
ประชาชนใหความสนใจนอย
ขาดงบประมาณในการขยายผล และกลัวผิดระเบียบ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบอย
ในบางพื้นที่มีประชาชนจากหลายชนเผา ทําใหการ
ติดตอสื่อสารและการเขาถึงไดยากเพราะอยูใน
ถิ่นทุรกันดาร อาทิ จังหวัดแมฮองสอน

รวมจัดอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สูอาสาสมัคร
1) ผูเขารวมโครงการฯ ไมมาตามวันที่อบรมและเขารับ
สภากาชาดไทย” ใหจิตอาสาฯ ในจังหวัด ผานหลักสูตร
การอบรมไมครบตามหลักสูตรที่กําหนด ไมเห็น
การปฐมพยาบาลเบื้องตนและหลักสูตรความตองการโลหิต
ความสําคัญ ทําใหไดความรูไมครบถวน และไม
สามารถไปถายทอดความรูใหกับผูอื่นได
2) ผูที่ผานการอบรมแลว ยังไมสามารถปฏิบัติได ลืมขอมูล
3) ขาดงบประมาณในการขยายผล
รวมจัดอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สูอาสาสมัคร
1) กลุมเปาหมายไมเปดกวางใหอาชีพอื่นเขารับการอบรม
สภากาชาดไทย” ใหจิตอาสาฯ ในจังหวัด ผานหลักสูตร
2) วิทยากรแกนนําที่มาสอนอยูคนละพื้นที่ ไมสะดวกจะ
การดูแลผูสูงอายุ และหลักสูตรการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
ไปขยายผล และไมมีความเต็มใจ
3) เมื่อผานการอบรมแลว ไมไดกลับไปปฏิบัติงานอยาง
จริงจังเทาที่ควร หรือละเลย
รวมจัดอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สูอาสาสมัคร
ผูเขารวมโครงการฯ ไมมาตามวันที่อบรมและเขาอบรม
สภากาชาดไทย” ใหจิตอาสาฯ ในจังหวัด ผานหลักสูตร
ไมครบตามหลักสูตรที่กําหนด
การบรรเทาภัยพิบัติ
จัดทํา (ราง) โครงสรางคณะกรรมการแกนนําจิตอาสา
มีความขัดแยงทางความคิดเห็น
สภากาชาดไทย
รวมกิจกรรมจิตอาสาของเหลากาชาดจังหวัดและกิจกรรม
ของจังหวัด อาทิ การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การให
ความชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม ไฟไหม ดูแลผูมา
บริจาคโลหิต เยีย่ มคนไขติดเตียง ผูตองขัง ขุดลอกคลอง
กวาดลางถนน เก็บขยะ

มีจิตอาสาสภากาชาดไทยมาใหความรวมมือนอย

เหตุผล / สาเหตุ
1) วิทยากรแกนนําจุดประกายกาชาดไดยายถิ่นฐานไปอยูทอี่ ื่น
ทําใหขาดวิทยากรฯ ในการเผยแพร และบางคนไมสนใจที่จะ
ทํางานกาชาด
2) ประชาชนใหความสนใจนอย ตองหาสิ่งของมาดึงดูดความ
สนใจ และตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้น
3) ไมไดตั้งงบประมาณดานนี้ไว
4) ผูบริหารเหลากาชาดจังหวัดเปลีย่ นแปลงบอยทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยเฉพาะเหลากาชาดจังหวัดที่มีผวจ.
เปนนายกเหลากาชาดจังหวัด
1) เพราะจิตอาสาสวมหมวกหลายใบจนภาระงานมาก
2) การนัดหมายไมชัดเจน และยังไมเขาใจงานกาชาด
3) ทางเหลากาชาดจังหวัดไมมีการประชุมวางแผนการทํางาน
ไมเห็นความสําคัญของการอบรม

แนวทางแกไข
 ใหเชิญครูมาเปนวิทยากรฯ เพราะประชาชนและเยาวชน
จะเกิดความเชื่อถือและศรัทธาในงานกาชาดดียิ่งขึ้น
 เชิญชวนผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบา น เขารวม
กิจกรรมงานกาชาดใหมากขึ้น เพือ่ ใหประชาชนให
ความสนใจงานกาชาดและศรัทธาในงานกาชาด
 เหลากาชาดจังหวัดควรตั้งงบประมาณสําหรับ
โครงการนี้ไว
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารเหลากาชาดจังหวัด
ควรมีการทําหนังสือสงมอบงานกันอยางชัดเจน
 สรางความศรัทธาและความเชื่อถือจากประชาชนให
ทําความดีดวยการตั้งใจเปนจิตอาสา
 ควรมีการประชุมคณะกรรมการเหลากาชาดจังหวัด
และสมาชิก เพื่อวางแผนงาน หาวิธีการทํางานรวมกัน
 กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผลจิตอาสาหลังจากผานการอบรม
 ตองลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยเพือ่ สรางความเขาใจดวยตนเอง
ประชาสัมพันธใหความรูกบั ประชาชนใหเห็นความสําคัญ
ในการดูแลผูสูงอายุทั้งในบานตนเองและชุมชน
 ขอใหสภากาชาดไทยขยายผลโดยเพิ่มการอบรม
วิทยากรแกนนําขึ้นหลายๆ รุน เพื่อมาทดแทน
ประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนในเรื่องภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติวาสามารถเตรียมตัว และปองกันได

ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญเปนบุคลากรทางการแพทย/
สาธารณสุข ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่ไมกวางและมีภารกิจงาน
ประจํามาก ทําใหไมมีเวลามาเขารวมโครงการตามวันที่อบรม
หรือเขาอบรมไมครบตามหลักสูตรที่กาํ หนด บางครั้งเขาอบรม
ตามหนาที่ ไมเต็มใจมา
เพราะผูเขารวมโครงการมีความคิดวาเปนสิ่งที่ไกลตัว ยังไม
เกิดขึ้น ยังไมเห็นความสําคัญของการเตรียมพรอม ปองกันตัว
ครอบครัวและทรัพยสินจากภัยธรรมชาติ
มีความคิดเห็นไมตรงกันเรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการแกนนํา ควรใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายกเหลากาชาดจังหวัด
จิตอาสาฯ ทําใหลาชาเพราะหาขอสรุปไมได
เปนผูตดั สินใจรวมดวยอยางจริงจังและทําหนังสือเชิญ
ผูที่เหมาะสมมาเปนคณะกรรมการแกนนําฯ
เพราะการประชาสัมพันธเชิญชวนจิตอาสาฯ ใหมารวมกิจกรรม  ควรขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ไมทั่วถึง
พอคา ประชาชนในพื้นที่
 เพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรมผานชองทาง
ตางๆ ใหประชาชนไดรับรูขาวสาร
 คัดเลือกจิตอาสาที่เต็มใจทํางานดวยใจจริง ถึงจะได
จํานวนนอยแตมีคุณภาพ

สรุปการดําเนินงานของผูลงนามในพันธสัญญา (MOU) ดานที่ 4 ดานทั่วไปของเหลากาชาดจังหวัด
งานที่ไดปฏิบตั มิ าแลว
ปญหา / อุปสรรค
งานดานการเงินการบัญชีทั้งหมด
ไมรูขอบังคับ/ระเบียบ ของสภากาชาดไทย
- ตรวจสอบ และจัดสรรงบประมาณในแตละไตรมาส
- ติดตามการรายงานไตรมาส
- รับผิดชอบเบิกจายคาน้ํามันสําหรับออกปฏิบัติงานใน
แตละวัน
งานเอกสารทั้งหมด
1) เจาหนาที่มีเพียงคนเดียว ทํางานไมทันตามกําหนด
- งานสารบรรณ
และตองลงปฏิบัติงานในพื้นที่ดวย
- จัดทํารายงานไตรมาส (การเงิน+แผนงานโครงการ) 2) การบันทึกผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
- ประสานเรื่องการขอเหรียญประเภทตางๆ

งานการจัดประชุม
- ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปรายงานการประชุม

จากการจัดประชุม ทราบวาการดําเนินงานโดยรวม
ไมตอเนื่อง

งานอาคารสถานที่
- เปนหัวหนาสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
- ดูแลอาคารสํานักงานใหสะอาดเรียบรอย
- งานพิธีการ
งานหารายได
- จัดหาสมาชิก
- การจัดซื้อของรางวัล
- จัดกิจกรรมหารายได
งานประสานงานทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
- ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝายภายใน
สํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
- ประสานงานกับจังหวัด
- ประสานงานกับกรรมการ MOU อีก 3 ดาน
งานจัดซื้อจัดจาง
- งานแตงตั้งกรรมการจัดซื้อ – จาง
- ตรวจสอบการเบิกจายพัสดุ
- สรุปรายงานการจัดซื้อ - จาง

1)
2)
3)
4)

ปญหาเกีย่ วกับขั้นตอนการดําเนินงาน
สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ
สํานักงานเชาที่ราชพัสดุกรมธนารักษ
หาชางในการปรับปรุงอาคารยาก ราคาแพง
- สรรหาสมาชิกไดจํานวนนอย
- ระบบการขอเหรียญของสภากาชาดยังไมเรียบรอย

เหตุผล / สาเหตุ
ไมไดศึกษาขอบังคับและระเบียบของสภากาชาดไทยใหถองแท

แนวทางแกไข
 ศึกษาขอบังคับ และระเบียบตางๆ
ของสภากาชาดไทยใหมากขึ้น
 เมื่อพบปญหาจะนําเสนอนายกเหลากาชาดจังหวัด
ทราบและดําเนินการแกไข

 เพิ่มตําแหนง จบห. อีก 1 อัตรา หรือ จางลูกจางเพิ่ม
หรือ รับคนพิการเพิ่ม
 ประสานงานระหวางเหรัญญิกและจบห.ในการจัดทํา
รายงานตางๆ สงสภากาชาดไทย
 ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการเสนองานใหม
 ตองใหความรูและแนวทางที่ถูกตองในการเก็บขอมูล
เพื่อนํามาขอเหรียญ
เพราะมีการปรับเปลีย่ นนายกเหลากาชาดจังหวัดบอย
ตองจัดระบบการทํางานในเหลากาชาดจังหวัด ดูแล
บุคลากรในสํานักงาน และประสานงานกับผูที่ทํางาน
ดานพันธกิจ
1) เพราะตองซอมแซมอาคารสํานักงาน
 ประสานติดตอสอบถามสํานักงานบริหารกิจการ
2) เพราะอาคารสํานักงานยังไมเปนระเบียบเรียบรอย และไมใช
เหลากาชาด เพื่อขอคําปรึกษา
สถานที่ของเหลากาชาดจังหวัดเอง
 ปรับปรุงซอมแซม และมองหาที่ดิน เชาหรือซื้อถาวร
1) งานสารบรรณลาชา เนื่องจากตองผานหลายขั้นตอน
2) ชวยกํากับดูแลจบห.ใหสงงานตามไตรมาสใหตรงปฏิทิน
3) กรรมการ/สมาชิกไมเขาใจการบันทึกขอมูลเก็บผลงานเพื่อ
ขอเหรียญ

ไมมีคหบดีในชุมชน

ตองประชาสัมพันธงานของเหลากาชาดจังหวัด
ดานตางๆ สูสาธารณชน

1) งานเกิดความลาชา
2) มีความขัดแยงกับเจาหนาที่ที่รวมงานมาจาก
หนวยงานอื่น

การสื่อสารที่ไมเขาใจกัน และการประสานงานที่ไมมี
ประสิทธิภาพ

จัดประชุมชี้แจงกรรมการและสมาชิกในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

ไมมีปญหา อุปสรรค

-

-

